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 وعرفـان شكــــــــر كلمة

الثناء الجميل على الرزاق الجليل، الذي مّن علينا بنعمة اإلسالم ، ووفقنا للوصول إلى هذا 

  .المقام وما توفيقنا إال باهللا تعالى، فالحمد هللا أوال وآخرا

لقبوله " الدكتور العربي بوعمامة"ستاذ المشرف والتقدير واالحترام إلى األالشكر الخاص 

 ، كما نشكر األستاذ ، وعلى تواضعه الكبير ورحاب صدرهاإلشراف على هذه المذكرة 

 السديدة على نصائحهو  على مساهمته في انجاز هذا العمل "عبد الكريم بن عيشة" المحترم

ونشكر كل األساتذة الذين سهروا على . وتوجيهاته ها عليناالقيمة التي لم يبخل ب ومعلوماته

  .تكويننا وتوجيهنا وخاصة أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال 

كما نتوجه بعبارات االمتنان والشكر إلى جميع من مد يد العون والمساعدة لنا إلنجاز هذا 

صيحة سواء من العائلة أو العمل المتواضع ولو بكلمة طيبة،وإلى كل من قدم لنا المشورة والن

  . األصدقاء لترى هذه الدراسة النور

  

 

  

  



 اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  :أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

  إكراما..............إلى من كان رمزاً لألبوة الحّقة والدي أطال اهللا بعمره 

  اعترافا............حفظها اهللا تعالى إلى من غمرتني بفيض حنانها والدتي

  فخـــرا..............إلى من أسرجوا النور في ظلمة ليلي إخواني وأخواتي 

  إلى من وقفت إلى جانبي وقدمت لي يد المساعدة أختي نوريــــــة وسعـــــــــــــاد

  رهم ــــرد إلى أصغــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــي من أكبــــــــــــــــــــــــــراد عائلتــــــــــــــــــــــــــــإلى كل أف

  إلى من جمعتني بهم الحياة ولو للحظات صديقاتي خديجة وسامية وخيــرة

ــــــــــة ومامـــــــــــــــــــــــــة وهالة وعمسة وعائشة و ومليك   ـــــــــــــــــــــــــــــاريةـــــارة وفاطمـــــــــــ

  ـــةـــــــــــإلى من قاسمتـــــــــــــــــــني في إعداد بحثنــــــــــا هذا صديقـــــــــــــــــــــــتي أمينـــــــــــــ

   يــــــإلى جميع األصدقاء الذين لم يذكرهم قلمي ولكن راسخون في ذاكرت            

  .كل باسمه وكل بمقامه ولن ينساهم قلبي  

       

  بن حجوجة أمينة



 اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  إلى من سهرت ليالي غربتي الطويلة داعية أن أحقق ما تمنيته

  والدتي الحنونة حفظها اهللا

  إلى من غرس في حب التميز والعلم والذي تمنى أن يراني دائما في المراتب األولى

  أدامه اهللا ليوالدي 

  إلى إخوتي األعزاء هالة ، إبتسام ، سارة ، رؤية ، بوعبد اهللا

  التي شاءت واشتاقت أن ترى ثمرة جهدي "منصورية"إلى كل أعمامي وعماتي وأخص بالذكر 

  وإلى كافة عائلتي

  أمينةإلى من تقاسمت معها إنجاز هذا العمل صديقتي 

  إلى من جمعتني بهم أجمل الذكريات وأحلى األيام 

  نعيمة ، سارة ، أمينة ، فتيحة ، أسماء ، فاطمة ، دودي ، حفيظة 

  إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي 

  

  

  عبد اهللا ميلود أمينة
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  أ 

  مقدمة 

:مقدمة   

تعد الصحافة النافذة اليت يطل منها معظم القراء على كل األحداث االجتماعية والسياسية واالقتصادية وخمتلف ااالت 

وسيلة إعالمية مهمة يف اتمع، فهي مبثابة أحد يف كل العامل، ونفس الشيء ينطبق على الصحافة اجلزائرية اليت تعد 

كما تلعب الصحافة املكتوبة يف اجلزائر دورا فعاال يف نقل األخبار ونشر .املنابر واملصادر للمعلومات واألخبار املختلفة 

ة اليت تتميز ا األفكار واحلقائق للناس حيث تربطها باجلماهري عالقة وألفة منذ االستعمار ،إضافة إىل احلرية اإلعالمي

مقارنة بوسائل اإلعالم اجلماهريية األخرى، وقد ساعدها ذلك على التطور واالستمرارية ،ودف هذه الصحافة إىل طرح 

ومعاجلة خمتلف القضايا االجتماعية وبشكل فعال يف بلورة وعي املتلقي والقارئ مبجمل القضايا اإلجرامية كقضية 

 أصبحت أهم املواد اليت حترص على نشرها يف اآلونة األخرية ،خصوصا بعد الزيادة اختطاف األطفال يف اجلزائر اليت

الرهيبة يف نسبة اختطاف األطفال داخل أوساط اتمع اجلزائري ،حيث تعد هذه األخرية من أخطر القضايا والظواهر 

هلا من خملفات يف أوساط األسر املتضررة  اليت باتت تقلق العائالت اجلزائرية ،نظرا لالنعكاسات السلبية الناجتة عنها وما

بصفة خاصة واتمع بصفة عامة ،لذلك نالت قضية اختطاف األطفال اهتماما كبريا من طرف العديد من الباحثني 

واملهتمني من بينهم اإلعالميني الذين يسعون عرب وسائل اإلعالم املختلفة إىل متابعة هذه القضية ومعاجلتها ، وتستخري  

مكانيات لتمكني األفراد من معرفة ما جيري حوهلم واطالعهم على مستجدات األحداث اخلاصة بقضية اختطاف كل اإل

فوسائل اإلعالم عامة والصحافة املكتوبة خاصة تقوم بعملية تقدمي املعلومات واألخبار واآلراء حول . األطفال يف اجلزائر 

األطفال ،كون هذه الصحافة  تتميز عن غريها من الوسائل  القضايا االجتماعية اإلجرامية وحتديدا قضية اختطاف

اإلعالمية األخرى يف تناوهلا هلذه القضية ، يف كون مادا اإلعالمية مادة مكتوبة تتيح للمستقبل اإلطالع عليها والعودة 

                     ..                                                   إليها يف كل مرة

 وانطالقا مما سبق ذكره فإن مشروع حبثنا يهدف أساسا إىل معرفة كيف تعاجل الصحافة املكتـــوبة اجلزائرية اخلاصة قضيــــــة 

 



  ب 

  مقدمة

اختطاف األطفال يف اجلزائر،وهذا بالرتكيز على معرفة مدى اهتمام الصحافة املكتوبة ذه القضية من حيث املساحة 

.       املخصصــــــــــــة للحـــدث، وحلل مشكلة البحث وحتقيق أهدافه مت اعتماد خطة قوامها إطار منهجي وثالثة فصول   

هجية املتبعة،وحيتوي على عدة عناصر تناولت الدراسات السابقة واملشاة            يف احليثيات املن اإلطار المنهجييتمثل 

لبحثنا وكذا اخللفية النظرية للدراسة ،وإشكالية البحث وتساؤالته وفرضياته ،مع أسباب وأمهية وأهداف البحث مث منهج 

الفصل تكون من فصلني ،حيث تناول امل اإلطار النظريوبعد العرض املنهجي يأيت . البحث وأدوات مجع البيانات 

الصحافة املكتوبة اخلاصة يف اجلزائر من خالل التطرق إىل التعريف بالصحافة املكتوبة اخلاصة ،واملبحث الثاين : األول

تطور الصحافة اخلاصة يف اجلزائر،أما بالنسبة للمبحث الرابع : تناول ظهور هذه الصحافة يف اجلزائر، واملبحث الثالث

الفصل فيه إىل دور هذه الصحافة يف اجلزائر واملبحث اخلامس خصص لواقع الصحافة اخلاصة يف اجلزائر، وتناول  تطرقنا

اختطاف األطفال يف اجلزائر ، وتضمن كذلك مخسة مباحث،حيث استعرضنا يف املبحث األول التعريف بظاهرة : الثاني

أسباب انتشار هذه الظاهرة ،أما : لظاهرة،واملبحث الثالثخصائص هذه ا: اختطاف األطفال يف اجلزائر واملبحث الثاين

بالنسبة للمبحث الرابع مت التطرق إىل عالقة هذه الظاهرة بالقانون اإلجرامي، واملبحث اخلامس تناولنا فيه إحصائيات 

       .                                حول ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر 

النهار "حيث تضمن مدخال متهيديا خاص بتشخيص شامل لصحيفة : لإلطار التطبيقيصصناه فخالفصل الثالث أما 

فبالنسبة للمبحث األول تناولنا فيه . كمؤسسة إعالمية خاصة،حيث تطرقنا إىل نشأة الصحيفة وأهم صفحاا" اجلديد

ختطاف األطفال يف اجلزائر، واملبحث التحليل الكمي والكيفي لفئة املوضوع يف جريدة النهار من خالل معاجلتها لقضية ا

الكمـي والكيفي لفئة الثاين خصصناه للتحليل الكمي والكيفي لفئـــة املصدر ، والفصـــــــل الثالث تناولنــــــــا فيه التحليل 

   لفئات  خصص واملبحث الرابع مت التطرق إىل التحليـــل الكمــي والكيفــي لفئة منشأ احلدث ، واملبحث اخلامسالفاعلني ،

       



  ت 

  مقدمة

الشكل واملتمثلة أساسا يف فئة املساحة ، وفئة العناصر التيبوغرافية ، وفئة موقع املادة اإلعالمية ، وفئة األنواع الصحفية 

من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر، مث أوردنا بعد ذلك النتائج العامة " النهار"وذلك يف جريــــــــــدة 

  .     الصحافة املكتوبة من خالل اهتمامها بالقضايا االجتماعية اإلجرامية اليت تشغل الرأي العام  للدراسة لنبني مدى أمهية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ث 

  خاتمة

 :خاتمة 

ويف اية هذا البحث ميكننا القول أن قضية اختطاف األطفال تعترب من القضايا الشائكة التعقيد يف خمتلف اتمعات 

خاصة يف اآلونة األخرية، مما جعلها تتصدر صفحات الصحف وخاصة صحيفة النهار اليت ومنها اتمع اجلزائري 

شكلت منربا إعالميا ألخبار هذه الظاهرة ، ملا هلا من آثار تنعكس على صريورة احلياة االجتماعية بكل جمرياا ومتس 

وإمنا تساعد يف انتشارها جمموعة من األسباب بسالمة األفراد املادية واملعنوية، كما أن هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة 

والدوافع املختلفة ، واليت بإمكاا حتويل الشخص السوي إىل جمرم خارج عن القانون والشرع والضوابط االجتماعية ، 

ومن بني هذه الدوافع اليت جتعل الشخص يتبىن سلوك إجرامي هي الدافع االنتقامي من عائالت األطفال املختطفني أو 

  .رض االعتداء عليهم جنسيا أو البتزاز املال من ذويهم أو لغرض املتاجرة بأعضاء األطفال األبرياءلغ

إن هذه املعدالت القياسية اليت وصلت إليها ظاهرة اختطاف األطفال يف اتمع اجلزائري تدعونا إىل دق ناقوس اخلطر، 

زائري وخاصة أطفالنا األبرياء، وذلك بإجراء حوار جاد وجريء ودعوة كافة األطراف املعنية مبسألة أمن وسالمة اتمع اجل

للبحث عن احللول الكفيلة مبعاجلة هذه الظاهرة ووضع عقوبات صارمة ضد املختطفني للرباءة ، واليت نعتقد أنه من املفيد 

نتاج أجيال قادرة على جدا الرتكيز فيها على ضرورة توعية مؤسسات التنشئة االجتماعية بأمهية الدور الذي تلعبه يف إ

املسامهة يف تنمية اتمع ومحايته من كل اآلفات االجتماعية وخاصة ظاهرة اختطاف األطفال اليت أصبحت يف تزايد 

مستمر يوم بعد يوم ،ودعوة األولياء لرعاية أكرب ألطفاهلم وأيضا دعوة املواطنني لالخنراط يف مسار مكافحة هذه الظاهرة،  

نصوص خاصة حلماية القصر وختصيص مواد خاصة ال ختضع للقوانني العامة ومنها تطبيق عقوبة إضافة إىل صياغة 

  .    اإلعدام على األشخاص املتورطني يف اختطاف األطفال واليت من شأا ردع الظاهرة

 

 

 

 



  ج 

 

 

 

  



 



  وعرفـان رــــــــشك كلمة

الثناء اجلميل على الرزاق اجلليل، الذي مّن علينا بنعمة اإلسالم ، ووفقنا للوصول إىل هذا 

  .املقام وما توفيقنا إال باهللا تعاىل، فاحلمد هللا أوال وآخرا

لقبوله " بن عيشة عبد الكرمي"املشرف الشكر اخلاص والتقدير واالحرتام إىل األستاذ 

اإلشراف على هذه املذكرة ، وعلى تواضعه الكبري ورحاب صدره ، وعلى النصائح السديدة 

 العريب"واملعلومات القّيمة اليت مل يبخل ا علينا ، كما نشكر األستاذ احملرتم الدكتور 

ونشكر كل األساتذة الذين سهروا على . وتوجيهاته صائحه ومعلوماتهعلى ن" بوعمامة

  . تكويننا وتوجيهنا وخاصة أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال

إلجناز هذا  مجيع من مد يد العون واملساعدة لناتوجه بعبارات االمتنان والشكر إىل كما ن

من العائلة أو  سواء املشورة والنصيحةمن قدم لنا وإىل كل ،ولو بكلمة طيبة املتواضع العمل

  .لرتى هذه الدراسة النوراألصدقاء 

  

  

 



  اإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  : املتواضع أهدي مثرة جهدي

  إكراما..............إىل من كان رمزاً لألبوة احلّقة والدي أطال اهللا بعمره 

  اعرتافا............حفظها اهللا تعاىلإىل من غمرتين بفيض حناا والديت 

  فخـــرا..............إخواين وأخوايت إىل من أسرجوا النور يف ظلمة ليلي 

  ة وسعـــــــــــــادــــــوقفت إىل جانيب وقدمت يل يد املساعدة أخيت نوري إىل من

  رة ــخدجية وسامية وخيإىل من مجعتين م احلياة ولو للحظات صديقايت 

  ارية ـــــــــــــــــــــــــــــوعم وهالة ةـــــــــــــــــــــــــة ومامـــــــــــــــــــــارة وفاطمــــــومليكة وعائشة وص

  إىل مجيع األصدقاء الذين مل يذكرهم قلمي ولكن راسخون يف ذاكريت 

   . ولن ينساهم قليب كل بامسه وكل مبقامه
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  اإلطار المنهجي والمفاهيمي 

  :تمهيــــــــــد 

إن عملية البحث هي جمهود فكري منظم يقوم على دراسة املشاكل اليت يعانيها اإلنسان واتمع دراسة موضوعية يف 

خطوات متسلسلة ومتكاملة األهداف يف إطار وضع خطة واضحة ومناسبة حسب موضوع الدراسة ، واختيار شكل 

املشاة مث طار املنهجي الدراسات السابقة و األدوات البحثية الكفيلة بإجناز هذه األخرية ، لذلك تناولنا يف بداية اإل

وصياغة الفرضيات ، مث التطرق إىل أسباب اختيار ح التساؤالت بناء اإلشكالية وطر  اخللفية النظرية للدراسة ، مث بعد ذلك

األدوات املستخدمة وكذا جمتمع البحث والعينة ديد مفاهيمها مث حتديد املنهج و املوضوع وكذا أمهية الدراسة وأهدافها وحت

  .      وإطارها الزمكاين ، مث بعد ذلك تطرقنا إىل الصعوبات اليت واجهتنا أثناء الدراسة 
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  اإلطار المنهجي و المفاهيمي 

  :ـــ اإلشكالية  1

على رأسها الصحافة املكتوبة ، ببعض القضايا االجتماعية اجلزائرية يف اآلونة األخرية  و  اهتمت وسائل اإلعالم         

ميكن  متعددة يف اتمع ،نظرا ألن وسائل اإلعالم تؤدي وظائف ي اليت أثرت على الرأي العام ، و ذات الطابع اإلجرام

ظواهر اجتماعية ذات طابع خاصة عند معاجلتها ملشكالت و خصائصها للتأثري على األفراد ، االستفادة من إمكانياا و 

ت اهتمام من طرف إجرامي كقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر اليت شهدت يف اآلونة األخرية انتشارا واسعا ، مما شكل

لقضية األخبار عن هذه ااملصادر للحصول على املعلومات و  الصحافة املكتوبة كوا تعترب أحد خاصةوسائل اإلعالم و 

ة اليت املشكالت االجتماعية اليت تعاين منها اتمعات اإلنسانية ، نظرا لآلثار املعنوية السلبياليت تعد من أهم الوقائع و 

عدم االستقرار ه يف اتمع من تصدع يف القيم و لغ الذي حتدثمنها التأثري البااجلماعات ، و ختلفها يف نفوس األفراد و 

كبريا داخل اتمع اجلزائري من خالل معاجلتها املكتوبة اجلزائرية دورا فعاال و تلعب الصحافة و . عي االجتماالنفسي و 

حت خرا ، فقد أضلقضايا اجتماعية كقضية اختطاف األطفال ، ونظرا إىل االنتشار الواسع الذي عرفته هذه القضية مؤ 

مضامني اليت تؤشر كلها على أن اتمع اجلزائري أصبح من أخبار من صور و هذه الصحافة تزودنا بتقارير ومواضيع و 

يف انتشار االجتماعي للمجتمع ، مما ساهم يقية انعكست على اجلانب النفسي و خالل هذه القضية يعيش أزمة حق

  .              اعي الالإستقرار االجتممظاهر القلق و اخلوف و 

إن املالحظ للمشهد اإلعالمي يف اجلزائر خيلص إىل أن ظاهرة اختطاف األطفال أخذت أبعادا واسعة بوصوهلا إىل        

م،  2012م و2001طفل ما بني سنوات  900معدالت قياسية ، حيث تشري إحصائيات أمنية إىل اختطاف أكثر من 

طفل  247حوايل  2015إىل غاية  2014املاضيني، لتصبح احلصيلة منذ سنة  ومنهم مائيت حالة فقط خالل العامني

     اليومية لقضية " هار اجلديدالن"حتديدا صحيفة يه الصحافة املكتوبة اجلزائرية و ورغم االهتمام الواسع الذي تبد.  1خمتطف 

 

 

                                                           

1
  .http://www . moheet.com ،28/09/2015،07:17، الجزائر مأساة تبحث عن حلاختطاف األطفال في  ، أمحد بن حيىي  
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 اإلطار المنهجي و المفاهيمي 

خالل تغطية أهم األحداث اليت تتعلـق بظاهرة اختطاف األطفال يف وذلك من  األطفال يف اجلزائر مؤخرا،اختطاف  

الوطن ، تبقى هذه الوسيلة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتزام قواعد املمارسة اإلعالمية  يف نشر   بعض واليات

ومن هنا ميكننا . ها هذه القضية ، باعتبارها شكلت اهتماما كبريا هلا يف اآلونة األخرية من خالل مضامين ومعاجلة أخبار

التعامل مع هذه املضامني انطالقا من مدى االهتمام الذي توليه صحيفة النهار هلذه القضية، وعلى هذا األساس نطرح 

  :التساؤل العام التايل

  ؟اليومية قضية اختطاف األطفال في الجزائر " النهار"كيف عالجت صحيفة 

  :                              التساؤالت الفرعية نطرحها كاآلتيحيث تندرج تحت هذا التساؤل العام مجموعة من 

  ما مدى مركز اهتمام صحيفة النهار بقضايا اختطاف األطفال يف اجلزائر ؟   )1

  اليومية يف معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر؟" النهار"ماهي األساليب اإلعالمية اليت تعتمدها صحيفة  )2

  عتمدت عليها الصحيفة يف معاجلة هذه القضية ؟ماهي املصادر اليت ا )3

  :ـــ الفرضيات  2 

  :بناءا على التساؤالت السابقة الذكر ، ميكننا صياغة الفرضيات التالية و 

. اليومية"النهار اجلديد"تعترب القضايا االجتماعية ذات الطابع اإلجرامي كقضية اختطاف األطفال من أولويات صحيفة ـــ 

  . اليومية على بعض األنواع الصحفية يف معاجلتها هلذه القضية " النهار" تعتمد صحيفةـــ 

  .اليومية على أخبار اختطاف األطفال يف اجلزائر من مصادر إخبارية خمتلفة " النهار"تتحصل صحيفة ــــ 
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  المفاهيمي اإلطار المنهجي و 

  :ـــ أسباب اختيار الموضوع  3

  :هناك جمموعة من األسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع تتمثل يف مايلي 

 .االنتشار الواسع لظاهرة اختطاف األطفال يف أوساط اتمع اجلزائري  )1

النهار "خاصة صحيفة ضية اختطاف األطفال يف اجلزائر ومنها الصحافة املكتوبة و الضجة اإلعالمية اليت أثارا ق )2

 .  اليومية" اجلديد

اليومية هلذا النوع من " النهار"حتديدا صحيفة عالمية من طرف الصحف اجلزائرية و الكشف على طبيعة املعاجلة اإل )3

  .القضايا 

  .اليومية بقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر " النهار"التعرف على مدى اهتمام جريدة  )4

هجي و التطبيقي جلمع ة من أدوات البحث املنرغبتنا يف إجراء دراسة مسحية باستخدام أداة حتليل املضمون كأدا )5

  .احلقائق حول موضوع اختطاف األطفال املعلومات و 

  . االتصال مبثل هذا النوع من املواضيع إثراء مكتباتنا وجمالنا حنن كطلبة علوم اإلعالم و  )6

  :ـــ أهمية و أهداف الدراسة  4

  :ـــ أهمية الدراسة 

لت اهتمام خمتلف وسائل اإلعالم اختطاف األطفال يف اجلزائر مؤخرا ، و اليت شك مع االنتشار الواسع الذي عرفته قضية

اليومية "النهار اجلديد"منه تكمن أمهية الدراسة يف معرفة الكيفية اليت تعاجل ا صحيفة الصحافة املكتوبة ، و خاصة و 

ل استخدامها لبعض االسرتاجتيات خالخصوصا قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر من لقضايا االجتماعية اإلجرامية ، و ل

  . األساليب اإلعالمية و 
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  اإلطار المنهجي و المفاهيمي

  :ـــ أهداف الدراسة 

  : هي كاآليت الوصول إىل جمموعة من األهداف و  تسعى هذه الدراسة إىل 

حة املخصصة من حيث املسا بقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر" النهار"التعرف على مدى اهتمام صحيفة ـــ  1

  . القوالب الصحفية املستخدمة من خالل معاجلتها هلذه القضية للحدث و 

.     لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر " النهار"بالتحديد صحيفة ة الصحافة املكتوبة اجلزائرية و معرفة كيفية معاجلـــ  2 

. اليومية " النهار"على رأسها جريدة يف اجلزائر و ألة اختطاف األطفال معرفة وجهة نظر الصحافة املكتوبة حول مســـ  3

.      من معاجلتها لقضية اختطاف األطفال " النهار"تبيان مدى انعكاس السياسة اإلعالمية على مضامني صحيفة ـــ 4

ختطاف معلومات عن قضية االيومية يف نشر أخبار و " النهار"التعرف على املصادر اإلخبارية اليت اعتمدا صحيفة ـــ  5

  . األطفال يف اجلزائر 

ذلك بالرتكيز على الصحافة ضية اختطاف األطفال يف اجلزائر و قم و حماولة البحث يف طبيعة العالقة بني وسائل اإلعالـــ  6

قضية اختطاف األطفال كوا من القضايا االجتماعية اإلجرامية املنتشرة يف أوساط ملكتوبة اخلاصة كوسيلة إعالمية و ا

  .اتمع 

  :ـــ تحديد مفاهيم الدراسة  5

  : لكل حبث مفاهيم و مصطلحات البد من حتديدها
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  ا�ط�ر ا����� و ا����ھ��� 

ذه  هي التناول الصحفي ملوضوعات معينة من خالل مضمون الرسالة اخلاصة) : الصحفية(ـــ المعالجة اإلعالمية   1

أيضا الشكل الذي تظهر به هذه الرسالة على صفحات حمتواه ، و طريقة تناول وعرض الرسالة من حيث املوضوعات و 

  . 1الصحف

ويعترب أغلب الباحثني يف جمال اإلعالم أن املعاجلة اإلعالمية لألحداث ، وعملية حتويلها إىل نصوص صحفية تعطي 

  أن األنواع الصحفية السياسي أو األيديولوجي، خاصة و  صورة واضحة عن توجه أي صحيفة ما،كما أا تبني خطها

املضمون كما أصبح معروفا هي عالقة  الشكل و حتمل ضمن شكلها بعضا من التوضيع عن مضموا ، والعالقة بني

  .    2عضوية ال ميكن فصلها إال لغايات دراسية حبتة

يت هلا عالقة بقضايا حيث تقصد املعاجلة اإلعالمية يف حبثنا هذا باعتبارها الطريقة اليت تؤطر ا جمموع املضامني ال

ها يف اتمع حسب املضمون ، واليت من شأا تعزيز القيم أو رفضفال يف اجلزائر ، من حيث الشكل و اختطاف األط

  . اليومية " النهار اجلديد"تناوهلا من خالل صحيفة طريقة عرضها و 

لصحف اليت متتلك خصائص مميزة هي نوع من ا: بقوله" فرانسيس بال"يعرفها : الخاصة  المكتوبة ـــ الصحافة 2

االجتاه السياسي، وتكون ملكيتها شخصية سواء يف يد شخص واحد أو مجاعة تلف عن بعضها البعض يف املضمون و خت

  .  3ما حسب قانون كل بلد

  "النهار" ويقصد مفهوم الصحافة اخلاصة يف حبثنا هذا باعتبارها الصحافة اليت ينشئها أشخاص وهيئات مستقلة كصحيفة

  كافة اآلراء   اليومية،وميول إنشاءها بأموال خاصة وهي اليت ال تعرب عن اجتاه أو مذهب إيديولوجي معني وهي متفتحة على

  

                                                           

1
 .117،ص 1985اهليئة املصرية العامة ،القاهرة،تطور الخبر في الصحافة المصرية ، ،جيد ميخائيل رمز  

  . 33، ص 2000،دار اهلومة للنشر والتوزيع،اجلزائر، دراسات في الصحافة الجزائرية ،أمحد محدي   2
  .326،ص 2004،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،المعجم اإلعالمي،المجلد الخامسحممد منري حجاب ،   3
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   اإلطار المنهجي والمفاهيمي 

تفكري يف صناعة اخلرب بشكل مستقل عن أي وإتباعها ألساليب عمل و  جتماعية،االواالجتاهات السياسية والفكرية و  

  .     جهة أو هيئة كانت 

االستدراج ملا ميكن أن ة أو معنوية أو عن طريق احليلة و هو األخذ السريع باستخدام قوة مادي: ـــ تعريف االختطاف  3

  . حتويل خط سريه بتمام السيطرة عليه ذه اجلرمية وإبعاده عن مكانه و يكون حمال هل

  قيــــام شخص أو أكثر بصـــورة غري مشروعة باختـــطاف شيء مادي كالطائرات،أو بشري كاحتجــــاز فـرد أو       هو كذلكو 

التهديد بقتلهم أو إحلاق الضرر م بغية احلصول على مقابل كتحقيق بعض املطالب فراد يف مكان ما و جمموعة من األ

  . 1املالية أو السياسية أو إطالق بعض األسرى

كما يقصد مفهوم االختطاف يف حبثنا هذا باعتباره ظاهرة إجرامية انتشرت يف اتمع اجلزائري مؤخرا بشكل جعلها 

اليومية ، حيث تتجسد هذه الظاهرة يف عملية سرقة " النهار اجلديد" على رأسها جريدة زائرية و تتصدر الصحافة اجل

سنة، حبيث يشمل هذا النوع من االختطاف صنف األطفال الذين هم  18احملدد بــــ طفال الذين مل يبلغوا سن الرشد و األ

جنسيا  حمل حضانة الوالدين الشرعيني أو األوصياء املوكلني عليه قانونيا ألهداف معينة إما لطلب فدية أو االعتداء عليهم

  .تصفية حسابات ما أو االنتقام من العائلة و 

  

  

  

  

 
                                                           

1
  .14،ص 2009املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية،جريمة اختطاف األشخاص، العمري ، عبد اهللا حسني    
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  اإلطار المنهجي والمفاهيمي 

  :ـــ المنهج المستخدم في الدراسة  6

نبها تشخيص مشكلة البحث ملعرفة جوادون منهج واضح يساعد على دراسة و إن كل حبث علمي ال ميكنه أن يقوم ب

منهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من الظواهر،فاملنهج هو فن تنظيم و .حتليل أبعادهاو 

ختتلف املناهج باختالف املواضيع،إذ و .  1حقيقة غري معلومة لدينا أو إلثبات حقيقة نعرفهااألفكار سواء للكشف  عن 

مبا أن دراستنا تندرج ضمن البحوث الوصفية  تحقيق أهداف معي«نة ، و أن طبيعة املوضوع تفرض إتباع منهج معني ل

الوصفية ذلك ألنه يستهدف ئمة للدراسات الذي يعترب واحدا من املناهج العلمية املال" منهج املسح"ارتأينا الستخدام 

عن وضعها من خالل ا ،و الكافية عنهد مجع البيانات الالزمة و تفسري الظاهرة يف وضعها الراهن بعتسجيل وحتليل و 

كما يعرف املنهج املسحي بأنه جهدا .  2طرق احلصول عليهاجراءات اليت حتدد نوع البيانات ومصدرها و جمموعة من اإل

الذي ث و للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو جمموعة من الظواهـــر موضوع البح علميا منظما

الطريقة اليت متكن الباحث من التعرف على :"أنه" حممد زيان"يعرفه و . 3التحليل للظواهريقوم على عملية الوصف و 

 .      4"الظاهرة حتت ظروف طبيعية غري اصطناعية 

يف اجلزائر بعد مجع  تفسري ظاهرة اختطاف األطفاليف القسم التطبيقي لتحليل و " سحياملنهج امل"وقد مت استخدام 

الكافية عن هذه القضية االجتماعية اإلجرامية،حيث مت مسح حمتوى املادة اإلعالمية أثناء زمة و البيانات الالاملعلومات و 

  .     2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01مدة الدراسة من 

ية ال تتوقف عند جمرد البيانات ذلك أن الدراسات الوصف: نهج املسح استعملنا املسح الوصفي التحليليوضمن م

   عليها  حتديدها بالصورة اليتإىل تصنيف تلك احلقائق والبيانات وحتليلها وتفسريها الستغالل داللتها و احلقائق بل تتجه و 

  . قييمها كيفيا ، دف الوصول إىل نتائج ائية ميكن تكميا و 
                                                           

1
  .26،ص 1992األكادميية ،القاهرة ،املكتبة البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته ،،حممد الطاوي حممد مبارك   

  .183،ص 1993عامل الكتب، القاهرة ،دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم ،حممد عبد احلميد ،  2
  .173،ص 1976،عامل الكتب، القاهرة ، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ،ري حممد حسني مس  3
  .286، ص 1998،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال مناهجأمحد بن مرسلي،  4
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  :ـــ األدوات المستخدمة  7 

هناك الكثري من األدوات و " مجع البيانات واملعلومات وتصنيفها وجدولتها الوسيلة املستخدمة يف:"تعرف األداة على أا 

. اة واحدة استخدام أد اليت تستخدم يف احلصول على البيانات،و ميكن استخدام عدة أدوات معا يف البحث الواحد أو

حتليلها من خالل خطواته لومات و يف مجع املع" حتليل املضمون"بيانات علمية، اعتمدنا على تقنية وللحصول على نتائج و 

هو من بني صيصا لدراسة أثر وسائل االتصال و الدقيقة ، فتحليل احملتوى يعد من اإلجراءات القليلة اليت وضعت خ

  .      يف العديد من امليادين املعرفية األخرى ن طرف الباحثني يف هذا امليدان و م التقنيات األكثر استعماال

الذي يهدف  أحد أساليب البحث العلمي"حيث يرى بريلسون أنه " : حتليل املضمون"قد عرف الكثري من الباحثني و 

سارج موسكوين فقد بول هنري و  ، أما" مواد االتصال الكمي ملضمون الظاهرة ملادة منإىل الوصف املوضوعي واملنظم و 

. 1"جمموعة متداخلة من التقنيات تستعمل أساسا عند تناول الوسائل اللسانية:"حددا تعريف حتليل املضمون على أنه

هو أحد األساليب البحثية اليت : "من بني التعريفات احلديثة اليت شهدها حتليل املضمون تلك اليت أوردها كلود كريندفو 

مطابقة يف حالة البحث صحيحة و  استنتاجاتمية دف التوصل إىل استدالالت و ل املواد اإلعالتستخدم يف حتلي

جماالت  ون يفـــالباحث هاـــن أن يشخصـــث العلمي ميكــبأنه أسلوب أو أداة للبح:"ويعرفه مسري حممد حسني ، "والتحليل 

املضمون الصريح للمادة اإلعالمية املراد حتليلها من حبثية متنوعة و على األخص علم اإلعالم لوصف احملتوى الظاهر و 

   .  2"حيث الشكل واملضمون تلبية لالحتياجات املصاغة يف تساؤالت البحث أو فروضه األساسية

دف الكشف عن مضمون جهاز إعالمي واملتمثل يف الصحافة املكتوبة وبالتحديد " حتليل املضمون"وسنستخدم أداة  

من خالل عينة وما حتمله من معلومات وأخبار خاصة بقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر " دالنهار اجلدي"صحيفة 

   :جمموعة من اخلطوات ومن أجل تطبيق هذه التقنية كان البد من إتباعالصحيفة املختارة والفرتة املدروسة احملددة مسبقا ،

  
                                                           

1
  .8ــــ  6،ص ص 2007،طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع،اجلزائر،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين،يوسف متار  

2
  . 35يوسف متار،مرجع سابق ،ص   
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  :هناك قسمني كل واحدة تتفرع منها جمموعة من الفئات الفرعية و مها حتديد الفئات و  )1

اليت تدرس مضمون املادة اإلعالمية أي املواضيع اخلاصة بقضية اختطاف و : ) ماذا قيل ؟(ــــ فئات المضمون  1ـــ 

  :   قد حددت كاآليت اليومية ،  و " النهار"يف صحيفة  األطفال يف اجلزائر

االتصال ، تبحث هذه الفئة عن املواضيع األكثر فئات استخداما يف حبوث اإلعالم و هي أكثر الو : أ ـــ فئة الموضوع 

كنها اإلجابة عن إشكالية اليت مييف املواضيع اليت يريد دراستها و بروزا يف احملتوى حيث يقوم الباحث يف هذه احلالة بتصن

   . ـع فرعيــــــةطفال يف اجلزائر  إىل مواضيــــاليومية قضيــــة اختطاف األ" النهار"صحيفة  هي الكيفيــــة اليت عاجلت االبحث و 

اليومية يف معاجلتها لقضية اختطاف " النهار"يقصد ا مصادر األخبار املعتمدة من طرف صحيفة و : ـــ فئة المصدر  ب

  .األطفال يف اجلزائر 

ن احملركني األساسيني يف املضمون ، أي جمموعة األشخاص الطبيعيني أو اهليئات تبحث هذه الفئة ع: ـــ فئة الفاعلين  ج

  . اليت تصنع احلدث يف املضمون ... أو األحزاب 

مراكز اهتمام احملتوى باألماكن تسعى هذه الفئة إىل اإلجابة على األسئلة اخلاصة بتحديد : ـــ فئة منشأ الحدث د

  .  1جرمية اختطاف األطفال  املناطق اجلغرافية اليت وقعت فيهاو 

  

  

  

  

                                                           

  .232،ص 2009دار الشروق للنشر والتوزيع،جدة ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ، ،حممد عبد احلميد   1
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يتمثل يف شكل املادة اإلعالمية اليت اليت جتيب على السؤال كيف قيل؟ و هي الفئة و : )كيف قيل؟(ــــ فئات الشكل  2ـــ 

الشكل على عدة فئات حتتوي فئة و . اليومية " النهار"ر يف صحيفة اهتمت مبعاجلة موضوع اختطاف األطفال يف اجلزائ

  : هي ية و فرع

  .دف ا إىل معرفة املساحة املخصصة ملوضوع أخبار قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر و : أ ـــ فئة المساحة 

  .فئة النص ، فئة العناوين ، فئة الصور : تتمثل يفو : ب ـــ فئة العناصر التيبوغرافية 

ا الصفحة اليت مت فيها عرض املواضيع اخلاصة بقضية اختطاف األطفال يف نقصد و : ج ـــ فئة موقع المادة اإلعالمية 

  .1اجلزائر 

يقصد ا نوع القالب الصحفي الذي تناول مضمون قضية اختطاف األطفال يف صحيفة و : د ـــ فئة القالب الصحفي 

  .اليومية" النهار"

  :الذي يتمثل يف و ) وحدات العد و القياس: (وحدات التحليل ) 2

ال على هي املساحة اليت مت من خالهلا عرض املادة اإلعالمية اخلاصة مبوضوع قضية اختطاف األطفو  :ــ أسلوب القياس 

هذا حندد املساحة اليت خصصتها قياس املواضيع اخلاصة بالدراسة و ل) 2سم(قد استخدمنا ، و " النهار"صفحات جريدة 

  . ضوع الصحيفة للموضوع بغرض معرفة درجة االهتمام باملو 

) ميةصحيفة النهار اليو (هي أصغر وحدة إعتمدناها ملعرفة املادة اإلعالمية اليت خصصتها الصحيفة : ـــ وحدات التحليل

غريها من الفنون الصحفية اليت وردت يف مواضيع قضية اختطاف األطفال لتناول املوضوع  من أخبار وتقارير و مقاالت و 

  رة ـــــنا لوحدة الفكــــكوحدة للعد أيضا من خالل استخدامعلى التكرار كوحدة للقياس ، و اد ومنه قمنا باالعتم. يف اجلزائر 

  

                                                           

  .36يوسف متار،مرجع سابق، ص   1
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    عملييت التحليل الكمي  الوحدات اليت قدمناها سنقوم بإجراءوانطالقا من الفئات و .املوضوع أي يف سياق املوضوع  داخل

قق من للتحو " . النهار"زائر من خالل جريدة املتعلقة بقضية اختطاف األطفال يف اجلالكيفي حملتوى املادة اإلعالمية و  

ثبات التحليل ، حيث تعد هذه هو صدق و صل إليها ، البد من إجراء أخري و النتائج املتو مدى استقاللية املعلومات و 

هي تستعمل للتأكد من األداة ، و  أا من بني شروط هذهاملرحلة آخر مراحل حتليل املضمون ، ويعتربها جل الباحثني 

  .       وجود اتفاق شامل يف النتائج 

يقصد بالصدق صالحية األسلوب أو األداة لقياس ماهو مراد قياسه ، أو مبعىن آخر صالحية أداة : صدق التحليل

  . 1البحث يف حتقيق أهداف الدراسة 

  :حتليل عينة متثيلية من اتمع املبحوث ، حيث قمنا بــــــــــ لتحقيق هذه الغاية قمنا بدراسة و و 

ارة مع االستمهذه العينة ، ومت تقدمي العينة و ذلك بعد االطالع على موضوعات تصميم استمارة مرفوقة بدليلها و  ـــ) 3

  .  ذلك ملعرفة مدى توفيقنا يف تصميم االستمارة دليلها ألستاذين خمتصني و 

ت، بإجراء بعض التعديالت على استمارة حتليل املضمون حسب ما قدمه لنا األساتذة من مالحظابعد ذلك قمنا و 

  :مشلت استمارة حتليل املضمون الفئات التالية وذلك بإضافة بعض العبارات وحذف بعضها ، و 

  . ـــــ فئة املوضوع 

  .ــــ فئة املصدر 

  .ــــ فئة الفاعلني 

  .ــــ فئة منشأ احلدث 

                                                           

  .104،ص 1987دار الفكر العريب،القاهرة،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية،مفهومه أسسه استخداماته،رشيدة طعيمة،   1
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  . ـــ فئة املساحة 

  .ــــ فئة العناصر التيبوغرافية 

  .ــــ فئة املوقع 

  .ــــ فئة شكل املادة 

ثني اللذين يستخدمون نفس األسس هو احلصول على نسبة اتفاق عالية يف النتائج لعدد من الباح: ثبات التحليل

 .  ، أي قياس مدى استقاللية املعلومات املتوصل إليها يف التحليل 1األساليب يف حتليل نفس املادة اإلعالميةو 

الذين قاموا بعملية الرتميز ، وذلك حىت يتم التأكد منا باالستعانة بأساتذة خمتصني و وقصد حتقيق هذه اخلطوة العلمية ق

يلة فإنه جيب إعادة النظر يف من توافقها حول نتائج حتليل املضمون على اعتبار أن نسبة االتفاق إذا كانت ضعيفة أو قل

كانت نسبة التوافق  ة حىت تصبح عملية يف التطبيق ، وإذا حدث العكس و فئات و وحدات التحليل املستخدمة يف الدراس

   على  د مطلب الصدق ، حيث مت االعتمادــــــر قياس الثبات ضرورة لتجسيـــــــيعتبق ، و ـــــــي أن الثبات قد حتقـــفهذا يعنكبرية 

بعد عملية الرتميز قمنا الزمة للمرمزين ، و بدليل التعريفات اإلجرائية إلعطاء الشروحات العلى استمارة حتليل املضمون و 

حبساب مستوى الثبات يف كافة املرمزين ، وذلك باللجوء إىل معادلة هولسيت ليتم حساب معامل الثبات بني املرمزين 

              .  2الثالث

 

                                                           

  :األساتذة املرمزين هم  

  .األستاذ املشرف الدكتور العريب بوعمامة، أستاذ حماضر بقسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة عبد احلميد بن باديس ــ مستغامن: أ املرمز

  .املؤطر املساعد بن عيشة عبد الكرمي، أستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد احلميد بن باديس ــ مستغامن:املرمز ب

  . ناد ،أستاذ بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عبد احلميد بن باديس ــ مستغامناألستاذ أج: املرمز ج

 
  .113، ص 2003ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال،، أمحد بن مرسلي 1

  . 193رشيدة طعيمة،مرجع سابق،ص   2
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  =معامل الثبات                                          

  

  )متوسط االتفاق بني احملكمني ( ن        

  )متوسط االتفاق بني احملكمني ) (  1_ ن + (  1

  عدد املرمزين:ن

  :التايلعلى النحو ) كل زوجني على حدة(استخراج متوسط االتفاق بني احملللني: أوال

  .وحدة 31وحدة قام احملكمان أ و ب برتميزها، مت االتفاق على  37من بني : االتفاق بني أ و ب

  :إذن نسبة االتفاق بني أ و ب هي

31   37 

 100  1م

 

 =83.78٪ 

  ٪83.78:إذن نسبة االتفاق بني أ و ب هي

  .وحدة  29وحدة قام احملكمان أ و ج برتميزها، مت االتفاق على ترميز  37من بني : االتفاق بني أ و ج

  ٪78.37= 2م: إذن نسبة االتفاق بني أ و ج بإتباع نفس الطريقة هي 

  .وحدة  28وحدة قام احملكمان ب و ج برتميزها ، مت االتفاق على ترميز  37من بني : االتفاق بني ب و ج

 ٪75.67= 3م: سبة االتفاق بني ب و ج بإتباع نفس الطريقة هي إذن ن

  ):م(متوسط االتفاق بني احملكمني 

  

  

  = 1م        

  

  31 ×100     

     37  
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 =79.27٪ 

 

 =0.91٪  

 

 .وهي نسبة عالية وبالتايل حتقق لدينا ثبات التحليل ، وهو ما يسمح لنا مبواصلة العمل ٪91= إذن معامل الثبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  = م  

  

     3م+2م+1م  

     03  

  

  = معامل الثبات  

  

  3×0.79        

     1)+3 -1)(0.79(  
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  :ـــ مجتمع البحث 8

ويكون اتمع املبحوث يف حتليل  هو مجيع الوحدات اليت يرغب الباحث يف دراستها ،: يعرف جمتمع البحث بأنه

  آخذين .  1احملتوى، هو مجيع األعداد اليت صدرت يف الصحيفة أو جمموعة الصحف اليت يتم اختيارها خالل فرتة الدراسة

يعد اتمع الكلي يف حبوث : "حيث يقول عمار بوحوش بعني االعتبار جمال دراستنا الذي يتعلق بالصحافة املكتوبة ،

  . 2التحليل جمموع املصادر اليت نشر فيها احملتوى املراد دراسته من خالل اإلطار الزمين للبحث 

" النهار"، أي مجيع األعداد الصادرة عن جريدة " النهار اجلديد"وعلى هذا األساس يتمثل جمتمع دراستنا هذه، يف يومية 

أكتوبر  01أعداد يف فرتة من  07اليت محلت أخبار وموضوعات قصية اختطاف األطفال يف اجلزائر ، وتقدر بــــــ  اليومية

  .نوفمرب  30إىل 

   :إطارها الزمكاني ـــ العينة و  9

ملية إن عملية املعاينة هي اختيار جزء من جمموعة املادة ، حبيث ميثل هذا اجلزء اموعة كلها ، كما جيب أن تكون ع

عبارة عن :"املعاينة اليت نستخدمها قادرة على أن متدنا بعينة ممثلة للمجتمع الكلي أصدق متثيل ، كما تعرف العينة بأا 

  . 3"عدد حمدود من املفردات اليت يتعامل معها الباحث منهجيا

وممثلة له ، حبيث حتمل  منوذج يشمل جانبا أو جزءا من وحدات اتمع األصلي املعين بالبحث:وتعرف أيضا بأا 

 صفاته املشرتكة وهذا النموذج أو اجلزء يغين الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات اتمع األصلي، ألن دراسته 

  

  

                                                           

  .211،ص 1993دار الفكر العريب،القاهرة،األسلوب اإلحصائي وإستخداماته في بحوث الرأي العام واإلعالم،،عاطف عديل وزكي أمحد   1
  .64،ص 1989مكتبة املنار،األردن،مناهج البحث العلمي أسسه وأساليبه،،عمار بوحوش وحممد حممود ذنيبات   2
  .392،ص 2000لكتب،القاهرة،عامل االبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،،  حممد عبد احلميد  3
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وقد مت اختيار عينة زمنية  . 1تشكل صعوبة تتعلق أساسا بعدد الوحدات الذي يعد ضروريا هلذا النوع من الدراسة

   رةـــــعا لظاهــــــارا واســــانتش عرفت  اليت  وهي الفرتة   2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01ة من ــــة كاملــــحددت مدا بنسب

اختطاف األطفال يف اجلزائر ، كما شهدت هذه الفرتة اهتماما كبريا من طرف الصحافة املكتوبة بقضية اختطاف 

  .  اليومية " النهار اجلديد"ل يف اجلزائر ، وحتديدا صحيفة األطفا

تسمى بالعينة املقصودة أو االختيار نات غري االحتمالية ، وهي العينة العمدية و قد تطلبت الدراسة اعتماد نوع من العيو 

قضية اختطاف  أي أخبار(يستبعد من ال تتوافر فيهم هذه السمات ث يتم االختيار حسب مسات حمددة و باخلربة ، حي

   ،البحث عــــــر الشخصي للباحث يف اختيار مفردات جمتمــــ، كما يقوم األسلوب القصدي على التقدي) األطفال يف اجلزائر

حيث ما تتضمنه  وهذا انطالقا من دراسته الكاملة واملفصلة ملا حيتوي هذا اتمع من مفردات ولطبيعة هذه األخرية،من 

  من معلومات وبيانات ، وبالتايل اختيار تلك اليت هلا صلة بالبــــحث على الصعيد املذكور،لتشكــــــل عينة البحــــــث 

دون األخذ بعني االعتبار عامل االنتظام أو الصدفة يف ذلك،بل فقط عامل التأكد الشخصي من فائدة االختيار احملقق 

ومت اختيار هذا النوع من العينات ألا ترتبط ارتباطا مباشرا مع موضوع البحث وأهداف . 2ثللنتائج النهائية للبح

  .   الدراسة املرجوة 

أما عن طريقة توزيع واختيار عينة حبثنا فكانت عن طريق اختيار األخبار واملواضيع اليت تناولت قضية اختطاف األطفال 

، وهو مفصل  2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01بار يف الفرتة املمتدة من يف اجلزائر بطريقة عمدية أي قصدنا تلك األخ

  : يف اجلدول التايل 

  

  

                                                           

  .13،ص 1983عامل الكتب،القاهرة،تحليل المضمون،،نيمسري حممد حس  1
  .180،ص 2010،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،4طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال،،أمحد بن مرسلي  2



 22 

  اإلطار المنهجي والمفاهيمي

  : 2015نوفمرب  30 غاية أكتوبر إىل 01من  ممتدة لفرتة) املقصودة(يوضح توزيع العينة العمدية :  01جدول رقم 

 التاريخ األسبوع والشهر األيام

 2015أكتوبر  01 األسبوع األول من شهر أكتوبر الخميس

 2015أكتوبر  04 األسبوع األول من شهر أكتوبر االثنين 

 2015أكتوبر  08 األسبوع الثاين من شهر أكتوبر الخميس 

 2015أكتوبر  17 األسبوع الثالث من شهر أكتوبر السبت 

 2015نوفمرب  02 األسبوع األول من شهر نوفمرب االثنين 

 2015نوفمرب  11 األسبوع الثاين من شهر نوفمرب األربعاء 

 2015نوفمرب  12 األسبوع الثاين من شهر نوفمرب الخميس 

 2015نوفمرب  14 األسبوع الثاين من شهر نوفمرب السبت
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   :ـــ الخلفية النظرية  10

تتمحور دراستنا حول قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر يف الصحافة املكتوبة اجلزائرية ، وكيف عاجلت هذه األخرية 

ذه " النهار اجلديد"قضية االختطاف يف اجلزائر ، ورغبتنا يف معرفة مدى اهتمام الصحافة املكتوبة و بالتحديد صحيفة 

نظرية ترتيب "ة اليت ستساعدنا يف الوصول إىل أهداف الدراسة هي القضية وهل وضعتها ضمن أولوياا ، والنظري

                                                                                                        ." :                              نظرية األطر اخلربية"و" األولويات

تستخدم نظرية األطر اخلربية ، أو اإلطار اإلعالمي، : ) news framing theory(ية أوالـــ نظرية األطر الخبر 

لقياس و حتليل مضمون الرسالة اإلعالمية اليت ينقلها اخلطاب اإلعالمي حيال قضية معينة ، ذلك أن مفهوم اإلطار له 

أي العام إزاء خمتلف املوضوعات داللة إعالمية و يسهم يف التعرف إىل دور وسائل اإلعالم يف تشكيل اجتاهات الر 

و هذه النظرية هي إحدى النظريات اإلعالمية احلديثة اليت تسمح بقياس مضمون . والقضايا اليت تعاجلها وسائل اإلعالم 

الرسالة اإلعالمية ، وتقدم تفسريا لدور وسائل اإلعالم يف تشكيل األفكار واالجتاهات إزاء قضايا بارزة مطروحة أمام 

  .  عام  الرأي ال

وتقوم هذه النظرية على حتديد جوانب معينة تتعلق بقضية ، أو مبضمون أية رسالة إعالمية ، وإغفال وجتاهل جوانب 

أخرى ، وهذا يعين بالضرورة انتقاء متعمدا جلانب من جوانب تلك القضية والرتكيز عليه دون بقية اجلوانب األخرى اليت 

  :أربع وظائف لتحليل اإلطار اخلربي وهي  entmanحتدد  و. تتكون منها تلك القضية أو احلدث 

  .ـــ حتديد املشكلة أو القضية بدقة 1

  . 1ـــ تشخيص أسباب املشكلة 2

  

                                                           

1
 . 35، ص 2006دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،المعجم اإلعالمي،،حممد مجال الفار  
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  .ـــ وضع أحكام أخالقية  3 

  .ـــ اقرتاح سبل العالج واحللول  4

باالتصال تكون أحكاما خاطئة ، كون القائم باالتصال أداة حيركها وتركز هذه النظرية على أن األحكام األخالقية للقائم 

النظام السياسي كيفما يشاء ، وبالتايل تقدمي األخبار وعرضها وتناوهلا وفق سياسات املؤسسات اإلعالمية والسياسات 

. املوضوعات الصحافية احلكومية يف الدولة ، وذلك من خالل خلط اخلرب بالرأي ، والرتكيز على االفرتاضات الضمنية يف 

ميكنها أن تضع الظواهر كاجلرمية أو القضايا السياسية يف إطارات   بأن وسائل االتصال robert w lewek  ويؤكد

وقوالب خمتلفة ،فإما أن تتجاهلها أو تقوم بالتشويش عليها ، ووضعها يف خلفية االهتمامات ، أو بالرتكيز عليها أو 

أن اخلطاب يرتبط باللغة والدراسات األدبية " كوتس جينيفر"وتؤكد . مقدمة االهتمامات  إبرازها وإظهارها ووضعها يف

ومن أهم مزايا نظرية األطر هي قدرا على اكتشاف اخللل . ودراسات التعبري واالتصال وختصصات أخرى متعددة 

  .     دميها واملشكلة وإجياد اقرتاحات حللها ، بتحديد أي اجلوانب األكثر أمهية ، وكيفية تق

  : وفقا لنظرية األطر فإا تتعامل مع أربعة عناصر هي  و

  ) .املتلقي(ـــ اجلمهور  1

  ) .نص الرسالة(ـــ املضمون  2

  .1) املرسل(ـــ القائم باالتصال  3

  

  

  

                                                           

1
  .36حممد مجال الفار ،مرجع سابق، ص   
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ـــ الثقافة أو اتمع ذاته وكمثال على ذلك فإننا جند أن الصحف تركز على عدد من القضايا كاالنتخابات والقضايا  4

االجتماعية كقضية اختطاف األطفال أو البطالة ، فيما يراها يف اليوم التايل تركز على قضايا أخرى ، أو على القضايا 

مناقشات اجلمهور للقضايا تتغري يف الغالب تبعا لذات درجة اهتمام وسائل ذاا ولكن برتتيب خمتلف ، وهنا جند أو 

  . 1اإلعالم بتلك القضايا 

واهتمت دراستنا ذا النموذج لرصد األطر اإلعالمية العامة واحملددة للقضايا االجتماعية ذات الطابع اإلجرامي وخاصة 

كون أكثر تعمقا وختصصا لتشري إىل دقة املعاجلة اإلعالمية قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ، وت

لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر، إضافة إىل الرصد الدقيق إىل األسباب الكامنة وراء هذه القضية االجتماعية وحتديد 

  .  القوى الفاعلة فيها 

ا اإلطار دراسة املضامني ، حبيث حناول يف هذ) agenda-setting theory"(نظرية ترتيب األولويات"ـــ

اليومية كأحد الصحف اخلاصة اجلزائرية املكتوبة، وباعتبارها كمؤسسة قائمة هلا وضعها " النهار"اإلعالمية لصحيفة 

السياسي و االجتماعي و االقتصادي ، وحىت الثقايف ، كما تقوم بوظائفها املتعددة و هلا تأثرياا املتباينة على الفرد 

ميكننا إسقاط فروض وأفكار نظرية ترتيب األولويات على مضامني الصحيفة من خالل معاجلتها  واتمع ، حيث

حيث تم حبوث نظرية ترتيب . للقضايا االجتماعية اإلجرامية وعلى رأسها قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر 

 لتلك الوسائل يف حتديد أولويات القضايا  األولويات بدراسة العالقة التبادلية بني وسائل اإلعالم واجلماهري اليت تتعرض

   2أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم مجيع"السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت م اتمع،وتفرتض هذه النظرية 

  

  

                                                           

  .36حممد مجال الفار،مرجع سابق، ص   1
  .289،ص 2008، 7الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،طاالتصال ونظرياته المعاصرة ،حسن عماد مكاوي ،ليلى حسني السيد ،   2
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ئل بعض املوضوعات اليت يتم الرتكيز املوضوعات والقضايا اليت تقع يف اتمع ، وإمنا خيتار القائمون على هذه الوسا

عليها بشدة ، والتحكم يف طبيعتها وحمتواها ، وهذه املوضوعات تثري اهتمامات الناس تدرجييا وجتعلهم يدركوا ويفكرون 

  ملوضوعات األخرى اليتفيها ، ويقلقـــــــون بشأا ، وبالتـــايل متثل هذه املوضوعات لدى اجلماهيــــــر أمهيــــة أكبـــــر نسبيا من ا

أن وسائل اإلعالم :"م 1922" الرأي العام"من خالل كتابه بعنوان " والرت ليبمان"حيث يرى " تطرحها وسائل اإلعالم

يف عقول اجلماهري،          ) بيئات زائفة(تساعد يف بناء الصورة الذهنية لدى اجلماهري،ويف كثري من األحيان تقدم هذه الوسائل 

" النج"وقد دعم كل من . وسائل اإلعالم على تكوين الرأي العام من خالل تقدمي القضايا اليت م اتمع وتعمل 

أن وسائل اإلعالم هي اليت توجه االهتمام حنو قضايا :"هذا االنطباع من خالل تقريرمها اللذان يشريان فيه إىل " النج"و

  .1"ينبغي أن يعرفوه ، وما الذي أن يشعروا به  بعينها ، فهي اليت تطرح املوضوعات وتقرتح ما الذي

وباألعم فمن املفرتض أن هناك عالقة إجيابية بني ترتيب أولويات الوسيلة اإلعالمية وأولويات اهتمامات اجلمهور فاهتمام 

هور نتيجة الصحيفة بقضايا معينة وإبرازها والرتكيز عليها شكال ومضمونا ، جيعل تلك القضايا يف مقدمة اهتمامات اجلم

وحبوث األجندة بشكل عام تقوم ببحث العالقة اإلرتباطية بني . لقراءته الصحيفة ، وهكذا بالنسبة لباقي وسائل اإلعالم 

الرتتيب الناتج ملفردات احملتوى من خالل التحليل ، والرتتيب الذي يقدمه اجلمهور من وجهة نظره من خالل اإلجراءات 

تائج هذه العالقة اليت تأكدت إجيابياا يف معظم الدراسات تقريبا، انتهى الرأي إىل تأثري املنهجية للمسح ، وبناء على ن

  .   2وسائل اإلعالم على بناء أجندة اجلمهور بالقضايا واملوضوعات املطروحة 

  

  

  

                                                           

1
  .289مرجع سابق، ص  حسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد ،  

2
  . 310، ص 2010،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ،نظريات االتصال  ،حممد منري حجاب   
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ويف الوقت نفسه تتأثر ترتيب األولويات مبجموعة من املتغريات اخلاصة بطبيعة القضايا من حيث هل هي ملموسة أم 

جمردة ، ودرجة فضول اجلمهور حنو القضايا وأمهية القضايا وتوقيت إثارة القضية ، ونوع الوسيلة اإلعالمية املستخدمة، 

  .1واملدى الزمين املطلوب إلحداث التأثري 

" النهار اجلديد"ف يتم تطبيق هذه النظرية على دراستنا لرصد مدى اهتمام الصحافة املكتوبة وخاصة صحيفة وسو 

بالقضايا االجتماعية ذات الطابع اإلجرامي ومنها قضية اختطاف األطفال اليت انتشرت مؤخرا يف أوساط اتمع 

مونا مما جيعل هذه القضية يف مقدمة اهتمامات اجلزائري، ومعرفة مدى تركيز الصحيفة على هذه القضية شكال ومض

  . اجلمهور نتيجة لقراءته للصحيفة 

ال تستطيع أن تقدم مجيع املوضوعات اليت تقع يف " النهار"كما أن وسائل اإلعالم ومنها الصحافة املكتوبة كصحيفة 

يز عليها بشدة ، والتحكم يف طبيعتها اتمع ، وإمنا خيتار القائمون على هذه الصحيفة بعض املوضوعات اليت يتم الرتك

وحمتواها ، وهذه املوضوعات جتعل اجلمهور يدركها ويفكر فيها ويقلق بشأا ، وبالتايل متثل هذه املوضوعات لدى 

اجلماهري أمهية أكرب من املوضوعات األخرى اليت تطرحها الصحيفة ، معىن ذلك أنه حني تقرر الصحيفة ختصيص 

غطية اإلخبارية لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر ، فإن هذه القضية سوف تكسب أمهية قصوى مساحة معتربة يف الت

  " .  النهار"لدى اجلماهري اليت تتجه لقراءة صحيفة 

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .293،ص 2006، 6، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،ط االتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي ،ليلى حسني السيد،   
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  اإلطار المنهجي والمفاهيمي

  :ـــ  الدراسات السابقة والمشابهة 11

تكتسي الدراسات السابقة أمهية كبرية يف مساعدة الباحث على التحكم يف موضوع البحث للخطوات املنهجية اليت 

يتقيد ا ،و األدوات اليت جيب أن يستخدمها و االستفادة منها للوصول إىل النتائج اليت يريد احلصول عليها،و على هذا 

ارتأينا أا تتعلق مبوضوعنا بناء على أحد متغرياته، حبيث حاولنا أن األساس مت استخدامنا موعة من الدراسات اليت 

:              نسلط الضوء على أهم الدراسات يف هذا اال وفقا حلدود إمكانياتنا البحثية ، ومن هذه الدراسات جند   

:ـــ الدراسات العربية  1ـــ  11  

و هي عبارة عن دراسة " أخبار اجلرمية و احلوادث األمنية يف الصحف السعودية : " بعنوان: ـــ دراسة أمين المغامسي

و قد سعت الدراسة إىل معرفة مقدار اهتمام الصحف السعودية .حتليلية مقارنة على عينة من الصحف السعودية اليومية 

ساحة اليت احتلتها هذه األخبار يف بأخبار اجلرائم و احلوادث األمنية األخرى ، و ذلك من أجل التعرف على امل

الرياض ، (الصحف ، و قد اختار الباحث مثاين صحف سعودية لدراستها و املقارنة بني نتائجها ، وهذه الصحف هي 

، و قد اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي ) اجلزيرة ، عكاض ، املدينة ، البالد ، الندوة ، اليوم ، االقتصادية

ام أسلوب حتليل املضمون ، حيث استخدم عينة صغرية من الصحف املذكورة مثلت كامل أيام األسبوع ، كما يف استخد

مت اختيار يف هذه الدراسة على أعداد العينة بأسلوب الدورة من خالل أسبوع صناعي ، وقد توصل الباحث من خالل 

  :     دراسته إىل العديد من النتائج أمهها 

   1اإلمجالية ألخبـــــار اجلرائــــم و احلوادث يف الصحافـــة السعوديـــــة ، وعلل السبب يف ذلك أن الصحفـــ إخفاض املساحة 

  

 

  

                                                           

، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، نشر أخبار الجريمة والحوادث األمنية األخرى في الصحف السعودية دراسة مقارنة، أمحد املغامسي أمني 1

                                                                                                                                                                            .  4،ص 2004،الرياض،45العدد 
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  المفاهيمي المنهجي و  اإلطار

السعودية مل تفرد صفحات خاصة بأخبار اجلرائم واحلوادث باستثناء صحيفة عكاظ ، يف حني جاءت األخبار العاملية  

وقد علل الباحث السبب يف ) الرياض ، اجلزيرة ، البالد ، الندوة ، اليوم( الصحف اخلمس األخرى يف املرتبة األوىل يف

                   . ذلك يعود إىل املصادر الصحفية اليت تستقي منها الصحف عينة الدراسة أخبار اجلرائم بصفة عامة 

ـــــ أن جرائم القتل والشروع بالقتل ، والتفجريات واإلحراق املتعمد كانت أعلى نسبة من أخبار اجلرائم املنشورة يف ست 

  .  صحف من عينة الدراسة 

ــــ كما توصل الباحث أنه ليس هناك سياسة معينة من جرائد الدراسة يف نشر أخبار اجلرائم واحلوادث األمنية األخرى، 

تعمد يف الرتكيز على أنواع معينة من اجلرائم واحلوادث ، وميكن القول أن نشر خرب عن جرمية معينة يرتبط وليس هلا 

  . 1ارتباطا كبريا بأمهية احلدث من وجهة نظر الصحيفة 

  :ـــ الدراسات الجزائرية  2ـــ  11

، وهي " كتوبة ـــ جريدة النهار اجلديد ـــ املعاجلة الصحفية للجرمية يف الصحافة امل"بعنوان : 2013ــــ دراسة مناد أمين 

، فهي دراسة تقدم ا الطالب لنيل شهادة ماسرت يف علوم اإلعالم " النهار"دراسة حتليلية على عينة من مقاالت صحيفة 

واالتصال ، ختصص صحافة واتصال ،حيث متثلت إشكالية الدراسة املطروحة يف معرفة أثر املعاجلة الصحفية اليت 

يف  " النهار"على القارئ ، من خالل التعرف على أكثر القوالب الصحفية استعماال يف جريدة " النهار"جها جريدة تنته

  2كتابتـــها ألخبار اجلرائم واعتمد الباحث يف دراسته هذه على املنهــــج  الوصفي كونــه انطلق من وصف وحتليـــل موضوع 

  

  

                                                           

1
  .4أمني أمحد املغامسي،نفس املرجع السابق ، ص   
،قسم علوم اإلعالم ـــ ،حبث مقدم لنيل شهادة املاسرت المعالجة الصحفية للجريمة في الصحافة المكتوبة ــ جريدة النهار الجديد،مناد أمني   2

  .115ـــ  12،ص ص 2013،اجلزائر، )مستغامن(واالتصال،جامعة عبد احلميد بن باديس
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  المفاهيمي اإلطار المنهجي و 

صفحات جريدة النهار دف الوصول إىل الكيفية و الطريقة اليت عوجلت ا إعالميا ، كما اعتمد الباحث هنا  اجلرمية يف

يف مجع املعلومات وحتليلها ألنه األداة املناسبة هلذا النوع من الدراسة ، أما بالنسبة تمع " حتليل املضمون"على تقنية 

اليت كانت ) الصدفية(متثيلية تمع حبثه وذلك عن طريق العينة العرضية البحث فقد اختار الباحث سبعة أعداد كعينة 

وقد توصل الباحث من خالل دراسته إىل العديد من النتائج اهلامة اليت أفادتنا كثريا يف . األنسب الختيار مفردات حبثه 

 :    حبثنا وهي كاآليت 

تمع اجلزائري وإمنا تساعد على انتشاره و الرتويج له حيث بالغت ال حتد من السلوك اإلجرامي يف ا" النهار"ــــ إن جريدة 

  . يف تكثيف نشر أخبار اجلرمية وجعلتها من أولويات أجندا اإلعالمية ، مما ينعكس ذلك سلبا على أولويات اجلماهري 

يت هي أكثر إقناع وتوعية ــــ اعتمدت جريدة النهار على قالب اخلرب الصحفي بنسبة عالية وابتعدت عن كتابات الرأي ال

  .وتوضيح عواقب اجلرمية 

ــــ مل تتقيد جريدة النهار بنوع معني من أخبار اجلرائم ، وإمنا نشرت كل أنواع اجلرائم بنسب متفاوتة ، وركزت على جرائم 

  . القانون العام وخاصة جرائم االعتداءات على األشخاص وخرق اآلداب العامة 

  جريدة النهار على مصادر حكومية متثلت خاصة يف اجلهات القضائية ووجود كم معترب من أخبار اجلرمية ــــ اعتمدت

تقوم اجلريدة بتجاهل ذكر مصدره ومتوه له بأنه مصدر موثوق ، وهذا األمر خيلق شك يف مصداقية وحقيقة وقوع هذه 

  .1األخبار 

 

  

 

  
                                                           

1
  .115ـــ  12مناد أمني ، نفس املرجع السابق ، ص ص    
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  المفاهيمي  اإلطار المنهجي و 

املعاجلة اإلعالمية للجرمية غري املنظمة يف الصحافة املكتوبة اجلزائرية اخلاصة، دراسة "بعنوان : 2012وسار ـــ دراسة نوال 

اليومية ، وهي دراسة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم و االتصال ، ختصص وسائل " اخلرب"وصفية حتليلية لصحيفة 

يفية اليت عاجلت ا الصحافة املكتوبة اجلزائرية اخلاصة لظاهرة اجلرمية اإلعالم واتمع ، وكان هدف الدراسة معرفة الك

، وقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على منهج املسح كوا تندرج ضمن البحوث " اخلرب"غري املنظمة من خالل صحيفة 

األدوات اليت استخدمتها  الوصفية التحليلية اليت دف إىل تصوير وتقدمي خصائص ظاهرة أو جمموعة من الظواهر ، ومن

يف دراستها هذه جند املالحظة و املقابلة وأداة حتليل املضمون ، حيث ساعدا أداة املالحظة يف التعرف عن قرب عن 

الظاهرة اليت درستها و كان توظيفها للمالحظة قائم على ما تنشره الصحف اليومية و بالتحديد يومية اخلرب من أخبار 

اجلرمية ، أما بالنسبة ألداة املقابلة فقد مت توظيفها من طرف الباحثة كتقنية جلمع البيانات حيث  ومعلومات حول ظاهرة

،وبالنسبة العتمادها على تقنية حتليل املضمون فكان " اخلرب"قامت بإجراء مقابالت مع الصحفيني العاملني يف يومية 

من خالل دراستها على " نوال وسار"وقد توصلت . دف الوصف الكمي املوضوعي املنظم حملتوى موضوع دراستها 

  :العديد من النتائج أمهها 

  يف القيام بواجبها اإلعالمي و االجتماعي بصفتها مؤسسة غري رمسية للضبط االجتماعي يف " اخلرب"ــــ مل تقتصر يومية  

د انعكس ذلك االهتمام تغطيتها ألخبار ومواضيع اجلرمية حيث احتلت أولويات النشر على صفحات اجلريدة ، وق

 .1بتخصيص مساحات هامة عرب صفحات اليومية 

  

 

  

                                                           

1
جامعة ،"لصحيفة الخبر اليوميةدراسة وصفية تحليلية "المعالجة اإلعالمية للجريمة غير المنظمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة ، نوال وسار   

  . 35ـــ  34،اجلزائر،ص ص ) بسكرة(حممد خيضر
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  المفاهيمي اإلطار المنهجي و 

  . بنشر أخبار اجلرمية يف مواقع تسمح جبذب القراء للمواضيع " اخلرب"ــــ قامت يومية 

  .اجلرمية ــــ اعتمدت جريدة اخلرب على كل األشكال والقوالب الصحفية يف معاجلتها ألخبار وحوادث 

ــــ كما كشفت الدراسة أن األسباب والدوافع الرئيسية لوقوع اجلرمية داخل اتمع اجلزائري ال خترج عن السياق االجتماعي 

  .واالقتصادي الذي نعيش فيه كالفقر واخلالفات والبطالة 

اب جذب سكاين ، فهي مراكز اقتصادية ــــ كما بينت الدراسة أن ثلثي اجلرائم ترتكب يف املدن الكربى املعروفة بأا أقط

  . 1مهمة تكثر فيها فرص اجلرمية

  :ـــ الدراسات األجنبية  3ـــ  11

املعاجلة اإلعالمية ألخبار اجلرمية وعالقة ذلك بتحقيق أهداف النشر : "حول   john wind userــــ دراسة 

صحيفة لويزيانا األمريكية باالعتماد على املنهج  أخبار اجلرمية يف" جون ويند هوسر"حيث درس " اإلجيايب عن اجلرائم

األمريكية من خالل عينة مكونة " لويزيانا"املسحي التحليلي من خالل حتليل مضمون اجلرائم املنشورة يف صحافة والية 

  :   حيث توصلت الدراسة إىل . صحيفة الوالية  24من 

   ألسباب لى احملررين،وال تعكس على اجتاهات صورة اجلرمية يف الواقعــــ أن الصحافة األمريكية تعتمد يف تغطيتها للجرمية ع

ترجع بعضها إىل احملرر ، وصلته بأقسام الشرطة ، أو على الضغوط واملصاحل املختلفة يف اتمع ، وقد خلصت الدراسة  

  . 2إىل أن املعاجلة الصحفية شوهت الواقع االجتماعي للظاهرة االجتماعية

 

 

                                                           

1
  .35نوال وسار،نفس املرجع السابق ، ص    

2
  John wind user,  crime news in lowisiana press ,journalism quartrly,1990,p3 . 

http://kenanaonline.com/users/azazstudy/posts/-ftnref7.    
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  اإلطار المنهجي و المفاهيمي 

  :ـــ مناقشة نتائج الدراسات 

من خالل اطالعنا على هذه الدراسات فقد استفدنا منها يف جوانب عديدة حيث أضافت لنا أبعادا مهمة  يف وضع 

تصور عام للدراسة والتحديد الدقيق ملشكلة الدراسة وأهدافها ، كما كانت النتائج املتوصل إليها يف الدراسات العربية 

التطبيقي لألداء املهين لإلعالميني يف وسائل اإلعالم املكتوبة على  واجلزائرية  منطلقا لدراستنا من حيث دراسة الواقع

اعتبار أن حجر الزاوية يف نشر أخبار اجلرمية كجرمية اختطاف األطفال ال يرتبط بالنشر من عدمه بقدر ما يرتبط بأسلوب 

ستنا ، كما سامهت هذه التغطية اإلعالمية هلذه األخبار من قبل اإلعالميني ، وهو ما يتوافق مع أحد أهداف درا

الدراسات على املستوى اإلجرائي يف حتديد صياغة تساؤالت الدراسة احلالية ، فضال عن تصميم دليل االستمارة وحتويل 

احملاور إىل متغريات قابلة للدراسة ، إال أن االختالف يكمن يف األدوات املستخدمة ، حيث مت استخدام ثالث أدوات 

وهي املالحظة واملقابلة وتقنية حتليل املضمون ، كما ختتلف هذه الدراسات يف املوضوع املعاجل  " نوال وساري"يف دراسة 

كوا تعاجل موضوع اجلرمية بصفة عامة أي كل اجلرائم ، لكن دراستنا تعاجل جرمية واحدة من هذه اجلرائم وهي اختطاف 

افة املكتوبة وحتليلها لواقع النشر وأساليب املعاجلة املتبعة األطفال يف اجلزائر، وبالتايل فإن هذه الدراسة باستهدافها الصح

حتاول أن تضيف جديدا للدراسات السابقة وتلفت النظر إىل جمال قل الرتكيز عليه من قبل الباحثني بشكل عام ويف بيئة 

  .         الدراسة بشكل خاص 
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  اإلطار المنهجي والمفاهيمي

  : ـــ صعوبات الدراسة  12

ال خيلو أي حبث من الصعوبات على غرار حبثنا ، فقد واجهتنا صعوبات أثناء اجنازنا للبحث خلقت لنا عرقلة كبرية يف 

  : الوصول إىل خمتلف احلقائق و كان منها مايلي 

  . ـــ صعوبة اختيار جمتمع البحث و ضبطه فهو يعترب أهم ركائز البحث  1 

  . ــــ قصر الوقت املنجزة فيه الدراسة 2

  " .النهار"متييز القوالب الصحفية يف جريدة نتقاء و اـــ صعوبة  3

  عن قضية اختطاف األطفال دث عن الصحافة املكتوبة اخلاصة و ـــ قلة املراجع اليت تتح 4
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  اإلطار المنهجي والمفاهيمي

  :خالصة ال

من خالل ما سبق ميكننا القول بان للدراسات السابقة أمهية كبرية يف مساعدة الباحث على التحكم يف موضوع البحث، 

حيث اعتمدنا على جمموعة من الدراسات اجلزائرية و األجنبية للتعرف على الكيفية اليت عاجلت ا الصحافة املكتوبة 

ونظرا لالنتشار الواسع لظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر يف اآلونة اخلاصة خمتلف الظواهر االجتماعية هذا من جهة، 

األخرية و هو السبب الذي دفعنا الختيار هذا املوضوع للتعرف على أمهيته و الذي شكل اهتمام خمتلف وسائل اإلعالم 

حافة املكتوبة اجلزائرية وخاصة صحيفة النهار اليومية هذا، وكان اهلدف من وراء هذه الدراسة معرفة كيفية معاجلة الص

اخلاصة و بالتحديد صحيفة النهار لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر، مستخدمني يف هذه الدراسة منهج املسح ألنه 

يهدف إىل تسجيل و حتليل و تفسري الظاهرة يف وضعها الراهن معتمدين يف ذلك على أداة حتليل املضمون دف 

يف صحيفة النهار اجلديد و ما حتمله من معلومات وأخبار خاصة بقضية اختطاف  الكشف عن جهاز إعالمي و املتمثل

 .األطفال يف اجلزائر ، وذلك من خالل إتباع مجيع خطواته من خالل ضبط جمتمع البحث و العينة املختارة
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قي التوثياإلطار النظري و   
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التوثيقي إلطار النظري و ا  

  :          تمهيد

مات يف خمتلف ااالت للقارئ، املعلو عالمية اهلامة يف نقل األخبار و تعترب الصحافة املكتوبة اجلزائرية إحدى الوسائل اإل

ا  واسعا يف اآلونة ر اخاصة عند معاجلتها لقضايا اجتماعية إجرامية كقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر اليت عرفت انتشو 

من خالل معاجلة خمتلف القضايا  فعاال يف اتمع اجلزائريو  الصحافة املكتوبة اخلاصة دورا بارزاقد لعبت األخرية، و 

اهتماما من طرف وسائل اإلعالم  من بني القضايا اليت لقيتاحلقائق للرأي العام، و نشر األفكار و واألحداث اليومية و 

اليت تعترب من القضايا االجتماعية ذات الطابع زائر خاصة الصحافة املكتوبة اخلاصة هي قضية اختطاف األطفال يف اجلو 

تمع اجلزائري يف اآلونة األخريةاإلجرامي اليت أصبح يعاين منها ا.  

حيث جاء الفصل األول حتت  أساسيني، هلذه الدراسة إىل فصلنيالتوثيقي مت تقسيم اإلطار النظري و وعلى هذا األساس 

تعريف الصحافة عناصر أساسية متثَلت يف  أربعةالفصل إىل حبيث تفرَع هذا  ،زائرحافة املكتوبة اخلاصة يف اجلالص:عنوان

ها، َمث َمت عرض واقع الصحافة املكتوبة اخلاصة يف اجلزائر خاصة يف اآلونة دور  ها،ر تطوَ ها و اخلاصة يف اجلزائر،ظهور 

: قد تناولنا فيه العناصر البحثية التاليةفاختطاف األطفال يف اجلزائر :الذي جاء بعنوان الفصل الثاينيف ا أمَ . األخرية

بالقانون اإلجرامي، َمث َمت عرض بعض  ها، عالقتهاأسباب انتشار  ها،خصائصظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر،تعريف 

  . التوثيقيلإلطار النظري و  ويف األخري َمت عرض خالصةالظاهرة ، هذه حصائيات حول اإلدراسات و ال
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الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر  :الفصل األول  

:تمهيد   

ال يزال هلا التأثري البالغ يف نفوس اهريي تأثريا يف أفراد اتمع و تعترب الصحافة املكتوبة من أهم وسائل االتصال اجلم       

رغباته،كما تشرتك تتكيف مع قدراته و من خصائص تتالءم وتستجيب مع إمكانيات القارئ و  ملا تتميز به اجلماهري

  .حوهلا عام رأي اتمع وتكوينه ــــتواج اليت اب واملشاكلــــالصع مناقشة يف فعليا شرتاكاا ةـــــالصحاف

فقد نشأت وترعرعت يف م،1988أمجل مكسب النتفاضة أكتوبر ة يف اجلزائر هي بالتأكيد أكرب و إن الصحافة اخلاص

تؤدي الصحافة املكتوبة و رغم ذلك بقيت واقفة أمام ايار معظم املؤسسات خالل عشرية بأكملها،و ، ظروف مأساوية

 توجيههإلعالم مبختلف األحداث اليومية ونشر األفكار واحلقائق للرأي العام  و اخلاصة يف اتمع اجلزائري دورا فعاال يف ا

ات احلاصلة يف احلياة اليومية لألفراد اليت فرضتها التطورات السريعة على خمتلف التغريَ عامل مع األحداث و حول كيفية الت

القارئ للمحيط الذي حيث تساهم يف معرفة  ،الثقافيةا على أخبار احلياة االجتماعية والسياسية و األصعدة، فهي تطلعن

  . القضايا اليت م الرأي العامحتثه على املشاركة يف صناعة القرار حول خمتلف ينتمي إليه و 

. اطريقة معاجلتهة جلمهورها و ـــتستمد الصحافة املكتوبة يف اجلزائر قوة تأثريها من حيث اختيارها للمواضيع املناسب حيث

اخلاصة يف اجلزائر مسار ظهور الصحافة املكتوبة تعريف الصحافة اخلاصة يف اجلزائر و  عليه سنحاول يف هذا الفصل تناولو 

يف خمتلف املواضيع و لرأي العام إزاء خمتلف القضايا و دورها يف تشكيل او  يف ظل السياسة اإلعالمية مراحل تطورهاو 

      .رـواقع هذه الصحافة يف اجلزائت و االـا
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الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر : الفصل األول  

:تعريف الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر: 1ــــ  1  

فها على أا صحافة خاصة ، فهناك من يعرَ فة املكتوبة اليت أنشأها األفرادالتسميات حول الصحااختلفت التعريفات و 

  .هناك من يعرفها أا صحافة مستقلةو 

متميزة ختتلف عن بعضها البعض فها بأا نوع من الصحف اليت متلك خصائص يعرَ "francise balleففرانسيس بال 

، سواء كانت هذه امللكية يف يد شخص واحد أو امللكية الشخصية تسودهااالجتاه السياسي و مون والنمط و يف املض

  . مجاعة ما حسب قانون كل بلد 

يف حني يف  ، "املستقلةالصحافة اليت يقال عنها "يطلق عليها ) احلق يف اإلعالم(جند الدكتور براهيم براهيمي يف كتابه و 

  .وضع املستقلة بني قوسني مساها الصحافة املستقلة و ) زائرحقوق اإلنسان يف اجلنظام الصحافة و (كتابه 

فها يهان أمحد رشيت تعرَ ج كذاو  يؤكد على أا خاصة،) ل اجلماهرييمدخل إىل االتصا( ا الدكتور فضيل دليو يف كتابه أمَ 

برتك اآلراء تتنافس يف سوق األفكار احلرة ، تتيح نفس الفرص ملختلف  إىل البحث عن احلقيقةصحف دف  على أا

ف احلكومة أو ليس من املنطقي أن تكون الصحف املستقلة حتدث أي شكل من أشكال إشرااء مهما تعددت و اآلر 

معني أو تتبىن اخلاصة هي الصحافة اليت ال تنتمي إىل أي اجتاه سياسي فالصحافة املستقلة أو إذن .1هيئة أو وصاية أخرى

فحاا لكافة اآلراء واالجتاهات ، إمنا تفتح اال على ص تعترب عن أحد األحزاب السياسيةالبعينها، و  ةإيديولوجي

هي صحف يغلب عليها أصال طابع واملذاهب الفكرية و االجتماعية، ويطلق عليها أحيانا الصحف اخلاصة، و  السياسية

  .2يعرب عن موقفها الذي تعتنقهاالهتمام بإبراز رأي حمايد لسياسية املختلفة و عرض اآلراء ا صحافة اخلرب إىل جانب

أما الفرق بني الصحافة املستقلة والصحافة اخلاصة، هو هذه األخرية اليت أشارت إليها قوانني اإلعالم للداللة على ملكية 

  ز من طرفــــــهلا، والصحيفة اخلاصة هي شركة تنجة العامة ــالصحيفة ونوعها، فهناك امللكية اخلاصة للجرائد، وهناك امللكي

                                                           

1 Balle francise, miracle et réalité de la libertè de la presse,encyclopédie universelle,volume 

18,paris,1990,p205.  
 .89،ص 1ط، القاهرة، دار الفكر العريب، تصال و اإلعالم في الدول الناميةنظم اال ،جيهان أمحد رشيت2
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  الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر: الفصل األول

  .1990فرد أو جمموعة من األفراد خاضعني للقانون من خالل اخلضوع للشروط املنظمة ملهنة الصحافة يف قانون اإلعالم 

 ها من إصدارات ونشر وتوزيع صادرة عن شخص أوفهي خاصة باملفهوم املادي والتجاري، أي أن ملكيتها ونشاط

براهيم "يف هذا اإلطار يؤكد األستاذ هذا النشاط لنفس الشخص املالك و  تعود أرباحجمموعة من األشخاص، و 

جلريدة    أن بعض الصحف اليت ظهرت على الساحة اإلعالمية هي نتاج ملبادرات الصحفيني كما هو احلال " براهيهمي

le soir d algerie  الوطن،el watan ،هو ما ينطبق صصا متساوية من أسهم الصحيفة ، و حيث ميتلكون ح

، أما حفيني من ميلك أسهم أكثر من غريهالفرق الوحيد أن هناك من الص، و le matinأيضا على جريديت اخلرب و 

ألشخاص غري معروفني  أكرب حصة فهي تابعةلكون إال حصص ضئيلة من أسهمها و فصحفيوها ال مي.liberteجريدة 

  : هلذا ميكن احلديث عن وجهني لالستقاللية ، و لدى القراء

 .                                                                    الصحافة خاصةمادي حبيث تكون ملكية : ــــ األول

 . للحكومة من خالل خطها االفتتاحي هذا يعكس أساس عدم تبعية الصحيفةمعنوي و : ــــ الثاين

كتوبة، يف ألنه أقرب إىل حتديد ماهية هذا النوع من الصحافة امل)الصحافة اخلاصة(هوم املاديبذلك فيمكن األخذ باملفو 

السياسية  املذاهبة على كافة اآلراء واالجتاهات و مصطلح إعالمي يعرب عن تفتح الصحاف )مستقلة(حني أن مصطلح

  . 1كانت بشكل مستقل عن أية جهة  تفكري يف صناعة اخلربوإتباعها ألساليب عمل و جتماعية االوالفكرية و 

  

  

  

  

  

 

                                                           

1Brahim brahimi , Le droit a’ l’informationa l’épreuve du partie unique de l’ état d’urgence 

Editionsafclibert, (france), 2002, p175.  
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الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر  :الفصل األول  

:ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر:2ـــ  1  

ا  ــإمنا تعود جذورهو  م، 1990قانون م أو 1988إن نشأة الصحافة اخلاصة يف اجلزائر ليست وليدة مرحلة ما بعد   

لصحافة من خالل خطها كانت هذه او  نذاك بصحافة املقاومة،آرية إذ اتصفت الصحافة اجلزائرية إىل الفرتة االستعما

نظرا للدور الذي تلعبه هذه الصحافة فقد قامت مصاحله يف اجلزائر و سائلها تقلق الوجود االستعماري و ر االفتتاحي و 

 تكريسصحافة و بعد نيل اجلزائر استقالهلا عمدت السلطة على تغييب هذه الو  االستعمارية بتجميد نشاطها،السلطات 

بية كانت الصحافة اجلزائرية يف فرتة االستعمار إما صحافة حز و . 1لخر منها يكون مغايرا متاما لفرتة ما بعد االستقالنوع آ

صحف املنار، املغرب العريب ،صوت اجلزائر،وصوت فرتة مثل تابعة لألحزاب السياسية اليت كانت تنشط يف تلك ال

اجلزائر اجلديدة التابعة للحزب و  Libertéصحيفة ، و MTLD الدميقراطيالشعب التابعة حلزب االنتصار للحريات 

 اجلزائري،الوطن اللتان كانتا تصدران عن حزب االحتاد الدميقراطي للبيان كذلك صحيفيت املساواة و و  ،الشيوعي اجلزائري

  . ر التابعة حلزب جنم مشال إفريقياصوت األحراصحف األمة،الشعب و  إضافة إىل

أبرزها صحافة مجعية العلماء املسلمني و  الدينية مثلالتابعة للتنظيمات االجتماعية و  أما النوع الثاين فهي الصحافة

البالغ اجلزائري ، املرشد، أصدقاء : املساجد مثل يا و ،إضافة إىل صحافة الزواالشريعةط و الصراالسنة ، الشهاب،البصائر،:

حيث  . م1955م إىل 1954ة من م،مث باللغة العربي1954م إىل1953ة منـاإلسالم اليت كانت تصدر باللغة الفرنسي

جتدر اإلشارة إىل أنه صدر من الصحف و  املسامهة املالية ملؤسسيها،يف متويلها على تربعات األهايل و كانت تعتمد 

  .2جرائد باللغة الفرنسية 10م ثالثني عنوانا باللغتني من بينها 1939م إىل 1927ة ما بني الوطني

  

  

  

                                                           

جامعة  ، معهد علوم اإلعالم واالتصالرسالة ماجستري،، 2000ـــ 1990للوئام المدني، دراسة حالة صحيفة الخبر لتناول اإلعالمي ا، نصرية سبيات1

  .92، ص 2003اجلزائر، 
معهد علوم اإلعالم رسالة لنيل درجة دكتوراه،،1991 ـــ 1965غة العربية لالخبر الصحفي في الجرائد اليومية الجزائرية بال، العياضينصر الدين 2

  .190،ص 1995االتصال،جامعة اجلزائر، و 
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الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر  :ألولالفصل ا  

وما ميز هذه الصحافة هو عدم تعمريها طويال حيث ال تبقى الصحيفة إال شهورا مث ختتفي على الساحة لعدة 

  .                        بينها الواقع السياسي املفروض من طرف االستعمار أسباب،من

اإلبقاء على حها ببقاء اليوميات الفرنسية و هذا ما بسماو  بيق بنود اتفاقية إيفيان،بعد االستقالل حرصت اجلزائر على تطو 

للصحافة،ومل يدم هذا الوضع كثريا بعد أن هو القانون اللربايل ذي كان سائدا يف عهد االستعمار و الوضع القانوين ال

عرفت الساحة السياسية حتوال جذريا يف املنهج بإتباع النهج االشرتاكي بدال من النهج اللربايل،حيث تقرر تأميم كل 

بقيت هذه و  اليت مل يشملها قرار التأميم،Alger Republeque اجلرائد املوروثة عن االستعمار باستثناء جريدة

ىن لكي يتسو .1دــــــسي اليساري املؤيــــومة ما عدا موقفهم املاركـــة هلم باحلكـون ال عالقــة ميلكها جزائريـصاجلريدة خا

، Le peupleدة ــــــمع جري مبشروع لقضي بدجمهامن مث تأسيسها،تقدمت احلكومة للحكومة مراقبة هذه اجلريدة و 

د الصحافة اخلاصة مع زواهلا انتهى عهو  ،اجلريدةم عجل بزوال 1965جوان 19إصدار جريدة ااهد إال أن انقالب و 

م اليت مسحت 1988بقيت احلكومة يمن على الصحافة املكتوبة يف اجلزائر إىل غاية أحداث أكتوبر و . لتلك الفرتة

أجاز م الذي 1989فيفري  23اإلعالمية،إذ جاء دستور دية و هامة يف كل ااالت السياسية واالقتصا بإحداث تغريات

نة التجمعات مضمو إنشاء اجلمعيات و اليت تنص على أن حرية التعبري و  )39(اإلعالمية وفق املادة التعددية السياسية و 

ذا رع ال ميكن التذعيات ذات طابع سياسي معرتف به و اليت تنص على حق إنشاء مج) 40(للمواطن،إضافة إىل املادة 

لتضع هذه املادة  ،2سيادة الشعبمة الرتابية واستقالل البالد و السالاحلق لضرب احلريات األساسية والوحدة الوطنية و 

حتقيقا ملبدأ الدميقراطية، كما تعترب فتحت احلياة السياسية أمام خمتلف التيارات م و 1962السلطة منذ حدا الحتكار 

واطن وأن حقوق مضمونة للم حرية االبتكار الفين والفكري"إذ نصت على أن  مادة أساسية يف الدستور) 36(املادة

 اإلعالم إال مبقتضىة وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أياملؤلف حيميها القانون و 

  .3"أمر قضائي

                                                           

  .191ص  ،املرجع نفسه، نصر الدين العياضي 1
  .193ص  املرجع نفسه،ـ2
  .79، ص 1975، املوسوعة الصحية العربية، تونس،4ج،االستقالل الصحافة الجزائرية قبل ،زهري إحددان3
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  الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر  :الفصل األول

، كايف إذا مل تطبق على أرض الواقعغري   هذا لكنإن وجود هذه املادة يف الدستور يعترب ضمانا قويا حلريـــــــــــة اإلعالم، 

السياسية،حيث تعرضت العديد من الصحف  فاملمارسة اإلعالمية شهدت خرقا ملواد هذا الدستور من قبل السلطة

،إذ أن قرار إلغائها يكون أما )36(عليه املادة ص ــقضائي حسب ما تنمر ود أـــللحجز و التوقف عن الصدور دون وج

مبوجب و  واهية مث حالة الطوارئ إضافة إىل احلجز بقرار سياسي،من وزارة الداخلية أو وزارة اإلعالم، حتت أغطية و ذرائع 

فيفري  03يف 70ـــ  90رقم  لإلعالم حتت دم صادق الس الشعيب الوطين على قانون جدي1989دائما دستور

.                                                                                                    1م1982،هذا القانون يلغي العمل بالقانون األساسي السابق و هو قانون اإلعالم م1990

ورية حر غري أنه يشرتط إصدار أي نشريه د"يت تنص على أنال) 14(م هو املادة 1990أبرز ما ميز قانون اإلعالم و 

هذه املادة وضعت . "يوما من صدور العدد األول30رقابة صحته تقدمي تصريح مسبق يف ظرف ال يقل عن لتسجيله و 

سنة،إذ يكفي فقط ألي حزب سياسي أو مجعية أو أي شخص إيداع 25الحتكار الدولة للصحافة املكتوبة مدةحدا 

حقيقية يف  ،هذه املادة تعترب ثورةللنشرية وكيل اجلمهورية املختص إقليميا،قبل شهر من صدور العدد األول تصريح لدى

ة إىل أا مادة أساسية تفصل بني عهدين من الصحافة املكتوبة،عهد الصحافتاريخ الصحافة املكتوبة اجلزائرية إضافة 

  .  2اإلعالميةظل التعددية السياسية و  خلاصة يفعهد الصحافة االعمومية يف ظل احلزب الواحد و 

م مفهوما جديدا للحق يف اإلعالم الذي أخرجه من النطاق الضيق للحزب الواحد 1990كما أعطى قانون اإلعالم 

البيع بالتجول،بالرغم ما فيه من دا الحتكار الدولة ال النشر والتوزيع و إضافة إىل وضعه حليصبح مفهومه أمشل، 

احتكارها لوسائل الطباعة ولة على وسائل اإلعالم الثقيلة و السمعي البصري إذ يكرس هيمنة الد تكارنقائص تتعلق باح

  .وسيلة للضغط على الصحافة اخلاصة اليت اختذا الدولة

بدأت مالمح جتسيد التعددية اإلعالمية يف ) 14(خاصة املادة م و 1990م وقانون اإلعالم 1989وانطالقا من دستور 

:                                                                                              اجلزائر باإلضافة إىل نصوص تنظيمية تفسر األحكام العامة اليت جاء ا القانون إذ جند من بني هذه النصوص مايلي

  

                                                           

  .95ص  مرجع سابق، ،نصرية سبيات1
  . 4،  ص )14( ، املادة1990،نص قانون اإلعالم اجلزائرية اجلريدة الرمسية2
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عالم،إذ يضمن جمال اإلاستثمارها يف يسمح بتشكيل رؤوس أموال مجاعية و م الذي 1990مارس  19ــــ إصدار مرسوم 

رب مديس 31شهرا إىل غاية  30ملدة  عمال املؤسسات العمومية االستفادة من أجرهم املسبقالنشور للصحفيني و 

                  .م مع منح قروض مالية ملن يرغب يف تأسيس صحف خاصة1992

الوكالة ،و كالة األنباء الوطنيةو و  البث التلفزيون و اإلذاعية و م املؤسسات الوطنية و إقرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة تنظي ــــ

من قانون ) 12(جتاري طبقا للمادة مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و  الوطنية لألحداث املصورة على شكل

                                                                                                                             .                                       .1م1990اإلعالم 

متثيل املهنة على ضمان استقاللية اإلعالم و تكفل بصالحيات السلطة العمومية و تنظيمية جديدة للـــــ وضع وسائل 

يز املشهد متو .ري ــــــــبصي ــــي السمعــــلس الوطنـــــــاالم و ـــــــــــــلى لإلعــــلس األعــــاال و ـــــــاالتصو ة ــــــــــــــــــــــــــــوى وزارة الثقافــــــمست

  .2الصحافة اخلاصةالصحافة احلزبية والصحافة العمومية و : اإلعالمي يف مرحلته األوىل بثالثة أنواع من الصحافة 

على  م توفرت الساحة السياسية1991هي الصحف الصادرة عن األحزاب السياسية ففي سنة  :الصحافة الحزبية

أسبوعية باللغة الفرنسية، ومن أبرز  12دوريات باللغة العربية إىل جانب يومية واحدة و 04أسبوعية و 19يومية واحدة،

النبـــــــــأ التابعــــــــة حلركة المية لإلنقاذ و هذه الصحف جند صحيـــفة املنقذ اهلداية  البالغ، الفرقان، التابعة  للجبهة اإلس

حلزب التجمع من أجل الثقافة  التابعة Avenire 1سلم حاليا صحيفة اتــــــمع اإلسالمــي  أي  حركة  جمتمع ال

جلبهة القوى  Libre Algerieصحيفة دم للحزب االجتماعي الدميقراطي و الدميقراطية، إضافة إىل صحيفة التقو 

االشرتاكية، لكن سرعان ما اختفت هذه الصحف عن الساحة السياسية الواحدة تلوى األخرى اليت أغرقت الساحة 

  .                     اإلعالمية 

  

  

                                                           

   . 3ص  .12، املادة مرجع سابق، اجلزائريةالرمسية اجلريدة1
معهد علوم اإلعالم و ،لنيل شهادة املاجيستري مقَدمةدراسة ،2004ـ  1992ل فترة حالة الطوارئ للمهنة خالممارسة الصحفيين المهنيين ،حممد شربي  2

  .19،ص 2006، جامعة اجلزائر، االتصال
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أسبوعيات  04يوميات ، 05يث جند اليت بقيت الدولة تشرف عليها حبومية فهي تابعة للقطاع العام و أما الصحف احلك

 ، المـــــــ،السةـــــــــــ،املساء ،اجلمهورياجلرائد هي الشعباحدة باللغة العربية ويوميتان وأسبوعيتان باللغة الفرنسية وهذه شهرية و و 

  .ة ـــــة الفرنسيـــــباللغ  Horizon 1د وــــــــــاهة العربية و اـــــــــصر باللغالنـــــــ

السلطة ماليا عن ستقلة نظرا الستقالهلا سياسيا و اليت كانت تسمى بالصحف املا فيما يتعلق بالصحافة اخلاصة و مَ أ

 63و يومية 26م 1990حف حىت اية قد بلغ عدد هذه الصافة ميلكها أصحاب رؤوس األموال و السياسية فهي صح

                            .1الفرنسيةتني العربية و نشرية ما بني دورية ونصف شهرية باللغ 90أسبوعية وأكثر من 

م 1988مل يكن يتعدى عدد العناوين يف جوان نوان يف حني ع 160ليتكون املشهد اإلعالمي يف مرحلته األوىل من 

عنوان ،مث عاد عدد  79م إىل 1997يومية، ليستمر هذا االخنفاض حىت وصل سنة  22عنوان فقط من بينها  49

هذا د الصحف و م تراجعا يف عد1998وقد شهدت سنة . 2عنوان  119م إىل 2006العناوين لالرتفاع ليصل سنة 

دخول الصحافة إىل اقتصاد السوق، إذ شهدت هذه السنة اختفاء العديد من العناوين بسبب املنافسة و بسبب اشتداد 

متثل الصحافة اخلاصة حصة عمومية و صحف  06يومية منها  31إفالسها و قد قدر عدد الصحف يف هذه السنة بــــــ 

سبيل املثال إذا نظرنا إىل جريدة ااهد  فعلى. األسد يف السوق اإلعالمية من خالل حجم السحب أو من خالل الكم 

ألف  18م تراجع سحبها بشكل رهيب ليصل إىل 1988ألف نسخة يف اليوم سنة  235اليت كانت تسحب أكثر من 

  .3م1997نسخــــــة يومـــيــــــــا سنــــة 

تحقيق مبدأ احلق يف اإلعالم لرية أكثر ملمارسة مهنة الصحافة و م جاء من أجل إعطاء ح1990إن قانون اإلعالم لسنة 

السلطة ،فبفضله عرفت الصحافة تطورا ملحوظا أدى إىل ظهور العديد من الصحف اخلاصة، اليت عرفت استقالال عن 

املشاكل إال أن الصحافة اخلاصة كانت متضي فبالرغم من كل تلك املضايقات و . املراقبة أحياناالسياسية رغم املضايقات و 

  وهذا ما االقتصادية،توبة بصفة خاصة من قبضة السلطة ومن كل املضايقات األمنية و الصحافة املكقدما يف سبيل حترير 

                                                           

  .19ص ، مرجع سابق ، حممد شربي1
  .18، ص 1999،، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائراإلعالم حقائق وأبعاد ، قالية إمساعيل معراف2
  .05، ص 2006، شركة الطباعة للوسط، عدد خاص، اجلزائر، دفتر اإلعالم ، وزارة االتصال3
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خري احلائط كل العقبات احمليطة ا و يشهد له اجلميع من خالل ما حققته عدة صحف وطنية يف امليدان ضاربة عرض  

كذا جريدة نسخة يوميا ،و  304030م أكثر من 1999صحيفة اخلرب اليت وصل عدد سحبها سنة دليل على ذلك 

.                    1نسخة يوميا  103335اليت بلغ عدد سحبها يف نفس السنة  AL Watanالوطن 

إذا ما قارناها بسحب الصحف اليومية التابعة للقطاع العام مثل جريدة الشعب اليت كانت تسحب  هو عدد ال بأس بهو 

 17771جريدة ااهد اليت وصل سحبها كذلك يف نفس السنة يوميا ،و  14243م حوايل 1999ة أي يف نفس السن

  .         1نسخة يوميا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،دراسة مسحية على عينة من الصحافيين الجزائريين،رسالة لنيل شهادة 2001 ـــ 1990الصحافة المستقلة بين السلطة و اإلرهاب  ،مجيلة قادم 1

  .30، ص  2003اجلزائر،معهد علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الماجستير،
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:                                                        تطور الصحافة الخاصة في ظل السياسة اإلعالمية : 3ــــ  1  

 اتفاعالالسياسي لتنظيم عمليات االتصال و يعرب عن السياسة اإلعالمية بأا جمموعة اإلجراءات اليت يستخدمها النظام 

سياقه التارخيي مستخدما النوعي اسد للواقع بصراعاته وتناقضاته و يف اهليكل ــــ اجلسد االجتماعي ــــ فهي التلخيص 

ية قد مرت الصحافة املكتوبة يف اجلزائر بأربع مراحل أساسو  الضبط االجتماعي،عالم كوسائط للتعبري والتوجيه و وسائل اإل

  .                                                                            منذ االستقالل إىل يومنا هذا 

:                                    م1990م إلى 1989سة اإلعالمية من أوال ـــ الصحافة الخاصة في ظل السيا  

استمرت على منهجها يف السيطرة  لقطاع اإلعالم إال أن السلطةم املنظم 1982فيفري  06بالرغم من صدور قانون 

بقي دور الصحايف ينحصر يف املوظف البريوقراطي الذي خيضع ملن هو أعلى منه يف لرقابة على كافة أنشطة اإلعالم و او 

كحق ثابت رغم التأكيد على احلق يف اإلعالم  و  السلطة السياسية مبعىن تكريس مبدأ القرارات الفوقية يف توجيه اإلعالم،

حرية الوصول إىل مصادر املعلومة إال أن هذا املبدأ ظل حربا على الورق ومل يتعد كونه شعار للسلطة تتقدم به طن و للموا

هذه  ما ميارس،كما أنكد التناقض الواضح بني ما يقال و هذا ما يؤ مة سياسة ذر الرماد يف العيون، و يف املناسبات مستخد

السياسي بعد أحداث عرفت هذه املرحلة تغريا يف امليدان و . لرمسي وقناة له الصحافة مل تكن متثل سوى سندا لإلعالم ا

الفكر االشرتاكي التسلطي قطيعة مع ممارسات احلزب الواحد و م اليت كانت هلا الدور األكرب يف إحداث ال1988أكتوبر 

هي حلة اجلديدة و م استجابة ملتطلبات املر 1982م املعدل لقانون 1990إلعالم أما يف امليدان اإلعالمي إصدار قانون ا

  .                 1ة ــــاملالية و ــــة الصحافة من الضغوطات السياسيـــــة إضافة إىل محايــــــــة اإلعالميـــــــمرحلة التعددي

ا عن تأسيس أحزاب سياسية، مث جرائد حزبية هذا التغيري يف امليدان السياسي جسدته عدة شخصيات من خالل إعال

م رفع احتكار السلطة مللكية 1990سنة " مولود محروش "مستقلة ناطقة باسم احلزب مث جاءت تعليمة رئيس احلكومة 

  اليت نصت بصريح العبارة ألول) 14(وسائل اإلعالم، مما مسح بظهور الصحافة اخلاصة، وجتسد ذلك من خالل املادة 

 

                                                           

  .33ص  مرجع سابق، ، مجيلة قادم1
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غري أنه يشرتط لتسهيله  إصدار نشرية حرة،:"يف تاريخ اجلزائر املستقلة على إنشاء الصحف اخلاصة حيث تنص املادة  مرة

، بادرت احلكومة اجلزائرية 1"يوما من صدور العدد األول  30رقابة صحته تقدمي تصريح مسبق يف ظرف ال يقل عن و 

.م1990وزارة اإلعالم و عوضتها بالس األعلى لإلعالم يف جويلية اختاذ تدابري ترمي إىل جتسيد هذه احلرية فألغت إىل  

التحويل بدال من الصحفي أهيل املهين أساسيا يف الرتقية والتعيني و كما جاء القانون بتعريف للصحفي حيث أصبح الت

  .2من قانون اإلعالم ) 33(جاء يف املادة م و 1962حتوال هاما منذ سنة عترب هذا ما يو  املناضل املنخرط يف احلزب،

هذا ما يبني حجم م و 1988عنوانا فقط قبل سنة  49ت بعد أن كانعنوانا  160يف هذه الفرتة مت إنشاء أكثر من 

إذا ما  األسبوعيات يقارب النصفوبة،حيث نالحظ أن عدد اليوميات و التطور الذي حصل على مستوى الصحافة املكت

  .                                                        3عنوان  160عنوان من بني  78قارناها بعدد العناوين أي 

فرتة دوافع كثرية أدت ازدهار الصحافة املكتوبة اخلاصة باجلزائر يف قاد والباحثني فإن هناك أسباب و حسب الكثري من النو 

    :من بني هذه األسباب نذكر مايلي ميالدها ومراحلها األوىل،و 

.                  مما أكسبها مصداقية لدى اجلمهورالنقد ة األخبار واليت تتميز باجلرأة و ــــ الطريقة اليت تقدم ا معاجل

تتسرت ت أخطائهم اليت كانإىل األخبار ذات الرأي املخالف ونقد املسؤولني وكشف عيوم و ــــ تعطش القارئ اجلزائري 

ر كبري يف كذلك القناعات السياسية اليت كانت لدى أقطاب الصحافة اخلاصة، كان هلا دو عنها صحف القطاع العام و 

  . 4اازدهارهجناح هذه الصحافة و 

  :م 1995م إلى 1991ثانيا ــ تطور الصحافة الخاصة في ظل السياسة اإلعالمية من 

   الصحافة غري مستقرة يف تارخيها املعاصر، وقد متيزت هذه املرحلة برتاجعو رحلة بدخول اجلزائر فرتة عصبية وتتميز هذه امل

  

                                                           

  .  5، ص )14(املادة  مرجع سابق،،الجزائريةالجريدة الرسمية 1
  .  6، ص )33(املادة املرجع نفسه، 2
  .03، ص 1992اجلزائر، جانفيوة الوطنية األولى لالتصال، الند:موجز حول قطاع اإلعالماالتصال،ارة الثقافة و وز 3
  .04ص املرجع نفسه، 4
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 السلطة بني كانت بداية الصراعحافة مرحلة الصراع واملساومات و اصطدامها مع السلطة السياسية لتدخل الصاخلاصة و  

والصحافة اخلاصة ،ومن هنا بدأ الصحفيون يدخلون احملاكم واالس القضائية وهذا بامتثال عدد من الصحافيني أمام 

الفرق اخلاصة اليت أنشأا السلطة إلضعاف الصحافة وإخضاعها ، باإلضافة إىل تسجيل اختفاء الكثري من العناوين 

؛ ويف خضم التصاعد األمين اخلطري الذي عرفته اجلزائر فقد طالت ألسباب إما سياسية أو مالية للمؤسسات اإلعالمية

    .                               االغتياالت مما أجرب الكثري من الصحفيني على اهلجرة إىل اخلارج 

عودة الحظنا : م بقوله 1995م إىل 1990عن وضعية املمارسة املهنية الصحفية من " إبراهيم إبراهيمي"ويعرب األستاذ 

م، فهؤالء املوظفون يف قطاع الثقافة اسرتجعوا بني 1988الصحفيني الذين كانوا قد شغلوا مناصب ومسؤوليات قبل 

  ة منـــأيديهم القناة التلفزيونية الوحيدة و وكالة اإلشهار، الصحـــــف ، وعودة الرقابة والضغوطات املالية واملتابعات القضائي

  .  1م بوزارة الداخلية وتشكيل جلان للقراءة على مستوى املطابع1994جوان  خالل تشكيل خلية لالتصال يف 

  :م 1999م إلى 1995ثالثا ــ تطور الصحافة الخاصة في ظل السياسة اإلعالمية من 

" عبد العزيز بوتفليقة"م إىل غاية انتخاب الرئيس 1995رئاسة احلكومة سنة "أمحد أوحيىي"متتد هذه املرحلة من تويل 

م،وتعرف هذه املرحلة مبرحلة االستقرار النسيب للصحافة اخلاصة حيث شهدت توسعا 1999للجمهورية يف أفريل  رئيسا

م زيــادة يف السحب 1997وزيادة يف النشر على حساب صحافــــــــة القطاع العام ،كما عرفت الصحافة خالل سنة 

م ويف 1998ويف سنة .1ألف نسخة يوميا 130عادل ليتضاعف ست مرات لتحل صحيفيت اخلرب وليباريت الريادة مبا ي

ظل املنافسة ودخول الصحافة اقتصاد السوق اختفت العديد من العناوين بسبب إفالسها ليقدر عدد الصحف خالل 

  .     2عمومية 06يومية منها  31هذه السنة بـــــــ 

 

  

                                                           

  .58ـــــ 57ص سابق، ص ،مرجع يةقال إمساعيل معراف1
  .59صاملرجع نفسه، 2
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:                             م إلى يومنا هذا 1999رابعا ـــ تطور الصحافة الخاصة في ظل السياسة اإلعالمية من   

عبد العزيز "تبدأ هذه املرحلة من تويل السيد لة بعودة تراجع الصحافة اخلاصة واشتداد اخلناق عليها و متيزت هذه املرح

 وصف هذه املرحلــــــة بالفارغة بالنسبة لإلعالم ككــــل،إذ عادت الدولة من بعيـــــــــد لتفرضالرئاســــــة،كما ميكــــن " بوتفليقة

رقابتها جمددا على وسائل اإلعالم خاصة العمومية بعدما كانت متفتحة نسبيا، كما أن الصحافة اخلاصة عرفت نوعا من 

نشرية إال أنه عرف سيطرة اليوميات على  250 م كان عدد النشريات أكثر من1999تشديد اخلناق عليها،ففي سنة 

ألف نسخة يوميا مع أن عددها كان  200مليون و 01باقي النشريات من ناحية السحب إذ وصل جمموع سحبها إىل 

م الدفن النهائي ملشروع قانون اإلعالم الذي كان مقررا للمناقشة يف دورة 1999كما شهدت سنة .   1يومية فقط 35

  م والتــــي جاءت ببــــوتفليقة إلــى  1999ــة اخلاصــة بـــالس الشعبـــي الوطنــي تنظيم انتخابــات رئاسيــــــــة يف م اخلريفيـ1998

احلكم، والذي صرح علنا بأن وسائل اإلعالم الثقيلة ملك الدولة ولن ختدم إال السياسة اليت تتبناها السلطة،كما أعلن 

.            بلندن  MBCع السمعي البصري أمام اخلواص وذلك يف مقابلة أجرا معه قناة الرئيس بوتفليقة عن قفل قطا 

م قانونا خاص بالعقوبات املعدل والذي كرس توجهات السلطة،وهو ما جعل الصحفيني يعتربونه 2010وعرفت سنة 

  . قانونا مشددا للخناق على حرية الصحافة

م وهذا بتوقيف ست عناويــــــــن منها الرأي، 2003السلطة ذروتــــــه يف صيف ولقد بلغ اخلالف بني الصحافة املستقلة و 

le Soir Algerie،Liberte،Le Matin L Expression وهذا ألسباب جتارية وسياسية غري أن بعض ،

                                                              .          2املسؤولني يؤكدون أن هذه األسباب واهية وهدفها من هذه الصحف جراء معارضتها لسياسة الرئيس

 

  

 

                                                           

  . 07،ص 1999اجلزائر، ،تقرير حول وضعية وسائل اإلعالم وحرية الصحافة في الجزائر ،الفدرالية الدولية للصحفيني1
  .45ص مرجع سابق، ، مجيلة قادم2
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                                                 : دور الصحافة الخاصة في تكوين الرأي العام في الجزائر :  4ــــ  1

خمتلف تمع، فهي تلعب أدوارا أساسيا  أهم وسائل االتصال اجلماهريي تأثريا يف اأقدم و عترب الصحافة املكتوبة من ت

اعية إضافة إىل دورها اجلماعات كما تساهم بطريقة فعالة يف عملية التنشئة االجتمو لألفراد جماالت احلياة اليومية 

ذه ح أن تأثري همنه يتضو  مواضيعها،وجماالا و  سائل اإلعالم  باختالف أنواعهاختتلف تأثريات و اإلخباري واإلعالمي ، و 

و تنوع وسائل اإلعالم جيعل املتلقي للرسالة اإلعالمية معرضا ملؤثرات خمتلفة . اجتماعيةالوسائل مرتبطة خبصائص فنية و 

مضموا إىل  يف قاعدة شهرية ترمي يف" برلسون"هذا ما أشار إليه و تعدهلا تبعا لدرجة التأثري ، و قد تغري من سلوكياته أ

شروط معينة ص إىل مجهور ما من االتصال، و نوعا ما من املوضوعات مضاف إىل االنتباه اخلاأن نوعا ما من االتصال و "

  .                                                                      1"أثري ميكن أن حيدث قدرا من الت

التأثري على السلوك فمن الصعب افة املكتوبة يف تغيري االجتاه و فيما يتعلق بدور الصحفهي من وسائل التعبري عن الرأي و 

إدخال االجتاهات املهزوزة و "العادات ذات اجلذور العميقة لكن يف اإلمكان التأثري يف اإلسهام يف تغيري االجتاهات و 

عن طريق االتصال الشخصي يف حني يقتصر من مث فإن تغيري االجتاهات يأيت ت طفيفة على االجتاهات القوية ،و تغيريا

  .                                                     2" دور الصحافة على املساعدة يف ذلك بطريقة غري مباشرة

الصحافة املكتوبة بصفة خاصة نسجل الدور الفعال الذي يلعبه اإلعالم املطبوع من ذه املعطيات اليت حتدد تأثري و 

عندما تكون الرسالة معقدة "أنه العاملني يف هذا امليدان ،و يف هذا الشأن يرى املهتمون واملختصون و  ونهحيث مضم

و الوسيلة األكفأ لتحقيق اخلبرية يكون اإلعالم املقروء ههن الشرائح املتعلمة واملثقفة و وعندما يكون اهلدف خماطبة ذ

  .                                                                                   3" اإلقناع من املسموع املرئيالفهم و 

  

  
                                                           

  .46، ص املرجع نفسه1
  .62، ص 1980، مكتبة ألجنلو املصرية، القاهرة، ميدانية في المجتمع الريفي،دراسة نظرية مقارنة و التنمية االجتماعيةوسائل اإلعالم و  ،شاهيناز طلعت2
جوان  ،جانفي(، 17لة اجلزائرية لالتصال، العدد ا،1988ــ  1962والمواثيق الرسمية هوية الصحفي الجزائري من خالل الخطابات  ،رضوان بومجعة3

  .144ص جامعة اجلزائر،  ،)1998
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 الالفعــورها ومن حيث االختيار تستمد الصحافة املكتوبــــة قــــــوة تأثريها من حيث اختيارها للمواضيع املناسبــــــة جلمهــــو 

األنواع الصحفية املالئمة لذلك، وهذا بدوره يتطلب معرفة جيدة خلصائص مجهورها،لذا تتميز الصحافة املكتوبة عن 

فاألنواع الصحفية مل "غريها من الوسائل اإلعالمية األخرى،بضرورة التحكم يف اختيار األنواع الصحفية لصياغة اخلرب

ع إنتاجها وجتميله بقدر ما ظهرت من أجل أداء جمموعة من األدوار والوظائف تظهر يف الوسيلة اإلعالمية من أجل تنوي

  .                                   1"املتميزة واملتكاملة اليت ال تفصل عن الوظيفة العامة للوسيلة اإلعالمية 

،فقد نشأت وترعرعت يف  م1988إن الصحافة اخلاصة يف اجلزائر هي بالتأكيد أكرب وأمجل مكسب النتفاضة أكتوبر 

ظروف مأساوية ورغم ذلك بقيت واقفة أمام ايار معظم املؤسسات خالل عشرية بأكملها،فقد كانت وال زالت 

الصحافة الوحيدة يف العامل اليت مل تكتف بدورها يف إعالم الرأي العام الوطين والدويل،بل جتاوزته مرغمة لتؤدي دور 

  .                                                2لت على عاتقها كل هذه األعباءاألحزاب السياسية واجلمعيات ومح

لقد كان للصحافة اخلاصة يف اجلزائر دورا بارزا خالل الكثري من املواقف يف حتريك الرأي العام وتنويره خاصة خالل األزمة 

صة من االغتياالت الوحشية يف حق الصحفيني األمنية وهو ما جعلها من أهداف اإلرهابيني حيث عانت الصحافة اخلا

ضف إىل ذلك تشديد اخلناق والرقابة من طرف السلطة السياسية،هذا ما أثر سلبا على إمكانية  تنوير الرأي العام مبا  

كان حيدث من حوله ويف جمتمعه، وبالتايل عدم إمكانية صنع رأي عام فعلي ويف ظل هذه األوضاع االستثنائية ارتفع 

حملتجني من أحزاب معارضة للسلطة وكذا الرأي العام بفعل حتيز وسائل اإلعالم العمومية، فال الصحافة اخلاصة عدد ا

متتلك السلطة لتقدمي احلقائق وال الوسائل الثقيلة العمومية األجنبية اليت مل تدخر جهدا يف إعطاء احلقائق اليت كانت 

  .             3تعيشها اجلزائر 

  

                                                           

  . 106،ص 1991املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، ،مسألة اإلعالم ،نصر الدين العياضي1
، يومي اخلرب للدراسات الدولية، اجلزائر ورقة حبث قدمت يف ندوة دولية حول مفهوم القذف يف الصحافة، مركز:الصحافة الجزائرية واقع ورهانات ،علي جري2

  .09، ص 2003ديسمرب  08-  07
مذكرة لنيل شهادة ، 2000ــ  1991ميتي الخبر و الوطن دراسة مقارنة تحليلية ليو  :ة في الصحافة المكتوبة الجزائريةاألخبار االجتماعي ،نسيمة مقبل3

  . 32، ص2001جامعة اجلزائر، ، جستري يف علوم اإلعالم واالتصالاملا
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  إن الصحافة اخلاصة يف اجلزائر أصبحت هلا مؤشرات كثرية من خالل الدور اجلبار الذي تقوم به من خالل الطريقة اليت

  بــــالتايل حتقيــــــــــقبكسب مصداقية الرأي العــــام و  ، حيث مســــح هلا هذا الوضــــع تقدم ا األخبار وتغطــــــي ا األحداث

اغتيال : النتيجة هيسنوات من وجودها و  03مكاسب مهمة لكن حرية التعبري يف اجلزائر كان مثنها غاليا خاصة بعد 

  .   1إعادة الرقابةصحيفة معلقة و  25صحفيني مفقودين و 03و صحفيني احلبس، 02صحفي و إيداع  65

يف هذا املقام و  كسبه يكمن يف كسب ثقته،املكتوبة من تشكيل رأي عام و افة إن من الشروط األساسية لتمكني الصح

فكل الرهانات تصب يف هذا طاقمها يكمن يف نيل الثقة ان األساسي ألية وسيلة إعالمية و إن الره: "علي جري"يقول 

ار هذه األخرية للحرية ملكيتها لوسائل اإلعالم يؤدي إىل افتقفته يف األخري أن سيطرة السلطة و ما ميكن إضاو . االجتاه

باحلرية ، فكلما كانت الصحافة تتمتع املسامهة يف صنع القراراتلعام و الكافية اليت تسمح هلا بتشكيل توجهات الرأي ا

مل تابعة للسلطة كلما كانت مقيدة و كنت من تكوين رأي عام حقيقي ، و االستقالل عن السلطة كلما متالكافية و 

  .       2حقيقيلي و ـــام فعـن رأي عـها يف تكويـــــــــــــبالتايل إخفاقها و ـــــــــــــكسب قرائمكن من  ــــــــــــــــــتت

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .34مقبل ، املرجع نفسه ، ص   نسيمة1
  .11علي جري ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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:                                                                         واقع الصحافة الخاصة في الجزائر :  5ــــ  1  

 أغراضتوجيهها خلدمة ألكثر أمهية للتحكم يف األوضاع و تعترب الصحافة يف خمتلف دول العامل من وسائل اإلعالم ا

قمار صناعية من أ االتصالو خلدمة السلطة املالكة للصحافة ومع التطور اهلائل يف تكنولوجيا وسائل أهداف وطنية أو 

حة الفرصة للعاملني يف جمال تصل إىل أقصى نقطة فيها متاربع و شبكات عنكبوتية باتت تغطي جهات املعمورة األو 

ى اهلواء مباشرة من موقع احلدث حتليله علعليه و األخبار لنقل أدق تفاصيل اخلرب وآخر تطوراته حلظة بلحظة والتعليق 

العديد من  استقطابمتثل جمال خمتلف األوساط و  باهتماماتأصبحت تستأثر  اليتبالتوازي مع أجهزة اهلاتف اجلوال و 

  .جمموعات املصاحلالقرارات و  اختاذمراكز 

 1989فرباير  23لدميقراطي الذي أقره دستور ا االنفتاحغري أن هذا التطور املذهل يف عامل الصحافة أدخل اجلزائر منذ 

امش يسري من احلرية على ضيقه يف طوافان إعالمي سببه قضية جوهرية هو أن طبيعة النظام السياسي ال يقبل إال 

ة تتميز ا الصحافة اخلاصة املكتوب اليتعندما نتكلم عن هامش احلرية يف اجلزائر اليوم يقودنا احلديث عن حرية التعبري و 

  ....و الكيل مبكيالني االنتقائيةاخلرب و  خالقافقط،رغم أن معظمها ينتهج أسلوب 

عنوان بؤسها دة البؤس و بأا مشرقة لكنها يف احلقيقة بائسة بل شدي االنطباعقد يعطي حال الصحافة املكتوبة يف اجلزائر 

تبقى رهينة  اليتاملطابع ففي اجلزائر ست مطابع كبرية تسيطر احلكومة على مخسة منها تطبع حلل الصحف  احتكارهو 

حىت حجم سحب كل صحيفة بطاقة هذه الصفحات حىت ميكن سحب الصحيفة و  التوقيت الذي حتدده هلا لتسليم

يبقى مشروع مطبعة اجلنوب لقراء ،فيما ا استقطاب،بغض النظر على قدرة كل عنوان على  االكتظاظتعاين  اليتاملطابع 

  .1الغرب تنتظر الفرج ،عالوة على أا حباجة إىل ضمانات كبريةمتوقف واملطابع اخلاصة بالشرق و 

ال تتوفر فيه أدىن املعايري و  وما يزيد بؤس الصحافة املكتوبة مشكل الورق املستعمل يف الطباعة ،فالورق املستعمل مستورد

  ة أو ماــــــصفح 24صارها على ــــقتة واــــــكل املتوارث من احلقب املاضيا ،ناهيك التمسك بالشــــا عاملي روط املعمولـــالشو 

 

 

                                                           

  .05ص مرجع سابق، : االتصالوزارة الثقافة و 1
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طريقة نسخ لصق  انتهجتالشكل فة اإللكرتونية من حيث احملتوى و مبستوى الصحا لالرتقاءسعيا منها يزيد بقليل و 

  .اصحافييهنسبها لبعض يف املواقع اإلخبارية و  املواضيع بل يزيد بسرقة ما ينشر باقتباس

اإلشهار للصحف تضمنـــــــها الوكالة الوطنية للنشر و  ل اإلشهارــــــــــال حيث أصبحت مداخيـــــــامل ارـــــباحتكيتفاقم بؤسها و 

اليت جترب املؤسسات العمومية على مترير إعالناا على وكالة و  2004ة احلكومة الصادرة يف ماي املخنوقة بفضل تعليم

أخرى متعلقة ألسباب جتارية و  اختفتاإلشهار العمومية قبل أن يتم توزيعها على الصحف ،فالكثري من الصحف اليت 

. االفتتاحيبعقاب السلطة هلا على خطها   

يف هذا الشأن مرسوم حالة الطوارئ ،مث سبب القوانني الزجرية يف حقهم ،و اجلزائريني ب البؤس يتسع ليشمل الصحافينيو 

ما القذف يف حق رئيس حيث مت تشديد العقوبات على جنح الصحافة السي 2001قانون العقوبات املعدل يف جويلية 

الصحافيون صحايف عقابا له على كتاباته، و الىل اليوم بقوانني تقر بسجن لني السامني يف الدولة وال زلنا إاملسؤو اجلمهورية و 

يكفى يف هذا الشأن مهامهم،فهم أول من حمل متابعة وتعنيف ملا يكتبون عن الفساد،و  يفتقدون ألدىن محاية يف ممارسة

 ستدعاءاتاإلتلقيهم عشرات أدخلوا السجن وعانوا من املضايقات و و ذكر عدد الصحافيني الذين مثلوا أمام احملاكم 

  .1التجاوزات باإلضافةانوا سوء التسيري و ألم أد

 ارتبطتتعددية عرب صفحات الصحف ين ساعد على وجود حرية إعالمية و رغم احلصار املفروض إال أن احمليط القانو و 

جعل من اجلزائر ، و  حىت دولياكلها، فكانت مضربا للمثل عربيا و بالتعددية احلزبية اليت عجلت األحداث املأساوية يف تش

حرية التعبري إال أن هذه  صحافة بعض الدول الدميقراطية و السبق يف بناء صحافة حرة بلغت اجلرأة ما مل تبلغه حىت بلد له

  . الصورة مل تعمر طويال

ة ــــــــــــالصحف املكتوبة باللغة العربيحنو مائة أسبوعية ،و فرض توازي بني ك احلقبة إىل إصدار ستني يومية و لقد مسحت تل

اقي ــالبوق اليوم يضم ست صحف حكومية و ـــــالسة امللكية، و ــــــة تتميز بثنائيــــة اجلزائريــباللغة الفرنسية كون الساح املكتوبةو 

.رامــــعلى ما ي ءيــــومة تعمل على التأكيد على أن كل شـــــواحلك  االنتشارد وأحزاب، اخلاصة تسعى لإلثارة و ألفرا خاصة  

                                                           

 .05ص املرجع نفسه، 1
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الفكر الضوابط املالئمة لرتشيد الصحافة خلدمة الثقافة و و اإلجراءات  اختاذالوضع الذي آلت له الصحافة اجلزائرية يتطلب 

سيطرا الل تتضح جليا من خ اليتالتصدي هليمنته، الدولة فضل، ومواجهة اإلعالم الثقيل  و دف تغيري اتمع حنو األ 

. فرضها رقابة مشددة على مصدر اخلربعلى وكالة األنباء والتلفزيون واإلذاعة ، و   

الربامج اإلذاعة لألخبار و ح التلفزيون و تلقى صدى كبري أمام ش اليتوأمام هذا السد يلجأ املواطن إىل الفضائيات العاملية 

ن قائمة القنوات املفضلة لدى أفراد اتمع، وما يزيد مضمونا حىت هذه الوسائل يتيمة غائبة مواألعمال اهلادفة كما و 

رمسي بغية فردات الثناء على كل ما هو مطنبة مبالمية ال تزال أسرية لغة فارغة و نفور الفرد هلا إتباع هذه الوسائل لغة إع

يف املئة من 30ية فيه الكل يعلم مدى التأثري الكبري هلذه الوسائل اإلعالمية يف بلد بلغت نسبة األمالتلميع الدائم، و 

مثرية هلزلية وعدمية املنفعة واملصداقية و تشجيعها للربامج ااحتكارها، و جمموع السكان، ونفهم ملاذا تصر السلطة على 

  . 1للسخرية

 ميدان جديد قد جيهله الكثري هو رغم الصورة احملتشمة للصحافة اجلزائرية إال أا سجلت حضورا يفوالواقع اليوم و 

حتاليل األحداث أو حىت اإلطاللة قع اإلعالمية املهتمة باألخبار و اإللكرتوين من خالل إطاللة جمموعة من املوااإلعالم 

نرتنت كوسيلة صحفية باعتبارها وسيلة واقع إسهامات مهمة يف استخدام االاإللكرتونية للصحف املطبوعة ،فكان هلذه امل

صدى لدى اجلزائريني يف الداخل  اتمعات الظاهرة و رغم حداثتها وجدتمفتوحة اال حنو العاملية للحريات عرب كل 

مدى تأثريها على مستقبل الصحافة بالنظر إىل أن صحافة الورق ال املبكر جدا احلكم عليها و اخلارج أيضا رغم أنه من و 

واقع اإللكرتونية متابعة هلا ملتزال إىل اليوم سيدة املوقف، فإن ذلك ال ينسينا ما نراه يف جيل الشباب من افتتان با

  .2مهنية عالية رغم حداثتهادة مما تضَخه من معلومات بسرعة و استفاو 
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  :خالصة

م مث جاء قانون اإلعالم لسنة 1988أن الصحافة اخلاصة يف اجلزائر ظهرت سنة من خالل ما سبق بإمكاننا القول 

لتحقيق مبدأ احلق يف اإلعالم فبفضله عرفت الصحافة رية أكثر ملمارسة مهنة الصحافة و من أجل إعطاء ح م1990

قد كان هلذه ، و تطورا ملحوظا أدى إىل ظهور العديد من الصحف اخلاصة اليت عرفت استقالال عن السلطة السياسية 

، خاصة يف جمتمعه ام وتنويره مبا كان حيدث من حوله و عالصحافة دورا بارزا خالل الكثري من املواقف يف حتريك الرأي ال

وحشية يف حق  اغتياالت مشاكل منومضايقات و خالل األزمة األمنية اليت مرت ا اجلزائر من ظروف مأساوية 

  .تشديد اخلناق عليهم ضف إىل ذلك الرقابة من طرف السلطة السياسية الصحفيني و 

ا مؤشرات كثرية من خالل الدور اجلبار الذي تقوم به من خالل الطريقة اليت إن الصحافة اخلاصة يف اجلزائر أصبحت هل

بالتايل حتقيق مكاسب و . ، حيث مسح هلا هذا الوضع بكسب مصداقية الرأي العاما األخبار وتغطي ا األحداث تقدم

للحرية الكافية اليت تسمح هلا  ملكيتها لوسائل اإلعالم يؤدي إىل افتقار هذه الوسائل، لذلك فإن سيطرة السلطة و مهمة 

االستقالل عن الصحافة تتمتع باحلرية الكافية و ، فكلما كانت املسامهة يف صنع القراراتلعام و بتشكيل توجهات الرأي ا

قرائها تابعة للسلطة لن تتمكن من كسب كلما كانت مقيدة و ما متكنت من تكوين رأي عام حقيقي، و السلطة كل

  .حقيقي وين رأي عام فعلي و إخفاقها يف تكبالتايل و 
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  اختطاف األطفال في الجزائر: ثانيالفصل ال

  :تمهيد

أدخلت الرعب يف أوساط األسر د جمتمعات يف خمتلف بلدان العامل، و أصبحت داألطفال و  اتسعت ظاهرة اختطاف

من  حتأصبي، وانتشرت مؤخرا يف اجلزائر و االجتماعأدت إىل عدم االستقرار النفسي و  عدم االطمئنان مماو واخلوف 

فما من يوم مير يف اجلزائر لوسائل اإلعالم،  ،واتضح ذلك جليا من خالل التغطية اإلعالميةاآلفات اليت تفشت يف اتمع

،ففي حاالت  هذا راجع لعدة أسبابو  لألطفال األبرياء دون أن تتصدر الصحف عناوين كبرية عن حادث قتل أو خطف

منهم عتداء عليهم جنسيا و القتل مث يلقى م جثث يف الشوارع بعد االاالختطاف و  كثرية يتعرض هؤالء  األطفال إىل

أصبحت  فقائمة الضحايا طويلة تتوزع على الرتاب الوطين،لذلكمنهم من مل يعثر عليه أبدا،و من يعثر عليه فاقدا أعضائه 

  . سالمتهمآمنة على حياة أطفاهلا و األسر اجلزائرية غري 

كذلك أسباب انتشارها، و خصائصها و ال و عليه سنحاول يف هذا الفصل تناول تعريف خاص بظاهرة اختطاف األطفو 

هذه ل انتشار إحصائيات حو تقدمي دراسات و و  هذا بالتطرق إىل أركان جرمية االختطافو  عالقتها بالقانون اإلجرامي

  .                                                                                        الظاهرة يف اجلزائر
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  اختطاف األطفال في الجزائر: الفصل الثاني

:                                                                     التعريف بظاهرة االختطاف في الجزائر :  1ــــ  2  

ختطاف اسم مشتق من املصدر خطف، واخلطف هو االستالب كلمة اال: التعريف اللغوي لالختطاف : 1ــــ  1ــــ  2

يكاد : "القرآن الكرمي يف أكثر من موضع يف مثل قوله تعاىلاالختطاف يف وقد ورد مصطلح . األخذ بالقوة بسرعة و 

  . 1نور شعاعههب ا و يستلبها من شدة ضيائه و يعين يذ" الربق خيطف أبصارهم

املختلفة اليت  تعددت التعاريف املعطاة لالختطاف حبسب االجتاهات :االختطاف اصطالحا  تعريف:2ــــ  1ــــ  2

  :                                                                                سنعرض بعضا منها تناولت املصطلح و 

كلمة ة و االجتماعييرتبط مفهوم االختطاف عند علماء االجتماع بإنقاص الذوات : ــــ االختطاف عند علماء االجتماع

تطف بل حتمل معاين اإلنقاص تعطيل الدور االجتماعي إنقاص ال تعين بالضرورة املوت أو القضاء على الشخص املخ

واجبات اجتاه اتمع  الدور االجتماعي هنا هو ما يقوم به األفراد منو  الدور االقتصادي لألشياء،لألفراد أو تعطيل 

 االحنراف،اجلرمية و  جتماعتطاف ظاهرة تدخل ضمن ختصص علم ايعتربون االخمن هنا فإن علماء االجتماع و . واآلخرين

حتمل دالالت عند البعض ياسية تكون ذات معىن عند البعض و ساال السياسي كظاهرة إعالمية و قد تفيد جدا يف و 

  .اآلخر 

يعرف االختطاف من وجهة نظر نفسية أحداث الفزع عند االعتداء على الضحية : ــــ االختطاف عند علماء النفس

  .2عنوة املوىل عليه أو عليها ويكون ذلك قصرا و  النساء أوا باألطفال و و يرتبط اخلطف دائم برضاها أو دون رضاها

من مركزه الشرعي إىل  يعرف االختطاف من الناحية القانونية على أنه أخذ املخطوف: ــــ االختطاف عند فقهاء القانون

  .3إخفائه عن من هلم عليه سلطة شرعيةمكان آخر و 

  . 4فصلـــــــه عن عائلتــــــــه عن عمــــدف من سكنــــــه االعتيــــادي و نقل املخطــــــــو  :ـــ كما يــــعرف أيضا بكونـــــــه
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  اختطاف األطفال في الجزائر :يالفصل الثان

 السلب ملا ميكن أن يكون حمال له استنادا إىل قوة مادية أو معنويةاملفاجئ والسريع باألخذ و  هو التعرض: ــــ تعريف آخر

  .                                                                                                 1ظاهرة أو مسترتة 

ذين يتولون فيه بإبعاده عن حمله األصلي عن ذويه الهو أخذ الطفل من يد ذويه : ــــ تعريف آخر الختطاف األطفال

فيعترب هذا التصرف جمرم قانونا على اخلاطف الذي يقوم باستخدام طرق احتيالية من شأا إيهام اين  العناية بهرعايته و 

كان الذي انتوى مسبقا إخفائه التدليس حىت يرافق اين عليه إىل امله بأمر غري صحيح على سبيل الغش و أو ذويعليه 

  . به

من عهدة ) األطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد القانوين(للقاصرين  هو األخذ غري املصرح به: ــــ تعريف آخر

  . 2اآلباء الطبيعيني أو األوصياء  املعنيني قانونا 

استالب األشخاص قهرا و ميكن أن نصل من خالل هذه التعاريف إىل أن االختطاف أو فعل اخلطف يتضمن خطف و 

  .  ذويهم أو االعتداء عليهم أو بغرض إحداث بلبلة أمنية ما يف دولة ما مث حبسهم ألغراض خمتلفة ،منها ابتزاز املال من 
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  اختطاف األطفال في الجزائر: انيالفصل الث

  :                                                                                         خصائص االختطاف  : 2ــــ  2

  :االختطاف بعدة خصائص هامة أمهها تتميز جرمية

يف أقصر فإمنا يتم التنفيذ فيها بسرعة و  املوضوع حمل االختطاف سواء كان فردا أو مجاعة أو شيئا: ــــ السرعة يف التنفيذ

حىت ال حىت حيموا أنفسهم من االنكشاف و  يف التنفيذاللجوء إىل السرعة و  ا عملية مستهجنة اجتماعيا،وقت ممكن أل

  . يالقوا عقوبة جراء فعلهم هذا 

يدرسون مجيع من اإلجراءات العقلية احملكمة و  ون يقومون جبملةإذ أن الفاعل أو الفاعل: ــــ حسن التدبري العقلي للعملية

رب إذا قلنا أن مسألة االختطاف الطرق اليت تؤدي م يف اية املطاف إىل االنقضاض على الضحية،ومن مث ال نستغ

يا مع نوع الضحية ساعات أو أيام أو شهور أو حىت سنوات فذلك يتناسب طردهي يف مرحلة التدبري هذه قد تستغرق و 

ملية ال قانون هلا،فقد يستعمل لعهر يف اتمع بشكل فجائي وال قاعدة و عليه كان االختطاف ظاهرة تظاملراد خطفها و 

قد يستخدم التحايل سواء و  يسلبها الرضا،ثر على إرادا و اخلطف اخلداع وهو يستميل به الضحية ومن شأنه أن يؤ 

  .بإحاطة الكذب مبظاهر خارجية أو بتعزيز بأوراق مزورة 

الذي يسبق حيوانيتهم إال أن الفاعل أو الفاعلون على الرغم من التدبري العقلي احملكم يف كثري من األحيان : ـــــ احليوانية 

درة على الضحية اجلنسي أو استعمال املواد املخ أم ميارسون اإلكراه البدين و مبعىن الظاهرة يتميز فاعلوها ذه الصفة

 .                                   1حىت بعد أن يتم االختطاف حيث ال تقوى الضحية على املقاومةأثناء االختطاف و 

اه ــــــنواياه اجتعلق باملختطف و ــة فوجودها مرتبط بأغراض تتــــــــــد ظاهرة االختطاف بنية بريئـــال ميكن أن توج: ــــ القصدية 

اليت تعين باملختطف، أو سياسية اجتاه اتمع، وقد تكون هذه األغراض مادية للحصول على املال من اجلهة املخطوف و 

قد ين أو الدويل، و الرأي العام الوطهي اليت تكون غالبا ذات وقع إعالمي أكثر من غريها من أنواع االختطاف للفت و 

  .   يكون ألغراض اجتماعية أو جنسية
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اف رهائن أجانب غري غالبا ما حيدد الفاعل أو الفاعلون أغراضهم بالنوعية أو الكمية،فاختط: ــــ االختطاف نوعي وكمي

  .1اختطاف طائرة غري اختطاف قطيع ماشيةاختطاف القصر، و 

 العقوبة املسلطة على توصف جرمية االختطاف بأا جسيمة بالنظر إىل: ــــ إن جرمية االختطاف من اجلرائم اجلسيمة

  . بالنظر إىل عقوبتها) جنحة خمالفةجناية (هذا هو مسلك القانون اجلزائري يف تقسيم اجلرائم مرتكبها و 

تدخل  تكون اجلرمية يف األحوال اليت يقوم تكوينها القانوين على جرمية أخرى : ــــ إن جرمية االختطاف من اجلرائم املركبة

فعل يكون جرمية مستقلة كالسرقة كل فهي تتكون من عدد من األفعال و  كعنصر من عناصرها أو ظرف مشدد هلا،

  .حتت منوذج تشريعي واحد ع بينهماالتهديد أو جرح إذ أن املشرع مجالضرب و و 

توصف جرمية االختطاف من حيث طبيعة نتائجها اإلجرامية بأا من جرائم : ـــــ جرمية االختطاف من جرائم الضرر

جرائم االختطاف من جرائم الضرر ذلك أنه ال يتصور أن تتم اجلرمية دون وقوع أو من جرائم التعريض للخطر و الضرر 

  .2ضرر باملخطوف
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  :أسباب انتشار ظاهرة االختطاف : 3ـــــ  2

ا يتعلق عوامل متعددة منها ما يتعلق باجلانب االقتصادي خاصة مأسباب و  إن ظاهرة االختطاف يرجع وجودها إىل

دون أن ننسى التقدم منها ما يتعلق بالظروف السياسية ها ما يتعلق باجلانب االجتماعي و منبالتوازنات االقتصادية و 

  .جماالاالتغري الذي تشهده احلياة االجتماعية يف جممل التكنولوجي و 

تتعلق بعالقاته بغريه وف اليت حتيط بالفرد منذ حياته و االجتماعية الظر  يقصد باألسباب: االجتماعية  أوال ــــ األسباب

يف كل املؤسسات اليت تساهم ة مث املدرسة وجمتمع األصدقاء و من األسر  ابتداء لناس يف مجيع مراحل حياتهمن ا

يف توجيه سلوكه وحتدد مستقبله تؤثر تساهم يف تكوين شخصية اإلنسان و  تنشئته،وتعترب األسرة من أقوى العوامل اليت

 من أسباب التفككو . يتلقاهينطبع يف مشاعره ما يدور أمامه يف األسرة من أحداث و يرسب يف ثنايا شخصيته ما و 

ما يتلقاه من سوء معاملة إذا تزوج أحد األبوين من زوج آخر،باإلضافة إىل األسري ما يصيب الطفل من حسرة وأسى و 

أمام  ستمراراهانات اليت توجه إىل الطفل أو ضربه بلرتبية السليمة،فقد تؤدي كثرة اإلجهل األبوين أو أحدمها بأساليب ا

اضطرابات عميقة يف شخصيته مما يؤدي به للبحث عن مربر هلا إىل تكوين عقد نفسية و  بقسوة ال الغري أو معاملته

األعمال اليت قد يتميز سلوكها بالتهور و  فضاءات أين يشعر بذاته بصورة أفضل،فيندمج على سبيل املثال يف مجاعة الرفاق

  . 1ينحدر بذلك معها إىل هوة اجلرمية غري املشروعة و 

 عامل البطالة،فليس منلدرجة األوىل و وامل اليت تؤثر يف الظاهرة اإلجرامية باإلضافة إىل األسرة عامل الفقر باإن أهم الع

  فالشخص الذي يستطيع أن حيقق احلد األدىن من مطالب احلياة قد ال جيد أمامهاجلرمية العسري تفسري الصلة بني الفقر و 

ا، كذلك قد تضطر الزوجة أن خترج إىل ميدان العمل للتغلب على الفقر وسيلة إلشباع حاجاته إىل اجلرمية فيسلك سبيله

قد يكون ذلك مدعاة الحنرافهم ن األبناء بغري رعاية أو إشراف و يرتكاسرة فينصرف الزوجان إىل العمل و اليت تعاين منه األ

  خطف مــــــكما قد تظل الطريق فرتتكب جرائال   ـــــــرامية حتت تأثري اإلغراء باملــامهم إىل عصابات إجــــأو تشردهم أو انضم
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هلا فحرمان للبطالة أيضا دور خطري يف الظاهرة اإلجرامية على خمتلف أشكاطفال استجابة إلغراء بريق املال، و األاملواليد و  

إىل سلوك سبيل اجلرمية عجزه عن إشباع حاجاته الضرورية بالطرق املشروعة مما قد يدفعه يف النهاية الفرد من مورد رزقه و 

للبطالة آثار غري مباشرة فعجز الفرد عن و  طلب فدية،وال أو االختطاف بغية االبتزاز و اليت قد تتخذ صورة جرائم األم

تكاب جرائم حقده على اتمع مما قد يدفعه إىل ار ه و توتر رورية يرتتب عليه قلقه و اإلنفاق للحصول على حاجاته الض

  .   1االعتداء على األشخاص

 يكون اهلدف هنا هو الثأر،و  يكون بني طرفني متنازعني،لالختطاف هو الدافع االنتقامي و  الدوافعومن أهم األسباب و 

م إىل بلده العودة طف األوالد و قيام أحد األطراف خبميكن أن يكون يف حالة الطالق أو يف حالة الزواج املختلط،بو 

                   .ةبسبب تزايد اهلجر  عرفت هذه الظاهرة انتشارا فائقاو ان اآلخر منهم،ــــحرمو 

اليت يلجأ الفاعل عربها إىل االستيالء على شخص ليجردوه من املال أي الغرض من خالل هذا و : ثانيا ــ أسباب مادية

 طلب الفدية الفقر،وقد يكون االختطاف لغرضتمعات اليت تسود فيها البطالة و منتشرا يف اماديا حمضا و يكون الفعل 

الشخص من اإلضرار به أو بشخص يهمه أمره يف نفس االبتزاز يقع عن طريق بعث اخلوف و  إلطالق صراح املختطف

" ياسني"الغامض للطفل  قضية االختفاءمن احلاالت اليت تدل على هذا و  مما يدفعه هذا اخلوف إىل تنفيذ ما يطلبه اجلاين

  .   2م خوفا من تعرض ابنها إىل مكروهيـإىل جحاة العائلة ـاليت حتولت حيحبي الشابور بوالية خنشلة و 

يقصد باألسباب السياسية يف جرمية االختطاف أن يقوم الفاعل بتنفيذ اجلرمية بباعث                                            و : ثالثا ـــ األسباب السياسية 

تكون من أجل منح من غريه من االختطافات األخرى و  االنتصار لرأي أو مبدأ، أي أن تكون هلا وقع إعالمي أكثر

هذا األسلوب غالبا ما تلجأ إليه األحزاب السياسية اليت تعاين من الرأي العام الوطين أو الدويل و  سياسي للفتاحلدث ال

  .   م االعرتاف القانوين أو السياسيعد
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إشباع غريزة املختطف من  كثريا ما ترتبط جرمية االختطاف بغرض جنسي اهلدف منها: رابعا ـــ أسباب جنسية

لضحايا إلشباع رغبام اجلناة الذين يستخدمون ابار املختطفني و لعل ما تطالعنا به الصحف يوميا عن أخضحيته،و 

كثرية هي األحداث يف اجلزائر الدالة على مثل تلك احلاالت اليت تنتهك بغرض جنسي تعذيبهم بعد ذلك و اجلنسية و 

 الذي اختطف حتت طائلة السالح األبيضسنة و  15الضحية البالغ من العمر تيبازة مع بوالية  2007مثلما حدث يف 

  .  االعتداء عليه بوحشية بل شخص قام باحتجازه داخل غرفة و من ق

هي سرقة أعضاء و كثريا أيضا ما ترتبط هذه اجلرمية جبرمية أكثر بشاعة : خامسا ـــ أسباب لغرض انتزاع األعضاء 

اليت حتتاج إىل ترسانة من القوانني زايد يف االنتشار يوما بعد يوم و رغم من حداثة هذه اجلرمية إال أا تتاملخطوفني،وعلى ال

تشديد العقوبة فيها أصبح ألغراض طبية أو من أجل الشعوذة و املتاجرة بالبشر سواء اخلاصة ا ألا تدخل ضمن 

دف من االستئصال هلذه األعضاء بقصد املتاجرة أو أدى ضروري جدا كما يرى الكثري من املختصني خاصة إذا كان اهل

  . 1بفعل اجلاين إىل موت اين عليه
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  :القة االختطاف بالقانون اإلجراميع:  4ـــــ  2

  :جلرمية االختطاف ثالث أركان :أركان جريمة االختطاف: 1ــــ  4ــــ  2

  : يلزم توفر ثالثة عناصرو : أوال ـــ الركن المادي

يتمثل املعاقب عليها يف القانون و  الفاعل لتحقيق النتيجةوهو النشاط الذي يصدر عن اجلاين و : ــــ النشاط اإلجرامي 1

فيه دون املكان الذي يعيش نقله كلية من موافقته إىل مكان ما،أو إبعاده و هذا النشاط يف أخذ الشخص بدون إرادته و 

ليس بشرط أن يقوم الفاعل بالنشاط اإلجرامي حىت يعاقبه القانون،بل يكفي أن ،و معرفته أو موافقة املشرفني عليهعلمه و 

املسامهة بواسطة استعمال العنف أو االتفاق أو النقل عن طريق التحريض مل الغري على تنفيذ فعل اخلطف واإلبعاد و حي

            .إخل...كذب لطرق االحتيالية من حتايل وخداع وإيهام و مال االتهديد أو اللجوء إىل استعو 

به تتم جرمية األمر املرتتب على سلوك اجلاين و اخلطف أو اإلبعاد أو النقل الذي يقع على الشخص هو : ـــــ النتيجة  2

  .اخلطف العمدي 

إمنا يشرتط القول بتوفر الركن املادي النتيجة و وأن تقع ال يكفي أن حيصل من الفاعل سلوك إجرامي : ــــ العالقة السببية 3

مسألة موضوعية يقوم ا السببية أي أن يكون بينهما رابطة سببية و يف حقه أن تنسب هذه النتيجة إىل ذلك النشاط 

يف هذه احلالة يكون بينهم تعاون على وقد يتعدد املسامهون يف اخلطف و .يقدرها مبا يتوفر لديه من دالئلالقاضي و 

ض أو محل الغري على بني من حر ق بني من قام بالنشاط اإلجرامي و كل منهم مسؤوال عنها ال فر   اث اخلطف فيعدإحد

  .1يتعني احلكم عليهما بعقوبة اخلطفمىت ثبت أن كل من الفاعلني قد نفذ هذا النشاط و 

اجلرائم ذلك أن اخلطأ  األصل يفتوفر القصد اجلنائي هو إن جرمية االختطاف عمدية القصد و : ثانيا ـــ الركن المعنوي 

  .ونيةهو العلم بعناصر اجلرمية مع اجتاه إرادة اجلاين حنو ارتكاب اجلرمية مع العلم بتوافر أركاا القاناستثناء و 
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مها العلم بالواقعة اإلجرامية والقصد إىل  من هنا يتضح لنا أن القصد اجلنائي يف جرمية االختطاف يقوم على فرعنيو 

أيضا يتم حسم االختيار يف نية اخلطف وثانيهما يرسم الفاعل يف ذهنه خطة اخلطف و النتيجة حيث إحداث النشاط و 

  .   1نقل الفكرة من الذهن إىل الواقع 

ال تدابري أمن ادها ال جرمية وال عقوبة و اجلزائري اليت مفمن قانون العقوبات  01ننطلق من املادة :ثالثا ـــ الركن الشرعي 

من عقوبة االختطاف يف مواد قانونية جاءت يف الباب الثاين نص املشرع اجلزائري على جترمي و  إال بنص قانوين لذلك فقد

جنح ضد جنايات و " :ذلك من خالل الفصل األول منه بعنوانو " نح ضد األفراداجلاجلنايات و "ج حتت عنوان .ع.ق

" اء الواقع على احلريات الفردية وحرمة املنازل واخلطفاالعتد"من القسم الرابع الذي جاء حتت عنوان ض" األشخاص

 الذي جاء حتت ،وكذلك أشار إىل اجلرمية أيضا حمتوى الفصل الثاين 294إىل  291باملواد هي اليت جاءت و 

عدم خطف القصر و "الذي جاء حتت عنوان ضمن القسم الرابع " اآلداب العامةاجلنايات واجلنح ضد األسرة و "عنوان

  .3292 إىل 326اليت جاءت باملواد " تسليمهم

حرمة و  اليت جاءت يف الفصل اخلاص باالعتداء الواقع على احلريات الفرديةو : ج.ع.منق 291ــــ حيث نصت املادة 

ص حجز أي شخ يعاقب بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو:"املنازل

العقوبة تطبيق ذات ها القانون بالقبض على األفراد،و خارج احلاالت اليت جييز أو يأمر فيبدون أمر من السلطات املختصة و 

العقوبة  إذا استمر احلبس أو احلجز ملدة أكثر من شهر فتكونمكانا حلبس أو حلجز هذا الشخص و  على من أعار

  ".سنة  20إىل عشرون  10السجن املؤقت من عشر 

إذا وقع القبض أو االختطاف مع ارتداء بزة رمسية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك النحو : "على 292تنص املادة ــــ و 

  السجن أو انتحال اسم كاذب أو مبوجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة  246 املبني يف املادة
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  .ة أو بتهديد اين عليه بالقتلتطبق العقوبة ذاا إذا وقع القبض أو االختطاف بواسطة أحدى وسائل النقل اآللياملؤبد و 

  .      إذا وقع تعذيب بدين على الشخص املختطف أو املقبوض عليه أو احملجوز يعاقب اجلناة بالسجن املؤبد  : 293ـــ املادة 

كل من خيطف أو حياول القيام خبطف شخص مهما بلغت سنة مرتكبا يف ذلك عنفا أو : مكرر تنص على 293ــــ املادة

إىل  يعاقب باإلعدام إذا تعرض الشخص املخطوفجن من عشر سنوات إىل عشرون سنة و ديدا أو غشا يعاقب بالس

.           إذا كان الدافع إىل اخلطف هو تسديد فدية يعاقب اجلاين بالسجن املؤبد أو اإلعدام أيضا تعذيب جسدي و 

س ا حدا للحبإذا وضع فور "من هذا القانون  52يستفيد اجلاين من األعذار املخففة حسب مفهوم املادة :  294املادة ــــ 

أيام كاملة من يوم االختطاف أو القبض أو احلبس من  10إذا انتهى احلبس أو احلجز بعد أقل من أو احلجز أو اخلطف و 

  .  سنتني إىل مخس سنوات يف احلال

قبل الشروع يف وم االختطاف أو القبض أو احلجز و إذا انتهى احلبس أو احلجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يــــ و 

إىل ، و  293تتبع فتخفض العقوبة إىل احلبس من مخس إىل عشر سنوات يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة عملية ال

  .احلبس من سنتني إىل مخس سنوات يف مجيع احلاالت األخرى 

 293ــــ ختفض العقوبة إىل السجن املؤقت من مخس إىل عشر سنوات يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة 

  .1من نفس املادة 3و 2مكرر و إىل السجن من عشر إىل عشرون سنة يف احلاالت الواردة يف الفقرتني 

بعد قاصرا مل يكمل الثامنة عشر ه كل من خطف أو أحبيث تنص املادة على أن: تعرف خطف القاصر 326ــــ املادة 

بغرامة مالية من نوات و ذلك بغري  عنف أو ديد أو حتايل أو شرع يف ذلك فيعاقب باحلبس ملدة من سنة إىل مخس سو 

  .دج 2000 إىلدج 500

على أنه كل من مل يسلم طفال موضوعا حتت رعايته إىل األشخاص الذين هلم احلق يف املطالبة  اليت تنص:  327ــــ املادة 

  .به يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات 
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األب أو األم أو أي دج 5000 إىلدج 500بغرامة من ه يعاقب باحلبس من شهر إىل سنة و أضافت بأن:  328ـــــ املادة 

إىل من له احلق شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر قضي يف شأن حضانته حبكم مشمول بالنفاذ املعجل أو حبكم ائي 

كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من األماكن اليت األماكن اليت وضعه فيها أو أبعده عنه يف املطالبة به و 

  .ري على خطفه أو إبعاده حىت لو وقع ذلك بتحايل أو عنف أو عن تلك األماكن أو محل الغ

كل من أو أبعد أو هربه من البحث عنه و  اليت تنص على أنه كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف: 329ـــــ املادة 

 إىلدج 500بغرامة مالية من ب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات و أخفاه عن السلطة اليت خيضع هلا قانونيا يعاق

  .            1ذلك فيما عدا احلالة اليت يكون فيها الفعل جرمية اشرتاك معاقب عليها أو بإحدى هاتني العقوبتني و دج ، 2500

                           : طفال يف اجلزائر يف اجلدول التايلاالختطاف األ وميكن أن نلخص حمتوى املواد القانونية جلرمية

  : ـــ جريمة اختطاف القصر

  العقوبة  موضوعها  املادة 

.      ـــ خطف القاصر بغري عنف أو ديد أو حتايل   291

  

  .ــــ إذا تزوجت املخطوفة خباطفها 

غرامة مالية من + سنوات  05ـــ من سنة إىل 

.                        دج2000دجإىل500

  .ــــ تنتهي العقوبة 

  .سنوات  05ــــ من سنتني إىل   .للحماية إىل ذويه ــــ عدم تسليم الطفل املودع   327

غرامة مالية من +سنوات  05ــــ من سنة إىل   .ــــ إخفاء قاصر عن السلطة اليت خيضع هلا قانونا   329

  .دج  2000دج إىل  500

    . يمثل المواد القانونية في جرائم اختطاف القصر 02جدول رقم 
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أن املشرع اجلزائري يتعامل مع جرمية اختطاف األطفال ) األطفال(رمية اختطاف القصر ما ميكن مالحظته فيما يتعلق ج 

  مخس سنوات سجن ، وبغرامات مالية بنوع من العقوبات البسيطة اليت تراوحت من سنة إىل 

األحكام اليت حيتاجها الناس يف حيام فحاربت جاءت الشريعة اإلسالمية ب: االختطاف في الفقه اإلسالمي ــــ 

اجلرائم اعتداءا على حقه واعترب العقوبة فيها حق اهللا تعاىل وقد جعل الشارع احلكيم بعض ، االحنراف بكل أشكاله 

وجرمية االختطاف يف الشريعة تدخل ضمن جرمية . سواء وقعت اجلرمية على فرد أو مجاعة أو على أمن اجلماعة ونظامها 

احلرابة ، وهي جرمية حدية أنزل اهللا ا حدا شرعيا ال جيوز للقاضي إبداله أو تغيريه وعقوبتها نص شرعي وكان حق اهللا 

إمنا جزاء :" فعقوبة االختطاف يف الشريعة اإلسالمية هو ما ورد يف آية احلرابة تعاىل خالصا أو مشوبا حبقوق العباد وعليه 

ون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من الذين حياربون اهللا ورسوله ويسع

األرض ذلك خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم ، إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فأعلموا أن اهللا غفور 

             .1" رحيم
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  الجزائراختطاف األطفال في : انيالفصل الث

  :دراسات و إحصائيات حول انتشار ظاهرة اختطاف األطفال في الجزائر : 5ــــ  2

بشكل ملفت لالنتباه خالل العشرية األخرية على الرغم من أن الظاهرة قدمية قدم  األطفال ختطافلقد انتشرت ظاهرة ا

حالة اختطاف أي مبعدل  375حوايل م 2007لقد بلغت ظاهرة االختطاف يف اجلزائر سنة و  اتمعات اإلنسانية،

سنة يف  13إىل 4طفل ترتاوح أعمارهم ما بني  500اختطاف واحد كل يوم،وهناك إحصائيات تشري إىل أنه مت اختطاف 

البقية مل يتم العثور عليهم إىل اآلن،تبدو العملية منظمة يف ظل هذا العدد منهم مقتولني و  23عثر على م ،2008سنة 

حسب املصاحل األمنية التابعة للجزائر لهم إىل عائالت غنية أو ميسورة،و فني إذ أم ال ينتمون كالكبري من املختط

عندما تتبعنا التطورات اليت و .رية وأحيانا عائالت فقرية جدامن املختطفني ينتمون إىل العائالت الفق٪20العاصمة فإن 

حالة اختطاف  28شهدت تسجيل  م2000عمليات االختطاف يف اجلزائر جند أن األرقام الرمسية تفيد أن سنة  شهدا

فإن عدد م2004فتاة،أما يف سنة  81شخص منهم 117مت تسجيل اختطاف  م2002سنة و .متت يف شهر واحد

هي دون و ن نفس السنة حالة م 41طفل خمتطف،وأحصت املصاحل املعنية خالل أربعة أشهر سجلت  168األطفال 

إذا ما قارنا مرات و  5لعدد تضاعف مبا يزيد عن ام 2002م و2000شك األرقام يف تطور مذهل حبيث جند ما بني سنيت 

  .              1حالة اختطاف جديدة 45فإننا جند أن الرقم يتطور بزيادة تقدر بـــــ م 2004استفحال الظاهرة سنة 

حالة اختطاف مست األطفال خالل شهر جانفي من سنة  14ــــ إن إحصائيات مصاحل األمن تشري إىل تسجيل  

التصريح الرمسي لوزير الداخلية اجلزائري ال يكتفي باألرقام بل . ذكور عادوا إىل أسرهم  05فتيات و 09منهم م 2006

ات املافيوزية عامل املمارسموعات التمرد و سبه عامل جمححيدد األسباب اليت كانت وراء الظاهرة اليت تعود لعاملني 

  اليت  من هذا التحديد يتبني بأن اموعة األوىل ال تستبعد فيها معامل االنتقام،أما املمارسات املافيوزيةلعصابات اجلرمية و 

األحيان تكون منظمات اليت يف أغلب مة متخصصة يف اإلجرام باألطفال وبالتايل املتاجرة بأعضائهم و تعين عصابات منظ

  . 2عاملية خارجة عن أفراد اتمع اجلزائري
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  اختطاف األطفال في الجزائر: انيالفصل الث

الصحف تؤكد أن حجم الظاهرة يدفع إىل دق طاف اليت تطالعنا ا التقارير و ــــ إن اإلحصائيات حول ظاهرة االخت

سنوات أغلبهم انتهكت  05خالل حالة اختطاف يف اجلزائر  800ناقوس اخلطر حيث تشري اإلحصائيات إىل وجود 

متورط خالل  1043أوقف حوايل و م 2008م و2007حالة اعتداء جنسي على القصر خالل سنيت  2574أعراضهم و

حالة اختطاف وقتل لألطفال  15السنة األكثر مأساوية يف اجلزائر بــــ  م2012و تعد سنة ،سبع سنوات األخرية

ويأيت يف املقدمة الضرب م 2012نوفمرب  30حالة عنف ضد األطفال يف  5495تشري األرقام عن تسجيل شهريا،و 

معاجلتها من طرف  اختطاف،متتحالة  186ضحية اعتداء جنسي و 1608تليها ضحية و  3222اجلرح العمدي بـــ و 

يف حديث له " سعد الدين زنايت"قالو .ةاملختصإىل اجلهات القضائية  تقدمي ارمنيمصاحل الشرطة واستعادة الضحايا و 

باالغتصاب أو القتل حمدودة جدا ضمن حصة لقاء على القناة اإلذاعية األوىل باجلزائر أن حاالت االختطاف املتبوعة 

تصفية العتداء اجلنسي و السبب الرئيسي يف االختطاف هو افيها من احمليط املقرب للضحايا،و غالبا ما يكون اجلناة و 

ع اجلزائري أبرزت ختطاف يف اتماليت خصصت للحديث عن ظاهرة االندوة الشروق اليت تعقدها دوريا و يف ،و احلسابات

  :النقاط التالية

من ص املتورطني يف اختطاف األطفال و ــــ أمجع املختصون الذين نشطوا الندوة على ضرورة تشديد العقوبات على األشخا

،ويرى هؤالء أن تطبيق عقوبة الذين ينتهي م األمر غالبا بقتلهم ببشاعة  الضروري صياغة نصوص خاصة حلماية القصر

  .1 اإلعدام اليت ينص عليها القانون اجلزائري من شأنه ردع الظاهرة

ئية اليت تنظر يف شكاوي ريب أطفال اجلزائر خارج الرتاب الوطين من القضاملتدخلون أن التحقيقات األمنية و ــــ أقر ا

ال يستطيع فعل شيء ألا تصبح مسؤولية تتوقف أحيانا يف منتصف الطريق و  وين من جنسية أجنبيةطرف أحد األب

  .املصاحل الدبلوماسية بعد حدوث الطالق 
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ممثلو الشؤون الدينية مبعاقبة قاسية للجناة توازي احلرابة شرعا فاملنهج اإلسالمي مل ينتظر معاجلة موضوع ما حلني  ــــ طالب

  .أن يصبح ظاهرة إمنا يكفيه أن يشتكي فرد من ضرر حىت جيد له العالج

رد عقوبة خاصة جلزائري مل يفــــ أشار احملامي إبراهيم لويل إىل ضرورة إعادة النظر يف قانون العقوبات فالتشريع ا

اخلطف حلريات الفردية وحرمة املنازل و منا أدرجها ضمن القسم الرابع املتعلق باالعتداء الواقع على االختطاف األطفال وإ

  .        ج.ع.مكرر من ق 294ـــــ  293ـــــ  292ــــ  291الذي جاء يف املواد 

إدخال تعديالت جذرية على قانون العقوبات املعمول به يف و ي األطفال ــــ اقرتاح إنشاء حمكمة خاصة ملعاقبة خمتطف

اجلزائر من خالل إقرار مواد جديدة تسلط عقوبة املؤبد بدون حق االستفادة من ظروف التخفيف على كل شخص قام 

  .  1طافــــة عن االختــعاماالت ـة حـــة السالفـــــانونيــواد القــاجل املـتعو  قاصرصاب طفل تــاغــطاف أو بـاالختــــب

املتورطني ذه اجلرمية ما هو إال حماولة إصالح ملختطف و صى عقوبة على امن جهة أخرى يرى املختصون أن تسليط أقو 

أعراض املرض دون االلتفات ألسبابه احلقيقية اليت تكمن يف تركيبة اتمع اليت يدفع الكثري من األفراد إىل ارتكاب هذه 

قد سجلت ن الظاهرة و فعال حىت حند محتتاج إىل نقاش حقيقي و " الكارثة"البشعة يف حق الطفولة ألن الظاهرة اجلرمية 

يشارع بني بعض و  ،زائر العاصمة ووهران اجلو  عنابة وقسنطينة حاالت  االختطاف يف املدن الكربى يف مقدمتها 

عض ــوجود شبكات للتجارة باألعضاء يف حني يرى ب طفال تعود بالدرجة األوىل إىلاجلزائريني أن ظاهرة اختطاف األ

  ـــــة عن خليــــة األحـداث املسؤولة و ـــــة القضائيـــطة بالشرطــــفت الضابــة،وقد نــاع النزوات اجلنسيـــاآلخر أا إلشب

مؤكدة أنه من خالل  وجود أي نوع من الشبكات املتخصصة يف املتاجرة باألعضاء البشرية يف اجلزائر،" خرية مسعودان"

 األرقام احملصـــل عليها و احلاالت املعاجلــــة على مستوى الشرطة القضائيـة مل تثبت أي حالـــة انتزعت فيها أعضاء الضحيــة

خبالف تلك املتعلقة باالعتداءات اجلنسية، وعقبت ذات املتحدثة يف ندوة الشروق أن اختفاء األطفال ال يودي فقط 

   ىت للهروب من العائلة ألسباب اجتماعية وأن الدافـــــــع من االختـــطاف يف املقــــام األول هو االنتقـــــام منلالختطاف بل ح
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  اختطاف األطفال في الجزائر: انيالفصل الث

ضابطة خبلية " بن حاج مسرية جلول"،ووجهت ممثلة قيادة الدرك الوطين املالزم األول  لتصفية حسابات ماالعائلة و 

االخنراط يف  إىل أكرب ألطفاهلم ومراقبتهم ، ودعت أيضا املواطننيالوطين ، نداء لألولياء لرعاية  االتصال بقيادة الدرك

مسار مكافحة هذه اجلرمية بالتبليغ ، وذهبت األخصائية النفسانية خبلية محاية األطفال من االحنراف يف نفس االجتاه 

  .1االتصال داخل األسرة  بالدعوة لتفعيل

لقد أصبحت اجلزائر ولألسف حتتل مرتبة متقدمة يف قائمة الدول العربية اليت تعاين هذه الظاهرة ،حيث تشري إحصائيات 

 900من  أكثر 2012إىل سنة  2001إىل أن اجلزائر سجلت من سنة " فياليونيس"منظمة األمم املتحدة للطفولة 

عاما ،منهم مائيت حالة فقط خالل العامني املاضيني ،وسجلت يف  16و  4حالة خطف ألطفال ترتاوح أعمارهم مابني 

طفل تعرضوا للقتل،لتصبح  22حالة اختطاف األطفال من بينهم  52هذا اإلطار مصاحل األمن منذ مطلع السنة اجلارية 

طفل خمتطف ،هذه األرقام واإلحصائيات  247م حوايل 2015إىل غاية شهر جويلية  2014احلصيلة منذ سنة 

جعلت العائالت اجلزائرية تعيش كابوسا يوميا بسبب اخلوف من أن متس هذه الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا فلذات 

من دايل إبراهيم الذي مت حتريره من طرف قوات الدرك " أمني ياريشان"أكبادهم اليت كانت آخرها اختطاف الطفل 

هي اختفاء الطفل أنيس بورجم ذو اخلمس سنوات يف  2015ين ،ومن أهم هذه احلاالت اليت حدثت يف سنة الوط

سبتمرب أين أعلنت عائلة الطفل اختفاء ابنها الذي   13،حيث تعود حيثيات القضية إىل تاريخ شلغوم العيد بوالية ميلة 

املنزل مرتا عن  150عثور على جثة الطفل على بعد كان يلعب جبوار بيت جده ،وبعد التحريات والبحث املضين مت ال

فمن خالل . ومل تعرف أسباب وفاة الضحية خاصة وأن نتائج عملية تشريح اجلثة مل تبني وجود آثار لعنف أو كسور 

  ،  2اـعنـلة على جمتمـــــــرة الدخيــــــــة هذه الظاهــــــهـة ملواجـــــــــروح املسؤوليـــــي بـــــــع التحلـــــــب على اجلميــــدة جيــــــاملتزايام ــــهذه األرق

  

  

                                                           

  .فريدة نباش،مرجع سابق 1
2
  .�ز�ز طواھر،�ر�� ���ق   
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  اختطاف األطفال في الجزائر: انيالفصل الث

واألمهات السهر على رعاية ومراقبة أبنائهم ،وعلى املربيني واملعلمني القيام بدورهم الرتبوي من أجل إخراج فعلى اآلباء 

املسؤولني اختاذ التدابري الالزمة حلماية اتمع من استفحال اآلفات يعرف حقوقه ويؤدي واجباته ،وعلى  جيل صاحل

  .          1واحلد منها ، وعلى القضاة تسليط أقصى العقوبات ملرتكيب اجلرمية حىت يكونوا عربة لآلخرين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .عزيز طواهر ،مرجع سابق  
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  اختطاف األطفال في الجزائر: انيالفصل الث

  :خالصة

يف انتشارها جمموعة من األسباب والدوافع إمنا تساعد األطفال ليس وليدة الصدفة و تطاف ميكننا القول أن ظاهرة اخ

من بني هذه و الضوابط االجتماعية ، جمرم خارج عن القانون والشرع و  اليت بإمكاا حتويل الشخص السوي إىلاملختلفة، و 

األطفال املختطفني أو لغرض االعتداء  من عائالت نتقاميهي الدافع اال الدوافع اليت جتعل الشخص يتبىن سلوك إجرامي

                        .   عليهم جنسيا أو ابتزاز املال من ذويهم أو لغرض انتزاع األعضاء من هؤالء األطفال األبرياء

على الرغم من أن  الظاهرة قدمية قدم نتباه بشكل ملفت لالقد انتشرت هذه الظاهرة مؤخرا يف اتمع اجلزائري و 

حيث أصبحت هذه الظاهرة تتصدر صفحات الصحف اليت شكلت منربا إعالميا ألخبار هذه تمعات اإلنسانية ، ا

املعنوية، حلياة االجتماعية بكل جمرياا ومتس بسالمة األفراد املادية و ملا هلا من آثار تنعكس على صريورة االظاهرة 

املشرع ل أبرياء مل يبلغوا بعد سن الرشد ،لذلك فقد نص فاختطاف األطفال يف اجلزائر هي جرمية ترتكب يف حق أطفا

  .بالسجن من سنة إىل مخس سنوات ) قاصرا(عقوبة كل من خطف طفال اجلزائري على جترمي و 
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  التوثيقياإلطار النظري و 

  :خالصة 

الفصل اخلاصة يف اجلزائر و  فة املكتوبةمن خالل ما تطرقنا إليه يف هذا اإلطار الذي خصصناه يف الفصل األول للصحا

منذ الثاين لظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر، ميكننا القول أن الصحافة املكتوبة اخلاصة يف اجلزائر لعبت دورا كبريا 

عربيا جعلت من اجلزائر بلدا له السبق يف بناء صحافة حرة مل تبلغها حىت اعتبار أا سجلت حضورا دوليا و  ها علىظهور 

ة يف اجلزائر بالرغم من عندما نتحدث عن الصحافة املكتوبة اخلاصلدول الدميقراطية هذا من جهة ، و ا صحافة بعض

ا مل تكن حرة يف نشر األخبار واألحداث عتبار أان هامش فقط من حرية التعبري على تعددها نتحدث عتنوعها و 

ناه حتت عنوان ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر درج،أما من خالل الفصل الثاين الذي أتدعيم مبدأ احلق يف اإلعالم و 

استقراره ،ملساسها متس حبياة الفرد وحريته و  اليتاالحنراف الظاهرة من أخطر أشكال اإلجرام و ميكننا استخالص بأن هذه 

هذه  نتشرت،هذا وقد احىت السياسية يف اتمع،خاصة إذا تعلق األمر بطفل برئتنمية االقتصادية واالجتماعية و بال

أسباب منها العامل عدة عوامل و  ميكن إرجاع هذه األخرية إىلنتباه و  اتمع اجلزائري بشكل ملفت لالالظاهرة مؤخرا يف

االضطراب يف التكوين النفسي ،وأيضا العامل االجتماعي الذي يرجع للظروف فسي الذي يعود أساسا إىل اخللل و الن

يعاقب عليه اخلاطف إال ناس ، وعلى الرغم من وجود نص جيرم و مع غريه من ال عالقاتهالجتماعية احمليطة حبياة الفرد و ا

غياب القوانني حىت املتمثلة يف الالعقاب و العليا و تنتهجها السلطات  هذا راجع إىل السياسة اليتمل حيقق الردع العام و أنه 

  . دقت ناقوس اخلطرلظاهرة متفشية و أضحت هذه ا
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  اإلطار التطبيقي 

  :تمهيــــد 

اليومية يف " النهار اجلديد"يعد هذا اإلطار مبثابة الدراسة التطبيقية من خالل حتليل جمموع املضامني الصحفية جلريدة 

، حبيث 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01معاجلتها لقضايا اختطاف األطفال يف اجلزائر ، وذلك يف الفرتة ما بني 

اليومية، وثانيا مت عرض " النهار اجلديد"تشخيص جلريدة فيها أوال تقدمي  قسم هذا اإلطار إىل مخسة عناصر حبثية، مت

عملية التحليل الكمي والكيفي لفئة املوضوع يف جريدة النهار ملعاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر ، وثالثا مت فيه 

والكيفي لفئة الفاعلني، وخامسا مت  عرض عملية التحليل الكمي والكيفي لفئة املصدر، ورابعا مت عرض عملية التحليل

فيه عرض عملية التحليل الكمي والكيفي لفئة منشأ احلدث، وذه الطريقة خصصنا كل عنصر حبثي بعملي حتليل كمية 

وكيفية لكل فئة من الفئات املستخدمة يف التحليل، مث مت عرض يف األخري أهم االستنتاجات لكل فئة من الفئات 

  .املذكورة
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  اإلطار التطبيقي 

  :اليومية" النهار الجديد"تشخيص صحيفة  •

جريدة يومية إخبارية جزائرية مستقلة ناطقة باللغة العربية تصدر عن شركة األثري للصحافة يف " النهار اجلديد"تعترب جريدة 

 . 2007حيدرة باجلزائر العاصمة ويعود تاريخ صدورها إىل سنة 

واملدير العام هلذه اجلريدة  أول يومية إخبارية مستقلة يف اجلزائر تصدر عن صحافيني متمرسني،كما أن هذه اجلريدة تعد 

وتضم اجلريدة ". الشروق اليومي"باسم مستعار الذي كان قد اشتغل من قبل مدير حترير جريدة " أنيس رمحاين "هو 

وهي من كبار " سعاد عزوز"رئيسة التحرير  العديد من الصحفيني الذين يعتربون من أعمدة جريدة النهار ، فإىل جانب

سابقا ، وجند كل من حممد بوسري ، دليلة بلخري ، حبيبة حممودي ، نشيدة قوادري ، " اخلرب"احملققني ضمن صحيفة 

سامي سي يوسف ، ووسيم بن عورة ، وكل هؤالء يعتربون من اجليل اجلديد يف قطاع الصحافة لكنهم أثبتوا مكانة وتفوقا  

كما متلك النهار أربعة مكاتب أحدهم يف الشرق بوالية قسنطينة والثاين يف غرب البالد بوالية وهران .  امليدانكبريا يف

اإلدارة العامة ،مديرية احملاسبة واملالية " : النهار اجلديد"،والثالث بتلمسان والرابع بسطيف ،ويضم املبىن اخلاص جبريدة 

ختلف أقسامها ،وقد زودت خمتلف األقسام بأحدث ما أبدعته التكنولوجيا مما حيفز ،املديرية التجارية ،مديرية التحرير مب

  .العمال على العطاء وبذل املزيد من اجلهد 

تذبذبا يف السحب يف مراحلها األوىل، أما " النهار اجلديد"كسائر اليوميات املستقلة عرفت : أما عن السحب والطباعة

" النهار اجلديد "يوميا موزعة عرب كامل الرتاب الوطين ، ويتم سحب جريدة  ألف نسخة 400حاليا فيصل سحبها إىل 

  : على مستوى أربعة مطابع وهي

  SIA: يف الوسط 

   SIE:يف الشرق 

 SIO: يف الغرب 
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 اإلطار التطبيقي

  مطبعة ورقلة: يف اجلنوب 

  :فيتم يف" النهار اجلديد"أما بالنسبة لتوزيع صحيفة 

  .للتوزيع  مؤسسة النهار: يف الوسط 

  . SO.DI.PRESSE: يف الشرق 

  .  SARL M P S: يف الغرب 

  .  SARL TDS: يف اجلنوب 

ضف إىل ذلك فجريدة النهار اليومية اجلزائرية هي جريدة إخبارية تم بأحدث األخبار املختلفة سواء كانت وطنية أو 

:               على املوقــــــع اإللكتـــروين الرمســــــــــي هلا وهــــو على الرابـــط التايل دوليــــــــة،كما تنـــــشر أخبارهـــــــــــا عبــــر االنرتنت

www.ennaharonline.com  ،الذي حيتوي على الكثري من التفاصيل حول املواضيع املنشورة يف اجلريدة

  .  infos@ennaharonline.com:وبريدها اإللكرتوين

  :ـــ المحتوى العام للصحيفة 

صفحة، وتضم الصحيفة عدة ختصصات وأخبار متنوعة منها الوطنية والدولية يف شىت جماالت    تصدر صحيفة النهار بـــــ

احلياة ،منها األخبار االجتماعية اليت تعيشها البالد ،وكذا األخبار االقتصادية واألخبار السياسية ،كما تم الصحيفة  

راا بعض اخلدمات االجتماعية وخصوصا اإلشهارية كذلك باألخبار الثقافية والعلمية والرياضية ،كما تقرتح ضمن منشو 

  . اليت تعد العمود الفقري للصحيفة 
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  اإلطار التطبيقي

  :"النهار"ـــ أهم صفحات يومية 

وهي خمصصة ألبرز العناوين ويتكفل بذلك رئيس التحرير الذي يقدر املواضيع اهلامة وكذا الصور : ــــ الصفحة األوىل

  .اخلاصة بأبرز األحداث 

تكون حتت عنوان عيون وآذان ،ختصص ملختلف األخبار املوجزة والقصرية والطريفة يف جل امليادين : ــــ الصفحة الثانية

  .السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

تأيت يف أغلب األحيان بعنوان احلدث ،حيث تضم خمتلف  09إىل  03 الداخلية من الصفحات أما يف ما خيص ــــ

  .خبار السياسية واالجتماعية واالقتصادية األ

 خاصة باإلشهار ، حيث حتتوي على إعالنات وطلبات عمل وعقار 23و  20و 18و 16و 14و 10ـــــ الصفحات 

   .التجارية  إشهارات خاصة باملنتوجاتوتعزية  إضافة إىل 

أخبار الشرق وهي خاصة بالواليات :تالية خاصة باألخبار الوطنية ،حيث تأيت بالعناوين ال 13و 12و 11ــــ الصفحات 

الشرقية ،أخبار الوسط وهي خاصة بواليات وسط البالد، أخبار الغرب وهي خمصصة ألخبار الواليات الغربية ،إضافة إىل 

  .أخبار اجلنوب اخلاصة بواليات اجلنوب 

  .  خاصة بأخبار الرياضة الوطنية والدولية  17و 15ــــ الصفحات 

تأيت بعنوان قلوب حائرة ،حيث يتم فيها تقدمي النصائح واإلرشادات اخلاصة باحلياة العاطفية كما  19ـــــ أما الصفحة 

  .تضع يومية النهار يف هذه الصفحة أرقام هواتف للتواصل معها 

  .  رفني تأيت بعنوان آدم وحواء وهي صفحة خصصتها النهار لعروض الزواج فقط من كال الط 21ـــــ الصفحة 
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  اإلطار التطبيقي

وهي خمصصة للصحفيني احملرتفني ليتناولوا القضايا الوطنية والدولية حتليال وتفسريا باختصار،كما : ــــ الصفحة األخرية

حتتوي هذه الصفحة على األخبار االجتماعية وخاصة أخبار اجلرائم ،إضافة إىل األخبار الثقافية ،وحتتوي هذه الصفحة 

  .الصالة اخلاصة باجلزائر العاصمة وضواحيها،كما تعرض هذه الصفحة أحوال الطقس يف اجلزائرعلى مواقيت 
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  اإلطار التطبيقي

التحليل الكمي والكيفي لفئة الموضوع في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في |1

 :الجزائر

  : تمهيد 

تعترب فئة املوضوع من أكثر الفئات استخداما يف حبوث اإلعالم واالتصال إذ أا حتاول اإلجابة عن السؤال على ما يدور 

حماوالت االختطاف ، ووقوع : احملتوى، ومن خالهلا قمنا بتقسيم اختطاف األطفال يف اجلزائر إىل قسمني وهي 

    .االختطاف

يوضح المواضيع الرئيسية في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في  : 03الجدول رقم 

  :الجزائر

 النسبة المئوية التكرار  فئة المواضيع الرئيسية

 ٪36.11 13 حماوالت االختطاف

 ٪63.89 23 وقوع االختطاف

 ٪100 36 المجموع
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  اإلطار التطبيقي

من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال " النهار"الكمي والكيفي لفئة المواضيع الرئيسية في جريدة  التحليل

 :في الجزائر

من خالل ما نالحظه من أرقام اجلدول جند أن مواضيع قضية اختطاف األطفال تكررت بصفة معتربة يف الفرتة املختارة 

موضوع ،  36واضيع اختطاف األطفال يف اجلزائر الذي بلغ ، فمن جمموع م 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01من 

املرتبة " حماوالت االختطاف"٪ ، واحتل موضوع 63.89الصدارة بنسبة تقدر بـــــــ " وقوع االختطاف"احتل موضوع 

تمام ، وهذا يدل على اه"وقوع االختطاف"٪ وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع موضوع 36.11الثانية بنسبة قدرت بــــــ 

أكثر من املوضوع الثاين وهذا مايفسره واقع جمتمعنا ، فأكثر " وقوع االختطاف"مبوضوع " النهار اجلديد"صحيفة 

       .    االختطافات اليت تقع إال القليل منها اليت تبوء بالفشل ورمبا يرجع هذا إىل اخلطة املدروسة واملتقنة اليت ينتهجها اخلاطف 

  :االستنتاج

من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال " النهار"خالل حتليلنا الكمي والكيفي لفئة املواضيع الرئيسية يف يومية  من

  :يف اجلزائر، توصلنا إىل النتائج التالية

اهتمام صحيفة النهار اليومية مبوضوع اختطاف األطفال يف اجلزائر على اختالف أشكاله، خاصة ما تعلق باملوضوع  - 

من خالل احتالله ألكرب نسبة ظهور مقارنة باملواضيع األخرى، ولعَل هذا االهتمام يعود إىل " وقوع االختطاف"سي الرئي

                                                                       ..                                  واقع جمتمعنا الذي انتشرت فيه عمليات االختطاف 

ــــــ توعية وحتسيس القراء خبطورة هذه الظاهرة على األطفال األبرياء وخملفاا النفسية واالجتماعية، ومبا أن الصحيفة 

محلت على عاتقها مسؤولية إعالم القراء بكل صغرية وكبرية ختص هذا احلدث، فهي مطالبة بنقل كل حيثيات الواقعة 

   .       خبار اختطاف األطفال اليت تقع يف اجلزائر مهما كان شكلها وكل أ
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  اإلطار التطبيقي

في جريدة النهار من خالل معالجتها " محاوالت االختطاف"الكمي والكيفي لفئة الموضوع الرئيسي  التحليل

 :لقضية اختطاف األطفال في الجزائر

  : تمهيد 

من املواضيع الرئيسية يف جريدة النهار من خالل معاجلتها لقضية اختطاف " حماوالت االختطاف"تعترب فئة موضوع 

  .تدخل األمن ،وتدخل األشخاص : األطفال يف اجلزائر ،وقد قمنا بتقسيم هذا موضوع إىل قسمني ومها

ر من خالل معالجتها لقضية في جريدة النها" محاوالت االختطاف"يوضح عناصر فئة :  04الجدول رقم 

  :اختطاف األطفال في الجزائر

 النسبة المئوية٪ التكرار الفئة وعناصرها

 ٪38.46 05 تدخل األمن

 ٪61.54 08 تدخل األشخاص

 ٪100 13 المجموع
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في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف " محاوالت االختطاف"الكمي والكيفي لفئة  التحليل

  :األطفال في الجزائر

حبسب أعداد العينة والذي مت تقسيمها إىل  قسمني " حماوالت االختطاف"فمن خالل اجلدول الذي حيتوي على أقسام 

يف إفشال " تدخل األشخاص"لنهار تناولت موضوع تدخل األمن، وتدخل األشخاص نالحظ أن جريدة ا: ومها 

  الذي جاء بنسبة "تدخل األمن"٪ وهي نسبة كبرية مقارنة مبوضوع 61.54عمليات االختطاف بنسبة تقدر بـــــ 

٪ ،ويف قراءتنا للمجتمع اجلزائري جند أن معظم عمليات االختطاف تتم يف أماكن بعيدة عن األمن 38.46تقدر بـــــ 

  .     عملية االختطافحىت ينجح يف

  :االستنتاج 

يف جريدة النهار من خالل معاجلتها " حماوالت االختطاف"من خالل حتليلنا الكمي والكيفي لفئة املوضوع الرئيسي 

  :لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر، توصلنا إىل عدة نتائج أمهها 

وهذا راجع إىل أن معظم " تدخل األمن"أكثر من موضوع " تدخل األشخاص"ــــــ اهتمام صحيفة النهار اليومية مبوضوع 

يف إفشاهلا وحترير ) األشخاص(حماوالت اختطاف األطفال اليت تتم يف أوساط اتمع اجلزائري يتدخل أفراد اتمع 

  .   األطفال من قبضة اخلاطفني 

وهذا راجع إىل أن أكثر عمليات االختطاف املنتشرة يف اتمع " تدخل األمن"مام يومية النهار مبوضوع ــــــ عدم اهت

اجلزائري ، تتم يف أماكن بعيدة عن األمن نظرا لتخوف اخلاطف من عدم جناح عملياته االختطافية وإلقاء القبض عليه 

  . من طرف القوات األمنية 
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في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية " وقوع االختطاف"كمي والكيفي لفئة الموضوع الرئيسي التحليل ال

  :اختطاف األطفال في الجزائر

  : تمهيد

موضوعا رئيسيا يف صحيفة النهار من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر ، " وقوع االختطاف"تعترب فئة 

املطالبة بفدية ، : إىل أربعة أقسام ،وهي عبارة عن أسباب وأغراض اختطاف األطفال وهيوقد قمنا بتقسيم هذه الفئة 

  .االعتداءات ، قتل األطفال ، االنتقام 

في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف " وقوع االختطاف"يوضح عناصر فئة : 05جدول رقم 

  : األطفال في الجزائر

 سبة المئوية٪الن التكرار الفئة وعناصرها 

 ٪43.47 10 املطالبة بفدية

 ٪13.06 03 االعتداءات 

 ٪17.39 04 قتل األطفال

 ٪26.08 06 االنتقام

 ٪100 23 المجموع
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في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية " وقوع االختطاف"الكمي والكيفي لفئة الموضوع الرئيسي  التحليل

  :اختطاف األطفال في الجزائر

والذي يكشف التباين يف توزيع التكرارات والنسب لعناصر هذه " وقوع االختطاف"من خالل هذا اجلدول اخلاص بفئة 

٪، يف 43.47على عنصر املطالبة بفدية اليت احتلت نسبة عالية بلغت " النهار"الفئة ،نالحظ الرتكيز الواضح ليومية 

٪ ، كما نالحظ تقارب نوعي بني عنصري قتل األطفال 26.08حني عرف العنصر الثاين وهو االنتقام نسبة بلغت 

وقد يعود  ٪ ،13.06٪ بينه وبني العنصر الرابع املتمثل يف االعتداءات الذي شغل نسبة 17.39الذي بلغ نسبة 

  .     التقارب بني العنصرين السابقني إىل التشابه من حيث طريقة األداء والنتيجة املرتتبة عنها 

اهتمت بعنصر املطالبة بفدية مقارنة بالعناصر البقية كاالعتداءات وقتل األطفال " النهار"كما نالحظ أن جريدة 

فأكثر االختطافات يكون غرضها مادي إال القليل منها الذي يكون  واالنتقام ، وهذا ما نلمسه يف معايشتنا لواقع جمتمعنا

  .لغرض اجتماعي كتصفية احلسابات مثال 

  :االستنتاج 

يف جريدة النهار من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف " وقوع االختطاف"من خالل التحليل الكمي لفئة 

  :اجلزائر نستنتج 

ر املطالبة بفدية وهذا راجع إىل أن أكثر أغراض وأسباب اختطاف األطفال املنتشرة يف بعنص" النهار"ــــ اهتمام جريدة 

  .جمتمعنا اجلزائري يكون مادي 

أن ما تقدمه من أخبار وتقارير عن وقوع اختطافات األطفال يف اجلزائر هو إميانا منها مبستوى " النهار"ــــ ترى يومية 

ر بتكريس املرتكبة يف حق أطفالنا األبرياء ،وهذا دليل على التزام يومية النهااخلطورة اليت أصبحت تشكله هذه اجلرمية 

  ".عالمحق املواطن يف اإل"مبدأ 
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بتسليط الضوء على قضية اختطاف األطفال املنتشرة يف اجلزائر خاصة يف اآلونة األخرية باعتبارها " النهار"ـــــ التزام جريدة 

الجتماعي اليت يقع عليها جزء من املسؤولية لتوعية األسر والرأي العام من خالل معاجلتها هلذا أحد مؤسسات الضبط ا

  .النوع من اجلرائم ،وذلك للتقليل منها ومكافحتها 

ضرورة توعية القراء وحتسيسهم من ظاهرة اختطاف األطفال من خالل مجلة األخبار اليت تنقلها " النهار"ـــــ ترى صحيفة 

تمع اجلزائري عرب صفحاا قصد تكوين رأي عام مضاد حلماية أبنائنا من هذه اجلرمية اليت انتشرت مؤخرا يف أوساط ا    .  
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التحليل الكمي والكيفي لفئة المصدر في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في |2

 :الجزائر

  :تمهيد

يف كتابة مضمون أخبار " النهار اجلديد"تبحث هذه الفئة عن خمتلف املصادر واملنابع اليت اعتمدت عليها صحيفة 

الصحفيني ،املصادر احلكومية،الشخصيات،غري : اختطاف األطفال يف اجلزائر، واليت مت تقسيمها إىل ثالثة أقسام وهي

    . حمدد 

ا في جريدة النهار اليومي من خالل معالجتها لقضية اختطاف يوضح فئة المصدر وعناصره  :06الجدول رقم 

  :األطفال في الجزائر

 النسبة المئوية٪ التكرار مصادر المادة اإلعالمية

 ٪72.22 26 الصحفيني

 ٪13.89 05 املصادر احلكومية

 ٪11.11 04 الشخصيات

 ٪2.78 01 غري حمدد

 ٪100 36 المجموع
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  :الكمي والكيفي لفئة المصدر في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في الجزائر التحليل

اليومية ، ومن خالل تفحص معطيات " النهار"عناصر مصادر مضامني صحيفة  يبني هذا اجلدول نسبة التكرار  لفئة

اجلدول تبني لنا مدى تباين النسب لعناصر هذه الفئة، حبيث أعلى نسبة سجلناها يف هذا اإلطار هو مصدر  الصحفيني 

املصادر "عنصر ٪ ، مما يدل على اعتماد صحيفة النهار على الصحفيني بصفة كبرية، مث بعدها جاء 72.22بنسبة 

٪، وهناك عدة مصادر حكومية كمصاحل األمن والقضاء الذي يعترب أحد 13.89الذي بلغت بنسبته بـــــ " احلكومية

٪،مما يدل على أن الصحيفة قليال ما تعتمد 11.11املصادر اهلامة ، مث يليها عنصر الشخصيات يف املرتبة الثالثة بنسبة 

يات املعنية بالقضية كأهل األطفال واألقارب ، مث تأيت بعدها عنصر غري حمدد على ذكر مصدر اخلرب من طرف الشخص

تقوم أحيانا بإخفاء مصدر اخلرب وتستخدم بعض " النهار"٪  فجريدة 2.78وبنسبة  موضوع 36بتكرار واحد من أصل 

لصحيفة ال تريد الكشف ولكن دون التطرق للمصدر ورمبا يرجع هذا إىل أن ا" وأبلغتنا مصادر موثوقة: "العبارات مثل

عن هذه املصادر أو مل تتأكد من املصدر ، وتدل هذه النسبة أن الصحيفة ال تقوم بإخفاء مصادرها نظرا حلقيقة 

    .  ومصداقية هذه األخبار املتعلقة باختطاف األطفال يف اجلزائر 

  :االستنتاج

ه الصحيفة من معلومات قد متيزها عن باقي األخبار إن للمصادر الصحفية أمهية كربى يف حتديد قيمة اخلرب وما تنقل  

اهولة املصادر اليت تصنف ضمن خانة اإلشاعات هذا من جهة ، ومن منطلق آخر فاملصادر الرمسية تزيد من قيمة 

ية الصحيفة وتعزز ثقتها بالقراء ، وهذا ما جيعلها تفرض وجودها واستمراريتها على الساحة اإلعالمية ، واملصادر الصحف

 اخلرب إىل   هي اجلهات أو األشخاص الذين سامهوا يف إنتاج املادة اإلعالمية املقدمة إىل الصحيفة ، والبد من إسناد

وبالتايل فاملصدر يكتسي أمهية بالغة فبوجوده . مصدر موثوق به لدى القراء حىت ينتبهوا إليه وحىت تتوافر للخرب املصداقية

صحيفة وترسخ ثقة القراء فيها ، وبنقصاا أو انعدامها تفقد الصحيفة مسعتها ويتخلى وتنوعه وتعدده تزداد مصداقية ال

  عنها مجهورها من القراء ، وكذلك استخدام املصادر املتنوعة وذكرها يف بداية اخلرب أو وسطه أو ايته يزيد من مصداقية 
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يس له وزن بل قد يكون مغلفا مبسحة من الشك مما يؤدي إىل اخلرب ، فاخلرب غري املمضي أو الذي ليس له مصدر ل

  : وانطالقا من هذا نستنتج . امتعاض القارئ وختليه عن الصحيفة 

ــــ أن صحيفة النهار اعتمدت على مصادرها الذاتية بالدرجة األوىل يف نقل األخبار واملعلومات املتعلقة بقضية اختطاف 

  . ىل اهتمامها الشخصي بالقضية األطفال يف اجلزائر، وهذا راجع إ

الصحفيني ،املصادر احلكومية (ــــ أن يومية النهار اعتمدت يف أغلب أخبار قضية اختطاف األطفال على املصادر الرمسية 

  .وهذا يدل على مصداقية املعلومات واألخبار ورمسيتها) ،الشخصيات

خل يف إطار تقدمي خدمة عمومية للقارئ واملتمثلة يف ــــ أن يومية النهار قامت بتغطية موضوعية للحدث أي ما يد

  .    احلصول على تفاصيل كافية ووافية عن أحداث قضية اختطاف األطفال اليت تقع يوميا يف جمتمعنا اجلزائري 

ملوضوع اختطاف األطفال يف " النهار"ــــ إن تنوع مصادر مجع املعلومات دليل على مدى االهتمام الذي أولته يومية 

  . اجلزائر 
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في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في  الكمي والكيفي لفئة الفاعلين التحليل|3

  :الجزائر

  : تمهيـــد

إَن دراسة الشخص أو جمموعة األشخاص أو الشخصيات اليت تظهر يف موقع مركزي كمحرك لألحداث، أمر مهم 

: يسمح بالكشف عن الفاعلني واحملركني األساسيني يف املضمون حمل التحليل، ومت تقسيم هذه الفئة إىل أربعة أقسام وهي

  . نية والقضائية،أولياء الضحايا ،اجلهات األم) األطفال(اخلاطف ، الضحية 

وعناصرها في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال " الفاعلين"يوضح فئة : 07الجدول رقم 

  :في الجزائر

 النسبة المئوية٪ التكرار الفاعلين

 ٪21.97 158 اخلاطف

 ٪25.73 185 )األطفال(الضحية 

 ٪21.27 153 أهل الضحايا

 ٪31.01 223 اجلهات األمنية والقضائية

 ٪100 719 المجموع
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  :التحليل الكمي والكيفي لفئة الفاعلين في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في الجزائر

والذي  يبني هذا اجلدول فئة الشخصيات واألطراف الفاعلة اليت يدور حوهلا حدث اختطاف األطفال يف اجلزائر ،

اخلاطف "يكشف لنا عن التقارب الكبري بني العنصر األول والثالث من حيث النسبة املئوية والتكرارات حيث أن عنصر 

٪ ألنه من أهم العناصر الفاعلة إذ ميثل الطرف األول من جرمية اختطاف األطفال يف 21.97جاء بنسبة " أو ارم

مباشرة وهذا يعود " اخلاطف"٪ أي تلي عنصر 21.27ا فقد جاء بنسبة اجلزائر ، أما الطرف الثاين وهو أهل الضحاي

نظرا للدور " اخلاطف وأهل الضحايا"إىل التصارع بينهما من أجل مصري الضحية ، وقد عمدت الصحيفة إىل تكرار فئيت 

لصحافة املكتوبة بطلب الذي يقوم به أهل الضحايا باإلبالغ عن اختفاء أطفاهلم عرب خمتلف الوسائل اإلعالمية مبا فيها ا

٪ حمتال بذلك املرتبة الثانية طرفا مهما يف 25.73بنسبة ) األطفال(الضحية "املساعدة من أفراد اتمع ،وجاء عنصر 

، وقد احتل "النهار"عملية االختطاف وحمطة أنظار الكثريين مما يقودهم فضوهلم ملعرفة مصري الضحية مبا فيهم جريدة 

٪ وهي نسبة كبرية نوعا ما مقارنة بنسب العناصر السابقة 31.01الصدارة  بنسبة " والقضائية اجلهات األمنية"عنصر 

  . الذكر فهذا العنصر يعترب طرف ثالث حلل القضية عن طريق البحث عن الضحية ومعاقبة اخلاطف على فعلته 

  :االستنتاج

إن دراسة الشخصيات اليت تظهر يف موقع مركزي كمحرك لألحداث أمر مهم يسمح بالكشف عن الفاعلني واحملركني 

                                                       .:             األساسيني يف املضمون حمل الدراسة، ومن هذا املنطلق نستنتج 

ماما هلذه الفئة اليت تتضمن الشخصيات واألطراف اليت يدور حوهلا حدث اختطاف أولت اهت" النهار"ــــ أن صحيفة 

 .     ذا احلدث األطفال أو األطراف املشاركة واليت تقوم عليها وقائع جرمية اختطاف األطفال يف اجلزائر أثناء تغطيتها هل

نظرا للدور الذي تقوم به " ت األمنية والقضائيةاجلها" متركز اهتمام الصحيفة داخل هذه الفئة بدرجة أكرب اجتاه عنصرــــ 

هذه األخرية يف حل قضية اختطاف األطفال ، ألن هذا العنصر يعترب من العناصر املهمة باعتبارمها جهازين متكاملني 

  ف ـــاخلاطلفك لغز هذه اجلرمية ومعاقبة  ) قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر( واملخول هلما التدخل يف مثل هذه القضايا 

  



 98 

  اإلطار التطبيقي

على فعلته،كما أنه من حق املواطن أن يطلع على أخبار اختطاف األطفال والتحقيقات واحملاكمات وعمليات ) ارم(

البحث عن األطفال لكي يشعر باألمن  واإلطمئنان على أطفاهلم ويف نفس الوقت األخذ باحليطة واحلذر من هؤالء 

  .       ارمني 

باعتبارمها أهم عنصرين يف عملية االختطاف )" األطفال(الضحية "و" اخلاطف"كما ركزت صحيفة النهار على عنصري   ـــــ

  .اإلشارة إليهما يف كل مرة " النهار"اليت أصبح يعاين منها اتمع اجلزائري يف اآلونة األخرية ، لذلك كان لزاما على 

كون أهل األطفال املخطوفني يتأثرون بصفة " أهل الضحايا"ها على عنصر ـــــ اهتمت جريدة النهار داخل الفئة نفس  

بصفتهم الطرف املباشر واملسؤول عن التبليغ مبا " أهل الضحايا"مباشرة وكبرية مبا حيدث ألبنائها، حيث تكرر بروز عنصر 

ق األطفال األبرياء والتقليل منها يقع ألبنائهم ، لذلك كان من العناصر املهمة  يف منع وقوع هذه اجلرمية املرتكبة يف ح

يف ذكرها وترديدها هلذا العنصر يف غالبية أحداث وأخبار اختطاف األطفال اليت تغطيها أمر "  النهار"وترى يومية 

  .         ضروري البد منه 
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التحليل الكمي والكيفي لفئة منشأ الحدث في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في |4

  :الجزائر 

  : تمهيد 

إن فئة منشأ احلدث هي املنطقة اجلغرافية اليت تقع فيها ظاهرة اختطاف األطفال يف اجلزائر أو تكون مسرحا هلا بصورة 

اإلنسان بوجه عام يتأثر بفعل الوسط الذي يعيش فيه وهذا التأثري قد يكون مباشر أو عامة ، ومما الشك فيه أن سلوك 

،وتفيد هذه الفئة يف معرفة مدى اهتمام الصحيفة بالواليات اليت تقع فيها عمليات االختطاف، لذلك قمنا غري مباشر

واليات الشرقية ،منطقة الوسط واملتمثلة يف منطقة الشرق اليت تتمثل يف ال: بتقسيم هذه الفئة إىل ثالثة أقسام وهي كاآليت

    .واليات الوسط اجلزائري ،ومنطقة الغرب تتمثل يف الواليات الغربية 

يوضح فئة منشأ الحدث في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في :  08جدول رقم 

  .الجزائر

 النسبة المئوية٪ التكرار الفئة وعناصرها

 ٪41.67 15 رقمنطقة الش

 ٪36.11 13 منطقة الوسط

 ٪22.22 08 منطقة الغرب

 ٪100 36 المجموع
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التحليل الكمي والكيفي لفئة منشأ الحدث في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في 

  :الجزائر

ال يعكس بشكل رمزي حجم االختطاف يف كل والية  إن ما جيب لفت النظر إليه هو أن التوزيع اجلغرايف لالختطاف

هي اليت " اجلهة الشرقية"ويف مدة حمدودة ، فقد تبني لنا من هذا اجلدول اخلاص بفئة منشأ االختطاف إىل أن واليات 

٪ وهي نسبة كبرية ، مث تليها يف املرتبة الثانية واليات 41.67تسجل أكرب عدد من االختطافات حيث احتلت نسبة  

٪ وهي نسبة كبرية نوعا ما وقريبة من النسبة اليت قبلها مما يدل أن الواليات الشرقية 36.11وسط اجلزائري بنسبة بلغت ال

والواليات الوسطى اجلزائرية هم أكثر عرضة جلرمية اختطاف األطفال ويفسر ارتفاع معدالت اختطاف األطفال بالواليات 

أمهيتها االقتصادية واالجتماعية احلضارية حيث ترتكز فيها أكرب التجمعات  الشرقية وواليات وسط اجلزائر باألساس إىل

السكانية خاصة وأن معظم االختطافات اليت حتدث يف اجلزائر كان غرضها مادي األمر الذي جيعل اخلاطفني يقومون 

٪ 22.22ة بنسبة قدرها احتلت املرتبة الثالث" منطقة الغرب"باختطاف األطفال يف هذه الواليات ، أما عنصر واليات 

وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت ببقية املناطق ، وهذا ال يعين عدم اهتمام الصحيفة بنشر أخبار اختطاف األطفال اليت تقع 

  .بواليات الغرب وإمنا يعود إىل تراجع معدالت االختطاف ذه املنطقة خاصة خالل الفرتة املختارة للدراسة 

  :االستنتاج 

غرافية أمهية كبرية يف معرفة الواليات اليت تنتشر فيها ظاهرة اختطاف األطفال وكذا التعرف على مدى اهتمام إن للبيئة اجل

) االختطاف(صحيفة النهار بالواليات اليت يقع فيها اختطاف األطفال ،ومن خالل التحليل الكمي لفئة منشأ احلدث 

  :ج يف جريدة النهار من خالل معاجلتها هلذه الظاهرة نستنت

أولت اهتماما كبريا وواضحا للمناطق اليت تقع فيها جرمية اختطاف األطفال وذلك من خالل " النهار"ـــــ أن يومية 

  .حتديدها وبدقة لكل املناطق اجلغرافية والواليات اليت حتدث فيها عمليات االختطاف أثناء معاجلتها هلذه القضية 
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  ر على نشر أخبار اختطاف األطفال الواقعة يف املناطق الشرقية ووسط البالد ، وهذا ليس من بابـــــ تركيز صحيفة النها

الصدفة أو التحيز وإمنا يرجع إىل االرتفاع الكبري هلذه الظاهرة يف هذه الواليات وهو ما يدفع الصحيفة ويلزمها إىل تغطية 

  . حوادث اختطاف األطفال ونقلها إىل القراء 
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التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في |5

  :الجزائر

ـــ التحليل الكمي والكيفي لفئة المساحة في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في أ 

  :الجزائر

  : تمهيد 

تعترب املساحة املخصصة للحدث أو لقضية ما ضمن صحيفة معينة عن نسبة اهتمام هذه الصحيفة ذا احلدث أو 

القضية لتصوره للقارئ إما إجيابا أو سلبا وفق ما يتماشى مع سياستها اإلعالمية، حيث قمنا بتقسيم املساحة إىل قسمني 

، واملساحة املخصصة للقضية وهي قضية اختطاف األطفال " جلديدالنهار ا"املساحة التحريرية للصحيفة أي صحيفة : 

  .يف اجلزائر

يمثل المساحة المخصصة لقضية اختطاف األطفال في الجزائر في جريدة النهارمن خالل :  09جدول رقم 

  :معالجتها لهذه القضية 

 صحيفة النهار المساحة

  

  

 املساحة املخصصة للحدث

 المئوية٪النسبة  )²سم(المساحة 

64795 48.25٪ 

 ٪51.75 134400 املساحة التحريرية اإلمجالية
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  :التحليل الكمي والكيفي لفئة المساحة في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في الجزائر

اليومية اخلاصة بالعينة املدروسة تبني لنا " النهار"استقراء بيانات اجلدول وبعد قياسنا إلمجايل أعداد صحيفة انطالقا من 

من  ²سم 64795خصصت مساحة معتربة لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر حيث بلغت  " النهار اجلديد"أن يومية 

أن الصحيفة من احلجم املتوسط وحتتوي يف أغلب أيام السنة على ، علما ²سم 134400املساحة التحريرية املقدرة بـــــــــ 

٪ من النسبة املئوية للمساحة التحريرية اإلمجالية 48.25صفحة ،كما بلغت نسبة املساحة املخصصة للقضية  24

عدد يف ال ²سم 277٪ وهي نسبة ال يستهان ا ،وقد سجلت أدىن مساحة خمصصة للقضية قدرها  51.75املقدرة بـــــ 

وذلك يف  ²سم1361م ، وسجلت أعلى مساحة خمصصة للقضية نفسها بلغت 2015أكتوبر  01املوافق لــــ  2436

م  مما يعين أن الصحيفة  أعطت اهتماما ذه القضية االجتماعية ذات 2015نوفمرب  02املوافق لـــ  2466العدد 

 ا خاصة وأن الصحيفةتم كثريا باألخبار االجتماعيةالطابع اإلجرامي وجعلتها من أولويا  .  

  :االستنتاج 

  :أثناء معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر نستنتج" النهار"من خالل التحليل الكمي لفئة املساحة يف جريدة 

 ٪ من املساحة التحريرية ال ميثل48.25ـــــ اهتمت صحيفة النهار بقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر رغم أن نسبة 

نسبة عالية ، لكن مبجرد تغطية القضية هو يف حد ذاته يعرب عن اهتمام نوعي من طرف الصحيفة اجتاه قضية اختطاف 

األطفال ، ففي الصحافة املكتوبة ميكن أن يصنع احلدث من أي أمر كان مثل كارثة طبيعية كلمات غري مسئولة من رجل 

،لكن احلدث عند الصحفيني هو أيضا فعل مرتبط مبا هو آين يف  سياسة أو صدور كتاب جديد أو فيلم مت إنتاجه حديثا

  وقضية اختطاف األطفال ارتبطت .  1اتمع ويكون بصدد احلدوث أو سوف حيدث مستقبال

  ، فقد عرفت هذه ) 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01من ( ة يف حبثنا هذا ـــــددة للدراســرة احملــــبصفة اآلنية خالل الفت

  

                                                           

1  Patrick chmpagne ,levenement comme enjeu ,hermies science publication ,2000, p 406 . 
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الفرتة ارتفاعا كبريا يف معدالت اختطاف األطفال ،وال مير يوم واحد دون أن نسمع عن وقوع اختطاف لطفل يف والية 

  .من واليات اجلزائر 

، وهو العدد الذي  2466ـــــ حتقيق يومية النهار أعلى مساحة خمصصة لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر يف العدد 

لصحيفة القضية يف الصفحة األوىل حيث أخذت معظم املساحة األوىل والذي تزامن مع اختطاف الطفل وضعت فيه ا

  .أمني ياريشان 

ـــــ تسجيل أدىن مساحة خمصصة لقضية اختطاف األطفال يف يومية النهار ويف ذات العدد الذي سجل فيه أدىن مساحة 

بار أخرى متثلت يف أخبار عن مسابقات التوظيف والعمل للقضية جند أن يومية النهار خصصت أعلى مساحة إىل أخ

       . وأخبار خاصة بالرتبية والتعليم ،وبالتايل غطت هذه األخبار على احلدث األساسي املتعلق باختطاف األطفال يف اجلزائر
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في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف  التحليل الكمي والكيفي لفئة العناصر التيبوغرافيةب ـــ 

  :األطفال في الجزائر

  :تمهيد 

تتمثل العناصر التيبوغرافية يف صحيفة ما يف النص والعنوان والصور، وقد اخرتنا من هذه العناصر العنوان باعتباره األكثر 

يف اجلزائر ،حيث مت تقسيمه إىل عنوان جلبا للقارئ ، والذي يعرب بصفة كبرية على حمتوى أخبار اختطاف األطفال 

  .مانشيت ،وعنوان رئيسي ،وعنوان عادي 

  :يوضح فئة العنوان في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في الجزائر:  10جدول رقم 

 النسبة المئوية٪ التكرار أنواع العناوين

 ٪05.56 02 مانشيت

 ٪16.67 06 عنوان رئيسي

 ٪77.77 28 عادي عنوان

 ٪100 36 المجموع
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  :التحليل الكمي والكيفي لفئة العنوان في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في الجزائر

تعتمد بالدرجة األوىل على العناوين العادية وذلك حسب العينة " النهار اجلديد"نالحظ من خالل اجلدول أن جريدة 

٪ وهي نسبة كبرية إذا ما قورنت بباقي العناوين وهذا راجع إىل أن 77.77املختارة ،إذ تصل نسبة العناوين العادية 

٪ من جممل العناوين 16.67مث يليها العنوان الرئيسي بنسبة  معظم أخبار اختطاف األطفال جاءت يف قالب اخلرب ،

األخرى وهي نسبة ال يستهان ا نظرا ألمهية هذا النوع من العناوين ، مث يأيت يف املرتبة الثالثة عنوان املانشيت بنسبة 

  .شيت ٪ وهي نسبة ضعيفة وهذا ألنه يف أغلب األحيان ال ميكن كتابة اخلرب باملان05.56قدرت بـــــ 

  :االستنتاج 

أو أي صحيفة أخرى إحدى العناصر املهمة اليت تؤدي دورا كبريا يف إثارة " النهار اجلديد"تعترب العناوين بالنسبة لصحيفة 

انتباه القارئ خاصة لقضية اختطاف األطفال اليت انتشرت مؤخرا يف اجلزائر، كما يهدف العنوان إىل حتقيق أغراض عدة 

طفال اليت تتضمنها صحيفة النهار عن طريق عناوين واضحة ومناسبة للموضوع منها إثارة االهتمام ملوضوع اختطاف األ

وكذلك إغرائهم باستمالتهم لشراء الصحيفة وقراءا بواسطة عناوين معربة يسهل على العني التقاطها، ومن خالل حتليلنا 

  : الكمي هلذه الفئة يف جريدة النهار من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال نستنتج

ـــــ تركيز صحيفة النهار على العناوين العادية يف أغلب مواضيع اختطاف األطفال يف اجلزائر ورمبا هذا يرجع إىل اعتماد 

  .الصحيفة على قالب اخلرب إضافة على ذلك ال تستدعي اإلثارة الكبرية  

ـــــ اعتماد يومية النهار على العناوين الرئيسية يف بعض األحيان وذلك حسب أمهية القضية اليت تتناوهلا الصحيفة وعلى 

سبيل املثال قضية اختطاف الطفل أمني ياريشان  اليت تناولتها الصحيفة بعناوين رئيسية لتبيان أمهية هذه القضية باعتبار 

  .  القراء ودفعهم إىل اإلطالع على ما جاء يف املضمون أن العنوان الرئيسي جيذب انتباه 

على عنوان املانشيت إال يف بعض املواضيع واألخبار القليلة املتعلقة بقضية اختطاف " النهار"ـــــ عدم اعتماد جريدة 

  .    األطفال يف اجلزائر ، وذلك ألنه غالبا ما يتم كتابة اخلرب باملانشيت 
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التحليل الكمي والكيفي لفئة موقع المادة اإلعالمية في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف ج ـــ 

  :األطفال في الجزائر 

  :تمهيد 

من الفئات املهمة يف حتليل املضمون ، ومن خالل اجلدول اآليت سنوضح تكرار أخبار " موقع املادة اإلعالمية"تعترب فئة  

زائر من خالل موقعها يف صفحات جريدة النهار ،حيث مت تقسيم هذه الصفحات إىل ثالثة اختطاف األطفال يف اجل

  .الصفحة األوىل ،الصفحات الداخلية ، الصفحة األخرية : أقسام وهي

يوضح فئة موقع المادة اإلعالمية في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال :  11جدول رقم 

  :في الجزائر 

 النسبة المئوية٪ التكرار حاتالصف

 ٪19.44 07 الصفحة األوىل

 ٪69.44 25 الصفحات الداخلية

 ٪11.11 04 الصفحة األخرية

 ٪100 36 المجموع
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في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف " موقع المادة اإلعالمية"التحليل الكمي والكيفي لفئة 

  :الجزائر األطفال في 

إذا جئنا إىل قراءة أرقام اجلدول جند أن أعلى نسبة كانت من نصيب عنصر الصفحات الداخلية اليت بلغت نسبتها 

٪ وهي الصفحات اخلاصة باحلدث ،حيث تضم هذه الصفحات خمتلف األخبار السياسية واالقتصادية 69.44

٪ وهي صفحة 19.44الصفحة األوىل بنسبة معتربة بلغت  واالجتماعية وغريها من األخبار الوطنية والدولية ،مث تلتها

تتناول عناوين أهم األخبار املوجودة يف الصحيفة كما تتميز هذه الصفحة بوجود األلوان والصور املختلفة للفت انتباه 

بلغت  القارئ ، وهذا يدل على أمهية قضية اختطاف األطفال و إدراجها يف الصفحة األوىل ،أما الصفحة األخرية فقد

٪ وهي نسبة ضعيفة نوعا ما مقارنة مع العناصر األخرى اخلاصة بفئة موقع أخبار قضية اختطاف 11.11نسبتها املئوية 

  .األطفال يف اجلزائر 

  :االستنتاج 

  :أي موقع أخبار قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر نستنتج " موقع املادة اإلعالمية"من خالل التحليل الكمي لفئة 

ن صحيفة النهار اعتمدت على الصفحات الداخلية لنشر أخبار اختطاف األطفال يف اجلزائر ، وهي صفحات ـــــ أ

  .خاصة باحلدث وهذا دليل على أمهية املوضوع مما جيعل الصحيفة تم به يف أغلب صفحاا الداخلية 

ــــ لقد خصصت يومية النهار مساحة معتربة يف الصفحة األوىل لنشر أخبار وتقارير اختطاف األطفال يف أوساط اتمع 

اجلزائري ،وهي صفحة تتميز بوجود عناوين األخبار املهمة املتناولة يف جريدة النهار مبختلف األلوان والصور اليت جتلب 

اليت أخذت لقضية بالنسبة للجريدة خاصة قضية اختطاف الطفل أميــــــــن ياريشان انتباه القارئ مما يدل على أمهية هذه ا

  .معظم الصفحة األوىل بعنوان كبري مرفوق بصورة الطفل وذلك نظرا ألمهية القضية بالنسبة هلا 
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لجتها لقضية اختطاف األطفال التحليل الكمي والكيفي لفئة األنواع الصحفية في جريدة النهار من خالل معاد ـــ 

  :في الجزائر 

  : تمهيد 

إن التنافس اإلعالمي بني الصحف ولد اهتماما متزايدا باألحداث والقضايا والظواهر املنتشرة يف خمتلف اتمعات ،هذا 

ية والتعبري ما أدى ا إىل اللجوء إىل أنواع صحفية دون أخرى للكشف عن خلفيات األحداث واملتابعات اإلخبارية اليوم

عن املواقف و اآلراء اجتاه األحداث اليت ال تكاد تتوقف على مدار الساعة ،وتفيد هذه األنواع الفنية التحريرية يف التعرف 

على القيمة اليت متنحها اجلريدة للموضوع ،ومن هذا املنطلق تناولنا طبيعة األنواع الصحفية املستخدمة من قبل جريدة 

اخلرب : دة التحليل ملعرفة مدى اهتمامها باملوضوع، لذلك قمنا بتقسيم هذه الفئة إىل ثالثة أقسام وهيالنهار اليومية يف ما

  .  الصحفي ،التقرير الصحفي ،الريبورتاج 

يوضح فئة األنواع الصحفية في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في :  11جدول رقم 

  :الجزائر 

 النسبة المئوية٪ التكرار األنواع الصحفية

 ٪55.56 20 اخلرب الصحفي

 ٪41.67 15 التقرير الصحفي

 ٪2.78 01 الريبورتاج

 ٪100 36 المجموع
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التحليل الكمي والكيفي لفئة األنواع الصحفية في جريدة النهار من خالل معالجتها لقضية اختطاف األطفال في 

  :الجزائر 

خالل اجلدول نالحظ أن اخلرب الصحفي من أكثر األنواع الصحفية املستخدمة يف جريدة النهار من خالل معاجلتها  من

٪ وبذلك يتضح مدى االهتمام الذي توليه الصحيفة هلذا النوع 55.56لقضية اختطاف األطفال إذ حتصل على نسبة 

٪ ، وهذا يبني لنا أن هذين 41.67ة الثانية بنسبة بلغت من القوالب الصحفية ، أما التقرير الصحفي فقد احتل املرتب

النوعني الصحفيني كان هلما النصيب األوفر يف معاجلة قضية اختطاف األطفال ، ومها نوعان صحفيان ال يعطيان 

ع معلومات أوسع عن القضية وأبعادها بصورة متكن القارئ من الوقوف على معامل هذه الظاهرة بصورة كاملة ، وهذا راج

حسب اعتقادنا إىل كون صحيفة النهار إخبارية بالدرجة األوىل ، باإلضافة إىل أن استخدام األنواع األخرى حيتاج إىل 

مزيد من اجلهد والعناء ، وعليه اهتمت الصحيفة باملعاجلة اخلربية ملوضوع الدراسة ، أما املرتبة الثالثة واألخرية فكانت 

لى عدم اهتمام الصحيفة ذا النوع من القوالب نظرا للوقت الذي يستغرقه الصحفي ٪ مما يدل ع2.78للريبورتاج بنسبة 

  .يف إعداده 

وما يالحظ أن اخلرب هو الطاغي يف تغطية موضوع اختطاف األطفال يف اجلزائر يف جريدة النهار ، وعليه سيطرة املادة 

  . حليلية واالستقصائية وأنواع الرأي اإلخبارية بنسبة كبرية جدا مما أدى إىل غياب األنواع الفكرية الت

  :االستنتاج  

  " :النهار"انطالقا من تعريفات األنواع الصحفية الثالثة الواردة يف يومية  

هو تقرير يصف بدقة وموضوعية حادثة أو واقعة أو قضية متس مصاحل أكرب عدد ممكن من القراء وتثري : اخلرب الصحفي

  . 1اهتمامهم

  

                                                           

  .56،ص 4،2000عامل الكتب، القاهرة، طالخبر الصحفي، فاروق أبو زيد ، 1
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هو الفن التحريري الذي يقدم يف شكل موضوعي جمموعة من الوقائع واملعلومات واآلراء حول حدث : تقرير الصحفيال

أو قضية أو شخصية من الشخصيات أو أكثر من عنصر من هذه العناصر مع وجود دافع إخباري ويسمح حملرره 

  :د التقرير على عنصرين مها بالوصف أو التفسري أو التعليق والربط بني األحداث واملواقف، ويعتم

  .وهو عبارة عن رؤية الصحفي للحدث أو القضية : العنصر الذايت

  .1ويتضمن املعلومات واحلقائق : العنصر املوضوعي

هو جمموعة مواد صحفية إخبارية ينتقي الصحفي عناصرها من املكان الذي جرت فيه احلادثة ،سواء أثناء : الريبورتاج

من شاهدوها مباشرة ، وهو نوع صحفي يتمتع بقدر كبري من مجالية األسلوب وشفافيته ومبقدرته وقوعها ،أو من أفواه 

  .2على التأثري 

ومن خالل التحليل الكمي لفئة األنواع الصحفية يف جريدة النهار من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف 

  :اجلزائر نستنتج 

األنواع اإلخبارية ، حيث احتل اخلرب الصحفي املرتبة األوىل مما يدل على أن  ـــــ تركيز يومية النهار بشكل كبري على

الصحيفة دف إىل إطالع القراء بكل األحداث واألخبار اليت تتعلق بقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر،أما التقرير 

الصحيفة حاولت تقدمي تفاصيل  الصحفي فقد احتل املرتبة الثانية بنسبة متقاربة مع اخلرب الصحفي وهذا يدل على أن

  .أكثر عن القضية وخمتلف الظروف احمليطة ا سعيا منها إلعالم القراء مبختلف مستجدات وجمريات املوضوع 

  

  

  

                                                           

1
  .31،ص 1996اجلامعية،اجلزائر،ديوان املطبوعات مفاهيم إعالمية،نور الدين بليبل،  

2
  .84،ص 2004ومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،اهلدار الصحفي الناجح،حممد لعقاب،  
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ــــ تقصري يومية النهار من خالل معاجلتها لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر يف استخدام بقية األنواع الصحفية األخرى  

كالريبورتاج الذي استخدمته مرة واحدة، والتحقيقات واملقاالت واألعمدة وغريها من األجناس الصحفية يف حتريرها 

فة التفسريية والتحليلية للحدث من أجل التوعية االجتماعية للوقاية والتقليل ألخبار هذه القضية ، وهو ما يقلل من الوظي

  .      من هذه الظاهرة يف أوساط اتمع اجلزائري 
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  :العامة للدراسة  نتائجال

إن االستنتاجات متثل خالصة ما يتوصل إليه الباحث يف دراسته العلمية ،ويف حتليل احملتوى متثل آخر خطوة يستعني ا 

الباحث الستخراج أهم النتائج من حتليله الكمي والكيفي ملوضوع الدراسة ،كما جيب أن تكون االستنتاجات مطابقة ملا 

نناقش أهم النتائج املتعلقة باحملتوى واليت تضمنت فئة املوضوع ، املصدر  يف السياق التحليلي ملضمون الدراسة ، وسوف

لقضية " النهار اجلديد"،الفاعلني ،منشأ احلدث ، لنصل إىل النتائج املرتتبة عن التعرف على املساحة اليت أفردا صحيفة 

ت اجلريدة والعناصر التيبوغرافية اليت اختطاف األطفال يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة إضافة إىل موقع احلدث على صفحا

  . اخرتنا منها العنوان بصفته عنصر مهم ، وكذا فئة األنواع الصحفية 

ـــفة     فــــــال يف اجلزائر يف صحيــــاختطاف األط قضية "واليت تناولت  السابقة  الدراسة   يف اليت جاءت   وبعد حتليل اجلداول

م ،وتوصلنا 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01ـــ النهار اجلديد ـــ من خالل معاجلتها هلذا املوضوع يف الفرتة املمتدة من 

  :إىل مجلة من االستنتاجات سنحاول ا اإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت املطروحة يف الدراسة 

تطاف األطفال يف اجلزائر على اختالف أشكاله خاصة ما تعلق مبوضوع ـــــ اهتمام صحيفة النهار اليومية مبوضوع اخ 1

  .، وهذا راجع إىل واقع جمتمعنا الذي انتشرت فيه عمليات اختطاف األطفال " وقوع االختطاف"

ية هي املسيطرة على موضوعات قض" اختطاف األطفال واملطالبة بفدية"ـــــ كما توصلنا إىل أن األخبار املتعلقة مبوضوع  2

اختطاف األطفال يف صحيفة الدراسة ،وهذا راجع إىل أن أكثر أغراض وأسباب اختطافات األطفال املنتشرة يف جمتمعنا 

  .اجلزائري يكون مادي 

بتسليط الضوء على قضية اختطاف األطفال املنتشرة يف اجلزائر يف اآلونة األخرية " النهار اجلديد"ـــــ التزام جريدة  3

  .يفة تم كثريا باملواضيع االجتماعية خاصة اإلجرامية منها باعتبار أن الصح

يف مجع املعلومات حول أخبار قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر بني الصحفيني، واملصادر " النهار"ـــــ تنوعت مصادر  4

  .احلكومية ، والشخصيات ، وهو دليل على مدى االهتمام الذي أولته الصحيفة للقضية 
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اعتمدت بالدرجة األوىل على مصدر "  النهار"ـــــ رغم تنوع مصادر أخبار اختطاف األطفال يف اجلزائر إال أن صحيفة  5

الصحفيني للتأكيد على مصداقية املعلومات واألخبار املتعلقة بالقضية من جهة وطبيعة املوضوع تقتضي تواجد الصحفي 

  .يف مكان احلدث 

أولت اهتماما للشخصيات اليت يدور حوهلا حدث اختطاف األطفال أو األطراف املشاركة " نهار اجلديدال"ـــــ إن يومية  6

نظرا للدور " اجلهات األمنية والقضائية"اليت تقوم عليها وقائع جرمية االختطاف أثناء تغطيتها هلذه القضية ، خاصة عنصر 

جهازين متكاملني واملخول هلما التدخل يف مثل هذه القضايا الذي تقوم به هذه األخرية يف حل هذه القضية باعتبارمها 

  .للقيام بعملية البحث عن األطفال املخطوفني والقبض على اخلاطفني ومعاقبتهم على فعلتهم 

باعتبارمها أهم عنصرين يف عملية اختطاف " اخلاطف والضحية"على عنصري " النهار اجلديد"ـــــ كما ركزت صحيفة  7

  .األطفال، لذلك كان لزاما على الصحيفة اإلشارة إليهما يف كل مرة 

اجلزائر ، لذلك أولت يومية  ـــــ إن للبيئة اجلغرافية أمهية كبرية يف معرفة الواليات اليت يقع فيها اختطاف األطفال يف 8

النهار اهتماما كبريا وواضحا للمناطق اليت تقع فيها جرمية اختطاف األطفال من خالل حتديدها وبدقة لكل املناطق 

اجلغرافية والواليات اليت حتدث فيها عمليات االختطاف ، حيث تأيت الواليات الشرقية والوسطى يف املراتب األوىل ومنها 

قسنطينة وميلة ،أما واليات الوسط فتمثلت يف اجلزائر العاصمة وتيزي وزو ، وهذا الرتكيز ليس من باب والية عنابة و 

  .مية يف هذه الواليات التحيز وإمنا يرجع إىل االرتفاع الكبري هلذه اجلر 

٪ من 48.25ـ بقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر وذلك بتخصيصها ملساحة مقدرة بــــ" النهار"ـــــ اهتمت يومية  9

املساحة التحريرية اإلمجالية وهي نسبة ليست كبرية ، ولكن مبجرد تغطية القضية هو يف حد ذاته يعرب عن اهتمام نوعي 

  .من طرف الصحيفة اجتاه قضية اختطاف األطفال 
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أخبار قضية اختطاف األطفال ،إضافة إىل على العنوان العادي يف عنونة معظم " النهار اجلديد"ـــــ اعتمدت يومية  10

العنوان الرئيسي الذي جيذب انتباه القراء ودفعهم إىل االطالع على ما جاء يف املضمون ، وهذا يدل على أمهية هذه 

  .القضية بالنسبة للصحيفة 

مع العلم أن ـــــ جاءت معظم مواضيع قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر يف الصفحات الداخلية بصفة مكثفة  11

  .الصفحة األوىل بالرغم من احتالهلا املرتبة الثانية إال أا تربر مدى اهتمام اجلريدة مبوضوع الدراسة 

ـــــ هيمنة األخبار والتقارير الصحفية على املعاجلة اإلعالمية لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر، وهي أنواع صحفية  12

الوصف لألحداث دون التعمق يف حقيقتها ،  ونستنتج بذلك هيمنة هذه األنواع تعتمد بالدرجة األوىل على السرد و 

  .      الصحفية على حساب األنواع الصحفية األخرى ذات األبعاد التحليلية والتفسريية والفكرية 
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  خاتمة

  :خاتمة 

ويف اية هذا البحث ميكننا القول أن قضية اختطاف األطفال تعترب من القضايا الشائكة التعقيد يف خمتلف اتمعات 

ومنها اتمع اجلزائري خاصة يف اآلونة األخرية، مما جعلها تتصدر صفحات الصحف وخاصة صحيفة النهار اليت 

ن آثار تنعكس على صريورة احلياة االجتماعية بكل جمرياا ومتس شكلت منربا إعالميا ألخبار هذه الظاهرة ، ملا هلا م

بسالمة األفراد املادية واملعنوية، كما أن هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة وإمنا تساعد يف انتشارها جمموعة من األسباب 

ع والضوابط االجتماعية ، والدوافع املختلفة ، واليت بإمكاا حتويل الشخص السوي إىل جمرم خارج عن القانون والشر 

يتبىن سلوك إجرامي هي الدافع االنتقامي من عائالت األطفال املختطفني أو ومن بني هذه الدوافع اليت جتعل الشخص 

  .لغرض االعتداء عليهم جنسيا أو البتزاز املال من ذويهم أو لغرض املتاجرة بأعضاء األطفال األبرياء

، زائري تدعونا إىل دق ناقوس اخلطروصلت إليها ظاهرة اختطاف األطفال يف اتمع اجلإن هذه املعدالت القياسية اليت 

ة األطراف املعنية مبسألة أمن وسالمة اتمع اجلزائري وخاصة أطفالنا األبرياء، وذلك بإجراء حوار جاد وجريء ودعوة كاف

املختطفني للرباءة ، واليت نعتقد أنه من املفيد  بات صارمة ضدللبحث عن احللول الكفيلة مبعاجلة هذه الظاهرة ووضع عقو 

جدا الرتكيز فيها على ضرورة توعية مؤسسات التنشئة االجتماعية بأمهية الدور الذي تلعبه يف إنتاج أجيال قادرة على 

ايد املسامهة يف تنمية اتمع ومحايته من كل اآلفات االجتماعية وخاصة ظاهرة اختطاف األطفال اليت أصبحت يف تز 

،ودعوة األولياء لرعاية أكرب ألطفاهلم وأيضا دعوة املواطنني لالخنراط يف مسار مكافحة هذه الظاهرة،   مستمر يوم بعد يوم

تطبيق عقوبة  صياغة نصوص خاصة حلماية القصر وختصيص مواد خاصة ال ختضع للقوانني العامة ومنها إضافة إىل

      .اليت من شأا ردع الظاهرةاألطفال و على األشخاص املتورطني يف اختطاف اإلعدام 
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  الرحيـــــــم الرحمــــــن اللـــه بســــم 

     : عنوان حتت واالتصال اإلعالم علوم يف ماستري شهادة لنيل خترج مذكرة اجناز إطار يف نقدمها استمارة هذه

 النهار" صحيفةلمضامين  تحليلية وصفية دراسة" الجزائر في األطفال اختطاف لقضية الصحفية المعالجة"

 من جمموعة على ذلك يف معتمدة للتحليل، كأداة املضمون حتليل أسلوب بذلك مستعملة اليومية، "الجديد

منشأ  فئة املصدر، فئة الفاعلني، فئة، فئة املوضوع :يلي ما يف متثَلت واليت والشكل، باملضمون تعلقت اليت الفئات

 أَما الصحفية، األنواعفية ،فئة املوقع ، فئة التيبوغرافئة املساحة ،فئة العناصر : احلدث ،أما فئة الشكل فتمثلت يف

 العد( للتسجيل كوحدة الفكرة سياق يف   ة الكلمةوحد على طاراإل هذا يف اعتمدنا فقد التحليل وحدات عن

  .) والقياس

 : سيادتكم من نطلب لذا

 .وعناصرها فئات من تشمل مبا االستمارة يف التمعن ـــــ

 تتفق باعتبارها والصحيحة املقبولة التعاريف أمام (+) عالمة عوض مع اإلجرائية، التعريفات دليل على االطالع ـــــ

 بالنسبة تعديالت وضع مكانيةإ مع وخاطئة، املقبولة غري للتعاريف (-) وبعالمة املستخدمة، وعناصرها الفئات مع

 .تعديل إىل وحباجة مضبوطة غري تروا اليت للتعاريف

 .مستقلة ورقة يف أو هلا، املخصص املكان يف تروا اليت املالحظات مجيع كتابة ـــــ

  . وشكـــــــــرا

 : المشرف ولقب اسم : الطالبتان ولقب اسم

 .العريب بوعمامة. د ـــــ .أمينــــــة حجوجــــة بن ــــ

  أمينة ميلود اهللا عبد ــــ

 .2015/2016 :الجامعية السنة



  :وعناصرها للفئات اإلجرائية التعريفات دليل

 :الموضوع فئة /1

 حتقيق قصد األطفال اختطاف مبحاولة اخلاطف يقوم أن وهي :االختطاف محاوالت :األول الرئيسي  الموضوع

هلذا املوضوع يف الفرتة " النهار"،وذلك من خالل معاجلة صحيفة اخلطف عملية حتصل مل لكن معينة، أهداف

 . 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01املمتدة من 

يتدخل  من طرف اخلاطفني ونعين بذلك عند حماولة اختطاف األطفال:تدخل األمن : الموضوع الفرعي األول

اف، وذلك من خالل معاجلة صحيفة الدرك الوطين إلفشال عملية االختط وأالشرطة  وأعناصر األمن 

  .2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01هلذا املوضوع يف الفرتة املمتدة من "النهار"

ونعين بذلك عند حماولة اختطاف األطفال يتدخل أفراد اتمع : تدخل األشخاص : الموضوع الفرعي الثاني

هم من طرف إلنقاذ األطفال املراد اختطاف) أقارب الطفل أو جريانه ( سواء شخص أو جمموعة من األشخاص 

 30أكتوبر إىل  01هلذا املوضوع يف الفرتة املمتدة من " النهار"اخلاطفني، وذلك من خالل معاجلة صحيفة 

     .2015نوفمرب 

وهو وقوع عمليات اختطاف األطفال من طرف اخلاطفني وجناح : وقوع االختطاف : الموضوع الرئيسي الثاني

هلذا املوضوع يف الفرتة " النهار"وهذا من خالل معاجلة صحيفة . وذلك لتحقيق أهداف معينة  هذه العملية

  .2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01املمتدة من 

 األطفال باختطاف األشخاص من جمموعة أو شخص يقوم أن وهي :بالفدية المطالبة :ولاأل الفرعي  الموضوع

يف " النهار"، نتيجة معاجلته من طرف صحيفة  املختطفني األطفال أهل من فدية على احلصول قصد وإخفاءهم

 .2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01الفرتة املمتدة 



 عليهم االعتداء قصد املختطفني طرف من األطفال خطف بذلك ونعين :االعتداءات: نيالثاالفرعي   الموضوع

نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01اليومية من " النهار"، من خالل معاجلته من طرف صحيفة  أو جسديا جنسيا

2015.  

ونعين بذلك خطف األطفال من طرف شخص أو جمموعة من :  األطفال لقت: فرعي الثالثال الموضوع

أكتوبر إىل  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"وقتلهم، من خالل معاجلته من طرف صحيفة  األشخاص

  . 2015نوفمرب  30

 خطف األطفال لغرض االنتقام من عائلة الطفل املخطوف ونعين بذلك: االنتقام : الموضوع الفرعي الرابع

أكتوبر إىل  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"،من خالل معاجلته من طرف صحيفة وتصفية احلسابات 

  .  2015نوفمرب  30

اخلاصة بقضية اختطاف  لوماتاملعو  راألخبا على "النهار" جريدة حصول مصادر وهي :المصادر فئة / 2 

  .2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01األطفال يف اجلزائر من خالل معاجلتها هلذا املوضوع يف الفرتة املمتدة من 

 التوقيعحيث يكون   امليداين، عمله أثناء والبيانات واملعلومات األخبار على الصحفيني حصول وهي :ينالصحفي

، و ذلك من خالل معاجلته من  امسه من رموز أو كامال الصحفي اسم حيمل أن إما ، اخلرب اية أو بداية يف

 .  2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"طرف صحيفة 

اخلاصة   املعلومات على "النهار" صحيفة منها حتصل اليت واملنابع املصادر بذلك ونعين :الحكومية المصادر

،وذلك من خالل للحكومة التابعة املصادر من وغريها القضائية واجلهات األمن كمصاحل بقضية اختطاف األطفال

 .  2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"معاجلته من طرف صحيفة 

   



على األخبار واملعلومات من قبل األشخاص أو األفراد سواء  "النهار"جريدة  حصول بذلكونعين : الشخصيات 

اليومية يف الفرتة " النهار"، وذلك من خالل معاجلته من طرف صحيفة من أقارب الطفل املخطوف أو جريانه 

       .  2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01املمتدة من 

، من طرف الصحيفة ي ال يتم ذكر مصدر اخلربأ غري حمددة املصدر تأيت اليت اإلعالمية املواد وهي: غير محدد

نوفمرب  30أكتوبر إىل  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"وذلك من خالل معاجلته من طرف صحيفة 

2015  .    

، من خالل معاجلته من اجلزائر يف األطفال اختطاف موضوع حوهلا يدور اليت الشخصيات وهي :الفاعلين فئة/3

 . 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"طرف صحيفة 

وذلك من خالل معاجلته من طرف صحيفة  ، لألطفال اخلطف فعل ارتكب الذي الشخص به ونعين :الخاطف

 . 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل  01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"

، األشخاص من جمموعة أو شخص طرف من لالختطاف يتعرضون الذين األطفال وهم : األطفال) الضحية(

 .2015نوفمرب  30إىل أكتوبر  01اليومية من " النهار"وذلك من خالل معاجلته من طرف جريدة 

  .املختطفني األطفال أهل و أولياء م ونقصد :الضحايا أهل

 حمكمة من العدالة وجهاز أسالكها، مبختلف الوطين والدرك الشرطة أجهزة وهي :والقضائية األمنية الجهات

 01اليومية يف الفرتة املمتدة من " النهار"وذلك من خالل معاجلته من طرف صحيفة  ، وغريها قضاء وجملس

 .  2015نوفمرب  30أكتوبر إىل 

 مسرحا تكون أو األطفال اختطاف ظاهرة فيها تقع اليت والواليات اجلغرافية املناطق وهي :الحدث منشأ فئة/4

 30أكتوبر إىل غاية  01من يف الفرتة املمتدة " رالنها"،من خالل معاجلتها من طرف صحيفة  عامة بصورة هلا

   .2015نوفمرب 



 

، وذلك من وتبسة وباتنة وميلة واملتمثلة يف عنابة وقسنطينة اجلزائري الشرق واليات كل ا ونعين :الشرق منطقة

  . 2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01يف الفرتة املمتدة من " النهار"خالل معاجلته من طرف صحيفة 

من خالل معاجلتها وزو ، واملتمثلة يف اجلزائر العاصمة وتيزي اجلزائري الوسط واليات كل ا ونعين :الوسط منطقة

   .2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01يف الفرتة املمتدة من " النهار"من طرف صحيفة 

من خالل معاجلتها من طرف  ،وتلمسان نواملتمثلة يف وهرا اجلزائري الغرب واليات كل ا ونعين :الغرب منطقة

  .2015نوفمرب  30أكتوبر إىل غاية  01يف الفرتة املمتدة من " النهار"صحيفة 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 استمـــــارة تحليـــــل المضمــــون

I.  بيانات أولية:  

:ـــ بيانات خاصة باجلريدة   

1   :اسم اجلريدة  

: تاريخ الصدور 2 3    4    

           5   :اإلصداررقم  6  

II.  بيانات كمية:  

: مضمونأ ـــ بيانات خاصة بفئة ال  

: ــــ فئة املوضوع 7     

1  1  2  

2  1  2  3  4    

  : ــــ فئة املصدر 8

1  2  3  4      

  : ــــ فئة الفاعلني 9

1  2  3  4    

  :ــــ فئة منشأ احلدث 10

1  2  3    

    



: شكلبفئة الب ـــ بيانات خاصة   

:ــــ فئة املساحة 11  

 2 1 

:ــــ فئة العناصر التيبوغرافية 12  

1 

:ــــ فئة موقع املادة اإلعالمية 13  

 3 2 1 

:ــــ فئة األنواع الصحفية 14  

 3 2 1   

III.  المالحظات:  

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 المضمون تحليــل استمارة دليــل

I .  أولية بيانات : 

 : كاآليت وهي باجلريدة خاصة أولية بيانات إىل تشري 06 إىل 01 من رقمال ــــ

  اجلريدة اسمـــــ   01  ــــ

   اجلريدة صدور يومـــــ   02 ــــ

  الصدور شهرـــــ  03ـــــ 

  الصدور سنةــــــ  04 ــــ

  الصدور عددــــــ  05 ـــ

  اجلريدة صفحات عددـــــ  06ـــــ 

II  وعناصرها التحليل بفئات خاصة كمية بيانات ـــ: 

 : كالتايل هي و :مضمونال بفئة خاصة بيانات ـــ أ

  "حماوالت االختطاف" األول ـــــ املوضوع الرئيسي 1ـــــ  07ـــــ 

  "تدخل األمن" ــــ املوضوع الفرعي  1ــــ  1ــــ  07ـــــ 

  "تدخل األشخاص" املوضوع الفرعيــــ  2ــــ  1ــــ  07ـــــ 

  "وقوع االختطاف" ــــ املوضوع الرئيسي الثاين  2ــــ  07ـــــ 

  "املطالبة بالفدية" ــــ املوضوع الفرعي  1ــــ 2ــــ  07ـــــ 

  "االعتداءات" ــــ املوضوع الفرعي  2ــــ  2ــــ  07ـــــ 

  "قتل األطفال"ــــ املوضوع الفرعي  3ــــ  2ــــ  07ـــــ 



                "االنتقام"ـــ املوضوع الفرعي  4ـــــ  2ـــــ  07ـــــ 

  ــــ الصحفيني 1ــــ  08ـــــ 

  ـــــ املصادر احلكومية 2ـــــ  08ـــــ 

  ــــ الشخصيات 3ـــــ  08ـــــ 

  ــــ غري حمدد 4ـــــ  08ـــــ 

  )ارم(ــــ اخلاطف  1ـــــ  09ـــــ 

  )األطفال(ــــ الضحية  2ـــــ  09ـــــ 

  ــــ أهل الضحايا 3ـــــ  09ـــــ 

  ــــ اجلهات األمنية والقضائية  4ـــــ  09ـــــ 

  منطقة الشرق ــــ  1ـــــ  10ـــــ 

  ـــــ منطقة الوسط 2ـــــ  10ـــــ 

  ـــــ منطقة الغرب 3ـــــ  10ـــــ 

 :شكل ال بفئة خاصة بيانات ـــ ب

 ) ²سم( اإلمجالية ـــــ املساحة التحريرية 1ـــــ  11ــــــ 

 )²سم(ـــــ مساحة احلدث  2ــــ  11ـــــ  

  العنوان فئة  ــــــ  1ـــــ  12ــــــ  

  ـــــ الصفحة األوىل 1ــــ  13ـــــ  

  ـــــ الصفحات الداخلية  2ــــ  13ـــــ  

  ــــ الصفحة األخرية  3ـــــ  13ـــــ  



  ــــ اخلرب الصحفي  1ــــ  14ـــــ  

  ــــ التقرير الصحفي  2ــــ  14ـــــ  

 ــــ الريبورتاج  3ــــ  14ـــــ  

   III  المالحظات ـــ  

 

 



  ملخص الدراسة 

 :ملخص الدراسة

افة املكتوبة اجلزائرية اخلاصة لقد اهتمت هذه الدراسة باملعاجلة اإلعالمية لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر يف الصح

قضية اختطاف مواضيع غموض يف العالقة بني نشر أخبار و ال اليومية ،من خالل كشف" النهار اجلديد"حتديدا صحيفة و 

ملواقف بني العديد من ا،خاصة يف ظل وجود اختالف وتضارب يف االجتاهات و  التصوير اإلعالمي هلااألطفال يف الواقع و 

ألطفال يف قضية اختطاف ا(الباحثني حول موضوع معاجلة الصحافة املكتوبة اخلاصة هلذا النوع من القضايا الدارسني و 

طريقة املعاجلة وطبيعة التقدمي  ،حيث مل يعد اخلالف يركز على النشر أو عدم النشر كما كان يف السابق،بل على)اجلزائر

اليت دف أساسا إىل تسليط الضوء عن كيفية معاجلة هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة و  مضامينه ،و منوكيفية النشر و 

النهار "ية اختطاف األطفال يف اجلزائر،من خالل كشف درجة اهتمام يومية ضاصة لقفة املكتوبة اجلزائرية اخلالصحا

ية داخل ئد الصحف اخلاصة األكثر انتشارا ومقرو أخبار اختطاف األطفال يف اجلزائر،باعتبارها أحاضيع و مبو " اجلديد

 : رئيسية هي دراسة من ثالثة حماورلقد تكونت اط وقواعد املمارسة اإلعالمية ،و مدى التزامها بضواباتمع اجلزائري،و 

حتديد إشكالية  ملوضوع دراستنا وكذلك اخللفية النظرية مث الدراسات السابقة واملشاة إىلتطرقنا فيه اإلطار املنهجي و 

الوصفية اعتماد  قد تطلبت الدراسة اليت تندرج ضمن البحوثاألمهية واألهداف مث حتديد املفاهيم ،و و األسباب الدراسة و 

قد مت اختيار ،و  املالئمة لدراستنااملضمون كوا األداة املناسبة و الوصف التحليلي باستخدام أداة حتليل املنهج املسحي و 

العمدية  مكونة من مثانية أعداد ،وكانت عملية االختيار مبنية على أسلوب العينة" النهار اجلديد"عينة من أعداد صحيفة 

رقنا يف اإلطار النظري والتوثيقي للدراسة إىل الصحافة املكتوبة اخلاصة يف اجلزائر من خالل اإلشارة إىل وتط ، )القصدية(

مث واقعها يف  تعريف الصحافة املكتوبة اخلاصة  وظهورها يف اجلزائر وتطورها يف ظل السياسة اإلعالمية ودورها يف اتمع

ف األطفال يف اجلزائر حيث تطرقنا إىل التعريف بظاهرة اختطاف األطفال يف  تناولنا فيه اختطا أما الفصل الثاين.  اجلزائر

  اجلزائر وخصائصها وأسباب انتشارها وكذلك عالقتها بالقانون اإلجرامي، باإلضافة إىل تطرقنا إىل دراسات وإحصائيات

  .حول اختطاف األطفال يف اجلزائر 

                                                                                                      



  ملخص الدراسة 

،حيث قدمنا " نهارال"تناولنا يف الفصل التطبيقي عملية املعاجلة اإلعالمية  لقضية اختطاف األطفال يف اجلزائر يف يومية و 

 تشخيصا أوال توصلنا إليه من حتليلنا ملضمون املادة اإلعالمية حمل الدراسة، فقدمناحتليليا مفصال عن ما عرضا تطبيقيا و 

" النهار"الكيفي لفئة املوضوع يف جريدة ول تناولنا فيه التحليل الكمي و األ واملبحث اليومية ،" لنهار اجلديدا"جلريدة 

 بحثوامل صدروالكيفي لفئة امل اه للتحليل الكميالثاين فخصصن بحثطاف األطفال يف اجلزائر،أما اململعاجلتها لقضية اخت

اليت تطرقنا فيها إىل  ات الشكلاخلامس خصصناه لفئ بحثأما املمنشأ احلدث الرابع لفئة  بحثوامل فاعلنيالثالث لفئة ال

 واستنتاجات ريات،مع تقدمي تفس موقع املادة اإلعالمية ، فئة األنواع الصحفيةفئة املساحة وفئة العناصر التيبوغرافية ، فئة 

ــات من خالل لة من االستنتاجـــويف األخري توصلنا إىل مج. هلذه الفئات العدديالتوصل إليه يف التحليل الكمي و  ملا مت

  : هذه الدراســـــــــة نذكر أمهها 

ـــــ اهتمام صحيفة النهار اليومية مبوضوع اختطاف األطفال يف اجلزائر على اختالف أشكاله وأغراضه خاصة ما تعلق 

أسباب وأغراض اختطافات األطفال املنتشرة يف ، وهذا راجع إىل أن أكثر "اختطاف األطفال واملطالبة بفدية "مبوضوع 

  .اتمع اجلزائري يكون مادي 

، وخاصة قضية اختطاف األطفال يف اجلزائر متنوعة يف مجع املعلومات حول على مصادر" النهار"يفة ـــــ اعتماد صح

مصدر الصحفيني الذي اعتمدت عليه بدرجة كبرية وهذا راجع إىل طبيعة املوضوع اليت تقتضي تواجد الصحفي يف مكان 

  .احلدث 

أولت اهتماما للشخصيات واألطراف اليت يدور حوهلا حدث اختطاف األطفال وخاصة عنصر " النهار"ـــــ إن صحيفة 

    باعتبارمها جهازين متكاملني هذه القضية  يف حل  األخرية   للدور الذي تقوم به هذه نظرا  " اجلهات األمنية والقضائية"

واملخول هلما التدخل يف مثل هذه القضايا للقيام بعملية البحث عن األطفال املخطوفني والقبض على اخلاطفني 

        . ومعاقبتهم على فعلتهم 

  



  ملخص الدراسة

اهتماما واضحا للمناطق اليت وقعت فيها عمليات اختطاف األطفال من خالل حتديدها وبدقة " النهار"ـــــ أولت يومية 

ملناطق اجلغرافية والواليات اليت حدثت فيها االختطافات ، حيث احتلت الواليات الشرقية ووسط البالد املراتب لكل ا

  .   األوىل ،وهذا الرتكيز يعود إىل االرتفاع الكبري هلذه الظاهرة يف هذه الواليات 

زائر، ويعكس هذا االهتمام حجم املساحة حبوادث وأخبار قضية اختطاف األطفال يف اجل" النهار اجلديد"ـــــ اهتمام يومية 

   ..                                 املخصصة للموضوع يف صحف الدراسة 

على العنوان العادي يف عنونة معظم أخبار قضية اختطاف األطفال إضافة إىل العنوان الرئيسي " النهار"ـــــ اعتماد يومية 

االطالع على ما جاء يف املضمون ، وهذا يدل على أمهية هذه القضية بالنسبة الذي يلفت انتباه القراء ودفعهم إىل 

  .للصحيفة 

مبوقع نشر أخبار اختطاف األطفال يف اجلزائر حيث نشرت أغلبها يف مواقع تسمح جبذب " النهار"اهتمت صحيفة ـــــ 

  .القراء للقضية ، فجاءت معظم األخبار يف الصفحات الداخلية والصفحة األوىل 

 ،"النهار"جلزائر  بالنسبة جلريدة ـــــ هيمنة األخبار والتقارير الصحفية على املعاجلة اإلعالمية لقضية اختطاف األطفال يف ا

                                                        . وذلك على حساب األنواع الصحفية األخرى ذات األبعاد التحليلية والتفسريية والفكرية 
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