


 

 

 

 

قال هللا تعالي : ) وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 

 لشديد (

07صدق هللا العظيم .سورة إبراهيم اآلية   

هذا العمل قبل كل شئ نشكر هللا عز وجل  الذي وفقنا و قدرنا على إنجاز 

المتواضع الذي نرجو أن يكون عمال نافعا لنا و لجميع الطلبة الباحثين في هذا 

المجال و نشكر من علمتنا النجاح و الصبر و إلى من عانت الصعاب لنصل إلى 

 ما نحن فيه اآلن و إلى السبب في وجودنا أبوانا الغاليان رحمهما هللا  .

الذي أشرف على هذا  يالعمارلى األستاذ كما نتقدم بالشكر و العرفان الجزيل إ

العمل منذ البداية ، ولم يبخل علينا بمعلوماته القيمة و نصائحه الوجيهة ، و 

توجيهاته وحسن متابعته لنا ، و مهد لنا الطريق إلتمام هذا العمل المتواضع ، 

حيث تعلمنا معنى المثابرة و البحث و نشكر كل أساتذة قسم علوم اإلعالم و 

صال على تكويننا و توجيهنا ونشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذا العمل االت

على رأسهم األستاذ بوعمامة العربي و إلى كل من لم يقف إلى جانبنا و عرقل 

 مسيرتنا  .
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 مـــقـــدمـــة :

تعد الجرائد من أهم المؤسسات اإلعالمية التي تعمل على نقل األخبار و نشر القيم و األفكار ،       

ذلك ألنها تساهم في تعديل المواقف و تغيير االتجاهات و توجيه الرأي العام بفضل ما تسطره في 

تعتمده معالجتها اإلعالمية و إرساء ما يهدف القائمون باالتصال إلى تحقيقه و هو األمر الذي 

الصحافة المكتوبة و التي تنطق بلسان المجتمع من حيث مشاكله و انشغاالته ، وتتباين و تزداد هذه 

األهمية إذا تعلق األمر بالتغيرات التي تحدث في المجتمع على كافة األصعدة و ما يميزها عن بقية 

ري أو السمعي في بالدنا ، الوسائل اإلعالمية التي يتميز بها المكتوب مقارنة بالمجال السمعي البص

فقد ساعدها ذلك على التطور و التنافس و التعدد و التنوع كما و كيفا من خالل انتقاء ، عرض و 

معالجة و نقل األخبار التي تمكنها من كسب أكبر قدر من الجماهير دون الخروج عن حيز الحرية 

الجزائرية التي تتحكم في نوعية المعلومة  المحددة في المبادئ األخالقية و القيمية و المواد القانونية

 و القائمين على انتقالها . 

ومن  بين األخبار التي وضعت حيز االهتمام أخبار الجريمة نظرا لكونها من أهم المواد       

اإلعالمية التي تحرص وسائل اإلعالم على نشرها إلى الجماهير خصوصا بعد الزيادة الرهيبة في 

اء نسبة اإلجرام و سلوكيات العنف التي انتشرت في أوساط الشعب الجزائري و الذي أرجعها العلم

إلى التطور التكنولوجي و اإلنترنيت و الفضائيات بإضافة إلى الضغوط االجتماعية من بطالة و فقر 

 و أزمة السكن ........

إن الجريمة واقعة قديمة قدم اإلنسان، وجودها في مجتمع من  المجتمعات حقيقة واقعية ، فلم      

أخذت بعدا أخر يتصل بالصراع  تعد بصورتها البدائية كما كانت عند ظهورها بل تطورت و

االجتماعي و السياسي و االقتصادي و الفكري ، و اختلفت وسائل الجريمة  وكذا دوافعها فشغلت 

 كافة الوسائل اإلعالمية و خاصة الصحافة المكتوبة . 

و تعتبر جريمة اختطاف األطفال من أخطر الجرائم التي ظهرت في السنوات الماضية على نحو 

يدعو للقلق و يبعث على االهتمام ، ما دام أن االعتداء من جهة يقع على ما يمثل جوهر الحياة لدى



 مقدمة
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اإلنسان وهي الحق في الحياة ، ومن جهة أخرى فإن المعتدى عليه يلفت االنتباه لكونه قاصرا 

أي صغير السن ، فهو طرف ضعيف يتأثر بشكل سريع مقارنة بالبالغ ، كما ال يؤثر هذا 

 ككل .  الفعل عليه بل وعلى أسرته خاصة و المجتمع

أصبحت ظاهرة خطف األطفال في الجزائر من أبشع الجرائم المتكررة يوميا حيث        

صارت أكثر شدة و حدة و أكثر تكرارا كما أنها تتصف بالالمباالة و القسوة و غياب الضمير 

اإلنساني و اتسعت قضاياه و اتخذت أشكاال متباينة من خطف للقصر و تعذيبهم و اغتصابهم 

 و قتلهم .....

ي اآلونة األخيرة شغلت جريمة اختطاف األطفال عناوين الصحف الجزائرية باعتبارها فف   

من الجرائم الدخيلة على المجتمع و أحد أبشع الجرائم التي تمس بالمعايير األخالقية و الدينية 

و هذا ما نحن بصدد دراسته في مشروع بحثنا الذي يهدف أساسا إلى معرفة كيفية معالجة 

اليومي قضية اختطاف األطفال من خالل تحديد حالة قضية الطفلين هارون  جريدة الشروق

 و إبراهيم .

ولدراسة مشكلة البحث و تحقيق أهدافه تم اعتماد خطة قوامها إطار منهجي و إطار     

 نظري يحتوي فصلين بإضافة إلى اإلطار التطبيقي . 

يحتوي على عدة عناصر تناولت  الحيثيات المنهجية المتبعة ، و اإلطار المنهجييمثل     

إشكالية البحث و تساؤالته ، و الفرضيات ، تحديد المفاهيم مع أسباب و أهمية و أهدف 

البحث و منهج البحث الوصفي التحليلي و ذلك باستخدام أداة تحليل المحتوى بإضافة إلى 

نا في إنجاز العينة حيث اعتمدنا على العينة القصدية و في األخير الصعوبات التي واجهت

 المذكرة . 
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 علي فصلين أساسيين :اإلطار النظري و اشتمل 

خصص للصحافة المكتوبة و المجتمع الجزائري و تضمن ثالثة مباحث الفصل األول : 

استعرضنا في المبحث األول التعريف بالصحافة المكتوبة و القضايا ذات البعد األخالقي 

     للمجتمع الجزائري .

الصحافة المكتوبة و جريمة اختطاف األطفال بالجزائر و تضمن ثالثة  الفصل الثاني :

مباحث : المبحث األول شمل على تعريف جريمة اختطاف األطفال و خصائصها و دوافعها 

، أما المبحث الثاني فشمل على واقع هذه الجريمة في الجزائر من خالل النصوص القانونية 

 و العقوبات ، و اعتمدنا 

الثالث على معالجة الصحافة المكتوبة للجريمة من خالل أخالقيات نشر الجرائم في المبحث  

 في الصحف و الجريمة في الصحافة الجزائرية .

بعرض بطاقة فنية حول جريدة الشروق و تحليل محتواها من اإلطار التطبيقي و جاء      

الشكل التي  حيث فئات المضمون الخاصة بموضوع اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم و

رسمت فيها مواضيع االختطاف و بعد هذا التبويب و عرض النتائج العامة للدراسة مع 

 مناقشة هذه الدراسة في ضوء الفرضيات و التساؤالت . 
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 اإلشــــكــــالــيـــة :

تؤدي وسائل اإلعالم وظائف متعددة في المجتمع ، يمكن االستفادة من إمكانيتها 

وخصائصها للتأثير على األفراد عند معالجة مشكالت وظواهر اجتماعية خطيرة كظاهرة 

اختطاف األطفال ، و التي تعد من الوقائع الخطيرة التي ال يخلو منها أي مجتمع ، وهي 

الت التي يعاني منها المجتمع الجزائري بدرجات متفاوتة وعلى بالتأكيد تعتبر من أهم المشك

 مستويات متعددة نظرا لآلثار المادية و المعنوية التي تخلفها في نفوس األفراد . 

واهتمت الصحافة الخاصة بأحداث الجرائم و معالجة الظواهر اإلجرامية على حساب  

بة الجريمة داخل المجتمع بعض القضايا ، و خصصت لها مساحات أكبر . فتزايد نس

الجزائري و أخذت منحني خطير ، يشكل مادة دسمة لمأل صفحات الصحافة الخاصة 

بأخبار الجرائم و االختطاف و االغتصاب و السرقة و القتل ... حيث يتوجب عليها إطالع 

الجمهور بما يحدث من جرائم حوله . وقد أخذت جريمة اختطاف األطفال في اآلونة 

صة األسد في القضايا التي أثارتها الصحافة الجزائرية و القنوات التلفزيونية األخيرة ح

العمومية منها و الخاصة ، للتعريف بهذه الظاهرة الخطيرة التي شغلت الرأي العام ، وهنا 

برز دور الصحافة الخاصة بقوة لتغطية و معالجة كافة تبعات هذه القضايا على جميع 

 خالقية و الدينية و االجتماعية ... المستويات القانونية و األ

تعد ظاهرة اختطاف األطفال من الظواهر التي بدأت تنتشر في المجتمع بشكل خطير    

، و صارت تؤرق المسئولين في األمن و القضاء ، وتقف أمام تقدم المجتمع ورقيه ، وتهدد 

خيرة مع تنوع وسائل تماسكه و تألفه ، وقد تزايدت حدتها و تصاعدت وتيرتها في اآلونة األ

الجريمة و اختالف أساليب المجرمين ، فمن االختطاف إلى االبتزاز إلى االغتصاب و القتل 

 . 

وقد كانت جريدة الشروق اليومي سباقة في عرضها لقضية اختطاف الطفلين هارون و  

إبراهي،  



 اإلطار المنهجي
 

4 
 

و تفاعلت مع الموضوع بتتبعها لمراحله من لحظة اإلعالن عن االختطاف إلى لحظة النطق 

بالحكم على المجرمين ، وكذا البحث في خلفيات هذه القضية و خطورة الظاهرة و 

استفحالها 

في وسط المجتمع الجزائري ،حتى أصبحت تشكل موجة عارمة من السخط . حيث ظهر 

الصحفية تحاول طرح هذه القضية من أجل التعريف بها وخلق رأي  عدد هائل من العناوين

 عام موحد .

و اعتقادا منا أن وسائل اإلعالم في الجزائر بصفة عامة و الصحافة المكتوبة بصفة   

خاصة ، تؤدي دورها في مواجهة قضية اختطاف األطفال ، من خالل كشف طريقة عرض 

المفاهيم المستخدمة في تناول هذه الظاهرة ، وقع المادة اإلعالمية و كيفية تحليلها ، و 

اختيارنا على جريدة الشروق اليومي التي تعتبر صحيفة خاصة كنموذج لتحليل مضمونها و 

أسلوب عرضها لقضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم ، وذلك لإلطالع عن كثب 

 لتغطية الجريدة للموضوع محل الدراسة .

 الية : وهذا بطرح اإلشكالية الت

 كيف عالجت صحيفة الشروق اليومي حادثة اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم ؟   
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 التساؤالت :  

ما هي المساحة التي خصصتها صحيفة الشروق لمعالجة اختطاف الطفلين هارون و  ✓

 إبراهيم ؟

ما هي المواقع التي خصصتها صحيفة الشروق على صفحاتها في معالجة الموضوع  ✓

 ؟

 ما هي العناصر التيبوغرافية التي اعتمدتها جريدة الشروق اليومي ؟  ✓

ما هي األنواع الصحفية التي اعتمدتها جريدة الشروق اليومي في معالجتها  ✓

 للموضوع  ؟

 كيف تناولت جريدة الشروق اليومي أخالقيات النشر في هذا الموضوع ؟  ✓

  الفرضيات :  

إلخبارية الواردة في الصحيفة محل الدراسة ، تم بلورة بعد النظر األولي في المادة ا       

 جملة من الفروض وهي كاألتي : 

تناولت جريدة الشروق اليومي قضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم بأهمية  ✓

 إعالمية من خالل تخصيص مساحة معتبرة لها وبأنواع صحفية مختلفة .

ين هارون و إبراهيم على أنها عالجت جريدة الشروق اليومي حادثة اختطاف الطفل ✓

 قضية رأي عام .

اعتمدت جريدة الشروق اليومي على العمق في التحليل خالل معالجتها قضية  ✓

اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم . 
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 التعريف بالموضوع :

األطفال التي سنحاول دراستها من أخطر أشكال اإلجرام و  تعد جريمة اختطاف    

االنحراف التي تمس بحياة الفرد و حريته و استقراره كما تعود ظاهرة اختطاف األطفال 

السابق ، يصاحبها نقاش ساخن على كل إلى الواجهة في الجزائر لتأخذ أبعادا أوسع من 

المستويات السياسية و االجتماعية و األمنية و التشريعية و القضائية ، بين معالجة الظاهرة 

 و الوقوف على أسبابها و الحد من انتشارها وصوال إلى القضاء عليها .

ت التي يصل مازالت هذه الظاهرة تزداد تفاقما من حيث ارتفاع نسب ضحاياها أو النهايا   

 إليها مسلسل االختطاف .  

أطفال في عمر الزهور يختطفون من أمام منازلهم أو هم في الطريق إلى المدرسة أو       

هم عائدون منها و بعد مدة من االختفاء و عمليات البحث المفنية من دخول نتيجة يعثر على 

فوفين في أكياس من المختطفين إما مذبوحين أو إستقربهم الحال في عمق بئر أو مل

البالستيك ، حيث أنها ظاهرة أربكت األسر الجزائرية ، ضحاياها أطفال دفعوا ثمن تصفية 

حسابات عائلية أو ابتزاز أو لمجرد شهوات جنسية مريضة ، فنحن اليوم بحاجة إلى الوعي 

حراف و التنسيق بين جميع فئات المجتمع إليجاد آليات وقائية للحد من هذا النوع من االن

 االجتماعي و الخطر اإلجرامي .   

 أهمية الدراسة و أهدافها : 

تكمن الدراسة في أهمية الموضوع في حد ذاته بطرح نفسه من خالل بروزه بشكل       

 واضح من جهة ومن جهة أخرى القيمة التي تقدمها هذه الدراسة و المتمثلة في : 

معالجة زوايا أخرى من موضوع  تفتح هذه الدراسة مجاال في المستقبل للباحثين ✓

 اختطاف األطفال .

تقدم الدراسة توضيحا لقضية اختطاف األطفال بالجزائر من خالل جريدة الشروق  ✓

 اليومي . 
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يمكن االستفادة من النتائج المتحصل عليها و أخذها بعين االعتبار من قبل جريدة  ✓

 الشروق .

يمكن أن تستفيد الصحف من هذه الدراسة في طريقة معالجة القضايا ذات البعد  ✓

 االجتماعي . 

إذا كان الهدف الرئيسي و األساسي ألي بحث هو الوصول إلى حقيقة تخص موضوع     

 معين و اإلحاطة به إلزالة الغموض فان من بين األهداف األساسية لهذه الدراسة ما يلي : 

بط التي تتحكم في معالجة الصحفية لموضوع جريمة التعرف على الضوا ✓

 اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم . 

قياس مدى تجاوب جريدة الشروق اليومي في معالجتها لقضية جوهرية تمس  ✓

 بالمعايير االجتماعية و الثوابت األخالقية للمجتمع الجزائري . 

اليومي في محاولة معرفة األساليب المستخدمة من طرف صحيفة الشروق  ✓

تغطية و اإلحاطة بكافة جوانب ظاهرة اختطاف األطفال من إيصال الحقيقة للجمهور 

 ، و معالجتها من خالل تحليل بعض مضامين المادة اإلعالمية فيها انطالقا من : 

 القوالب الصحفية المستخدمة )) عمود ، تقرير ، خبر ، مقال ...((  •

 موقع هذه القوالب الصحفية .  •

 على إجراع بحوث علمية ميدانية للتحكم في إجراءات البحث العلمي التدريب 

معرفة مدى توظيف صحيفة الشروق اليومي لألساليب الفنية عناوين ، صور ...  ✓

المدعمة للقالب الصحفي و المرفقة له لما له من تأثير في نفسية الفرد و إدراكه للمعاني 

 و األشياء .

استخالص الدور الذي تلعبه الصحافة الجزائرية الخاصة في معالجة القضايا  ✓

 االجتماعية .

 معرفة موقف الصحيفة ما إذا كانت مؤيدة ، معارضة أو محايدة . ✓
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 تحديد مفاهيم الدراسة :  

 مفهوم المعالجة الصحفية :  .1

 المفهوم اللغوي للمعاجلة :  1-1   

 1ة .عالج األمر : أصلحه عالج المشكل

 2عالجه عالجا و معالجة : زاوله و دواه .

كما تأتي المعالجة بمعنى : الممارسة إذ نقول عالجا : أي مارسا العمل الذي ندبتكما إليه 

  3واعمال به ، زاواله ، وكل شئ زاولته ومارسته فقد عالجته .

، و االشتغال ومن خالل هذه المقاربة اللغوية يتبين أن معنى المعالجة هو ممارسة أمر ما 

 به عن قرب و كثب و مزاولته بالطرق المباشرة , 

 مفهوم الصحافة :  1-2

: جاء في لسان العرب تعريف كلمة الصحيفة بأنها : ما يكتب فيها و الجمع صحائف و لغة 

صحف وفي التنزيل " إن هذا لفي الصحف األولى صحف إبراهيم و موسى " سورة 

 لكتب المنزلة عليهما . يعني ا 19،  18األعلى األيتين 

 : الصحيفة الكتاب .  قال الجوهري

أما الصحافة فيعرفها معجم مصطلحات اإلعالم بأنها " صناعة إصدار الصحف  :اصطالحا 

و ذلك باستقاء األنباء و نشر المقاالت ، بهدف اإلعالم و نشر الرأي و التعليم و التسلية ،

                                                           
 .858، د.ط ،المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ،)د.م،ن( ص  المعجم العربي األساسيالعايد أحمد و آخرون :  -  1

،دار الفكر  3، ط ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير و أساس البالغةأحمد الزاوي الطاهر :  - 2 

  .291، )د،م،ن(،)د،ت،ت(،ص  3،الجزء 
ابن منظور :لسان العرب ـ تحقيق عبد هللا علي الكبير ، محمد أحمد حسب هللا ، هاشم محمد الشادلي ،د.ط،دار المعارف  - 3

 . 2404، ص 3066،)د،م،ن( ، )د،ت،ن( ،ص  4،الجزء 
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كما أنها واسطة تبادل اآلراء واألفكار بين أفراد المجتمع و بين الهيئة الحاكمة و الهيئة 

 .1أنها من أهم وسائل توجيه الرأي العام " الحكومية فضال عن 

وتعرف الموسوعة العربية العالمية الصحافة باعتبار المهمة التي تتوالها في المجتمع إذ 

هي إحدى أهم المهن التي تنقل للمواطنين و األحداث التي تجري في محيط مجتمعهم ، 

ل الشؤون الجارية من خالل وأمتهم و العالم أجمع ، كما تساعد الناس في تكوين اآلراء حو

 الصحف و المجاالت و اإلذاعة و التلفاز . 

الصحيفة أو الجريدة هي إضمامة من الصفحات  أو مجموعة منها تصدر في مواعيد    

منتظمة و تحمل في طياتها مادة خبرية في السياسة و االجتماع و االقتصاد و العلم و الثقافة 

 2بهذه المهنة يسمى صحفيا أو صحافيا . و الفنون و الرياضة ، والذي يعمل

أما الباحثون في مجال األعالم فغالبا ما يعرفون الصحافة على ما يظهر في الصحف من 

أخبار ، و الصحيفة باعتبارها ورق مطبوع يصدر بشكل دوري فتكون بذلك يومية 

 أسبوعية ، أو نصف شهرية ، أو شهرية أو نصف سنوية .

قريب من هذا يعرفها خليل صابات حيث يقول" هي مطبوع دوري إلى معنى              

ينشر األخبار السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و العلمية و التقنية و غيرها و 

 يشرحها و يعلق عليها " .

التي تصدر دوريا بمضامين  ويقصد بها هنا الوسائل اإلعالمية المطبوعة بالجزائر  

   3إخبارية و تحليلية موجهة للرأي العام .

                                                           
 . 124، ص  1994،دار الكتاب المصري ، القاهرة  2ركز بدوي أحمد ، خليفة أحمد : معجم مصطلحات اإلعالم ، ط -  1
، المملكة العربية السعودية  15، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع ، الجزء  2، ط الموسوعة العربية العالمية -  2

 45، ص  1999
 75، ص  1991، المكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة  3، ط وسائل االتصال نشأتها و تطورهاصابات خليل ،  -  3
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 المفهوم االصطالحي للمعالجة الصحفية : 1-3

بالجمع لين معنى لفظي المعالجة و الصحفية ، يمكننا أن نقر أن المقصود من المعالجة   

ألخبار الصحفية هو " العمل اإلعالمي الذي تزاوله الصحافة في تغطيتها لمختلف ا

السياسية و الثقافية و االقتصادية و العلمية ، أو الطريقة التي يتم من خاللها تناول أخبارها 

  1أو عرض وقائع و أحداث " .

 المفهوم اإلجرائي للمعالجة الصحفية :  1-4

بالجمع بين معنى لفظي المعالجة و الصحيفة و إسقاطا على الموضوع محل الدراسة    

يمكننا تحديد المقصود بالمعالجة الصحفية هي : المتابعة اإلعالمية التي زاولتها صحيفة 

الشروق في معالجتها لقضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم هي و الطريقة التي تتم من 

ع أو األحداث في سياقها الزمني و الموضوع و كشف تفاصيل و إبعاد خاللها عرض الوقائ

 هذه القضية . 

تعتبر أيضا النشاط أو العمل اإلعالمي التي مارسته كل من صحيفة الشروق اليومي في    

تغطيتها لقضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم و الطريقة التي تم بها تناول هذا الخبر 

 لجريمة . و عرض تفاصيل هذه ا

 مفهوم الطفل :  -2

ثمة مسميات أربع تشير جميعها إلى صغر السن وما ينطوي عليه من قصور عقلي و    

 ضعف النفس و التأثير بشكل كبير بالظروف الخارجية المحيطة . 

  2وتتمثل هذه المسميات األربع : الطفل ، الحدث ، الصبي ، و القاصر . 

                                                           
، مذكرة مقدمة  الصحفية النتفاضة األقصى دراسة تحليلية ليومتي النصر و الشروق اليوميالمعالجة عزوز هند ،  - 1

   . 6، ص 2006لنيل درجةماجستر في الدعوة و اإلعالم ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،
 1999، الرياض ، د.ط، أكاديمية نايف العربي للعلوم األمنية  الحماية الجنائية للطفل المجني عليهمحمود أحمد طه :  -  2

 . 12، ص 
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 ومن خالل التعاريف اللغوية يمكن تقسيم تلك األلفاظ إلى قسمين : 

األول : يشمل لفظي الطفل و الصبي ، وهما لفظان من مسميات اإلنسان في صغره وفي 

مرحلة معينة من حياته ، فالطفل هو الصغير الذي لم يحتلم أو يبلغ ، و الصبي هو الصغير 

قبل الفطام ، وقد يمتد معنى الصبي مجازا إلى سن الطفولة و لهذا نجد أن لفظ الطفل 

 مرادف للفظ الصبي .  

الثاني : يشمل لفظي القاصر و الحدث و هما ليسا من مسميات صغير السن و إنما لقب 

  1بهما ألن هذين اللفظين تتضمن داللتهما أو صافا تتعلق بالصغير .

  غة : تعريف الطفل ل 1 -2

الطفل بكسر الطاء مع تشديده يعني الصغير من كل شيء عينا أو حدثا ، و الطفل     

الرخص النعم و الطفل  و الطفلة الصغيران و الجمع أطفال ، و الطفل المولود ، وولد كل 

وحشية أيضا طفل ، قال ابن الهيثم : الصبي يدعى طفال حين يسقط من بطن أمه إلى أن 

   2يحتلم .

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو اإلنساني ألن الطفل يتعلم في هذه المرحلة       

المعارف و يكتسب الخبرات الحياتية التي تساعده على التوافق مع مواقف الحياة اليومية 

  3ومع بيئته و مجتمعه ، كما أنه خالل هذه المرحلة تنمو قدراته و تتضح و تتنوع مواهبه .

سوعة مصطلحات الطفولة ، الطفولة بأنها : " مراحل عمرية متدرجة من تعرف مو   

عمر الكائن البشري من سن الميالد إلى البلوغ " ، و قد تطول أحيانا قبيل سن الرشد حيث 

 18فترة انتهاء الطفولة عند سن  1989حددت االتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة عام 

  4سنة من عمر الفرد . 

                                                           
، مذكرة ماجستير في جنح األحداث ، كلية  دراسة مقارنة بين الشريعة األسمية و التشريع الجنائيزوانتي الطيب ،  - 1

 .  11، ص  2004العلوم اإلسالمية ، جامعة الجزائر ، 
 .  199 – 198)د،ت،ن( ، ص ،  8، د ، ط ، المكتبة التوفيقية القاهرة ، الجزء  ، لسان العربابن منظور  - 2
، د،ط، مركز اإلسكندرية ،  موسوعة مصطلحات الطفولة ) عربي ، انجليزي (إسماعيل عبد الفاتح عبد الكافي :  - 3

 . 207، ص  2005
 .  95، ص  1991، د ، ط ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، علوم التربية شيبوب أحمد :  - 4
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 1في معجم العلوم االجتماعية أن الطفل هو : " الوليد حتى البلوغ " .  وقد جاء

 تعريف الطفل في القانوت الدولي :  2 – 2

بأنه : ألغراض هذه االتفاقية يعني  20/11/1989عرفت حقوق الطفل المؤرخة في       

ون سنة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القان 18الطفل كل إنسان لم يتجاوز 

المطبق عليه ، كما نص الميثاق اإلفريقي في المادة الثانية من الجزء األول ": أن الطفل هو 

  2كل إنسان يقل عمره عن ثماني عشر سنة .

كما تعرضت بعض االتفاقيات الدولية لتعريف الحدث أو الطفل  ، وفي ذلك تنص     

المادة الثانية من هذه االتفاقية على أنه يطلق تعبير الطفل في مفهوم هذه االتفاقية األمم 

المتحدة بشأن حظر أسوأ أشغال عمل األطفال ، و في ذلك تنص المادة الثانية من هذه 

طلق تعبير الطفل في مفهوم هذه االتفاقية على جميع األشخاص دون سن االتفاقية على أنه ي

  3الثامنة عشر .

من قانون اإلجراءات الجزائية على  442أما في التشريع الجزائري فقد نصت المادة     

ما يلي : " يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر " ، أي يعتبر طفال كل من 

شر من عمره ، بينما نصت المادة األولى من قانون الطفولة و المراهقة لم يتم الثامنة ع

على أن : " القصر الذين لم يكملوا الواحد و العشرين عاما ، و تكون صحتهم و أخالقهم أو 

تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم يمكن إخضاعهم 

 وية " . لتدابير الحماية و المساعدة الترب

 التعريف اإلجرائي للطفل :  2-3

من خالل كافة هذه التعاريف و إسقاطا على دراستنا فإن الطفل هو كل قاصر لم يصل     

سنة ، في دراستنا فإن الطفلين هارون و إبراهيم عمرهم  18سن البلوغ أو السن القانوني 

                                                           
 .  83، ص  1996، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ،  عند نيتشةفلسفة القيم مفرج جمال :  - 1
، د.ط، دار الجامعة الجديدة ،  حقوق الطفل و معاملته الجنائية في ضوء االتفاقيات الدوليةخالد مصطفى فهمي ،  - 2

 .  13، ص  2007 اإلسكندرية ، 
 .  29، ص  2008، د.ط، دار الهدى ،عين ميلة  الجزائرياألحداث في التشريع صقر نبيل ، جميلة صابر ،  - 3
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سنوات و الذي تم خطفهما و اغتصابهما و قتلهما ، و قتلهما ، و هو النموذج  10و  9بين 

شروق اليومي للموضوع محل الذي سنحلله في دراستنا من خالل معالجة جريدة ال

 .الدراسة

 مفهوم االختطاف : – 3

كلمة االختطاف اسم مشتق من المصدر خطف و التعريف اللغوي لالختطاف :  1 – 3

االستالب و األخذ بالقوة بسرعة ، فنقول خطف شيئا أي مر سريعا و خطف الخطف هو 

    1الشيء : استلبه ، اجتذبه ، انتزعه . اختطف ( –) تخطف  بسرعة .

وقد ورد مصطلح االختطاف في القرآن الكريم في أكثر من موضع في مثل قوله تعالى : " 

، يعني يذهب بها و يستلبها من  من سورة البقرة 20" اآلية البرق يخطف أبصارهم  يكاد

 شدة ضيائه و نور شعاعه . 

 اختطاف األطفال :  2 - 3

هو انتزاع قاصر ) طفل لم يبلغ بعد سن الرشد ( من حضانة الوالدين الشرعيين       

 للطفل  أو األوصياء عليه الموكلين قانونيَا برعايته دون وجه حق . 

طفال الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد القانوني هو األخذ غير المصرح به للقاصرين ) األ

  2( من عهدة اآلباء الطبيعيين أو األوصياء المعينين قانونا .

 التعريف اإلجرائي الختطاف األطفال :  3 - 3

لة من خالل هذه التعريف و إسقاطا على دراستنا نعني باختطاف األطفال هي حا    

اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم و ما تعرضا له من تعذيب و اغتصاب و قتل و هي 

نموذج لدراستنا و تحليل كيفية معالجة جريدة الشروق اليومي للقضية . 

                                                           

 - فؤاد إفرام البستاني ، منجد الطالب ، طبعة 10 ، دار المشرق بيروت لبنان ، 1985 ، ص 108 . 1 
 .  16، ص  2011مرزوقي فريدة ، جرائم اختطاف القصر ، رسالة ماجستير في الحقوق ، جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر ،  -2
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 :  بحث و أداوته منهج ال

المنهج العلمي هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة ، إما من أجل الكشف    

قة نكون بها جاهلين ، و إما من أجل البرهنة عليها لآلخرين حيث نكون بها عن حقي

  1عارفين .

إذا كان المنهج " هو طائفة من القواعد العامة للوصول إلى الحقيقة في العلوم ، أو كشفها    

بواسطة مجموعة من القواعد التي تهيمن على سير العقل و تحديد عملياته للوصول إلى 

  2" ، " هو أداة اختبار الفروض و يقع عليه عبء تطويرها و تحقيقها " . نتيجة معلومة

إن البحث الذي يهدف إلى الوصف و الوقوف على طبيعة الظروف وإجراء تحليالت و    

تفسيرات لمعرفة ما العالقة بين هذه الظروف و الظاهرة التي نريد دراستها فالبد من 

االعتماد على المنهج الوصفي ، و عندما نصف فإننا بصدد تحليل المعطيات و ترتيبها و 

بعض ، و يعرف هذا المنهج بأنه " كل استقصاء ينصب على رسم العالقة بين بعضها ال

ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها و كشف جوانبها ، وتحديد 

  3العالقات بين عناصرها أو بين ظواهر تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى " 

عند حدود وصف ظاهرة  و المنهج الوصفي التحليلي كما يبدو من التسمية ال يقف     

موضوع البحث و لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل و يفسر و يقارن و يالحظ أن وظيفة 

المنهج الوصفي التحليلي تتمثل في وصف ما هو كائن و تفسيره و الممارسات الشائعة أو 

التعرف على المعتقدات و االتجاهات و التأثيرات عند األفراد و  السائدة و تحليلها و

 4الجماعات و طريقتها في النمو و التطور " .

                                                           
رابلسي أمينة ، إعالنات القنوات العربية المتخصصة في برامج األطفال ، دراسة وصفية تحليلية إلعالنات قناة ط -1

 .  32،  ص  2010سبيستون ، رسالة ماجستير في علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ، 

 - محمد عبد الحميد ، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ، ط2 ، عالم الكتب ، مصر القاهرة ، 2004 ، ص 15 .2 
، القاهرة ، دار الكتاب  1بخوش أحمد ، معيرش موسى ، المعرفة و البحث العلمي مدخل إلى المنهجية العامة ، ط  -3

 .  108، ص  2009للحديث ، 
 .  157، مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية ، ص  1الطنباوي محمد محمد عمر ،نظريات االتصال ،ط  -4
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كما عرف كل من " باكسترول " و " سيزر " بأن " المنهج الوصفي التحليلي أحد األشكال 

الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد و المفردات ة السلوكات و اإلدراكات و 

  1. المشاعر و االتجاهات "

وتعرف الدراسات الوصفية بأنها : " تلك الدراسات التي تهدف إلى تصوير و وصف      

الواقع المدروس للحصول على المعومات عن الظاهرة من حيث كونها أبحاث تتم فيها 

دراسة الوضع الراهن للظاهرة أو الظواهر المبحوثة دراسة تطويرية دقيقة من حيث 

 ة العالقة السائدة فيها و نوع فئاتها " . العناصر المكونة لها و طبيع

الهدف من المنهج الوصفي التحليلي هو جمع المعلومات و البحث عن أكبر قدر من     

اإلنتظامات للظواهر المدروسة بحيث يعمل على وصف الظاهرة المدروسة عن طريق 

 جمع معلومات مقننة و تصوير الظاهرة و تصنيف العناصر و تحليلها .

كما يهدف إلى تصوير الواقع المدروس بالحصول على معلومات كافية و دقيقة             

   2عن الموضوع محل الدراسة . 

من خالل موضوعنا فإن المنهج الوصفي التحليلي يعمل على وصف ظاهرة اختطاف    

األطفال من خالل جريدة الشروق اليومي و تحليلها كميا و كيفيا و طريقة معالجتها ل 

 ة هارون و إبراهيم التي اخترناها كنموذج لدراستنا . قضي

 أداة جمع البيانات ) تحليل المضمون ( : 

تتعدد األدوات التي عادة ما يتم استخدامها ضمن المنهج الوصفي المقارن في عملية     

جمع البيانات و كذلك من الناحية النظرية ، أما ميدانيا فإن طبيعة و عدد هذه األدوات يتحدد 

وفق ماهية اإلشكالية المطروحة التي تفرض تضافر مجموعة بعينها من اإلجراءات 

 المنهجية . 

 

                                                           
 .  158محمد عبد الحميد ، مرجع سابق الذكر ، ص  - 1
 . 130 عوابدي عمار ، تطبيقات المنهج العلمي في الدراسات االجتماعية ، د. ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ) د،ت،ن( ، الجزائر ، ص - 2
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ظهر جليا من خالل موضوعنا هذا أننا نستعمل تقنية تحليل المحتوى كأداة لجمع وي      

البيانات . إن تحليل المحتوى بهذا التوصيف يهتم عادة بالمضمون الظاهر للوثيقة المكتوبة 

أي بالشيء الذي قيل صراحة ، ويعرف بأنه وسيلة بحث يستخدمها الباحث لوصف 

   1ة وصفا موضوعيا و كميا و منهجيا .المحتوى الظاهر للرسالة اإلعالمي

وقد برزت أهمية تحليل المضمون قبل و أثناء الحرب العالمية الثانية ، حيث استخدم     

على نطاق واسع في تحليل المواد الصحفية المنشورة  في الجرائد و المجالت و المواد 

للوصول إلى المعرفة اإلذاعية و المواد التلفزيونية ، فضال عن تحليل الخطاب و الصور 

الكامنة وراء هذا اإلنتاج اإلعالمي ، وكشف الميول و االتجاهات السياسية و العقائدية من 

 خالل التعبيرات المكتوبة أو المنطوقة . 

ومنذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين ظهرت مجموعة من المؤلفات العلمية في     

مجال تحليل المضمون ، وقد اتجهت اغلب هذه المؤلفات للربط بين تحليل المضمون ، و قد 

اتجهت اغلب هذه المؤلفات للربط بين تحليل المضمون و الدراسات اإلعالمية ، مما يؤكد 

الوثيق بين هذا األسلوب التحليلي و بحوث اإلعالم ، وقد اعتمد كثير من على مدى التالزم 

الباحثين على المادة العلمية المتوافرة لهذه المؤلفات  في تطوير أساليب تحليل المضمون 

          2المستخدمة و ترشيدها بما يؤدي إلى أفضل النتائج . 

مند البداية ، إال أن عدد كبير من  على الرغم من الوضوح النسبي لمفهوم تحليل المضمون

 الباحثين اجتهدوا في وضع تعريفات له ، كما سنتطرق إليه فيما يلي : 

يعرفه الباحث الفرنسي جاك كايرز : " تحليل المضمون هو الدراسة التي تجري لتحليل     

ما تود توصيله إلى القراء ، وإحداث تأثير معين مضمون الصحيفة ، و تهدف إلى كشف 

    3عليهم من خالل المادة " .

                                                           
،  2002، دار  الفجر للنشرة التوزيع ، القاهرة ،  1حجاب محمد منير ، أساسيات البحوث اإلعالمية و االجتماعية ، ط - 1

 . 15ص 
 .  229، ص  1995، عالم الكتب ، القاهرة ،  2سمير محمد حسين ، بحوث اإلعالم ، ط - 2
عبد الرحمان و أخرون ، تحليل المضمون في الدراسات اإلعالمية ، د.ط، العربي للنشرة كريزة جاك ، ترجمة عواطف  - 3

 .  86،ص1982التوزيع ،القاهرة ،
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تحليل المحتوى بأنه يهدف إلى التصنيف الكمي لمضمون معين و    kaplenويعرفه      

ذلك في ضوء نظام للفئات ، صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض موجودة خاصة بهذا 

  1المضمون " .

لمضمون كأداة بحثية ما هو إال انعكاس لطبيعة الرسالة اإلعالمية التي كما أن تحليل ا    

يراعى فيها جانبا الشكل و المضمون ، و على هذا األساس اهتم تراث تحليل المحتوى 

بالتفرقة بين هذين الجانبين لتحديد أنواع الفئات الشائع استخدامها في بحوث تحليل 

 ة التحليل : المحتوى إذ يثار عادة سؤاالن قبل بداي

 ماذا قيل ؟ و اإلجابة عنه تتناول فكرة و معاني المحتوى . -1

 2كيف قيل ؟ و اإلجابة عنه تتناول الشكل الذي قدم به المحتوى .  -2

من هذا المنطلق تم اختيارنا لمجموعة من الفئات التي نعتقد أنها تخدم توجيهات 

 دراستنا .  

 أوال : فئات المضمون ) ماذا قيل ؟ ( : 

وهي من أكثر الفئات استخداما في بحوث اإلعالم و االتصال ، وذلك فئة الموضوع :   

للسهولة النسبية التي تتطلبها ، إذ أنها تحاول اإلجابة عن السؤال : ماهي المواضيع األكثر 

و لذلك نسعى إلى معرفة المواضيع المستعملة في معالجة صحيفة  3بروزا في المحتوى ؟

اهرة اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم و من ثم ترتيبها عن طريق الشروق اليومي لظ

 تكرار هذه المحتويات و هو ما يعكس إلى حد ما أهمية هذه المواضيع لدى الصحيفة .

يختار الباحث هذه الفئة عادة لمعرفة االتجاه الذي يأخذه المضمون فئة اتجاه المضمون :  

تتبين  4ماال في دراسة محتوى وسائل اإلعالم ، محل التحليل ، و هي من أكثر الفئات استع

                                                           
 .  24، ص  1978طعمية رشدي، تحليل المضمون في العلوم اإلنسانية ، د.ط، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  -  1
من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة ، دراسة في تحليل مضمون  9200زراق لحسن ، الحملة النتخابية لرئاسيات  - 2

صحيفتي الخبر و الشروق اليومي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال ، تخصص صحافة ، 

 . 40،ص  2010جامعة منتوري قسنطينة ،
، د.ط ، طاكسيج_كوم للدراسات و النشر و التوزيع ،  تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعينتمار يوسف ،  -  3

 . 60، ص  2007الجزائر 
 , 63، ص نفس المرجع  -  4
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من خاللها نوعية الطرح الذي تقدمه كل جريدة فيما يتعلق بمختلف مواضيع اختطاف 

الطفلين هارون و إبراهيم التي تناولتها ، و يأتي هذا الطرح  عادة في اتجاهات ثالث : 

فة في المعالجة معارض أو محايد أو مؤيد و من خالله تتشكل مالمح موقف كل صحي

 اإلعالمية . 

تبحث هذه الفئة عن المحركين األساسيين في المضمون ، أي مجموعة من  فئة الفاعل : 

األشخاص أو الهيئات أو األحزاب ... التي تصنع المضمون محل التحليل ، و رغم أن هذه 

الشخصيات الفئة قليلة االستعمال في بحوث اإلعالم و االتصال ، إال أنها مهمة في معرفة 

 1الفاعلة .

وهي تساعدنا في موضوعنا من خالل معرفة األطراف الفاعلة في قضية اختطاف   

 الطفلين هارون و إبراهيم .

 ثانيا : فئات الشكل ) كيف قيل ؟ ( 

وهي الفئة التي تقيس الحجم المتاح من الجريدة أو المجلة أو النشرة فئة المساحة :  

قت يشيران إلى مدى االهتمام بعرض الموضوع و ....حيث أن عنصر الحجم أو الو

ونتعرف  2تقديمه بحيث كما زادت المساحة أو الوقت كان ذلك دليال على ازدياد االهتمام ،

من خالل هذه المساحة اإلجمالية لمعالجة قضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم ، و 

خالل عرض الرأي األخر من يفيدنا هذا إلى حد كبير في تقدير مدى حيادية الجريدة من 

 جهة ، و من جهة ثانية تقدير مدى اهتمام كالهما بهذه الظاهرة .

و هي الفئة التي تهتم بموقع الموضوع أو الفكرة محل التحليل في المادة  فئة الموقع : 

المدروسة ، فالموقع له أهمية كبيرة في تأثير المحتوى على القارئ أو المستمع أو المتفرج 

، لذلك فإن موقع المادة له داللة مقصودة لوضعها في موقع دون األخر . خاصة بعدما 

جمهور القراء ، أن الصفحة األولى من الصحيفة مثال ،  تأكد من خالل عدة دراسات على

                                                           
  . 67، ص  نفس المرجع -  1
 .  46، ص  نفس المرجع - 2
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جزأ يقرأه الفرد من الجريدة ، ثم الصفحة األخيرة و بعدها صفحات الوسط ثم باقي أو 

  1الصفحات .

ترتيب المضمون الخاص باالختطاف ) الصفحة األولى ، الصفحات الداخلية ، الصفحة 

 األخيرة ( .

الفئة تعني بفنون الكتابة الصحفية أو أي أنواع الكتابات هذه فئة األنواع الصحفية :  

األخرى ، وهي تسعى إلى تقسيم المحتوى المراد تحليله إلى أنواع كتابية مثل الخبر المقال 

، الحديث ، التحقيق ، االفتتاحية و العمود الصحفي... إلى غير ذلك من األنواع المختلفة 

ستخدم األنواع الصحفية المختلفة ) بطريقة متنوعة ( من تقنيات التحرير ، فالجريدة التي ت

 دليل على اهتمامها أكثر 

    2بالموضوع المعالج .

نستخرج مختلف القوالب الصحفية التي استخدمت في معالجة اختطاف الطفلين ) خبر ، 

 تقرير ، مقال ... ( .

الفكر ، فهي بالتالي من المؤكد أن اللغة هي الوعاء الذي يصب فيه اللغة المستخدمة : 

المحرك األساسي له ، و تزداد هذه األهمية في مضمون وسائل اإلعالم الجماهيرية ذلك 

أنها الواصل بين المرسل و المتلقي و في الكثير من األحيان يقع التشويش على الرسالة 

 بسبب اللغة المستعملة من طرفه ، وعليه يعد تحليل اللغة في مضمون وسائل اإلعالم من

 3األهمية التي تجعل كل الرسالة مرتبطة بطبيعتها .

يقصد بهذه الفئة الكيفية التي يتم بها إخراج المادة اإلعالمية  العناصر التيبوغرافية : 

، و يعد هذا الجانب ذو أهمية كبيرة في التأثير على نفسية القارئ أو المستمع أو 

ى المزيد منها و يمكن أن المتفرج ، حيث يرتاح لحسن تقديم المادة و يضطلع عل

  4تقسم هذه الفئة على عدد كبير من الفئات الفرعية . 

                                                           
 .  49، ص  نفس المرجع - 1
 . 52، ص نفس المرجع  - 2
 .  54نفس المرجع ، ص  - 3
 .  56نفس المرجع ، ص  - 4
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و تحلل من حيث حجمها ) كبير ، متوسط ، صغير ( و األلوان العناوين :  •

 المستخدمة في كتابة العناوين . 

وهي عبارة عن شكل من أشكال التعبير عن جزء من الواقع بطريقة  الصور : •

فوتوغرافية ، وهي ذات أهمية بالغة في مجال االتصال إلى جانب الرسومات و الصور ال

 اللغة ، وكما يقول المثل " الصورة أصدق تعبير من ألف كلمة " .

وفي دراستنا نقوم بتصنيف صور الصفحات الداخلية و صور التي عرضت في الصفحة     

 األولى من صور الطفلين هارون و إبراهيم ، صور االحتجاجات ...

ستخدمنا لهذه المجموعة من فئات الشكل نابع من معرفتنا بالعالقة التي أكدتها الدراسات إن ا

العلمية بين األساليب الفنية في المعالجة الصحفية و العمليات اإلدراكية للقراء فمساحات 

 المواضيع و مواقعها و القوالب الصحفية المتضمنة لها وجهة تأثيرية معينة على القراء .

 تعمال أداة تحليل المضمون : أهمية اس

تأتي أهمية هذه الدراسة من عديد الجوانب التي تتطرق إليها ، فضال عن الدراسة      

المكتبية التي تستخدم أداة تحليل المضمون مع االعتماد على تلك الجوانب بغية الوصول إلى 

أهمية تقنية تحليل  نتائج سليمة تمتاز بالثبات و الصدق ، و لذلك باإلمكان : التنبيه إلى

المحتوى كأداة ارتبطت نشأتها أساسا بالدراسات اإلعالمية ، حيث يقول الباحثون أنه من 

الممكن اعتبار السلوك اللغوي لإلنسان شفويا كان أو تحريريا ، أدق تعبير عن هوية 

و الشخص و ميوله و اتجاهاته ، فإذا استطعنا الحصول على عينة كافية من أدائه اللغوي أ

التعبيري بوجه عام و أخضعنا هذه العينة لتحليل علمي منهجي ، فإننا نستطيع أن نتوصل 

 بسهولة إلى معرفة اتجاهاته السياسية و العقائدية . 

و إن توضيح األهمية النظرية و المنهجية ألداة تحليل المضمون وفق ماتقدم من شأنه أن  

امه في مجال الصحافة المكتوبة ، و هي إلى يكشف لنا عن مقدار األهمية التي يعنيها استخد

غاية اليوم الزالت تشكل تحديا علميا كبيرا لم يأخذ بعد ما يكفي من البحث و التنقيب و 

 الدراسة الجادة . 
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 مجتمع البحث : 

يقصد به جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها و يكون المجتمع المبحوث في      

تحليل المحتوى هو جميع أعداد التي صدرت من الصحيفة أو مجموعة الصحف التي تم 

 1اختيارها خالل فترة الدراسة .

يتمثل مجتمع البحث في دراستنا جميع األعداد الصادرة في جريدة الشروق اليومي و    

عددا التي  16التي حملت تفاصيل قضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم ، و تقدر ب 

 تناولت موضوع االختطاف . 

 عينة الدراسة : 

رق محددة لتمثل مجتمع العينة في البحث العلمي هي الجزء الذي يختاره الباحث وفق ط    

البحث تمثيال علميا سليما ، و بالنظر إلى عدة عوامل منها منهج البحث ، مجال الدراسة و 

 طبيعة الموضوع . 

فإن أفضل عينة يمكن تطبيقها على مجال دراستنا هي العينة القصدية " حيث يقوم       

ة ، بل يقوم هو شخصيا باقتناء الباحث باختيار مفرداتها بطريقة تحكمية ال مجال فيها للصدف

المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات و بيانات و هذا إلدراكه 

  2المسبق و معرفته الجيدة لمجتمع البحث و لعناصره الهامة التي تمثله تمثيال صحيحا .

 العينة القصدية :  

يول المقصود الذي ينتهجه الباحث في كما يدل عليه اسمها ، فالعينة القصدية تمثل الم    

اختيار العينة و وحدتها ، و هو يلجأ إلى ذلك عندما يكون أمام مجتمع بحث غير واضح 

المعالم حيث يصعب تحديده و تحديد خصائصه ، و عليه فليس هناك أي معيار أو طريقة 

                                                           
عاطف ، األسلوب اإلحصائي و استخدامته في بحوث الرأي العام و اإلعالم ، د ,ط ، دار الفكر العربي ، عدلي  - 1

 . 211القاهرة ، )د،ت،ن( ، ص 
بن مرسلي محمد ، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال ، د ، ط } ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  - 2

 . 198 – 170، ص  2003، 
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أفراد عينته كما يمكن أن يتبعها الباحث في اختيار هذا النوع من العينات ، فله أن يختار 

 1يشاء و بالعدد الذي يراه مناسبا لتحليل إشكالية بحثه .

 2013من هنا اخترنا األعداد التي تناولت قضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم سنة 

 من أجل تحليلها كميا و كيفيا و هي بالنسبة إلينا عينة قصدية لدراستنا .

 الشروق اليومي : و من األسباب التي دفعتنا الختيار جريدة

باعتبارها من أكثر الجرائد الجزائرية الخاصة التي تناولت موضوع اختطاف   ✓

الطفلين هارون و إبراهيم و تتبعه عبر كافة مراحله من لحظة اإلعالن عن االختفاء حتى 

 النطق بالحكم على المجرمين . 

من بين الجرائد التي تهتم بقضايا المجتمع الجزائري و ذات مقروئية واسعة ، بلغت  ✓

 ذروتها بالنسبة لعدد القراء و فرضت مكانتها بين الصحف الجزائرية . 

أكبر الصحف اليومية الجزائرية من حيث عدد السحب إضافة أنها تبنت التغطية  ✓

رنة باليوميات األخرى و ذلك حسب اإلعالمية بشكل متكامل للموضوع محل الدراسة مقا

 تصفح أولي للعناوين المتضمنة لموضوع اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم . 

 طريقة البحث في أرشيفها سهلة .  ✓

 الذي يسهل عملية تحميل المقاالت   pdfتوفرها على خدمة  ✓

 توفير مكتب الشروق بالمدية .  ✓

 جريدة خاصة ناطقة بالعربية .  ✓

                                                           
 .  36 - 37نفس المرجع ، ص  - 1
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: جدول العينة  01جدول رقم 

 

 ص الكاتب التاريخ العدد العناوين الصحفية

اختفاء طفلين بظروف 

 غامضة بقسنطينة
 28 سمير مخربش 11/03/2013 3951

األمن يعثر على معطف 

 المجاورةهارون بالغابة 
 09 سمير مخربش 12/03/2013 3952

شالء الطفلين إبراهيم و 

 هارون في كيس زبالة
3953 13/03/2013 

إيمان زيتوني 

 سمير مخربش
28 

قسنطينة تشيع الطفلين 

إبلراهيم و هارون و الشعب 

 يطالب بتنفيذ حكم اإلعدام

 07 عصام بن منية 14/03/2013 3954

و إبراهيم  الضحيتان هارون

 قتال خنقا
 07 يمان زيتونيإ 14/03/2013 3954

طوق أمني كبير و حضور 

مكثف لوحدات الشرطة 

حول اإلدارات و األحياء 

 الشعبية

 07 عصام بن منية 14/03/2013 3954

حداد على الفايسبوك 

للمطالبة بإعدام شعبي 

 لخاطفي األطفال

 07 بلقاسم حوام 14/03/2013 3954

طوارئ أمام المدارس و 

التالميذ برفقة أوليائهم خوفا 

 من االختطافات

 05 فضيلة مختاري 15/03/2013 3955
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أئمة  يطالبون بالقصاص في 

 الساحات العمومية
 03 لطيفة بلحاج 26/03/2013 3956

أئمة قسنطينة ينتقضون ضد قتلة 

 األطفال
 03 عصام بن منية 16/03/2013 3956

هل الضحيتين يتجلدون بالصبر و 

 يطالبون باإلعدام العلني للمجرمين
 07 يمان زيتونيإ 16/03/2013 3956

المشتبه فيهما يقتل الطفلين إبراهيم 

 و هارون
 07 عصام بن منية 16/03/2013 3956

الزاال قيد لدى التحقيق لدى 

 مصالح الشرطة
 07 منية  

المتهم األول معتاد على اإلجرام و 

 الثاني مجهول األبوين
 07 سمير مخربش 16/03/2013 3956

محاضن  السجون تحولت إلى

 لتفريج المجرمين
 17 بلقاسم حوام 17/03/2013 3957

جرحى و موقوفون في احتجاجات 

 الغضب و الحداد بقسنطينة
 03 سمير مخربش 18/03/2013 3958

محامون يرفضون التأسيس في 

حق المجرمين " كاتستروف "و" 

 مامين

 03 عصام بن منية 18/03/2013 3958

النواب يتحركون لتطبيق 

القصاص على مجرمي القتل و 

 االغتصاب و االختطاف

 03 لطيفة بلحاج 19/03/2013 3959
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عزل المجرمين" 

كاتستروف " و "مامين" في 

 زنزانة انفرادية

 03 عصام بن منية 19/03/2013 3959

تعديل قانون العقوبات 

 إلعدام مختطفي األطفال
 03 سليمة بلحمري 22/03/2013 3962

انطالق الخبرة االجتماعية و 

جدولة القضية في أكتوبر 

 القادم

 04 ب . عيسى 25/03/2013 3965

محاكمة شعبية اليوم ل " 

كاتستروف "و"مامين" 

 بقسنطينة

 04 ناصر 21/07/2013 4083

المتهمان ينقاذفان التهم و 

 أكبر الغائبينلشاهد الصيني 
4084 22/07/2013 

أمال .ع إيمان 

 .ز
09 

 02 / 23/07/2013 4085 محاكمة كلها دموع

عائلتا هارون و إبراهيم 

تطالبان بشنق المتهمين 

 الثالثة أمام المأل

 07 إيمان زيتوني 23/07/2013 4085

مامين قال للقاضي : " افعل 

ماتريد "وكانستوف ظل 

 يترحم على ضحيته ؟

 32 ناصر 24/07/2013 4086

أدعية ألهالي الضحيتين 

بالصبر و صلوات ترحم 

 على البراءة

 09 أمال عيساوي 25/07/2013 4087

 09 أمال شيبان 25/07/2013 4087الفايسبكيونؤيقيمون جلسة 
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محاكمة للجناة و يطالبون  

 بالقصاص

السكيكديون يطالبون بشنق 

قاتلي هارون و إبراهيم 

 بملعب حمالوي

 09 إسالم بوشنيق 25/07/2013 4087

 

 المجال الزمني للدراسة : 

يمثل المجال الزمني للدراسة المراحل الزمنية التي مرت بها الدراسة منذ اختيارنا          

للموضوع ، ذلك بعد المالحظة العينة و االستفسارات التي تبادرت في ذهننا طيلة السنة 

الدراسية األولى ماستير ، حول معالجة الجرائد اليومية لجريمة اختطاف األطفال خصوصا 

اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم التي أحدثت ضجة كبير في الوسط اإلعالمي بعد جريمة 

، بعدها قمنا   2017من سنة  فيفريوصوال لقبول اللجنة العلمية للموضوع في شهر 

قمنا بمعالجة الجانب التطبيقي ، حيث  شهر أفريل بإعداد الجانب النظري للدراسة وفي 

و منه مدة دراستا بذأت من  اعتمدنا في دراستنا على العينة القصدية في جريدة الشروق 

 . 2017شهر فيفري إلى غاية شهر ماي 
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 الدراسات السابقة :

رغم أن المكتبة الجامعية الجزائرية تتوفر على عدة دراسات خاصة بتحليل مضمون الصحف    

الجزائرية منها و األجنبية تجاه العديد من القضايا ذات اهتمام الرأي العام ، إال أنها تفتقر ألي دراسة 

ة الموضوع أكاديمية تناولت موضوع اختطاف األطفال في الجزائر وقد يرجع األمر إلى أنية و حداث

، لذلك فالدراسات التي تم االستعانة بها و االستفادة من محتواها ، هي دراسات مشابهة ، تتقاطع في 

 جانب أو أكثر مع موضوع دراستنا . 

 الدراسة األولى : 

رسالة ماجستير في العلوم القانونية تخصص علم اإلجرام و العقاب ، من إعداد " جزار فاطمة 

جامعة الحاج لخضر باتنة  2013نة ب " جريمة خطف األشخاص " قدمت سنة الزهراء " و المعنو

. 

تطرقت الباحثة إلى التعريف بجريمة خطف األشخاص من ربط العالقة بين هذه الجريمة و         

الجرائم المصاحبة لها وكذا التعريف بأحكامها القانونية ، وقد صاغت الباحثة دراستها في سؤال 

 رئيسي تمثل في : 

 ما هي أسباب تفشي ظاهرة اختطاف األشخاص إلى أن أصبحت ظاهرة تؤرق العائالت و تخفيهم ؟     

 كما حددت الباحثة مجموعة من التساؤالت الفرعية تمثلت في : 

 ما حقيقة جريمة اختطاف األشخاص ؟ 

 ما هي األغراض الدافعة إلى ارتكابها ؟ 

 بهة لها ؟كيف يتم التمييز بينها وبين الجرائم المشا

 و ما هي العناصر و األركان التي تقوم عليها جريمة اختطاف األشخاص ؟ 

 ما هو السبيل إلى مكافحة هذه الجريمة أو الحلول المقترحة لذلك ؟  
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 فرضيات .نظرا ألن هذه الدراسة تعتبر ضمن تخصص القانوني فأن الباحثة لم تعتمد على 

و اعتمدت الباحثة على المنهج االستقرائي التحليلي في الدراسة من حيث عرض موضوع 

 جريمة االختطاف أو تحديد عناصرها و دوافعها . 

و توصلت الباحثة من خالل دراستها لجريمة اختطاف األشخاص من جانبها القانوني إلى 

 النتائج التالية : 

 عل األخذ و اإلبعاد بسرعة أو تحويل خط السير .أن وصف الخطف ال يطلق إال على ف

أن موضوع جريمة االختطاف هو اإلنسان ) مهما اختلف عمره و جنسه ( و األشياء             •

 ) وسائل النقل المختلفة بشرط أن تحمل على متنها أشخاصا أحياء ( .

جريمة االختطاف قد تقع باستخدام القوة أو التهديد بها وقد تقع باستخدام الحيلة و  •

 االستدراج .

تختلف جريمة االختطاف عن جريمة السرقة في أن موضوع جريمة سرقة المال بينما  •

 موضوع جريمة االختطاف اإلنسان الحي . 

فقط بل تمس جريمة االختطاف من الجرائم الخطيرة و أضرارها ال تمس الفرد  •

 المجتمعات و االقتصاد و النظام العام في الدولة و عالقة هذه األخيرة بالدول األخرى .

القانون يساوي بين الفاعل و الشريك في جرائم االختطاف و يعتبر مرتكبها فاعال سواء  •

ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، و يعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة 

 ة .التام

تختلف جريمة االختطاف عن جريمة االحتجاز حيث يشترط في األولى القبض أو  •

األخذ و اإلبعاد معا ، و في الثانية يكفي القبض و ال يلزم اإلبعاد و هي من أكثر 

 الجرائم ارتباطا بجريمة االختطاف . 

تالية ترتبط جرائم اإليذاء الجسدي بجريمة االختطاف بكثرة و هي قد تكون مصاحبة أو  •

 له ، و القانون الجزائري يعتبرها ظرفا مشددا للعقوبة .
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تمثل جريمة االغتصاب أحد أغراض الجاني في جريمة االختطاف ، و القانون  •

الجزائري يعتبر االغتصاب ما كان واقعا على األنثى بعكس بعض التشريعات العربية 

 التي تعتبر االغتصاب ممكن الوقوع على الذكر و األنثى .

مية تضافر الجهود لمحاربة هذه الجريمة و القضاء عليها و التعامل بحزم مع أه •

 المجرمين . 

ضرورة االهتمام باالقتصاد الوطني و رفع مستوى دخل الفرد و القضاء على البطالة و  •

 التوزيع العادل للمشاريع و الوضائف و غيرها من أجل الوقاية من الجريمة قبل وقوعها .

 التعليق على الدراسة : 

 أفادتها هذه الدراسة فيما يلي :     

الدراسة تعالج موضوع اختطاف األشخاص في حين نحن نعالج اختطاف األطفال  •

 موضوعنا يعتبر جزء من موضوع الدراسة .

 اعتمدنا على الدراسة في معرفة دوافع االختطاف .  •

 مفهوم االختطاف ببعده القانوني .  باعتبار أن الدراسة ضمن تخصص قانوني أخذنا منها •

 الدراسة الثانية : 

رسالة ماجستير في علوم اإلعالم و االتصال فرع صحافة من إعداد " عايش حليمة " 

 . 2009الشروق اليومي ، جامعة منتوري قسنطينة 

حددت الباحثة في دراستها مفهوم الجريمة مبرزة العالقة بين الصحافة المكتوبة و الجريمة 

إلضافة إلى معرفة المعالجة الصحفية للجريمة من طرف جريدة الشروق اليومي الجزائرية با

 و هذا بوضعها لسؤال اإلشكالية التالي :

هل تساعد المعالجة اإلعالمية التي تعتمدها صحيفة الشروق اليومي على الترويج للجريمة 

 أم الحد منها اعتبارا لطريقة تقديمها للجمهور شكال و مضمونا ؟ 

و وضعت مجموعة من التساؤالت التالية : 
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 ترقتها الجريدة عند معالجتها ألخبار الجريمة ؟ ما هي الضوابط األخالقية التي اخ -

ما هي أكثر القوالب الصحفية استعماال في جريدة الشروق اليومي عند معالجتها  -

 ألخبار الجريمة ؟ 

 ما هي أنواع الجرائم التي نشرت في جريدة الشروق اليومي ؟  -

 ارتكزت دراستها على فرضيتين أساسيتين تمثلتا في :

وق اليومي من خالل معالجتها ألخبار الجريمة في المجتمع الجزائري ترويج جريدة الشر

 إلى السلوك اإلجرامي . 

 تعتمد صحيفة الشروق اليومي على قالب الخبر في تغطيتها لظاهرة الجريمة . 

كما أن الباحثة اعتمدت في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب تحليل المضمون 

 و حددت األداة باستمارة تحليل المضمون . 

 و توصلت الدراسة لمجموعة من نتائج على ضوء الفرضيات و التساؤالت تمثلت في : 

لسلوك اإلجرامي  تمت اإلجابة على الفرضية األولى في أن جريدة الشروق اليومي تروج

في المجتمع الجزائري من خالل معالجتها اإلعالمية لها و هي بذلك تعتبر عامل غير 

 مباشر لتكوين السلوك اإلجرامي و التعزيز على القيام به . 

أما الفرضية الثانية اعتمدت جريدة الشروق اليومي على قالب الخبر في معالجتها ألخبار 

 الجريمة .

 أما النتائج على ضوء التساؤالت فقد استخلصت الباحثة ما يلي : 

بالغت جريدة الشروق في تكثيف النشر مساحة و عددا فجعلت أخبار الجريمة من أولوية  •

أجندتها اإلعالمية مما ينعكس سلبا على أولويات الجماهير و تكوين أفكارهم و 

مع تلك األخبار على أنها جزء من انطباعاتهم و سلوكياتهم التي تصل إلى حد التعامل 

 تجاربهم السابقة فيبحثون فيها عن حلول لمشاكلهم و تطبيقها على أرض الواقع . 

 سنة . 18دعم أخبارها بصور شخصيات الجريمة و صور األحداث األقل من  •
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 مزجت بين الخبر و الرأي في معالجتها اإلعالمية ألخبار الجريمة .  •

ط األخالقية و القانونية التي تتحكم في المعالجة اإلعالمية لم تتقيد الجريدة بالضواب •

 للظاهرة . 

 التعليق على الدراسة : 

دراستنا تتوافق معها في تسليط الضوء على الظواهر االجتماعية الخطيرة و التي تمس       

و تؤثر على المجتمع الجزائري و تزيد في معانات أفراده ، إال أن دراستنا خصصت نوع 

من الجرائم و هي جريمة اختطاف األطفال بالجزائر في حين هذه الدراسة شملت كافة  واحد

الجرائم و هي جريمة اختطاف األطفال بالجزائر في حين هذه الدراسة شملت كافة الجرائم 

بصفة عامة دون تخصيص و هذا عكس ما التزمنا به حيث خصصنا نوع من الجرائم التي 

 جزائري . انتشرت بكثرة في المجتمع ال

 كالنا يبحث عن الدور الذي تؤديه الصحيفة في معالجة الجريمة .

 كالنا أعتمد على تحليل مضمون جريدة الشروق اليومي . 

و حسب رأينا فإن تخصيص نوع واحد من الجرائم يسمح بالحصول على نتائج أدق ، و     

 قريبة لدراستنا .  هذه الدراسة الوحيدة التي تمكنا من الحصول عليها و التي تعتبر

 الدراسة الثالثة : 

رسالة ماجستير في العلوم القانونية فرع القانون الجنائي من إعداد  " مرزوقي فريدة " و     

يوسف بن خدة كلية الحقوق ابن  01المعنونة ب " جرائم اختطاف القاصر " جامعة الجزائر 

 .  2011عكنون 

تطاف القاصر و أنواعها و عقوبتها و ارتكزت تطرقت الباحثة في التعريف بجريمة اخ   

 على طرح سؤال اإلشكالية التالي : 
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ما هو العنصر الحاسم في تحديد جرائم اختطاف القاصر و تقرير العقاب على مرتكبيها      

و ال سيما بين كيفية االختطاف و كون المختطف طفال ؟ و ما هي الخصوصيات التي 

 تستوجب أن تخضع لها جرائم اختطاف القصر أم هي عامة ؟ 

بتقسيم جريمة اختطاف القاصر إلى اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن و ذلك 

صنفين جريمة اختطاف خارج األسرة و جريمة االختطاف داخل األسرة و نظرا أنه هذه 

الدراسة ضمن البحوث القانونية ألنها لم تخضع للترتيب المنهجي في بحوث علوم اإلعالم و 

 االتصال . 

نية من خالل الصنفين التي ونتائج هذه الدراسة تمثلت في استنتاجات حول المواد القانو  

حددتهما الباحثة جرائم اختطاف القاصر داخل األسرة و خارجها و بينت كنتيجة عامة أو 

 توصيات ما يلي :

جرائم االختطاف خارج األسرة في الجزائر ارتفعت خالل العشرية السوداء ، أي من طرف 

و االعتداء الجنسي على عصابات إرهابية ، يبقى الدافع لالختطاف هو الحصول على فدية أ

 القاصر . 

على المشرع الجزائري أن يوضح الرؤية في مجال جرائم اختطاف القاصر في تعديالت 

لقانون العقوبات و ال سيما بالنسبة لجرائم االختطاف داخل األسرة ، و نظرا الرتباطها 

عادة النظر بفكرة الحضانة ، و حصر حق الزيارة فقط في أوقات معينة يتطلب من المشرع إ

 فيما قرره في قانون العقوبات بالنظر إلى قانون األسرة و قانون المنطق . 

 التعليق على الدراسة : 

وضحت لنا هذه الدراسة الجانب القانوني لجريمة اختطاف القاصر حيث بينت لنا كافة      

إضافة إلى المواد القانونية و كذا صور اختطاف القاصر باستعمال العنف أو بالتحايل ، ب

 العقوبات التي نص عليها المشرع الجزائري لجريمة خطف القاصر . 
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لذلك أن معظم الدراسات حول االختطاف موجودة بالجانب القانوني فنجد الجانب    

 االجتماعي و النفسي مغيب تماما و هذا في إطار حدود بحثنا المتواضع .

 صعوبات الدراسة : 

 ت الدقيقة حول قضية اختطاف األطفال في الجزائر . عدم توفر البيانات و المعلوما ✓

 قلة المراجع من الكتب و المذكرات تعالج نفس موضوع دراستنا .  ✓

 صعوبة استعمال أداة تحليل المضمون .
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 تـمـهـــيد : 

تدددؤثر كدددل واحددددة دليدددة منفعيدددة ت بدددين المجتمدددع و الصدددحف عالقدددات تبالقدددد تكونددد         

ف الصددحف الماديددة فددي فددي األخددرى بمددا يخدددم المصددالح الخاصددة و العامددة معددا ، فأهدددا

كسدددب الدددربح يلزمهدددا أن تنقدددل األخبدددار و المعلومدددات و الموضدددوعات التدددي تحددددث فدددي 

المجتمدددع المحلدددي و الددددولي ، و أن تضدددع علدددى عاتقهدددا مسدددؤولية الحفددداظ علدددى المجتمدددع 

و تحقيددددق اسددددتقراره ، فتنوعددددت الصددددحف فددددي موادهددددا اإلعالميددددة بعدددددما كانددددت تنقددددل 

دية فقددددط أصددددبحت اليددددوم مددددرآة الددددرأي العددددام ، و الكتدددداب األخبددددار السياسددددية و االقتصددددا

الددددذي يقددددرأ مندددده الجمدددداهير كددددل مددددا يحدددددث فددددي الدقيقددددة و الثانيددددة ، وذلددددك مددددن خددددالل 

معالجتهددددا للقضددددايا الحساسددددة فددددي المجتمددددع و إثددددارة الددددرأي العددددام حددددول مددددا يهمدددده مددددن 

 أحداث خاصة ذات البعد االجتماعي .

فدددددي المجتمدددددع الجزائدددددري دورا فعددددداال فدددددي  تدددددؤدي الصدددددحافة المكتوبدددددة الخاصدددددة      

اإلعدددالم بمختلدددف األحدددداث اليوميدددة و نشدددر األفكدددار و الحقدددائق للدددرأي العدددام ، و توجيهددده 

حددول كيفيددة التعامددل مددع التغيددرات و القضددايا الحاصددلة فددي الحيدداة اليوميددة لألفددراد التددي 

 فرضددددتها التطددددورات السددددريعة علددددى مختلددددف األصددددعدة ، فهددددي تطلعنددددا علددددى مختلددددف

األخبدددددار بكافدددددة أنواعهدددددا اجتماعيدددددة و السياسدددددية ، الثقافيدددددة حيدددددث تسددددداهم فدددددي معرفدددددة 

القدددارئ للمحددديط الدددذي ينتمدددي إليددده و تحثددده علدددى المشددداركة فدددي صدددناعة القدددرار حدددول 

 مختلف القضايا التي تهم الرأي العام .

أنواعها و  و عليه سنتناول في هذا الفصل مفهوم الصحافة المكتوبة خصائصها ،    

وظائفها بإضافة إلى مسار ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر بالتطرق إلى 

مفهومها و نشأتها و تطورها و عالقة الصحافة المكتوبة بالمجتمع و دورها في تكوين 

الرأي العام .
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 المبحث األول : ماهية الصحافة المكتوبة .

إن الصددددحافة المكتوبددددة وسدددديلة إلرضدددداء حاجددددات و رغبددددات الجمهددددور ، تمثددددل فددددي    

نشددر األنبدداء ، و إعددالم الددرأي العددام باألحددداث يومددا بعددد يددوم ، و تاريخيددا تعددد مددن أقدددم 

 وسائل اإلعالم ظهورا مقارنة بالسينما و اإلذاعة و التلفزيون . 

 : تعريف الصحافة المكتوبة .  01المطلب 

ة إيجددداد تعريدددف شدددامل للصدددحافة كدددان و مدددا يدددزال أمدددال يدددراود العديدددد مدددن إن محاولددد    

العدددداملين فددددي الدراسددددات الصددددحفية ، و لكددددن التجربددددة التاريخيددددة باإلضددددافة إلددددى الواقددددع 

العملدددي ، يؤكدددد بمدددا ال يددددع مجددداال للشدددك عقدددم مثدددل هدددذه المحاولدددة ، إنهدددا بمثابدددة حدددرث 

 ...في البحر أو نقش على الماء ال يترك أثرا .....

ذلدددك أن مفهدددوم الصدددحافة قدددد اتخدددذ أبعدددادا جديددددة مدددع تطدددور الممارسدددة الصدددحفية و    

نمدددو الدراسدددات الصدددحفية ، بحيدددث لدددم يعدددد هنددداك اليدددوم مفهدددوم واحدددد للصدددحافة يمكدددن أن 

 1يتفق عليه الجميع .

 تعريف الصحافة لغة :  1-1

صحافة تستخدم وجاء في " المعجم الوسيط " الذي يصدره مجمع اللغة العربية أن كلمة ال

( أي المهنة الصحفية ، و معنى  journalismeللداللة على معنيين ، معنى مقابل لكلمة ) 

أي مجموع ما ينشر في الصحف ، و قد فرق المعجم بين هذين  ( presse )مقابل لكلمة 

المعنيين ، فدل على األول بلفظ الصحافة بكسر الصاد كالصناعة و على الثاني بلفظ 

 2تح الصاد .الصحافة بف

 

 

                                                           
 . 37، ص  1998، عالم الكتب ، مصر ،  2، ط مدخل إلى علم الصحافة:  أبو زيد فاروق - 1
، رسالة ماجستير في علوم  المعالجة اإلعالمية لظاهرة التنصير في الصحافة الجزائرية المكتوبةالبار الطيب ،  - 2

 .  86، ص  2010،  اإلعالم و االتصال ، جامعة منتوري قسنطينة
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و هي الشيء   pressتستخدم كلمة صحافة بمعنى   oxfordو في قاموس أكسفورد 

و   journalمرتبط بالطبع و الطباعة و نشر األخبار و المعلومات ، و هي تعني أيضا 

، بمعني   journalisteبمعنى الصحافة و   journalismeيقصد بها الصحيفة ، و 

 1الصحفي ، فكلمة الصحافة تشمل إذن الصحيفة و الصحفي في الوقت نفسه . 

 تعريف الصحافة اصطالحا :  2-1

" الصحافة هي الكلمة المكتوبة ، هي الفكر و الدرأي و الخبدر محدتفظ بهدا ضدمن رمدوز  -

ا بطريقدة مدا ، ثابتة يمكن استرجاعها و مراقبتها و تحليلها و التددقيق فيهدا ، و محاورتهد

 –إن الصددحافة هددي رمددز للحريددة و هددي تأكيددد لحريددة القددارئ و المحددور الددذي يمكددن 

 بحريته ــ تحديد العالقة مع الصحيفة  " . 

و الحددوار ثقافددة ، و هددي وسدديلة إعددالم ، و اإلعددالم  " إن الصددحافة هددي منبددر للحددوار ، -

  2الحر ثقافة و تنمية و طريق ارتقاء ، خاصة إذا كان طريقا نحو الحقيقة " .

" الصحافة من الوسائل المطبوعة التي تعرف على أنها عبارة عن مساحات مدن الدورق  -

أو المرسددل إلددى  المطبددوع بطريقددة آليددة ، لنقددل الرسددائل االتصددالية مددن القددائم باالتصددال

  3أعداد كبيرة و منتشرة من األفراد " .

الصحافة هي مطبوع دوري ينشر األخبار في مختلف المجاالت ، و يشرحها و يعلق      

عليها ، و يكون ذلك عن طريق مساحات من الورق المطبوع بأعداد كبيرة و بغرض 

   4التوزيع " .

 

                                                           
 . 37، ص  مرجع سابق الذكرأبو زيد فاروق :  -  1
، د.ط، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان ،  الرأي العام الدعايةهني الرضا ، رامز عامر :  - 2

 .  114، ص  1998
 .  44، ص  2000، عالم الكتب ، مصر ،  2، ط نظريات اإلعالم و اتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد :  - 3
، ص  2003، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1، ط وسائله –نظرياته  –مفاهيمه  –االتصال فضيل دليو :  - 4

82  . 
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 و يرى فاروق أبو زيد أن الصحافة كلمة تستخدم للداللة على أربعة معان :

الصددددحافة بمعنددددى الحرفددددة أو المهنددددة ، و لهددددا جانبددددان : جانددددب يتصددددل المعنىىىىى األول : 

بالصددددددناعة و التجددددددارة مددددددن خددددددالل عمليددددددات الطباعددددددة ، و التطددددددوير ، و التوزيددددددع و 

التسددددويق و اإلدارة و اإلعددددالن ، و جانددددب يتصددددل بالشددددخص الددددذي اختددددار الصددددحافة ، 

يجدددري  فمنهدددا اشدددتقت كلمدددة " الصدددحفي " أي الشدددخص الدددذي يحصدددل علدددى األخبدددار و

األحددددداث و التحقيقددددات الصددددحفية و كتابددددة المقددددال و التعليددددق و كافددددة الفنددددون الصددددحفية 

 األخرى . 

الصدددددحافة بمعندددددى المدددددادة التدددددي تنشدددددرها الصدددددحيفة ، كاألخبدددددار و المعنىىىىىى الثىىىىىاني : 

األحاديددددث و التحقيقددددات الصددددحفية ، و المقدددداالت ، و غيرهددددا مددددن المددددواد الصددددحفية ، و 

الفن و بددددالعلم ، فهندددداك فنددددون التحريددددر الصددددحفي ، علددددى هددددي بهددددذا المعنددددى تتصددددل بدددد

اخددتالف أنواعهددا ، مددن فددن الخبددر إلددى فددن الحددديث ، إلددى فددن التحقيددق ، إلددى فددن المقددال 

 إلى فن العمود و هناك كذلك فنون اإلخراج الصحفي و هي كذلك متنوعة . 

الصددددحافة بمعنددددى الشددددكل الددددذي تصدددددر فيدددده ، فالصددددحف دوريددددات المعنىىىىى الثالىىىىث : 

مطبوعددددة تصدددددر مددددن عدددددة نسددددخ و تظهددددر بشددددكل منددددتظم ، وفددددي عدددددة مواعيددددد ثابتددددة 

 متقاربة أو متباعدة . 

الصحافة بمعنى الشكل الذي تؤديها في المجتمع الحديث ، أي كونها رسالة المعنى الرابع :  

تستهدف خدمة المجتمع و اإلنسان الذي يعيش فيه ، و هي بهذا المعنى تتصل بطبيعة الواقع 

تماعي و االقتصادي في المجتمع الذي تصدر فيه الصحيفة ، و نوعية النظام السياسي االج

و االجتماعي القائم ، ثم باإليديولوجية التي يؤمن بها هذا المجتمع ، و هو األمر الذي أنتج 

 1المدارس الصحفية  المتباينة 
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 :  1990زائري للصحافة المكتوبة لسنة تعريف قانون اإلعالم الج

:  تعتبدددر نشدددرية دوريدددة كدددل الصدددحف و المجدددالت بكدددل أنواعهدددا و  15جددداء فدددي المدددادة 

 التي تصدر في فترات منتظمة ، تصف النشريات الدورية إلى صنفين : 

 الصحف اإلخبارية العامة .  ✓

 النشريات الدورية المتخصصة .  ✓

: تعتبددددر صددددحف إخباريددددة عامددددة بمفهددددوم هددددذا القددددانون النشددددريات الدوريددددة  16المددددادة 

الموجهددددة إلددددى التددددي تشددددكل مصدددددر لإلعددددالم حددددول األحددددداث الوطنيددددة أو الدوليددددة و 

  1الجمهور .

 : خصائص الصحافة المكتوبة . 02المطلب 

الصدددحافة وسددديلة حديثدددة إلرضددداء حاجدددة قديمدددة ، تتمثدددل فدددي نشدددر األنبددداء ، و  إن •

إعدددالم الدددرأي العدددام باألحدددداث يومدددا بعدددد يدددوم ، و لكنهدددا تاريخيدددا تعدددد مدددن أقددددم وسدددائل 

   2اإلعالم مقارنة بالسينما و التلفزيون .

الصحيفة للقارئ ميزة االختيار من بين عدد كبير من الرسائل و المضامين و األخبار تتيح 

و الموضوعات ، التي تقدمها يوميا أو أسبوعيا ، فالقارئ بإمكانه تجاهل المادة أو 

الموضوع الذي يتنافر معرفيا معه ، أو الخبر أو التعليق الذي ال يتوافق و اتجاهاته السياسية 

تمكنه من اختيار الوقت المالئم للتعرض لمحتوياتها مع إمكانية الرجوع و الفكرية كما 

للمادة أو الموضوع الصحفي الحقا إذا رغب القارئ في التأكد من الفكرة ، أو في استخدام 

المادة لكونها موثقة و قابلة لالسترجاع . إضافة إلى إمكانية المعالجة الموسعة للتغطيات 

    ، و بذلك فإن قارئ الصحيفة  3و في عديد من المجاالتالصحفية لمختلف المواضيع 
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يستطيع قراءتها مرة أو أكثر إذا أراد ، و هو في كل مرة يزداد تثبيتا للفكرة و يتمكن من 

 1تقليب وجوه الرأي فيها .

للصدددحافة مدددن ناحيدددة المضدددمون إمكانيدددات هائلدددة علدددى التندددوع ، و علدددى مخاطبدددة  •

الددددب الخبددددر صددددفحته ، و لطالددددب التحليددددل بابدددده ، و مسددددتويات متعددددددة مددددن الددددراء فلط

لطالددددب االفتتاحيددددة زاويتدددده ، و لطالددددب التعليقددددات السددددريعة أو الكاريكدددداتير أو األخبددددار 

االجتماعيددددة أو الثقافددددة الزوايددددا و الصددددفحات فددددي الصددددحيفة ، فضددددال عددددن ذلددددك ، فقددددد 

أصدددددبحت الصدددددحف اليدددددوم قدددددادرة علدددددى اجتدددددذاب مسدددددتويات متنوعدددددة مدددددن الكتددددداب ، 

 مفكرين و المعلقين . ال

و قددددد أضدددديفت إلددددى الصددددحافة اليددددوم إمكانيددددة االنتشددددار العددددالمي عبددددر وسددددائل الطباعددددة 

 اإللكترونية و األقمار الصناعية .

و يرجددددع ذلددددك إلددددى  تحتدددداج الصددددحافة مددددن القددددارئ مشدددداركة خالقددددة و جهدددددا إيجابيددددا ،

العناصددددر اإلعالميددددة فددددي حالددددة الطباعددددة إذ يجددددد القددددارئ حريددددة كبيددددرة فددددي التخيددددل و 

تصدددددور المعددددداني و فهدددددم التلميحدددددات و الرمدددددوز و التفسددددديرات المتعدددددددة و قدددددراءة بدددددين 

  2السطور .

 : أنواع الصحف .  03المطلب 

مجلة وفقا لعدة يمكن تقسيم الصحف إلى عدة أنواع صحفية سواء كانت جريدة أو     

 معايير منها :

 :  الجرائد الصباحية و الجرائد المسائية -1

بعض هذه الصحف صباحية أي تصدر في الصباح و بعضها مسائية و السمة العامة 

للجرائد المسائية ، إنها جرائد مدن ، فهي غالبا ما تصدر بالمدن الكبرى و بعواصم الدول ، 

و الصحف مسائية تتميز بأن أكثر أخبارها تنتمي إلى أخبار المتابعة أو أخبار االستكمال  
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ل ما سبق نشره في الصحف الصباحية ، و رغم ذلك فالجرائد المسائية حيث تتابع و تستكم

تنفرد بالعديد من األخبار الحكومية و نتائج بعض المباريات و أخر أسعار البورصة و 

أسعار النقد ، تنتشر الجرائد الصباحية في أوروبا و غالبية دول العالم الثالث في أسيا و 

 أفريقيا و األمريكيتين . 

الصدددحافة المسدددائية تنتشدددر فدددي الواليدددات المتحددددة األمريكيدددة و سدددبب ذالدددك أن  نجدددد    

  1نهار العمل ينتهي مبكرا في حين ينتهي متأخرا في أوروبا . 

 الجرائد الجماهيرية و جرائد النخبة :   -2

الجرائدددد الجماهيريدددة هدددي الجرائدددد ذات التوزيدددع المرتفدددع ، و هدددي رخيصدددة الدددثمن ، 

باألخبدددار و الموضدددوعات التدددي تثيدددر اهتمدددام القدددارئ العدددادي ، مثدددل و كثيدددرا مدددا تهدددتم 

الجدددرائم الجدددنس و الرياضدددة و نجددددوم المجتمدددع ، و شخصدددياته البدددارزة ، و الفضددددائح 

السياسدددية و الماليدددة و األحدددداث الطرفيدددة و الغربيدددة المسدددلية ، و هدددي تعتمدددد األسدددلوب 

ي ، و ذلدددك عدددن طريدددق السدددهل فدددي الكتابدددة ، و األسدددلوب الجدددذاب فدددي اإلخدددراج الفنددد

التركيدددز علدددى المنشدددات و العنددداوين الملفتدددة و المثيدددرة ، و أكثرهدددا يميدددل إلدددى الصددددور 

 في الحجم النصفي و خاصة في الواليات المتحدة و أوروبا الغربية.

أما جرائد النخبة هي صحف تتحرى الدقة و الموضوعية ، و تميل إلى االتزان في    

ات ، و ترتكز على التحليل و الشرح و التفسير و المقاالت معالجتها لألخبار و الموضوع

الجادة و توزيعها أقل ، ولكن مستوى مادتها أعمق و تهتم باألحداث الدولية و االقتصادية و 

السياسية و ال تنشر الفضائح ، إال في أضيق نطاق ، و غالبا ما تكون مرتفعة الثمن على 

ماهرية ، إال أن تأثيرها أكبر غالبا نظرا ألنها الرغم من أن توزيعها أقل من الصحف الج

 تتوجه إلى الصفوة و تخاطب عقولهم .
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 الجرائد القومية و الجرائد المحلية :  -3

الجرائددد القوميددة هددي التددي تريددد الوصددول إلددى جميددع القددراء فددي الدولددة التددي تصدددر بهددا فددي 

حددددين أن الصددددحيفة اإلقليميددددة أو المحليددددة توجدددده أساسددددا إلددددى قددددراء إقلدددديم محدددددد أو محافظددددة 

بعينهدددا لدددذلك فدددأن الجرائدددد القوميدددة تميدددل إلدددى القضدددايا القوميدددة العامدددة بينمدددا تميدددل الجرائدددد 

يا المحليددددة الخاصددددة بدددداإلقليم أو المحافظددددة التددددي تصدددددر بهددددا الصددددحيفة    المحليددددة إلددددى القضددددا

و يزيدددد اهتمدددام يزيدددد اهتمدددام الجرائدددد اليوميدددة باألخبدددار العالميدددة و الدوليدددة فدددي حدددين ال تهدددتم 

 1الجرائد المحلية بمثل هذه األخبار . 

 الجرائد العامة و الجرائد المتخصصة :   -4

الجرائددددد العامددددة تتنددددوع مادتهددددا و تتسددددع اهتماماتهددددا لتشددددمل جميددددع أوجدددده النشدددداط      

اإلنسددددداني فدددددي المجتمدددددع ، فدددددي حدددددين ال تهدددددتم الجرائدددددد المتخصصدددددة سدددددوى بالطبقدددددة 

االجتماعيدددة التدددي تعبدددر عنهدددا أو الفئدددة المهنيدددة التدددي تخددددمها أو بالمجدددال الدددذي تتخصدددص 

بدددار العامدددة أي تجمدددع بدددين السياسدددة و فيددده ، كدددذلك فدددإن الجرائدددد العامدددة تهدددتم بنشدددر األخ

األدب و االقتصددداد و الفدددن و غيدددر ذلدددك بينمدددا الجرائدددد المتخصصدددة تركدددز علدددى األخبدددار 

الخاصدددة بالمجدددال الدددذي تهدددتم بددده تعالجهدددا بأسدددلوب بسددديط و واضدددح ليخاطدددب جمهورهدددا 

 . 

 الجرائد اليومية و الجرائد األسبوعية :   -5

األحدددددداث الجاريدددددة ، فدددددي حدددددين تقدددددوم الجرائدددددد تقدددددوم الجرائدددددد اليوميدددددة بمتابعدددددة        

األسدددبوعية بتحليدددل هدددذه األحدددداث و تفسددديرها ، و يسددداعدها فدددي ذلدددك الوقدددت الدددذي ينتجددده 

اإلصدددددار األسددددبوعي ، لتجمددددع األحددددداث و الددددربط بينهددددا و الخددددروج مددددن ذلددددك بتحليددددل 

عميددددق لألحددددداث و تفسدددديرها . أهددددم أشددددكال الجرائددددد األسددددبوعية ، جرائددددد األحددددد التددددي 

 صدر في أوروبا و الواليات المتحدة . ت
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 الجرائد المستقلة أو شبه مستقلة و الجرائد الحزبية :  -1

ال تعتبددددر الصددددحف المسددددتقلة أو شددددبه مسددددتقلة عددددن اتجدددداه سياسددددي معددددين أو عددددن 

إيديولوجيددددة بعينهددددا ، و إنمددددا تفددددتح صددددفحاتها لكددددل اآلراء و االتجاهددددات السياسددددية و 

أي علددددى اخددددتالف رؤاهددددم ، و يغلددددب عليهددددا االجتماعيددددة ، و جميددددع أصددددحاب الددددر

 طابع صحافة الخبر . 

الصددددحف الحزبيددددة تصدددددر عددددن أحددددزاب معينددددة ) حاكمددددة أو معارضددددة ( لتكددددون    

لسدددان حدددال الحدددزب ، تعبدددر عدددن فكدددرة و اتجددداه و تددددافع عدددن مواقفددده و سياسددداته ، و 

تطدددرح رؤيتددده الخاصدددة لكافدددة األحدددداث و القضدددايا ، و يغلدددب عليهدددا طدددابع صدددحافة 

 الرأي . 

 : وظائف الصحافة المكتوبة .  04المطلب 

يصددددعب تحديددددد مجموعددددة ا  خدددددمات التددددي تقدددددمها الصددددحيفة إلددددى الجمهددددور بسددددبب   

و تشدددابك محتواهدددا ، و قدددد تجددداوزت الصدددحافة بمدددا أتددديح لهدددا تنوعهدددا و تندددوع قرائهدددا 

مدددن إمكانيدددات متطدددورة و مدددا اكتسدددبته مدددن أهميدددة الوظدددائف البسددديطة لهدددا كدددا ألخبدددار و 

 اإلعالم . 

و قدددد حددددد " الزويدددل " فدددي أواخدددر األربعيندددات مدددن القدددرن العشدددرين ثدددالث وظدددائف      

 نقل التراث الثقافي .  ، و هي مراقبة البيئة ، العمل على ترابط المجتمع ،

فالصددددحافة غدددددت مؤسسددددة اجتماعيددددة تمددددارس دورا كددددامال و مسددددئوال عمددددا تنقلدددده و    

تنشددددره للجمدددداهير و فيمددددا يلددددي بعددددض الوظددددائف التددددي تهدددددف الصددددحافة المكتوبددددة إلددددى 

 1القيام بها 

 أوال : الوظيفة اإلخبارية : 

وهي الوظيفة التي تؤديها الوسائل اإلعالمية على اختالف أنواعها إال الصحافة       

المكتوبة تتفنن في طريقة عرض األخبار و في تنوعها ، و يمكن للقارئ الرجوع إليها عند 

الضرورة ، حيث تعمل الصحافة المكتوبة على تزويد الجمهور بمجموعة من المعطيات و 

التصال بالمحيط الذي يتواجه فيه ، فهذه الوظيفة هي التطور الدالالت التي تجعله دائم ا

الطبيعي لوظيفة تغير أو شرح الخبر في وسائل اإلعالم . 
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إال أن الصدددددحافة المكتوبدددددة تنفدددددرد بهدددددذه الخصدددددائص و لقدددددد أصدددددبح البحدددددث عدددددن     

  1األخبار و السبق إليها و نشرها جوهر صناعة اإلعالم المعاصر . 

 أجزاء المجتمع  ثانيا : وظيفة ربط

تددددرج الصدددحافة المكتوبدددة ضدددمن األدوات الفعالدددة للتدددرابط االجتمددداعي و هدددي واحددددة    

مددن مجمددوع وسددائل اإلعددالم التددي تتبددوأ هددذا الدددور ، فهددي تضددطلع بوظيفددة فاعلددة داخددل 

المجتمددع مددن خددالل توظيفهددا لرسددائل تتحدددد مادتهددا عددن طريددق المجنددع الددذي تتواجددد بدده 

ش فيددده فهدددي تهددددف إلدددى تحليدددل و شدددرح و تفسدددير مختلدددف األحدددداث و اإلنسدددان الدددذي يعدددي

و التعليددددددق عليهددددددا للجمدددددداهير و تددددددوفير الدددددددعم و التعزيددددددز مراكددددددز السددددددلطة و القدددددديم 

االجتماعيدددة و القيدددام  بعمليدددة التنشدددئة االجتماعيدددة ، إضدددافة علدددى تكدددوين و إيجددداد إجمددداع 

  2حول القضايا المختلفة.

 ثالثا : الوظيفة الثقافية 

تلعدددب وسدددائل اإلعدددالم دورا تثقيفيدددا مهمدددا ، بفعدددل مرافقتهدددا للفدددرد خدددالل كدددل مراحلددده      

و تعتبدددر وظيفدددة التثقيدددف مدددن أهدددم الوظدددائف التدددي تقدددوم بهدددا الصدددحافة المكتوبدددة و ذلدددك 

بإكتسدددداب الفدددددرد المهدددددارات االجتماعيدددددة ، و تعريفددددده بالخصدددددائص الثقافيدددددة للمجتمدددددع و 

 3ك االجتماعي . التأكيد عليها حتى يتم تحقيق التماس

 الوظيفة التربوية و التعليمية . رابعا : 

مدددن أهدددداف القدددائمين علدددى وسدددائل اإلعدددالم تشدددجيع التعلددديم و اكتسددداب المعدددارف و     

المهدددارات و الحصدددول علدددى خبدددرات جديددددة تسددداعد علدددى اتخددداذ القدددرارات و االرتقددداء 

، إن الصددددحافة المكتوبددددة تقددددوم بتغييددددر أو نقددددل قدددديم و 4بالسددددلوك الفددددردي و االجتمدددداعي 

 معايير للسلوك تعارف عليها الناس بصفة عامة ، كما تنشر و تغير و تعزز 
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التغيددددرات الحداثددددة فددددي القدددديم و التصددددرفات االجتماعيددددة ، إنهددددا و كمددددا يقددددول " ادوارد 

 1كوين " هي " مرآة نرى في صفحاتها أنفسنا و مجتمعنا " . 

و لقدددد أصدددبحت وسدددائل اإلعدددالم بصدددفة عامدددة و الصدددحافة المكتوبدددة بصدددفة خاصدددة      

تقددوم بدددور تربددوي مددن تعلدديم و تهددذيب و حمايددة التددراث الثقددافي لألمددة و نقلدده مددن جيددل 

 2إلى أخر ، و قد ساعدت العملية اإلعالمية في ذاتها في تحقيق ذلك . 

فة خاصة ال يمكن إغفاله أو التقليل منه ، األثر التعليمي لوسائل اإلعالم عامة و الصحا   

سواء كان تعريف التعليم مقصورا على ما يتلقاه الطالب في قاعة الدرس ، أو كان التعريف 

شامال لكل ما يعمل على زيادة قدرات اإلنسان الفكرية عن طريق المعلومات ذاتها أو القدرة 

ونة الناس على مالئمة مع البيئة ، على استعمالها ، و سواء كان الغرض من التعليم هو معا

أو تدريبهم على التفكير السليم و التصرف الحكيم ، أو نشر المعلومات و الحقائق أو تنمية 

المهارات ، فإن وسائل اإلعالم عموما و الصحافة خصوصا لها دور في التعليم بمفهومه 

  3الضيق أو العريض .

 خامسا : وظيفة التسلية و الترفيه : 

ثددددل هددددذه الوظيفددددة فددددي تقددددديم التسددددلية و تهيئددددة الراحددددة و القضدددداء علددددى التددددوتر تتم   

االجتمدددداعي إذ تسدددداعد وسددددائل اإلعددددالم و الصددددحافة خاصددددة الفددددرد علددددى الهددددروب مددددن 

مشددددكالته اليوميددددة و تسدددداعده بددددذلك علددددى الراحددددة و االسددددترخاء بجانددددب شددددغل أوقددددات 

مسددددداعدته علدددددى إطدددددالق  الفدددددراغ ة اكتسددددداب الثقافدددددة الحقيقيدددددة و المتعدددددة الجماليدددددة و

 4العواطف و المشاعر . 
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فقد برزت وظيفة التسلية ضمن أجندة الصحف بفعل تحول هذه األخيرة إلى وسيلة إعالم    

جماهيرية و ذات انتشار و توزيع واسعين بعد انخفاض سعر بيعها نظرا للتوازن المالي 

بفضل الدخل اإلعالني ، بعد رسوخ و ظهور وظيفة جديدة لوظائف الصحافة و هي اإلعالن 

ر انقالبا كبيرا في محتوى الصحف و دفعها إلى المنافسة في جذب ، حيث أحدث هذا التطو

  1أكبر عدد من القراء و إمتاعهم . 

 سادسا : الوظيفة اإلقناعية : 

حتدددى تدددتمكن الصدددحافة المكتوبدددة مدددن الوصدددول إلدددى النتدددائج تتفدددق إلدددى حدددد كبيدددر مدددع     

ى أسددداليب األهدددداف المرسدددومة ضدددمن سياسدددة ضدددمن سياسدددة الجريددددة البدددد أن تعتمدددد علددد

اإلقندددداع فاالعتمدددداد علددددى اإلقندددداع يكددددون بددددالتركيز علددددى الواقددددع و إظهدددداره كمددددا يددددراه 

الجمهددددور دون تزييددددف أو تحريددددف ، و هددددذا مددددن واجبددددات الصددددحفي التددددي تحددددتم عليدددده 

 األمانة المهنية . 

تسددددتخدم الصددددحافة المكتوبددددة اإلقندددداع بهدددددف التددددأثير فددددي الجمدددداهير و تغييددددر السددددلوكيات 

جتمدددع ، و علدددى الخصدددوص فدددي اآلوندددة األخيدددرة حيدددث كثدددرة الظدددواهر الضدددارة فدددي الم

الغريبدددة و العنيفدددة كجريمدددة السدددرقة ، و اختطددداف األطفدددال و جريمدددة الشدددعوذة ، تعددداطي 

المخددددرات و غيرهدددا ممدددا جعدددل محاربتهدددا مدددن أولويدددات األجنددددة اإلعالميدددة ، لكدددن مدددن 

ر و لددديس بمدددا يدددؤدي الضدددروري دراسدددة هدددذه اإلسدددتماالت اإلقناعيدددة بمدددا يخددددم الجمهدددو

  2إلى القيام بهذه السلوكيات فاإلفراط قد يؤدي إلى نتائج عكسية .

تؤدي وسائل اإلعالم عامة و الصحافة المكتوبة خاصة عدة وظائف أخرى مرتبطة    

ارتباطا وثيقا بمتطلبات الحياة اليومية لألفراد و الجماعات كوظيفة التنمية ، التعبيرعن 

جتماعي ، إلى غير ذلك من الوظائف األخرى التي تفرضها ضروريات اآلراء ، التنظيم اال

 الحياة اليومية و المستجدات التي تفرزها التغيرات االجتماعية االقتصادية و السياسية و 

                                                           
 .  56، ص  مرجع سابق الذكررشتي جيهان :  -  1
، رسالة ماجستير في علم اجتماع التنمية ،  إسهام الصحافة المكتوبة في مقاومة ظاهرة المخدراتلبيض ليندا ،  -  2

 .  73، ص  2002جامعة منتوري ،قسنطينة ، 



الفصل األول : الصحافة المكتوبة بالجزائر            اإلطار النظري                                

48 

 

التكنولوجية ، إال أن مضمون المادة الصحفية و أسلوب تناول المواضيع اإلعالمية يمثل 

التباين األساسي بين وسائل اإلعالم عامة و الصحافة المكتوبة خاصة ، المنتج اإلعالمي في 

مضمون هذه الوسائل يتباين بتباين الخصائص الفكرية و االنفعاالت التي يتضمنها النص 

يمثل بنية ذهنية منطقية تتمثل في األفكار و الحجج و البراهين و األدلة و  الصحفي و الذي

   1يملك بنية نفسية عاطفية تتجسد في المناخ النفسي العاطفي . 

 المبحث الثاني : الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر . 

السياسدي ، و عرفت الصحافة المكتوبة الخاصة بالجزائر عدة تغيدرات متدأثرة بالنظدام        

القانوني ، االجتماعي ، الثقافي و حت االقتصادي باحثدة فدي ذلدك عدن ظدروف تجعلهدا أكثدر 

وظيفددة و منفعددة لجماهيرهددا فكانددت لكددل مرحلددة مبادئهددا اإلعالميددة ، مواضدديعها ، حرياتهددا 

 التعبيرية ، و قيودها التي تتحكم فيها . 

 : تعريف الصحافة المكتوبة الخاصة :  01المطلب 

جيهان أحمد رشدتي عرفهدا علدى أنهدا : " صدحف إلدى البحدث عدن الحقيقدة بتدرك اآلراء      

تتنافس في سوق األفكار الحدرة ، تتديح نفدس الفدرص لمختلدف اآلراء مهمدا تعدددت ، و لديس 

منطقي أن تكدون الصدحف المسدتقلة تحددث أي شدكل مدن أشدكال إشدراف الحكومدة وهيئدة أو 

  2وصاية أخرى ".

" فرانسيس بال " بأنها نوع من الصدحف التدي تملدك خصدائص متميدزة تختلدف يعرفها       

عن بعضها البعض في المضمون و النمط و االتجاه السياسي ، و تسودها الملكيدة الشخصدية 

  3سواء كانت هذه الملكية في يد شخص واحد أو جماعة ما حسب قانون كل بلد .

هي صحف خاصة يملكها الخواص من أرباب األموال و هي يوميات و أسبوعيات     

تصدر باللغة العربية أو الفرنسية ، و مما ال شك فيه أنه عندما قررت السلطات الجزائرية 
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، كان له  57في المادة  1990توقيف استيراد الدوريات األجنبية التي نص عليها قانون اإلعالم 

ة ظهور الكثير من الصحف الجزائرية المستقلة في الميدان السياسي ، الرياضي عامل ربما عملي

أسبوعية و أكثر من  63يومية و  26، 1990، الفني ...الخ و قد بلغ عدد الصحف في نهاية 

و يقول عبد الرحمان    نشرية ما بين دورية و نصف شهرية باللغتين العربية و الفرنسية 90

رات من الصحف المستقلة فإنها لم تنج من عراقيل متنوعة ألداء مهامها محمودي : " رغم المباد

على أحسن وجه ، الصحافة الجزائرية مرت بفترة صعبة كانت مهددة من كل الجهات ، و في 

أولها مراقبة اإلرهاب و بين المطرقة و السندان لم تعرف الجزائر الصحافة المستقلة إال بعد 

ل الوطني و ظهورها على الساحة اإلعالمية لم يأت إال بعد أكثر من ربع قرن من االستقال

 . 1988التحوالت السياسية التي فرضتها أحداث أكتوبر 

و نالحظ أن عدد عناوين الصحافة المستقلة يفوق عدد العناوين التابعة لألحزاب و يفوق أيضا    

ن لثراء هذه الصحف عدد الجرائد التابعة للقطاع العام ، و بعض القراء أو معظمهم يفضلو

  1المستقلة لكونها حسب وجهة نظرهم أنها و من بينهم الصحافة المستقلة . 

 : تاريخ الصحافة الخاصة في الجزائر .  02المطلب 

،  1990أو قانون  1988إن نشأة الصحافة الخاصة في الجزائر ليست وليدة مرحلة ما بعد     

إذ اتصفت الصحافة الجزائرية آنذاك بصحافة  أنما تعود جذورها إلى الفترة االستعمارية

المقاومة ، و كانت هذه الصحافة من خالل خطها االفتتاحي و رسائلها تقلق الوجود االستعماري 

و مصالحه في الجزائر ، و نظرا للدور الذي كانت تلعبه هذه الصحافة فقد قامت السلطات 

قاللها عمدت السلطة على تغييب هذه االستعمارية بتجميد نشاطها ، و بعد نيل الجزائر است

       2الصحافة و تكريس نوع أخر منها يكون مغايرا لفترة ما بعد االستقالل .
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إما صحافة حزبية تابعة لألحزاب السياسية  كانت الصحافة الجزائرية في فترة االستعمار ،   

التي كانت تنشط في تلك الفترة مثل صحف المنار ، المغرب العربي ، صوت الجزائر صوت 

و الجزائر  libertéو صحيفة  MTLDالشعب التابعة لحزب االنتصار للحريات الديمقراطية 

 الجديدة التابعة للحزب الشيوعي الجزائري .

و ما ميز هذه الصحافة هو عدم تعميرها طويال حيث ال تبقى الصحيفة إال شهورا ثم تختفي     

على الساحة لعدة أسباب ، من بينها الواقع السياسي المفروض من طرف االستعمار إضافة إلى 

 انعدام وسائل الطباعة و انعدام طرق النشر و التوزيع . 

تطبيق بنود اتفاقية أفيان ، و هذا بسماحها ببقاء  و بعد االستقالل حرصت الجزائر على   

اليوميات الفرنسية و اإلبقاء على الوضع القانوني الذي كان سائدا في عهد االستعمار و هو 

القانون الليبرالي للصحافة ، و لم يدم هذا الوضع كثيرا بعد أن عرفت الساحة السياسية تحوال 

ي بدال من النهج الليبرالي حيث تقرر تأميم كل الجرائد جذريا في المنهج بإتباع النهج االشتراك

التي لم يشملها قرار التأميم ،  Alger républiqueالموروثة عن االستعمار باستثناء جريدة  

و بقيت هذه الجريدة خاصة يملكها جزائريون ال عالقة لهم بالحكومة ما عدا موقفهم الماركسي 

 اليساري المؤيد . 

،  1988تهيمن على الصحافة المكتوبة في الجزائر إلى غايدة أحدداث أكتدوبر  و بقيت الحكومة  

التي سدمحت بإحدداث تغيدرات هامدة فدي كدل المجداالت السياسدية و االقتصدادية و اإلعالميدة ، إذ 

التدي  39الذي أجداز التعدديدة السياسدية و اإلعالميدة وفدق المدادة  1989فيفري  23جاء دستور 

ر و إنشدداء الجمعيددات و التجمعددات مضددمونة للمددواطن ، إضددافة إلددى تددنص علددى أن حريددة التعبيدد

التي تنص على " حق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي معترف به و ال يمكن التدذرع  40المادة 

بهذا الحق لضرب الحريدات األساسدية و الوحددة الوطنيدة و السدالمة الترابيدة و اسدتقالل الدبالد و 

  1سيادة الشعب " .

                                                           
، رسالة لنيل  1991إلى  1965العياضي نصر دين ، الخبر الصحفي في الجرائد اليومية الجزائرية الصادرة باللغة العربية  -  1

 .  190، ص  1995م اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ، درجة دكتوراه دوله ، معهد علو
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، و فتحددت الحيدداة السياسددية أمددام نختلددف  1962لتضددع هددذه المددادة حددد الحتكددار السددلطة منددذ 

مادة أساسية في الدستور إذ نصت علدى  36التيارات تحقيقا لمبدأ الديمقراطية ، كما تعتبر المادة 

قدوق المؤلدف يحميهدا القدانون و : " أن حرية االبتكار الفني و الفكري مضدمونة للمدواطن و أن ح

ال يجددوز حجددز أي مطبددوع أو تسددجيل أو أيددة وسدديلة أخددرى مددن وسددائل التبليددغ و اإلعددالم إال 

  1بمقتضى أمر قضائي " . 

أن وجود هذه المادة في الدستور يعتبر ضدمانا قويدا لحريدة اإلعدالم لكدن هدذا غيدر كدافي إذا لدم   

مية شهدت خرقا لمواد هذا الدستور مدن قبدل السدلطة تطبق على أرض الواقع ، فالممارسة اإلعال

السياسية ، حيث تعرضدت العديدد مدن الصدحف للحجدز و التوقدف عدن الصددور دون وجدود أمدر 

، إذ أن قدرار إلغائهددا يكدون إمدا مدن وزارة الداخليددة أو  36قضدائي حسدب مدا تددنص عليده المدادة 

ارئ إضافة الحجدز بقدرار سياسدي ، و وزارة اإلعالم ، تحت أغطية و ذرائع واهية ثم حالة الطو

صدادق المجلدس الشدعبي الدوطني علدى قدانون جديدد لإلعدالم تحدت  1989بموجب دائمدا دسدتور 

، هذا يلغي العمل بالقانون األساسدي السدابق و هدو قدانون  1990فيفري  09في  70 – 90رقم 

 و2. 1982اإلعالم 

تنص على أن : " إصدار نشرية  التي 14هو المادة  1990و أبرز ما ميز قانون اإلعالم 

دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف ال يقل عن 

  3يوما من صدور العدد األول ". 30

سنة ، إذ يكفي فقط ألي حزب  25هذه المادة وضعت حدا الحتكار الدولة للصحافة المكتوبة مدة 

اسي أو جمعية أو أي شخص إيداع تصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، قبل شهر سي

من صدور العدد األول للنشرية ، هذه المادة تعتبر ثورة حقيقية في تاريخ الصحافة المكتوبة 

                                                           
، ص  1975، د.م.ن  4إحدادن زهير : الصحافة الجزائرية قبل االستقالل ، د.ط ، الموسوعة الصحفية العربية ، الجزء  -  1

79  . 

        2  - سبيات نصيرة ، مرجع سابق الذكر ، ص 95 .  
 ( .14، مرجع سابق الذكر ، المادة )  1990نص قانون اإلعالم لجزائرية ، الجريدة الرسمية للجمهورية ا -  3
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الجزائرية إضافة إلى أنها مادة أساسية تفصل بين عهدين من الصحافة المكتوبة ، عهد الصحافة 

 ومية في ظل الحزب الواحد وعهد الصحافة الخاصة في ظل التعددية السياسية و اإلعالمية.العم

مفهوما جديدا للحق في اإلعالم الذي أخرجه من النطاق  1990كما أعطى قانون اإلعالم    

الضيق للحزب الواحدة ليصبح مفهومه أشمل ، إضافة إلى وضع حد الدولة لمجال النشر و 

بالتجوال ، بالرغم ما فيه من نقائص تتعلق باحتكار السمعي التي اتخذتها الدولة التوزيع و البيع 

  1وسيلة للضغط على الصحافة الخاصة .

بدأت مالمح تجسد التعددية  14و خاصة المادة  1990و قانون  1989و انطالقا من دستور 

ي جاء بها القانون إذ اإلعالمية في الجزائر إضافة إلى نصوص تنظيمية تفسر األحكام العامة الت

 نجد من بين هذه النصوص ما يلي : 

الذي يسمح بتشكيل رؤوس أموال جماعية و  1990مارس  19إصدار مرسوم  •

استثمارها في مجال اإلعالم ، إذ يضمن النشور للصحفيين و عمال المؤسسات العمومية 

مع منح  1992ديسمبر  31شهرا إلى غاية  30و االستفادة من أجرهم المسبق لمدة 

  2قروض مالية لمن يرغب في تأسيس صحف خاصة . 

إقرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة تنظيم المؤسسات الوطنية و اإلذاعية و التلفزيونية و  •

البث و وكالة األنباء الوطنية ، و الوكالة الوطنية لألحداث المصورة على شكل مؤسسات 

 .  1990من قانون اإلعالم  12عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادة 

وضع وسائل تنظيمية جديدة للتكفل بصالحيات السلطة العمومية و ضمان استقاللية اإلعالم و 

المهنة على مستوى مصادر القرار أي على  مستولى وزارة الثقافة و االتصال و المجلس تمثيل 

اإلعالمي في مرحلته األعلى لإلعالم و المجلس الوطني السمعي البصري ، و تكون المشهد 

عنوان فقط من  49،  1988عنوان في حين لم يكن يتعدى العناوين في جوان  160األولى من 

عنوان ، ثم عاد  79إلى  1997يومية ليستمر هذا االنخفاض حتى وصل سنة  22بينها 

                                                           
 .  192، ص  مرجع سابق الذكرالعياضي نصر دين :  -  1
 ( . 12، مرجع سابق الذكر ، المادة )  1990نص قانون اإلعالم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  -  2
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 119إلى  2006عنوان ، ثم عاد لالرتفاع ليصل سنة  79إلى  1997لالرتفاع ليصل سنة 

 1. عنوان

جاء من أجل إعطاء حرية أكثر لممارسة مهنة  1990يمكن القول أن قانون اإلعالم لسنة      

الصحافة و لتحقيق مبدأ الحق في اإلعالم ، فبفضله عرفت الصحافة تطورا ملحوظا أدى إلى 

ظهور العديد من الصحف الخاصة ، التي عرفت استقالال عن السلطة السياسية رغم المضايقات 

اقبة أحيانا ، و بالرغم من كل المضايقات و المشاكل إال أن الصحافة الخاصة كانت و المر

تمضي قدما في سبيل تحرير الصحافة المكتوبة بصفة خاصة من قبضة السلطة و من 

المضايقات األمنية و االقتصادية و هذا ما يشهد له الجميع من خالل ما حققته عدة صحف 

حائط كل العقبات المحيطة بها ، و خير دليل على ذلك وطنية في الميدان ضاربة عرض ال

نسخة يوميا و كذا  3040030أكثر من  1999صحيفة الخبر التي وصل عدد سحبها سنة 

  2نسخة يوميا . 103335جريدة الوطن التي بلغ سحبها في نفس السنة 

 : تطور الصحافة الخاصة في ظل السياسيات اإلعالمية بالجزائر . 03المطلب 

يعتبر عن السياسات اإلعالمية بأنها مجموعة اإلجراءات التي يستخدمها النظام السياسي        

فهي التلخيص النوعي  –الجسد االجتماعي  –لتنظيم عمليات االتصال و تفاعالتها في الهيكل 

ر المجسد للواقع بصراعاته و تناقضاته و سياقه التاريخي مستخدنا وسائل اإلعالم كوسائط للتعبي

و التوجيه و الضبط االجتماعي وقد مرت الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر بأربع مراحل 

 أساسية منذ االستقالل إلى يومنا هذا و تتمثل هذه المراحل فيما يلي :

  : 1990إلى  1989المرحلة األولى من  

م لقطاع اإلعالم إال أن السلطة استمرت على المنظ 1982فيفري  06بالرغم من صدور قانون 

منهجها في السيطرة و الرقابة على كافة أنشطة اإلعالم ، و بقي دور الصحافي ينحصر في 

                                                           
 .  18، ص  1999، د.ط،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  حقائق و أبعاداإلعالم معارف قالية إسماعيل :  -  1
، رسالة ماجستير في  اإلعالمية للجريمة غير المنظمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصةوسار نوال ، المعالجة  -  2

 .  122، ص  2012علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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الموظف البيروقراطي الذي يخضع لمن هو أعلى منه في السلطة السياسية ، بمعنى تكريس مبدأ 

الحق في اإلعالم كحق ثابت للمواطن ،  القرارات الفوقية في توجيه اإلعالم و رغم التأكد على

و حرية الوصول إلى مصادر المعلومة إال أن هذا المبدأ ظل حبرا على ورق و لم يتعد كونه 

شعار للسلطة تتقدم به في المناسبات مستخدمة سياسة ذر الرماد على العيون ، و هذا ما يؤكد 

افة لم تكن تمثل سوى سندا لإلعالم التناقض الواضح بين ما يقال و ما يمارس كما أن هذه الصح

  1الرسمي و قناة له . 

التي كانت لها  1988و عرفت هذه المرحلة تغييرا في الميدان السياسي بعد أحداث أكتوبر     

الدور األكبر في إحداث القطعية مع ممارسات الحزب الواحد و الفكر االشتراكي التسلطي ، أما 

استجابة لمتطلبات  1982المعدل لقانون  1990في الميدان اإلعالمي إصدار قانون اإلعالم 

حلة الجديدة و هي مرحلة التعددية اإلعالمية إضافة إلى حماية الصحافة من الضغوطات المر

 السياسية و المالية .

هدددذا التغييددددر فددددي الميدددددان السياسددددي جسدددددته عددددة شخصدددديات مددددن خددددالل إعالنهددددا عددددن      

تأسددديس أحدددزاب سياسدددية ، ثدددم جرائدددد حزبيدددة مسدددتقلة ناطقدددة باسدددم الحدددزب ثدددم جددداءت تعليمدددة 

رفددددع احتكددددار السددددلطة لملكيددددة وسددددائل  1990رئدددديس الحكومددددة " مولددددود حمددددروش " سددددنة 

 14و تجسدددديد ذلددددك مددددن خددددالل المددددادة  اإلعددددالم ، ممددددا سددددمح بظهددددور الصددددحافة الخاصددددة ،

التدددي نصدددت بصدددريح العبدددارة ألول مدددرة فدددي تددداريخ المسدددتقلة علدددى إنشددداء الصدددحف الخاصدددة 

حيدددث تدددنص هدددذه المدددادة " إصددددار نشدددرية حدددرة ، غيدددر أنددده يشدددترط لتسدددهيله و رقابدددة صدددحته 

 يوما من صدور العدد األول ".  30تقديم تصريح مسبق في ظرف ال يقل عن 

حكومدددة الجزائريدددة إلدددى اتخددداذ تددددابير ترمدددي إلدددى تجسددديد هدددذه الحريدددة فألغدددت بدددادرت ال    

  2. 1990وزارة اإلعالم و عوضتها بالمجلس األعلى لإلعالم في جويلية 

                                                           
، رسالة ماجستير ، معهد علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ،  2001 – 1990الصحافة المستقلة بين السلطة و اإلرهاب قادم جميلة ، -  1

 .  33، ص  2003
 .  34، ص  نفس المرجع -  2
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 :  1995إلى  1990المرحلة الثانية من  

ة فددددي تاريخهددددا وتتميددددز هددددذه المرحلددددة بدددددخول الجزائددددر فددددي فتددددرة عصدددديبة و غيددددر مسددددتقر

المعاصدددر و قدددد تميدددزت هدددذه المرحلدددة بتراجدددع الصدددحافة الخاصدددة و اصدددطدامها مدددع السدددلطة 

السياسدددية لتددددخل الصدددحافة مرحلدددة الصدددراع و المسددداومات ، و كاندددت بدايدددة الصدددراع بدددين 

السددددلطة و الصددددحافة الخاصددددة ، و مددددن هنددددا بدددددأ الصددددحفيون يدددددخلون المحدددداكم و المجددددالس 

 القضائية .

امتثدددددال عددددددد مدددددن الصدددددحافيين أمدددددام الفدددددرق الخاصدددددة التدددددي أنشدددددأتها السدددددلطة و هدددددذا ب    

إلضدددعاف الصدددحافة و إخضددداعها لهدددا ، باإلضدددافة إلدددى تسدددجيل اختفددداء الكثيدددر مدددن العنددداوين 

 ألسباب إما سياسة أو مالية . 

و فددي خضدددم التصددداعد األمندددي الخطيددر الدددذي عرفتددده الجزائدددر فقددد طالدددت االغتيددداالت حتدددى   

 أجبر الكثير منهم على الهجرة إلى الخارج . الصحفيين مما 

إلى  1990و يعبر األستاذ " إبراهيم إبراهيمي " عن وضعية الممارسة المهنية الصحفية من 

 1988مسؤوليات قبل  بقوله : الحظنا عودة الصحفيين الذين كانوا قد شغلوا مناصب و 1995

أيديهم القناة التلفزيونية الوحيدة و وكالة ، فهؤالء الموظفون في قطاع الثقافة استرجعوا بين 

اإلشهار ، الصحف ، و عودة الرقابة و الضغوطات المالية و المتابعات القضائية من خالل 

بوزارة الداخلية و تشكيل لجان للقراءة على مستوى  1994تشكل خلية لالتصال في جوان 

  1المطابع .

 :  1999إلى  1995المرحلة الثالثة من      

إلى غاية انتخاب  1995تمتد هذه المرحلة من تولي " أحمد أويحيي " رئاسة الحكومة سنة 

و تعرف هذه المرحلة 1999الرئيس " عبد العزيز بوتفليقة " رئيسا للجمهورية في أفريل 

                                                           
 .   58 – 57، ص  مرجع سابق الذكرمعارف قالية إسماعيل:  -  1
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ادة في النشر على بمرحلة االستقرار النسبي بالنسبة للصحافة الخاصة حيث شهدت توسعا و زي 

 حساب صحافة القطاع العام .

زيادة في السحب ليتضاعف ست مرات لتحل صحيفتي  1997عرفت الصحافة خالل سنة 

و في ظل المنافسة و  1998ألف نسخة يوميا ، و في  130الزيادة بما يعادل  libertéالخبر و 

سها ليقدر عدد الصحف دخول الصحافة اقتصاد السوق اختفت العديد من العناوين بسبب إفال

   1عمومية . 06يومية منها  31خالل هذه السنة ب 

 إلى يومنا هذا :  1999المرحلة الرابعة من  

تميزت هذه المرحلة بتراجع الصحافة الخاصة و اشتداد الخناق عليها ، و تبدأ هذه المرحلة من 

المرحلة بالفارغة بالنسبة لإلعالم تولي " عبد العزيز بوتفليقة " الرئاسة ، كما يمكن وصف هذه 

ككل ، إذ عادت الدولة من بعيد اتفرض رقابتها مجددا على وسائل اإلعالم خاصة العمومية ، 

بعد ما كانت متفتحة نسبيا ، كما أن الصحافة الخاصة العمومية ، بعد ما كانت متفتحة نسبيا ، 

كان عدد النشريات  1999ي كما أن الصحافة الخاصة عرفت نوعا من التضييق عليها ، فف

عرف سيطرة اليوميات على باقي النشريات من ناحية السحب ، إذ  نشرية إال أنه 250أكثر من 

يومية  35ألف نسخة يوميا ، مع أن عددها كان  200مليون و  01وصل مجموع سحبها إلى 

 2فقط .

را للمناقشة في الدفن النهائي لمشروع قانون اإلعالم الذي كان مقر 1999كما شهدت سنة 

و التي جاءت ببوتفليقة إلى الحكم و الذي صرح علنا بأن وسائل  1998الدورة الخريفية 

اإلعالم الثقيلة ملك للدولة و لن تخدم إال السياسة التي تتبناها السلطة كما أعلن عن غلق قطاع 

 بلندن . MBCالسمعي البصري أمام الخواص و ذلك في مقابلة أجرتها معه 

                                                           
 .  126، ص  الذكرمرجع سابق وسار نوال ،  -  1
 .07، ص  1999، الجزائر  تقرير حول وضعية وسائل اإلعالم و حرية الصحافة في الجزائرالفدرالية الدولية للصحفيين ، -  2
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و هدذا بتوقيدف  2003و لقد بلغ الخالف بين الصدحافة المسدتقلة و السدلطة ذروتده فدي صديف    

، و  Le soir Algérie،Le Matin L’Expression Libertéسدت عنداوين منهدا الدرأي ،

يدة و هددفها هذا ألسباب تجارية و سياسية غير أن بعض المسئولين يؤكدون أن هذه األسدباب واه

 النيل من هذه الصحف جراء معارضتها لسياسة الرئيس . 

قدانون خداص بالعقوبدات المعددل ، و الدذي كدرس توجيهدات السدلطة و  2010و عرفت سدنة     

  1هو ما جعل الصحفيون يعتبرونه قانون مشددا للخناق على حرية الصحافة .

 الصحافة الخاصة في الجزائر .  سمات : 04المطلب 

كنقطدددة تحدددول للجزائدددريين فبعدددد فتدددرة متشدددعبة مليئدددة باليدددأس و الخدددوف  1989أتدددي دسدددتور 

و فقددددان األمدددل اعتدددزم األمدددل اعتدددزم هدددذا الدسدددتور مشددداركة كدددل جزائدددري و جزائريدددة فدددي 

تسددديير الشدددؤون العموميدددة و القددددرة علدددى تحقيدددق العدالدددة االجتماعيدددة و المسددداواة و ضدددمان 

 الحرية لكل فرد . 

النشر بكل أنواعه هدو أحدد دعدائم الديمقراطيدة و أقدوى ضدماناتها ، ألن الديمقراطيدة  ربما أن    

بدون نشر و إعالم ال تتعدى كونها ديمقراطية عرجاء و صورية ، لهذا كان البد من فتح المجدال 

و ديمقراطيته كما هو الشأن بالنسبة لألحزاب ، و كانت نقطة االنطالقة التي جاءت مدع " مولدود 

" رئيس الحكومة األسبق ، الذي أعطى الضوء األخضر للصحفيين ليجربوا حظهدم مدع حمروش 

   2الصحافة المستقلة .

عرفددددت الصددددحافة الخاصددددة أو المسددددتقلة نجاحددددا سددددريعا و يمكددددن أن نضدددديف الصددددحافة     

نالحددددظ أن  إلددددى يومنددددا هددددذا 1990الحزبيددددة رغددددم قصددددر فتددددرة تجربتهددددا ، حيددددث منددددذ سددددنة 

القددددراء يميلددددون إلددددى مطالعددددة و تصددددفح الصددددحف الصددددادرة باللغددددة الفرنسددددية و التددددي هددددي 

إحدددددى مميددددزات الصددددحافة الخاصددددة ، نظددددرا لتعدددددد عناوينهددددا مقارنددددة بالصددددحف الصددددادرة 

باللغدددة العربيدددة و حسدددب كثيدددر مدددن النقددداد و البددداحثين فدددإن هنددداك أسدددبابا و دوافدددع كثيدددرة أدت 

                                                           
 .  45، ص  مرجع سابق الذكرقادم جميلة ،  -  1
 . 56، ص  مرجع سابق الذكرمعارف قالية إسماعيل : -  2
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لمكتوبدددة بدددالجزائر فدددي فتدددرة ميالدهدددا و مراحلهدددا األولدددى و مدددن بدددين إلدددى ازدهدددار الصدددحافة ا

 هذه األسباب ما يلي :

الطريقدددة التدددي تدددتم بهدددا المعالجدددة الصدددحفية لألخبدددار ، و التدددي تتميدددز بدددالجرأة و النقدددد  •

ممددددا أكسددددبها مصددددداقية الجمهددددور ، و جعددددل القددددراء يجمحددددون عددددن مطالعددددة جرائددددد القطدددداع 

 المعالجددددة السددددطحية لألحددددداث مددددع اإلطددددراء و المدددددح للسددددلطة ، والعددددام ، و التددددي ميزتهددددا 

التددي فددي مجملهددا تعبددر عددن خطدداب السددلطوي الددذي ال يتناسددب بددل يتعددارض كليددة مددع حريددة 

 1التعبير و حق المواطن في اإلعالم كحق مقدس .

الددددرأي و الددددرأي  -تعطددددش القددددارئ الجزائددددري إلددددى األخبددددار ذات الددددرأي المخددددالف   •

و نقدددد المسدددئولين و كشدددف عيدددوبهم و أخطدددائهم التدددي تتسدددتر عنهدددا صدددحف القطددداع  –األخدددر 

العدددام و ال تكشدددفها للجمهدددور بسدددبب االحتكدددار الممدددارس مدددن طدددرف السدددلطة ، هدددذا مدددا دفدددع 

الصددحف الخاصددة السدددعي دومددا لنشددر مقددداالت تحليليددة بددالجرأة و النقدددد ممددا أكسددبها جمهدددورا 

 . كبيرا و إقباال و رواجا منقطع النظير 

القناعدددات السياسدددية التدددي كاندددت لددددى أقطددداب الصدددحافة الخاصدددة كدددان لهدددا دورا كبيدددرا  •

فدددي نجددداح الصدددحافة الخاصدددة و ازدهارهدددا ، نظدددرا لتناسدددب أفكارهدددذه األقطددداب مدددع أفكدددار 

الكثيددددر مددددن األحددددزاب السياسددددية و الجمعيددددات االجتماعيددددة و التددددي كانددددت تنشددددر أفكارهددددا و 

ة ، و تجدددر اإلشددارة هنددا إلددى أن هددذه الفتددرة عرفددت مواقفهددا علددى صددفحات الجرائددد الخاصدد

تطددورا نوعيددا إلددى جانددب التطددور الكمددي ، و الددذي تمثددل فددي حريددة التعبيددر و لددو أنهددا كانددت 

مددددن  1990نسددددبية إال أن هددددذا لددددم يمنددددع مددددن تندددداول القضددددايا الشددددائكة ، و التددددي كانددددت قبددددل 

نزاعدددات بدددين السدددلطة المحظدددورات كمدددا تميدددزت هدددذه الفتدددرة أيضدددا بنشدددوب عددددة خالفدددات و 

 2السياسية من جهة و الصحافة الخاصة من جهة أخرى .

                                                           
 .  57، ص  نفس المرجع -  1
 ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع  1، ط الصحافة المكتوبة و السمعية و البصرية في الجزائرتواتي نور الدين :  -  2

 .  32 – 31، ص  2008، ) د.م.ن ( ، 
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 المبحث الثالث : الصحافة المكتوبة و قضايا المجتمع الجزائري 

ترتكدددز الصدددحافة المكتوبدددة علدددى متابعدددة األحدددداث و القضدددايا الحاصدددلة داخدددل المجتمدددع و     

اسدددية معالجدددة القضددايا و أخبدددار مددن أجدددل تعريدددف القددارئ بمدددا يحددددث يعتبددر مدددن مهامهددا األس

 حوله بإضافة إلى محاولتها نشر الوعي و تكريس رأي مؤيد ألفكارها . 

 : عالقة الصحافة المكتوبة بالمجتمع .  01المطلب 

تشددددكل الصددددحافة المكتوبددددة عنصددددرا أساسدددديا فددددي تشددددكيل و توجيدددده المجتمددددع فعنصددددرنا    

بددده مدددن إيقددداع سدددريع فدددي مسدددتوى األحدددداث و القضدددايا ، خاصدددة القضدددايا الدددراهن بمدددا يمتددداز 

االجتماعيددددة و نشددددر المعلومددددات ، جعددددل الفددددرد داخددددل المجتمددددع شددددغوف بالحصددددول علددددى 

المعلومددة التددي تقدددمها لدده الصددحافة بصددورة واضددحة عمددا يدددور حولدده مددن وقددائع و أحددداث 

وندددده جددددزء مددددن هددددذا المجتمددددع و اإلنسددددان بطبيعتدددده ميددددال للقضددددايا ذات البعددددد االجتمدددداعي لك

فتعمدددل الصددددحافة المكتوبددددة علددددى نشددددر مثدددل هددددذه الوقددددائع االجتماعيددددة و التحاليددددل المنطقيددددة 

المبنيددددة علددددى ربددددط الحقددددائق مددددن أجددددل جددددذب القددددارئ و حتددددى يسددددتطيع بلددددورة أفكدددداره ، و 

تكددددوين رأي معددددين عددددن مجمددددل مددددا يدددددور حولدددده مددددن أحددددداث سددددواء كانددددت اجتماعيددددة أو 

 ية محلية أو عالمية . سياسية أو اقتصاد

و الصدددحافة المكتوبدددة تسدددتطيع أن تقدددوم بواجدددب تندددوير المجتمدددع بشدددأن القضدددايا المجتمعيدددة   

و تزويددددد جمهورهددددا بالمعلومددددات الكافيددددة و الحقددددائق التددددي تسددددمح لدددده بددددإدراك مجريددددات مددددا 

  1يدور في مجتمعه و يخلق له القدرة على التعبير عن رأيه .

و تتمتع الصحافة بدور فعال حيث لها تأثير كبير في الرأي العام من خالل عدة وسائل تعتمدها  

في معالجة القضايا االجتماعية كما لها القدرة على خلق رأي عام موحد إزاء قضية معينة 

. إلخخاصة القضايا اإلجرامية مثل االختطاف ، القتل ، االغتصاب .... 

                                                           
،  16/05/2010، عالقة الصحافة المكتوبة بالمجتمع و القضايا االجتماعيةأميرة عادلة بنت عبد هللا ،  -  1

http://www.aleqt.com/2010/05/16/article_393609.html  22:13، ساعة 14/04/2017، تاريخ اإلطالع . 

http://www.aleqt.com/2010/05/16/article_393609.html
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الصددحافة المكتوبددة مددن المجدداالت التددي شددهدت تطددورا هددائال خاصددة فددي القددرن العشددرين و مددن 

منطلددق اهتمامهددا باإلنسددان فددي دائددرة مجتمعدده و كافددة المجتمعددات مددن حولدده ، حيددث تسددتطيع 

الصحافة أن تترجم مدى الترابط الجدلي و التفاعل بينها و بين األحداث التي تهم األفدراد ، و مدن 

هي تشكل قالب الترشيح لألحداث أي تعمل على نشر ما يهم القارئ و مدا يتدأثر بده مدن أجدل  هنا

جذبه خاصة القضايا االجتماعية ألنها تمثل محيطه و شعوره بانتماء لهذا المجتمدع يحدتم عليده أن 

 يتأثر لما يحدث داخله . 

أن يكددون لاللتددزام  كمددا أن الصددحافة المكتوبددة تقدددم رسددالة مشددرفة فددي المجتمددع مددا يتطلددب   

االجتماعي و األخالقي ركن أساسي من األركان التي تقوم عليها ، فالصحافة هدي حجدز الزاويدة 

في أي مجتمع ينتظر منها أن تكون فاعال و تستطيع عبر تبنيها سياسة شدفافية و حضدارية تكدون 

المهمددة و ذات قددادرة علددى خلددق اتجاهددات داخددل المجتمددع بشددأن القضددايا االجتماعيددة المتعددددة و 

   1الجدل الواسع . 

تكمن جاذبية الصحافة المكتوبة حيث أنها تعد من أقدم وسائل اإلعالم ، فهي تأتي قبدل السدينما    

و الراديو و التلفزيون بما يزيد عن مائتين و خمسين عاما ، و ال غنى ألي مجتمع عدن الصدحافة 

فاظ بالمعلومات التي تحتويهدا أكثدر مدن مدرة ، كما أن للكلمة المطبوعة تأثيرا كبيرا و يمكن االحت

كما أن بعض المواد المطبوعدة تحتدوي علدى صدور ملوندة و أسدلوب شديق فدي المعالجدة و تقدديم 

الموضددوعات التددي تتحدددث عنهددا بإفاضددة و إسددهاب و يمكددن حصددر جاذبيددة الصددحف فددي النقدداط 

 التالية : 

o  الصحف واسعة االنتشار ، و يقدرأ الصدحيفة أكثدر مدن فدرد واحدد ، ممدا يهيدئ المزيدد مدن

 الدراسة و الفهم و التعمق و يسمح بالتخيل . 

 

                                                           
 .  نفس المرجع -  1
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o  تلقدددى الصدددحف إقبددداال مدددن أوسددداط المثقفدددين الدددذين يخدددرج مدددن بيدددنهم قدددادة الدددرأي العدددام

فضددال عددن تددوافر الرغبددة لددديهم مددن نقددل مددا قددرءوه إلددى ، و مددا يتمتعددون بدده مددن قددوة إقندداع 

  1األخرين ، مما يساعد على انتشار المضمون اإلعالمي .

o  تتددديح الصدددحف للقدددارئ الحريدددة الكاملدددة فدددي الوقدددت الدددذي يحددددده السدددتقبال الرسدددالة

 اإلعالمية و إعادتها عندما يريد . 

o و " بيرسددددلون " ، تؤكددددد التجددددارب التددددي أجراهددددا " الزار سددددفيلد " و " دوب ويلددددز "

أن وسدددددائل االتصدددددال المكتوبدددددة أو المطبوعدددددة تتفدددددوق علدددددى الوسدددددائل األخدددددرى بالنسدددددبة 

للجمهددددور القددددارئ ، و ذلددددك لمددددا تتميددددز بدددده مددددن مقدددددرة علددددى عددددرض التفاصدددديل الدقيقددددة و 

الموضددددوعات الطويلددددة التددددي تسدددداعد علددددى توضدددديح األمددددور للقددددراء و تهيددددئ لهددددم الدراسددددة 

مكانيدددة قراءتهدددا فدددي الوقدددت و المكدددان المناسدددب ممدددا يضدددفي عليهدددا المتأنيدددة باإلضدددافة إلدددى إ

  2صفة الخصوصية . 

 تقوم عالقة الصحافة المكتوبة بالمجتمع أو بالتنشئة االجتماعية وفق نظرتين أساسيتين: 

ترى بأن الصحافة المكتوبة مهما كان نوعها تعمل على تقديم مجموعة من  : النظرة األولى

ثقافية و السلوكية ، فهي تمرر عبر خطابها المبادئ التي تدافع عليها و في الرموز و القوالب ال

هذا الصدد يرى " أبراهام مولز " بأن الصحافة الحرة حاولت من جهتها تنشئة الجمهور بدون 

اإلعالن عليه من طرفها ، بالجمع بين المعنى و المتطلبات الجمالية و هذا عن طريق استعمال 

إليها و توظف الصور البالغية فكل هذا يدخل فيما يعرف بكيفية تقديم لغة الفئة الموجهة 

الموضوع ،  و يرى " أبراهام مولز " أن الصحافة المكتوبة تساهم بأكبر قدر في تنشئة األفراد 

 . و الجماعات عن طريق ميكانيزماتها في التأثير و خلق التبعية

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة  2010تناول اإلعالم الرياضي لمشروع االحتراف في كرة القدم الجزائرية لسنة بلوني عبد الحميد ،  -  1

 .  96، ص  2011،  03ماجستير ، في اإلعالم الرياضي التربوي ، جامعة الجزائر 
 .  185، ص  2000، مكتبة عالم الكتب ، القاهرة ،  1، ط األسس العلمية للعالقات العامةعجوة علي :  -  2
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هي التي أكدها " الزار سفيلد " بأن رسالة وسائل اإلعالم الجمعي ليست لديها :  الثانيةالنظرة 

مباشرة على األفراد ، إال عندما تقاد و تسيير من طرف أشخاص يتمتعون داخل وسطهم ببعض 

 1التأثير من قادة الرأي " .

 : الصحافة المكتوبة و الرأي العام .  02المطلب 

توبدددددة تعدددددد مدددددن العوامدددددل التدددددي سددددداهمت كثيدددددرا فدددددي حفدددددظ التدددددراث إن الصدددددحافة المك     

اإلنسددداني فدددي شدددتى المجددداالت ، لدددذلك تشدددترك مدددع وسدددائل اإلعدددالم و االتصدددال فدددي الفعاليدددة 

 مع قدرتها على استدامة أو ديمومة األثر . 

مازالدددت الصدددحافة تقدددوم بكشدددف السدددر علدددى بعدددض الفضدددائح و لكنهدددا لدددم تعدددد قدددادرة علدددى     

رى للددددرأي ، و مددددع ذلددددك فددددإن التحاليددددل و األبحدددداث الخاصددددة لوظددددائف خلددددق حركددددات كبدددد

الصددددحافة قددددد بينددددت تأثيرهددددا الكبيددددر و مدددددى أهميتهددددا ، و ضددددرورتها كعامددددل مددددن عوامددددل 

التددوازن فددي إطددار الحيدداة االجتماعيددة و هددي تعمددل علددى تدددعيم روابددط االنتمدداء بددين مختلددف 

  2 الفئات االجتماعية و المجموعة القومية و الدولية .

تمثددددل الصددددحافة إحدددددى األدوات األساسددددية لإلعددددالم ألنهددددا تددددؤدي دور كبيددددر فددددي بلددددورة     

الددددرأي العددددام و تكددددوينهن و هددددي تقددددوم بنقددددل األخبددددار و عرضددددها و التعليددددق عليهددددا ، و لهددددا 

 رسالة سياسية و اجتماعية و ثقافية . 

 ماعية ". قال هتلر عن الصحافة " إنها مدرسة يلتقي فيها الجمهور علومه االجت

 قال خروتشوف " إن الصحافة هي سالحنا الفكري و اإليديولوجي " .

و وصفها بعض الكتاب بأنها تمثل السلطة الرابعة في المجتمع و يتحدث الكاتب الفرنسي 

المتخصص " برنار فونين " عن الصحافة فيقول " إن السلطة الرابعة هي في الواقع السلطة 

 ارات الرأي العام ، و الرأي العام فياألولى و ذلك ألنها تمثل تي
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األنظمة الديمقراطية خاصة بتجسيد قيم المجتمع و يرسم حدود الشأن القضائي و يوصي بتعيين 

 السلطة اإلجرائية " . 

هة إن الصحافة المكتوبة في وقتنا الحاضر تقوم بتوجيه و ترشيد الرأي العام ، و هي من ج   

تمثل أداة مؤثرة لتعبير عن االتجاهات في المجتمع ، و من جهة تقوم بدور المراقب للحكومة 

لذلك تعتبر الصحف من أهم وسائل االتصال بين الجماهير ، و من وظائفها األساسية اإلعالم و 

هم على التوجيه و اإلرشاد ، كما تقدم للناس األخبار و المعلومات و األفكار و اآلراء التي تساعد

تكوين الرأي العام الصحيح في المسائل العامة و ما يعترضهم من مشكالت في جميع النواحي 

  1اجتماعية سياسية اقتصادية ...الخ .

تؤثر الصحافة في الرأي العام المثقف و المنقاد كما تتأثر بالرأي العام القائد ألن الصحف    

غالبا ما تكون ضمن الرأي العام ، فالجريدة تأثر بطريقة خاصة في الرأي العام ، و هذا من 

خالل المميزات التي تخص بها هذه الوسائل ، فتكرار فكرة معينة مقدمة في أكثر من قالب و 

كثر من نوع صحفي يؤدي إلى بث و ترسيخ هذه الفكرة في عقول األفراد و تعتبر الصحافة أ

بمثابة السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية بعد السلطات الثالث التشريعية و التنفيذية و 

القضائية وترى هذه الدول أن الصحافة شديدة التأثير في الرأي العام لذلك حافظت على سمعتها 

 ت على حماية حريتها بما يتوافق مع الصالح العام . و حرص

لكددن الصددحف تختلددف فيمددا بينهددا فددي طريقددة عددرض األخبددار و األفكددار و يرجددع هددذا إلددى   

اختالفهددا فددي خططهدددا و سياسددة تحريرهدددا فددبعض الصددحف إخباريدددة بحتددة تعتمدددد غالبددا علدددى 

اريدددة ، و لددديس اإلثدددارة مدددن أجدددل جلدددب القدددارئ لتضدددمن أكبدددر توزيدددع ممكدددن فهدددي صدددحف تج

  لها رسالة اجتماعية أما البعض األخر فهي صحف الرأي تتبني مذهبا سياسيا معينا أو
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تددددافع عدددن وجهدددة نظدددرا حزبيدددة معيندددة و منهدددا الصدددحف الحكوميدددة التدددي تعدددالج األخبدددار مدددن 

  1زاوية تقدم اتجاهها السياسي .

فالصددددددحافة أصددددددبحت أداة سددددددهلة لتكييددددددف الددددددرأي العددددددام خصوصددددددا و أن الندددددداس ال      

يمتلكددون فددرص متسدداوية للتعلددديم و التثقيددف ، كمددا يددرتبط شدددكل الددرأي العددام بسياسددة الكاتدددب 

نفسددده باإلضدددافة إلدددى أن القدددارئ العدددادي يحددداول تجندددب التعدددب فدددي التفكيدددر و االسدددتنتاج لدددذلك 

هزة و يكدددون مسدددتعدا لقبولهدددا و تقبلهدددا دون اعتدددراض يرغدددب فدددي الحصدددول علدددى أفكدددار جدددا

خاصدددة فدددي العصدددر الحدددالين و عصدددر السدددرعة فالقدددارئ لددديس لديددده الوقدددت الكدددافي للتفكيدددر و 

الحكدددم علدددى األحدددداث بنفسددده ، لدددذلك يكتفدددي بتصدددفح بعدددض الفقدددرات فدددي بعدددض المقددداالت 

خبددددار للحصددددول علددددى األخبددددار أو يأخددددذ مددددن الصددددحف مددددا يهمدددده أو مددددا يميددددل إليدددده مددددن أ

 اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ....الخ . 

كددددذلك يتهافددددت الندددداس علددددى الفضددددائح التددددي تعطيهددددا الصددددحافة لددددذلك عملددددت الدددددول علددددى   

مراقبدددة الصدددحف مدددن خدددالل فدددرض تشدددريعات لتفدددادي التشدددويش علدددى األفكدددار ، فالصدددحافة 

ا أنددده يمكدددن أن و بفضدددل مزاياهدددا تعتبدددر الوسددديلة األكثدددر تدددأثيرا فدددي تكدددوين الدددرأي العدددام ، كمددد

يقرأهددددا اإلنسددددان عدددددة مددددرات ، و كددددذا تمكندددده تخزينهددددا و اسددددتطاعة الفددددرد المددددتعلم إطددددالع 

 اإلنسان األمي ، و يؤثر في تكوينه . 

و بالنسددددبة للددددرأي العددددام تتحمددددل وسددددائل اإلعددددالم و خاصددددة الصددددحافة مسددددؤولية ج خطيددددرة  

تبرهددددا الددددكتور " غددددازي لدددذلك يجدددب تزويددددد الجمهدددور باألخبددددار الدقيقدددة ، هددددذه األخيدددرة يع

   2إسماعيل رباعية " غذاء الرأي العام .
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إن من بين وسائل اإلعالم التي تساهم بشكل واضح في تشكيل الرأي العام هي الصحافة 

المكتوبة ، لما لهذه األخيرة من قدرة على كسب القراء و التأثير فيهم بصفة سريعة فهي بذلك 

تحتل المقام األول بين وسائل اإلعالم قوة في التأثير في الرأي العام و يرجع ذلك لعدة أسباب 

أبرزها أن الصحافة تهتم أكثر من سواها مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى بكشف الغموض في 

القضايا السياسية و االجتماعية و مناقشتها بإسهاب و عرض وجهات النظر المختلفة و خلفية 

 1باء.األن

 : عالقة الجمهور الجزائري بالصحافة المكتوبة .  03المطلب 

تددددددؤدي الصددددددحافة المكتوبددددددة فددددددي المجتمددددددع الجزائددددددري الدددددددور الهددددددام فددددددي اإلخبددددددار      

و اإلعددددددددالم باألحددددددددداث اليوميددددددددة الوطنيددددددددة و العالميددددددددة و نشددددددددر األفكددددددددار و الحقددددددددائق 

للنددددداس و التغيدددددرات التدددددي تحددددددث فدددددي المجتمعدددددات علدددددى كافدددددة األصدددددعدة و مدددددا يميزهدددددا 

طبيعددددددة العالقددددددة التدددددددي  عددددددن بقيددددددة الوسددددددائل اإلعالميدددددددة ببسدددددداطة شددددددروط اقتنائهدددددددا و

تربطهددددددا بالجمدددددداهير مددددددن األلفيددددددة و التعددددددود علددددددى قددددددراءة أخبددددددار الصددددددحف عنددددددد كددددددل 

صددددددباح ، حيددددددث تعددددددرض و تعددددددالج و تنقددددددل األخبددددددار التددددددي تمكنهددددددا مددددددن كسددددددب أكبددددددر 

قددددددر مدددددن الجمددددداهير و تحددددددد أبعددددداد عالقدددددة الجمهدددددور الجزائدددددري بالصدددددحافة المكتوبدددددة 

 وفق ما يلي : 

 األبعاد النفسية :  -1

قة الفرد الجزائري بالصحافة المكتوبة هي عالقة نفسية بمعنى يلجأ إلى مضامينها بحثا عال  

إلشباع رغبات نفسية معينة أو ما يجعله يجد حلول لمشاكله االجتماعية فهي تشكل جزء من 

رغباته فإذا تحققت دوافعه و حاجاته التي يريدها من معلومات و أخبار هذا يولد لديه الرضا و 

     2ذا لم تلبى احتياجاته من المؤكد أن يوجد تنافر و تجنب للقراءة .العكس إ
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 تقدير الذات :  -2

بمعنى أن الفرد الجزائري في عالقته مع الصحافة المكتوبة يبحث عن معلومات و التعرف     

على األحداث التي تمكنه من التميز عن اآلخرين ، و تجعله يكسب إعجابهم و تقديرهم فقد ظهر 

هذا البعد بشكل جلي في مرحلة العشرية السوداء التي جعلت الجزائري يبحث عن مصدر 

حقيق ذاته مع اآلخرين و نظرا لالنغالق اإلعالمي المرئي و المسموع جعل من المعلومات لت

 الصحافة المكتوبة الجزائرية و األجنبية المصدر الوحيد للمعلومات . 

 األبعاد االجتماعية :  -3

ميال إلى الجماعة و تكوين عالقات من أجل المحافظة على بقائه اإلنسان ذو طبيعة اجتماعية    

عضو في المجتمع و لذلك يجب مسايرة األحداث لفرض نفسه و مكانته حيث يكون و استمراره ك

على علم بما يجري حوله من وقائع تنشرها الصحافة المكتوبة وتناقلها في الجماعة و يمكن 

 تلخيص األبعاد االجتماعية في : 

حول قضايا  : الحاجة إلى االنتماء : إن ما تعرضه الصحافة المكتوبة الجزائرية من معلومات1

سياسية و اجتماعية و اقتصادية و رياضية تعود على الفرد بالفائدة عندما يناقشها على مستوى 

 جماعاته إذ تزيد من مكانته و انتمائه فيها و أكثر حضورا فيها . 

تشكل الصحافة المكتوبة الجزائرية شكال من أشكال التواصل  : التواصل االجتماعي :2

االجتماعي فهي تجمع األفراد رغم تباعدهم و تشاركهم مشاكلهم و اهتماماتهم ، و مادام السمعي 

   1البصري في الجزائر مغلق فإن الصحافة المكتوبة تعد ملجأ لتبادل تجاربهم .

 البعد االقتصادي :  -4

بالصحيفة على أبعاد اقتصادية أيضا فثمن هذه األخيرة قد يؤثر في  تتعلق عالقة الفرد     

دج ( سعر مرتفع عند  10شرائها من عدمهن فعند الكثير من الجزائريين يعد ثمن الجريدة ) 

 ذوي الدخل الضعيف أو البطالين ، يضاف إلى قضية التوزيع و مدى توفر الجريدة في السوق ، 
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فقد يكون ذلك محددا رئيسيا لطبيعة عالقة الجزائري بالصحافة المكتوبة لقد كانت الصحافة 

المكتوبة وراء الجمهور الجزائري منذ أن فتح لها مجال حرية التعبير حيث أدركت أنه سبب 

إلقاء الضوء على  وجودها أصال ، حيث حاولت أن تلقنه ما يجب أن يفكر فيه ، عن طريق

 1قضايا دون غيرها تمس محيط الفرد الجزائري .

 : دور الصحافة الخاصة في تكوين الرأي العام الجزائري :  04المطلب 

تعتبر الصحافة المكتوبة من أقدم و أهم وسائل االتصال الجماهيري تأثيرا في المجتمع فهي   

ية لألفراد و الجماعات كما تساهم بطريقة تلعب أدوارا أساسية في مختلف مجاالت الحياة اليوم

فعالة في عملية التنشئة االجتماعية بإضافة إلى دورها اإلخباري و اإلعالمي ، وتختلف تأثيرات 

وسائل اإلعالم باختالف أنواعها و مجاالتها و مواضيعها ، و منه يتضح أن تأثير هذه الوسائل 

 مرتبط بخصائص فنية و اجتماعية . 

اإلعالم يجعل المتلقي للرسالة اإلعالمية معرضا لمؤثرات مختلفة قد تغير من تنوع وسائل 

سلوكياته أو تعدلها تبعا لدرجة التأثير ، و هذا ما أشار إليه " برسلون " في قاعدة شهيرة ترمي 

في مضمونها إلى : " أن نوعا ما من االتصال و نوعا ما من الموضوعات تضاف إلى االنتباه 

 ورها من االتصال ، وشروط معينة يمكن أن يحدث قدرا من التأثير .الخاص إلى جمه

فهدددي مدددن وسدددائل التعبيدددر عدددن الدددرأي و فيمدددا يتعلدددق بددددور الصدددحافة المكتوبدددة فدددي تغييدددر 

االتجدددداه و التددددأثير علددددى السددددلوك فمددددن الصددددعب اإلسددددهام فددددي تغييددددر االتجاهددددات و العددددادات 

االتجاهدددات المهدددزوزة و إدخدددال تغييدددرات ذات الجدددذور العميقدددة لكدددن فدددي اإلمكدددان التدددأثير فدددي 

طفيفددة علددى االتجاهددات القويددة ، و مددن ثددم فددإن تغييددر االتجاهددات يددأتي عددن طريددق االتصددال 

   2الشخصي في حين يقتصر دور الصحافة على المساعدة في ذلك بطريقة غير مباشرة.

مدددددن حيدددددث اختيارهدددددا للمواضددددديع المناسدددددبة  و تسدددددتمد الصدددددحافة المكتوبدددددة قدددددوة تأثيرهدددددا   

لجمهورهددددا و مددددن حيددددث االختيددددار الفعددددال لألنددددواع الصددددحفية المالئمددددة لددددذلك و هددددذا بدددددوره  
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 .  62، ص  1990مكتبة األنجلو مصرية ، القاهرة 
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يتطلدددب معرفدددة جيددددة لخصدددائص جمهورهدددا ، لدددذا تتميدددز الصدددحافة المكتوبدددة عدددن غيرهدددا مدددن 

غة الوسددددائل اإلعالميددددة األخددددرى بضددددرورة الددددتحكم فددددي اختيددددار األنددددواع الصددددحفية لصدددديا

الخبددددر ، فدددداألنواع الصددددحفية لددددم تظهددددر فددددي الوسدددديلة اإلعالميددددة مددددن أجددددل تنددددوع إنتاجهددددا و 

تجميلدددده بقدددددر مددددا ظهددددرت مددددن أجددددل أداء مجموعددددة مددددن األدوار و الوظددددائف المتميددددزة و 

  1المتكاملة التي ال تفصل عن الوظيفة العامة للوسيلة اإلعالمية .

أكبدددر و أجمدددل مكسدددب النتفاضدددة أكتدددوبر  إن الصدددحافة الخاصدددة فدددي الجزائدددر هدددي بالتأكيدددد   

فقدددد نشدددأت و ترعرعدددت فدددي ظدددروف مأسددداوية و رغدددم ذلدددك بقيدددت واقفدددة رغدددم انهيدددار  1988

معظدددم المؤسسدددات خدددالل عشدددرية بأكملهدددا ، فقدددد كاندددت والزالدددت الصدددحافة الوحيددددة التدددي لدددم 

تكتدددف بددددورها فدددي اإلعدددالم الدددرأي العدددام الدددوطني و الددددولي بدددل تجاوزتددده مرغمدددة لتدددؤدي 

 ور األحزاب السياسية و الجمعيات و حملت على عاتقها كل هذه األعباء . د

لقد كان للصحافة الخاصة في الجزائر دورا بارزا خالل الكثير من المواقف في تحريدك الدرأي   

العام و تنويره خاصة خالل األزمة األمنيدة و هدو مدا جعلهدا مدن أهدداف اإلرهدابيين حيدث عاندت 

تشدديد الخنداق و إضدافة إلدى ذلدك غتياالت الوحشية فدي حدق الصدحفيين الصحافة الخاصة من اال

الرقابدة مدن طددرف السدلطة السياسدية هددذا مدا أثددر سدلبا علدى إمكانيددة تندوير الدرأي العددام بمدا كددان 

يحدث من حوله و في مجتمعه و بالتالي عدم إمكانية صدنع رأي عدام فعلدي و فدي هدذه األوضداع 

اندت تعيشدها االستثنائية ارتفع عدد المحتجين من أحزاب معارضدة للسدلطة لتقدديم الحقدائق التدي ك

 الجزائر . 

إن الصحافة الخاصة فدي الجزائدر أصدبحت لهدا مؤشدرات كثيدرة مدن خدالل الددور الجبدار الدذي  

تقددوم بدده و الطريقددة التددي تعددرض بهددا األخبددار و تغطددي األحددداث ، حيددث سددمح لهددا هددذا الوضددع 

مهمدة لكدن حريدة التعبيدر فدي الجزائدر كدانبكسب مصداقية الرأي العم و بالتالي تحقيدق مكاسدب 

                                                           
،  ،ورقة بحث قدمت في ندوة دولية حول مفهوم القذف في الصحافةالجزائرية واقع و رهانات جري علي : الصحافة  -  1

 . 09، ص  2003ديسمبر  08و  07الجزائر ، يومي 
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 02صحفي ، و إيداع  65سنوات من وجودها و النتيجة هي اغتيال  03ثمنها غاليا خاصة بعد 

   1صحيفة مغلقة و إعادة الرقابة . 25صحفيين مفقودين و  03صحفيين الحبس و 

جذبه يمكن في كسب إن من الشروط األساسية لتمكين الصحافة المكتوبة من تشكيل رأي عام و 

ثقته ، في هذا المقام يقول " علي جري " إن الرهان األساسي ألي وسيلة إعالمية و طاقمها 

يكمن في نيل الثقة ، فكل الرهانات تصب في هذا االتجاه و ما يمكن إضافته في األخير إن 

لكافية التي تسمح سيطرة السلطة و ملكيتها لوسائل اإلعالم يؤدي إلى افتقار هذه األخيرة للحرية ا

لها بتشكيل توجيهات الرأي العام و المساهمة في صنع القرارات فكلما كانت الصحافة تتمتع 

الحرية الكافية و االستقالل عن السلطة كلما تمكنت في تكوين رأي عام حقيقي و كلما كانت 

ي عام فعلي و مقيدة و تابعة للسلطة لم تتمكن من كسب قرائها و بالتالي إخفاقها في تكوين رأ

  2حقيقي .

و من بين أهم و أبرز القضايا التي شكلت الرأي العام الجزائري هي مباراة مصر الجزائر التي 

خلفت ضجة إعالمية كبيرة بسبب الخالف الذي أججه اإلعالم المصري و الجزائري 

 رهابتصريحات و عبارات الكره و الحقد ، حيث استغلت مصر الفضائيات لتعبير عن وجهة نظ

في حين الجزائر لم يكن لديها سوى الصحافة المكتوبدة نظدرا ألن اإلعدالم السدمعي البصدري فدي 

يددد السددلطة ، وبدددورها الصددحافة الخاصددة تفاعلددت مددع القضددية بشددكل كبيددر حيددث خصصددت لهددا 

صفحات من الجرائد اليومية ما مكن من خلق رأي عدام جزائدري موحدد كلده متفاعدل مدع الفريدق 

 ري و تطورت القضية لبعد سياسي و خلقت توتر بين مصر و الجزائر . الوطني ضد المص

 

                                                           
، دراسة مقارنة تحليلية ليومتي الخبر و الوطن بين  األخبار االجتماعية في الصحافة المكتوبة الجزائريةمقبل نسيمة ،  -  1

 . 32، ص  2001في علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير  2000 – 1991
 . 11، ص مرجع سابق الذكر علي جري :  -  2
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  خالصة :

ما يمكن قوله في نهاية هذا الفصل ، أن الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر عرفت تطورا    

الذي أتاح لها حرية التعبير و االنتقاد و االهتمام الواسع بمختلف القضايا  1990كبيرا بعد قانون 

واضيع على اختالف أشكالها سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية ، هذا التنوع في طرح الم

مكنها من التأثير في الرأي العام بقوة و القدرة على خلق فكر موحد و رأي واحد اتجاه بعض 

  القضايا التي تمس المجتمع بشكل مباشر و تأثر فيه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

في الجزائر األطفالالصحافة المكتوبة و جريمة اختطاف   

األطفالماهية جريمة اختطاف  : األولالمبحث   

 
.األطفالمفهوم اختطاف  : األولالمطلب    

خصائص جريمة االختطاف. :الثانيالمطلب   

 المطلب الثالث:دوافع جريمة االختطاف.

في الجزائر األطفالالمبحث الثاني:واقع جريمة اختطاف   

 

 

في الجزائر. األطفالظاهرة اختطاف  : األولالمطلب   

في الجزائر. األطفال: صور جريمة اختطاف  المطلب الثاني  

الثالث:العواقب المترتبة عن جريمة االختطاف. المطلب  

 المبحث الثالث:معالجة الصحافة الجزائرية للظواهر االجرامية.

 
.اإلجراميةالصحافة المكتوبة و معالجة الظواهر  األولالمطلب    

الجريمة في الصحافة  أخبارلنشر  األخالقية الضوابطالمطلب الثاني:

 المكتوبة.

الثالث:الجريمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية.المطلب   
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  :تمهيــــــــــــــــد

انتشرت في زماننا العديد من الجرائم المتنوعة حتى أضحت ظاهرة يومية صاخبة و 

واضحة للعيان، فثقل مرارة هذه الظاهرة يقع على المجتمعات، التي ال يمكنها تحمل 

  .و ما لها من مخلفات في أوساطها االنعكاسات السلبية الناتجة عنها

لم تظهر جريمة اختطاف األطفال إال مع بدايات القرن الواحد و العشرين و تعد هذه 

شاذا على المجتمع يرفضه و يعاقب عليه القانون الجزائري و  إجرامياالجريمة سلوكا 

انعكاسات و يحاربه كونه يتنافى مع قيم و مبادئ المجتمع الجزائري المحافظ و ما له من 

سلبية ،حيث تعد جريمة اختطاف األطفال من الظواهر التي الزالت  أثارمخلفات و 

تنعكس على صيرورة الحياة االجتماعية  آثارتستقطب اهتمام الباحثين و العلماء لما لها من 

  .المادية و المعنوية األفرادبكل مجرياتها و تمس بسالمة 

لسلوكه و مخرجا ألزماته الشك انه يفعل ذلك بتأثير الفرد الذي يتخذ من الجريمة مظهرا 

ذلك السلوك تعتبر جريمة اختطاف و اغتصاب األطفال  إتيان إلىعوامل و أسباب تدفع به 

من أبشع الجرائم التي يعاقب عليها القانون و المجتمع نظرا النتهاكها اضعف المخلوقات و 

لفت لالنتباه مما اثر سخط المجتمع و مع نطور هذه الجريمة في المجتمع الجزائري بشكل م

 األطفالنشر قضايا اختطاف  إلىو خاصة الصحافة المكتوبة الخاصة حيث عمدت  اإلعالم

الضوء على واحدة من اخطر الجرائم سنحاول في هذا الفصل التعريف بظاهرة  إلقاءو 

واهر معالجة الصحافة المكتوية للظ إلى افةباإلضختطاف و خصائصها و دوافعها اال

  .نشر الجرائم في الصحف أخالقياتو  اإلجرامية
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      .األطفالالمبحث األول ماهية جريمة اختطاف 

الخطيرة لما لها من ضرر جسيم على  اإلجراميةمن الظواهر  األطفالتعد ظاهرة اختطاف 

سالمة و امن المجتمع كونها تمس بأضعف فئة و هي الطفولة.و هذا ما جعلها من ابشع 

  .المسئولينمن طرف  الجرائم التي يجب محاربتها

  .األطفالالمطلب األول مفهوم اختطاف 

ظهور لها  أولان جريمة االختطاف دخيلة على المجتمعات و من بينها المجتمع الجزائر و 

في  أخذتبعد ذلك  أنها إال، اإلناثيتمثل في اختطاف الصغار و  األمركان في بداية 

و الوسائل ،فأصبحت بعد ذلك تتخذ صورا جديدة  األساليبالتطور سواء في الدوافع او في 

الباغين بهدف االبتزاز و جاءت في  األشخاصاذ ظهرت جرائم االختطاف الواقعة على 

  .األجانبصور خطف المستثمرين و العمال 

و نظرا لحداثة هذا النوع من الجرائم ،فان مفهومها بقي محل اختالف ،بل غير محدد ففان 

مفهوم واضح و شامل و محدد لهذه الجريمة  إيجادجتماعيا ،و منه فان فقهيا و قضائيا ،و ا

  صعب حصره لقلة البحوث في هذا المجال.

  :تعريف االختطاف لغة -1

كلمة االختطاف اسم مشتق من المصدر "خطف "و الخطف هو االستالب بسرعة و هو 

و خطف خطفا أي مر سريعا و نقول خطف البرق البصر أي ذهب به  1سرعة اخذ الشيء.

  2و اختطف الشيطان السمع أي استرقه.

                                                           

الشريعة االسالمية،د،ط،المكتب  بأحكام،دراسة قانونية مقارنة جرائم االختطافمعمري عبد الوهاب عبد هللا احمد: -1
 .23 ،ص2006الجامعي الحديث،االردن،

 .108 ،صمرجع سابق الذكر:  فؤاد افرام البستاني -2
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من سورة  20 اآلية يكاد البرق يخطف أبصارهم " قوله تعالى في القران الكريم " و   

 بسرعة. آخذهالبقرة ،معناها يذهب بها ،يستلبها من شدة ضياء نور شعاعه ،و خطف البصر 

و  10 اآلية" سورة الصافات من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب إال:"أيضاو قوله     

 و اخذ الشيء بسرعة. ،رقة سو  الخطف هنا هو االختالس

اشتقت مت نفس المصدر فمن ذلك يطلق لفظ  ألقابو  أسماءالعرب قديما  أطلقكما     

الشاة و هي حية  أعضاءالخطفة على ما اخذ بسرعة ،كما يطلق على ما اختطفه الذئب من 

اسم الخاطف على بعض الطيور ألنها تخطف الصيد خطفا أي تأخذه بسرعة و  أطلق،و 

 هذا االسم على الذئب. أطلقبه ،كما  تذهب

و المجرمين  اإلجرامهو ما اشتق من مصدر " خطف " في موضوع  بهمناو لكن ما         

اسم " الخّطاف  أطلقحيث نجد العرب قديما قد استخدموا هذا االسم في هذا الموضوع حيث 

 " على الرجل اللص الفاسق.

 هذا هو التحديد اللغوي لكلمة االختطاف و يالحظ أنه يقوم على الفعل السريع،      

او السلب او االختالس أي من لوازمه السرعة في الفعل الذي تقتضي النقل  األخذو 

 1. األبعادأي  السرية

 

 

 

 

 

                                                           
 1990،   ،المجلد التاسع،دار الفكر1 ،طلسان العربكرم بن منصور االفريقي:ابي الفضل جمال الدين محمد بن  -  1

 .77- 76 ،ص
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 :اإلسالميةاالختطاف في الشريعة  -1

خاصة بهذا النوع من الجرائم حتى نستطيع ان  أحكاما اإلسالميلم يفرض الفقه    

كان بعض الفقهاء قد توسعوا في  أننستخلص منه مفهوم هذه الجريمة بشك مباشر ،و 

الجرائم التي تقع في الطريق  أنواعمفهوم جريمة الحرابة التي تشمل االختطاف  و كل 

سواء وقعت في بقصد سلب المال من المنقوالت المادية او من وسائل النقل المختلفة او 

هاك العرض او بالقتل او انت األشخاصالمال المملوك ملكية خاصة او عامة ،او اعتداء على 

 .اإلخافةمجرد 

أن أي  أساسجريمة االختطاف قد تكون واقعة ضمن جرائم قطع الطريق) الحرابة( على   

السالكين  إخافةاعتداء على المارة و ٳخافة الناس بقصد القتل او النهب او حتى مجرد 

كورا او بالغين سواء ذ أشخاصللطريق يعتبر من هذه الجرائم و بذلك اذا كانت واقفة على 

 ،اذا كانت الجريمة موجهة الى الطفل غير مميز فقد اعتبرها بعض الفقهاء سرقة. إناثاٳ

ان جريمة االختطاف جريمة خطيرة يحاربها الشرع الحنيف و يلزم الحاكم ضرورة   

او انتزعه ممن له  أمنهمعاقبة مرتكبها ،الذي اعتدى على غيره في حياته او حريته او 

في الغالب لم تضع وصفا لكل جريمة  اإلسالميةصلته به و الشريعة سلطة عليه و قطع 

و انما وضعت الحدود و القصاص ،الدّية و التعزيز كمحدّدات عامة و على  حديعلى 

 1العلماء و الفقهاء استنباط كل ما يستجد حديثا.

 

 

 

                                                           
 .26-25.ص مرجع سابق الذكر عبد الوهاب عبد هللا أحمدالمعمري  -  1
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 االختطاف في القانون: -2

عند دراسة جريمة االختطاف في فقه القانون الحديث نجد أن معظم التشريعات ال تضع      

 تعريفا محددا له، حيث تقتصر على ذكر العقوبة المقررة لجريمة االختطاف فقط.

في اغلب التشريعات هو انه هذه الجريمة من جهة  و لعل السبب في عدم وضع تعريف له  

من جهة ثانية ،و عدم وجود مفهوم محدد لجريمة  األخرى،و ندرتها في بعض الدول 

االختطاف قد دفع بعض الباحثين  و فقهاء القانون الى االجتهاد في وضع تعريفات له، 

 سوف نورد البعض منها باختصار الى ان نصل الى التعريف المختار.

يمكن ان عرفه احد الباحثين بأنه : " التعرض المفاجئ و السريع باألخذ او السلب لما    

 قوة مادية او معنوية ظاهرو او مستقرة". إلىيكون حال لذلك استنادا 

عنه بتمام  إبعادهو عرف أيضا : "هو انتزاع الشيء المادي او المعنوي من مكانه و 

 السيطرة عليه ".

يظهر كال من التعريفين أنهما لم يضعا تحديدا دقيقا لمفهوم االختطاف حيث ركزا على      

الفعل  األولذكر الفعل المادي او المعنوي ،من االختالف بينهما فقد وصف التعريف 

 بالتعرض  المفاجئ السريع و وصفه التعريف الثاني باالنتزاع.

لم يشر الى نقل محل  األولقيقين ،ففي التعريف غير د أنهماو يالحظ من كال التعريفين     

مكان حدوث الجريمة  إلى أيضا،كما ان التعريف الثاني لم يشر  أخرالجريمة الى مكان 

مع ان بعض التعريفات  األطفالبواسطة الغش او االستدراج ،حيث انه ممكن و بالذات مع 

  1.اإلنسانلم تعترف بإمكان  حدوث جريمة االختطاف على غير 

اعتبر فعل الخطف جناية بغض النظر عن نوعية الدافع إليه و ال يوجد مبرر او عذر  

عاما ،و ال تزال هذه  14دون  األطفالالرتكاب الفعل ،و ينطبق هنا على فعل خطف 

 كثير من التنظيم القانوني و الدراسات المعمقة. إلىالمعطيات تحتاج 
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الشخص  إجبارالغير مشروع ،وتستخدم فيه القوة او االحتيال  األسرويقصد بالخطف    

الى اسر المختطف او المختطفة و نقله الى  مكان  األصلضد إرادته ،ويشير المصطلح في 

على الخدمة العسكرية و  إجبارهمكنوع من العقوبة المفروضة او سجن الرجال و  أخر

خطف األطفال و استغاللهم بصورة غير مشروعة للتسول او العمالة،او جنسيا ،و ان كان 

يعامل  أصبحاالختطاف يأخذ صورة خطف النساء و بيعهم للعمل او كرقيق او بغايا و هذا 

 1باعتباره جريمة بحد ذاتها.

 و تم تعريف االختطاف في التعريف الجزائري :

عى المشروع من وراء سن النصوص القانونية الى حماية الحرية الشخصية التي يس     

و  األساسيةمنه على ان الحريات  32كفلها الدستور،و في هذا الخصوص نصت المادة 

أيضا " ال يتابع احد و ال يوقف او يحتجز اال  47مضمونة كما نصت المادة  اإلنسانحقوق 

 قا لألشكال التي نص عليها ".في الحاالت المحددة بالقانون و طب

ان الخطف له  إليه اإلشارةاما مفهوم االختطاف في التشريع الجزائري فأول ما يجب     

نفس معنى االختطاف و هما يشكالن جريمة واحدة ،و هذا ما توضحه المواد التي تطرقت 

الثالثة  كلمة االختطاف و جاء في الفقرة 292الى هذه الجريمة ،حيث جاء في نص المادة 

 مكرر"..الدافع الى الخطف.... " . 293من المادة 

قاصر بدون عنف و  إبعادكما تناول المشرع الجزائري في فصل اخر جريمة خطف او     

ان يبعد القاصر من  362ال تحايل ،فال يشترط في هذه الجريمة التي نصت عليها المادة 

،بل تقوم حتى في حالة ما اذا رافق رعايته فقط  إليهالمكان الذي وضعه فيه من  وكلت 

 2.إرادتهالقاصر الجاني بمحض 
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 االختطاف عند علماء النفس: -3

الفزع عند االعتداء على الضحية  أحداثيعرف االختطاف من وجهة نظر نفسية هو   

بأخذها سواء باستعمال القوة او التحايل او برضاها او بدون رضاها و يرتبط الخطف دائما 

 باألطفال او النساء و يكون ذلك قصرا او عنوة.

 اٳلختطاف عند علماء االجتماع: -4

 إنقاصكلمة  يرتبط مفهوم االختطاف عند علماء االجتماع بإنقاص الذوات االجتماعية و    

ال تفي بالضرورة الموت او القضاء على الشخص المختطف بل تحمل معاني اٳلنقاص و 

تعطيل الدور االجتماعي لألشياء ،و الدور االجتماعي هنا هو ما يقوم به األفراد من 

واجبات اتجاه المجتمع و من هنا فان علماء االجتماع يعتبرون اٳلختطاف ظاهرة تدخل 

تماع الجريمة و االنحراف و قد تفيد في المجال السياسي كظاهرة ضمن تخصص علم اج

 .األخرو سياسية تكون ذات معنى عند البعض و تحمل دالالت عند البعض  إعالمية

و عليه يمكن  وضع تعريف دقيق  لجريمة االختطاف مراعين ان يكون شامال لجميع     

السريع  األخذ"االختطاف هو و منه كاألتي :  األساسيةعناصر الجريمة و مكوناتها 

باستعمال القوة المادية او المعنوية او عن طريق الحيلة و االستدراج لما يمكن ان يكون 

 1عن مكانه او تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه". إبعادهمحال لهذه الجريمة و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .28ص ، مرجع سابق الذكر، أحمدالمعمري عبد الوهاب عبد هللا  -  1



 اإلطار النظري                                       الفصل الثاني :الصحافة المكتوبة و جريمة اختطاف األطفال في الجزائر
 
 

80 

 

 خصائص جريمة االختطاف  : المطلب الثاني

الجريمة فعل محرم معاقب عليه و لكل جريمة خصائص مخصصة ال تشترك فيها مع    

غيرها من الجرائم ،ولجريمة االختطاف خصائص تجعلها منفردة عن بقية الجرائم خاصة و 

تكون متبوعة بعدة جرائم كالتعذيب و تصل الى القتل في بعض االحيان و هذا ما يسمى  أنها

 الجرائم المركبة.ب

و سوف تقتصر دراستنا على بعض الخصائص المميزة لجريمة االختطاف و هي    

 : كاألتي

 : جريمة االختطاف من الجرائم المركبة -1

و كل فعل يكون جريمة  أفعالالجريمة المركبة هي تلك الجريمة التي تتكون من عدة     

ة يكون لها حكم واحد و جريمة مستقلة فيتم جمع هذه الجرائم و جعلها جريمة مستقل

عن مكان  إبعادهاالختطاف في مفهومها هي اخذ و سلب و يلزم إلتمامها نقل المجني عليه و 

الجريمة الى مكان آخر بتمام السيطرة عليه اذن فإن فعل األخذ و السلب في حد ذاته جريمة 

 1مستقلة و فعل األبعاد عن مكان حتى تتحقق جريمة االختطاف .

 : تدبير العقلي و السرعة في التنفيذدقة ال -2

يتميز االختطاف  بدقة التدبير العقلي للعملية إذ يقوم الفاعل أو الفاعلون بجملة من     

اإلجراءات العقلية المحكمة ،و يدرسون جميع الطرق التي تؤدي بهم في نهاية المطاف الى 

في مرحلة التدبير  االختطافاالنقضاض على الضحية ومن ثم ال نستغرب اذا قلنا أن مسالة 

تستغرق ساعات أو ايام و حتى شهور وهذا يتناسب طرديا مع انواع الضحية العقلي قد 

ظاهرة تظهر بشكل فجائي  االختطافالمرجوة منها و عليه كان  األهدافو  اختطافهاالمراد 

في المجتمع و ال تخضع ألي قاعدة أو قانون .
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كان فردا او جماعة كما يتميز بسرعة التنفيذ فيتم تنفيذ الفعل في محل االختطاف سواء      

او غير ذلك بسرعة و في اقصر وقت ممكن ،ألنها عملية مستهجنة اجتماعيا كالقصر 

االجتماعي و هنا يمارس سلطته على الفاعل او الفاعلين مهما كانت مللهم و انتماءاتهم و لو 

من  األسلوبكانوا من اولى القائمين على االختطاف أنفسهم و من هنا فالفاعل يلجا الى هذا 

من جهة و من جهة ثانية حتى ال يالقى باالستهجان  أمرهالسرعة في التنفيذ حتى ال ينكشف 

 1االجتماعي .

 : . القصدية 3

ال يمكن ان توجد ظاهرة االختطاف بنية بريئة فوجودها مرتبط بأغراض تتعلق بالمختطف 

قيقها الخاطفون من و النوايا التي يسعى لتح األهدافو نواياه اتجاه المجتمع و نعني بها 

و نوايا محددة بدقة مسبقة كاألغراض المادية للحصول  أهدافخالل أفعالهم و هي تكون 

 اجتماعية او جنسية. أغراضعلى المال او 

 : .االختطاف نوعي و كمي4

بالكمية او النوعية ،فاختطاف انسان غير  أغراضهمغالبا ما يحدد الفاعل او الفاعلون  

ائرة ،و اختطاف طفل من عائلة فقيرة غير اختطاف مجموعة من الرهائن و طاختطاف 

التي تتميز بها جريمة  األساسيةهكذا تعد النوعية و الكمية من الخصائص المهمة و 

 2االختطاف.

 . الوحشية: 5

الذي يسبق  األحيانالفاعل او الفاعلون على الرغم من التدبير العقلي المحكم في الكثير من  

التي يتميز  األطفالوحشيتهم اال ان ظاهرة االختطاف بصفة عامة و خاصة اختطاف 

 البدني و الجنسي. اإلكراهيمارسون  إنهمفاعلوها بهذه الصفة بمعنى 
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االختطاف و حتى بعد ان يتم االختطاف حيث  أثناءو استعمال المواد المخدرة علة الضحية  

 1ال تقوى الضحية على المقاومة.

 : دوافع جريمة االختطاف.03المطلب 

و الدوافع التي تؤدي الى  تصاعد عمليات االختطاف  األسبابالى اهم  اإلشارةالبد من      

 في الجزائر كثيرة و متنوعة يمكن ذكرها

 دوافع المحركة لالختطاف الدافع الشخصي (: من بين الالدافع الذاتي)الشخصي •

شخصية كالهدف المادي و ثم االبتزاز من اجل الحصول  أهدافبحيث يكون الهدف تحقيق 

من اجل الهروب من تنفيذ  إرهابيكفدية ،كما قد يكون الدافع هو القيام بعمل  األموالعلى 

تزاز لألموال مثل ان يقوم المحكوم عليهم،وقد يكون الدافع هو االب إخراجالحكم القضائي و 

بالخطف من اجل المطالبة بمبلغ نقدي باهظ كفدية كما قد يكون  األشخاصمجموعة من 

  2. الدافع الشخصي للقيام بالخطف من اجل الحصول على حق اللجوء السياسي لدولة معين

 من دوافع ظهور  أساسيا:   ان الدافع االقتصادي يشكل عامال  الدافع االقتصادي •

جريمة االختطاف و انتشارها حيث يمثل هذا الدافع التربة الخصبة التي تؤدي الى انتشارها 

 :أساسينسواء على المستوى الداخلي او المستوى الدولي وهناك مؤشرين 

 على موضوع االختطاف الى ان مرتكبي جرائم  أجريتالدراسات التي  أشارتلقد  ✓

اقتصادية و  أوضاعيعانون من  ألنهم،منهم األكبراالختطاف يشكل الشباب الجانب 

 صعبة . األحياناجتماعية في اغلب 

  أوضاعان اغلب من يمارسون االختطاف يتمركزون في مدن تعاني من  ✓

االقتصادية  األوضاعاقتصادية و اجتماعية متدهورة،حيث مستوى المعيشة المتدني لهذا فان 

تخلف بيئة منتجة لإلرهاب فمثال : البطالة و التضخم و تدني مستوى المعيشة  إنماالصعبة 

الشباب الى القيام وكل ذلك يدفع قطاعا واسعا من  األسعارو  األجوروعدم التناسب بين 

بمثل هذه العمليات للتنفيس عن طاقاته المكبوتة.لهذا فان الدافع االقتصادي قد يوجه الشباب 

 العاطل عن العمل و يؤثر على حالتهم النفسية مما يدفعهم لالنحراف.
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هذا الدافع و تحريك ظاهرة االختطاف فالجهل  أهميةيجب ان نشير الى  الدافع الثقافي  •

له دور بارز في تهيئة الظروف الرتكاب جريمة االختطاف ،و ذلك نتيجة لعدم تمتع 

الشخص بأي ثقافة بيئي دينية ،او صحية او علمية ،ما يجعل منه تربة خصبة للجهل و 

على الدولة ان تقوم بإعداد الشباب  المرض النفسي و السلوك المنحرف ،مّما يستوجب

سليما قائما على العلم و الفضيلة و من ثم المحافظة على القيم و التقاليد السائدة  إعدادا

 1.اإلعالمفي المجتمع من خالل تهديف وسائل 

 : الواقع ان الدوافع السياسية تشكل النسبة العالية من أسباب عوامل الدافع السياسي  •

تكمن وراءها دوافع سياسية و  االختطاف،حيث نرى أن معظم عمليات الخطف و اإلرهاب 

يتم بعد إغالق كافة الطرق العادية القانونية حيث يجد الطرف الضعيف المظلوم نفسه 

و ذلك ألنها السبيل الوحيد للتعبير عن  لالختطافمضطرا في بعض األحيان إلى اللجوء 

ام الرأي العام كما نشير الى الدافع السياسي رأيه أو الحصول على حقه ،أو إلعالن قضية أم

السياسية و  األحزابداخلية مثل ضعف و عدم فاعلية  أسبابقد يكون ناجما عن  لالختطاف

من ثم انشغالها بالصراع على السلطة مما يؤدي الى قيام الشباب باالنضمام الى تنظيمات 

 .الخوف  الرعب و إثارةعن طريق   أهميتهمتجعلهم يشعرون بقوتهم و 

 و هو الذي يتم فيه تنفيذ جريمة االختطاف نتيجة لسلوك  الدافع النفسي : •

به الجاني او ضغط نفسي ناتج عن دافع  أصيبمرضي او اضطراب عاطفي او خلل عقلي 

من االختطاف يكون غالبا بين خصمان عنيدان لبعضهما  األخيرانتقامي و هذا النوع 

تطاف بأنه يأخذ وقتا طويال في تنفيذه و في هذه الحاالت البعض و يتميز هذا النوع من االخ

عرضة لها و يكون الهدف هنا تحقيق هدف و طمع نفسي اال و هو  األطفالغالبا ما يكون 

 2الثأر.
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 األزواجكما يوجد نوع اخر بارز من االختطاف االنتقامي و قد يكون في حالة الطالق بين 

زواج الجزائري او الجزائرية بطرف  األخيرفي حالة الزواج المختلط ،و يعني هذا 

و العودة بهم الى بلده و  األوالدبخطف  األطراف،و تتمثل العملية في قيام احد أجنبي

منهم ،و عرفت هذه الظاهرة انتشارا فائقا بسبب تزايد الهجرة مما  األخرحرمان الطرف 

 المخطوفين. فالاألطالى ارتفاع عدد  أدى

و  اإلحباطالشخص الذي يقدم على فعل االختطاف هو شخص معقد يعاني من االكتئاب و 

الصدمات المتنوعة ،التي تولد سلوك عدواني في كون الشخص  يعاني من عقد جنسية 

خص  اعتاد على استعمال المواد الجنسي، او قد يكون الش لإليذاءخاصة مثل تعرضه 

و هذه قد  اإلجراميةدمانية، هذه الشخصية تعرف بالسلوك المضاد للمجتمع الشخصية اإل

تدفع بصاحبها الى ارتكاب جريمة االختطاف نتيجة لتصورات ذهنية خاطئة و تنفيذ لسلوك 

 1مرضي.

بالجزائر. األطفالالمبحث الثاني:واقع جريمة اختطاف   

انتشارا واسعا هذا ما شكل  األخيرة هونخالل األبالجزائر  األطفالعرفت جريمة اختطاف 

جزائرية جراء ما يحدث لألطفال من اختطاف و اغتصاب و  أسرةحالة من الرعب في كل 

يطالب  أصبحقتل و هي جريمة دخيلة على مجتمع معروف بعاداته المحافظة،حيث 

العقوبات على مرتكبي  أقصىالى تسليط  افةباإلضو الحماية للطفل  األمنوفير بضرورة ت

 هذه الجرائم.

في الجزائر . األطفال: ظاهرة اختطاف  األولالمطلب   

المتبوع باالعتداءات  األطفالهاجس اختطاف  األخيرةفي السنوات  األولياءيعيش     

من حاالت  50%الجنسية و هي الظاهرة التي تخطت الخطوط الحمراء باعتبار ان 

 في الجزائر دافعها االعتداءات الجنسية. األطفالاختطاف 

                                                           
 23صنفس المرجع، -  1
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لم يعد الطفل الجزائري ينعم بحياة آمنة ،فالشارع الذي كان يجمعه باألصدقاء لقضاء 

 إشباعساعات من الترفيه و الشغب،تحول الى مكان مخيف ترصده عصابات تبحث عن 

 نزواتها الحيوانية.

عبا اسمه اختفاء األطفال الذي تمثل الجزائرية منذ عدة سنوات كابوسا مر األسرتعاني     

من  األطفالفي حاالت من الرعب تترجم في مسلسالت و حوادث متنوعة عنوانها"خروج 

" هذه األطفالتحت عنوان "اختطاف  األحوالالبيوت دون رجعة " الذي يوضع في غالب 

جهة الظاهرة لطالما اعتبرت غريبة و دخيلة على مجتمعنا الجزائري،عادت بقوة الى وا

عناوين الصحف و  إحداهاالجرائم و اكتسحت الشارع الجزائري مؤخرا ،كما تصدرت 

المحلية و العربية،سواء بتحليل الظاهرة و مسبباتها او تناول  اإلعالمتناولتها مختلف وسائل 

النوم  أذهبتالتي ركزت على ظاهرة االختفاء و االختطاف صرحت بأرقام  األمنيةالتقارير 

 .األجفانمن 

لها و ال اخر جراء  أولال تزال الطفولة في الجزائر،تعاني وابال من المشاكل التي ال   

عن المشاكل االجتماعية و المادية التي تتخبط ناتجة المعيشية المزرية و الصعبة ال األوضاع

تهدد و تنخر جسد الطفولة البريئة و تجلت مظاهرها  أضحتالجزائرية التي  األسرةفيها 

و استعمال البراءة في التسول و العنف الممارس  األطفالعموما في ظواهر عدة كاغتصاب 

 1ضد هذه الفئة.

تصة في الجزائر قالت المخ األطفالاالنتشار الرهيب لظاهرة اختطاف  أسبابو لتقصي     

 أهمهاالنفسية "باديسي " ان استفحال هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري له عدة دوافع 

الى عامل  أشارتالدافع االنتقامي و يكون بين طرفين متنازعين و الهدف هو الثأر،كما 

المختطفين  األطفالالشذوذ الجنسي و يكون اكثر عرضة له األطفال و هذا ما تؤكده نسبة 

ر حيث يتم العثور على جثث اغلبهم معتدى عليهم جنسيا او مشوهين حتى ال يوميا بالجزائ

يتمكن من التعرف على الفاعل  الذي غالبا ما يكون قريبا او جارا و هي ظاهرة زادت حده 

بعد انتشار الهوائيات في البيوت الجزائرية .

                                                           
، الجزائر، 6883،رالخب،يومية اختطاف االطفال و االعتداء عليهم جنسيا في تفش مخيفرزيقةادرغال، -  1

03/11/2012، www.elkhabar.com 20/02/2014تاريخ الولوج. 
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سنة  20الى  10علما بان عقوبة الفاعل المخل بالحياء مع استعمال العنف هي السجن من 

 عندما ترتكب على القاصر.

قصد معالجة الظاهرة الخطيرة طالب رئيس شبكة " ندى" بمعالجة العمق المتمثل في 

انحراف الشباب الن العقاب ال يكفي لمعالجة ظاهرة  أسبابالجريمة و االنحراف و ندرس 

ال يرتكب ذنوبا بناء شخصيته لكي  إعادة،الن الشباب المنحرف البد من  األطفالاختطاف 

ال يحمد عقباها ،كما تأسف" عرعار" على الطريقة التقليدية المستعملة في معالجة  أخرى

جديدة ال تكون اال بقناعة  آليات إتباعالظاهرة التي لن تعطي أي نتائج إيجابية البد من 

انطالقا من انطالق رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية من خالل  المسئولينالسياسيين و 

يعمق و الحاجة الى تدعيم المنظومة االجتماعية  إستراتيجيةجديدة  إجراءاتوضع تدابير و 

و القضائية و تخصيص محاكم مختصة في قضايا الطفولة مع استحداث جهاز متخصص 

في محاربة االنحراف الذي له بعد اجتماعي و تربوي إلشراك المجتمع ألمدني و فيما 

 1العقوبات. أقصىالبد من ضرورة تطبيق  فالاألطيخص معاقبة مجرمي اختطاف 

كما روج لها  إشاعاتلم تعد جريمة االختطاف في العديد من واليات الوطن مجرد 

 أصبحتلهذه الظاهرة التي عاشتها و تعيشها العديد من العائالت  األليمالبعض،الن الواقع 

عديدة و متفاوتة من والية ألخرى ،و قد عالجت وحدات الدرك الوطني الكثير  أرقاماتطرح 

المقدمة من طرف قيادات الدرك الوطني في تزايد  األرقاممن قضايا اختطاف القصر،و 

الواقع الذي يثبتها  األرقاممستمر رغم اعتبار الظاهرة غريبة على مجتمعنا حيث تعكس هذه 

 و يؤكدها.

المقدم "محمد بن  أضاففي الجزائر  األطفالحول ظاهرة اختطاف  إحصائياتو في 

األولى ان وحدات الدرك  اإلذاعيةشهاب" خالل استضافته في برنامج"لقاء اليوم" لقناة 

الوطني سجلت سبع محاوالت اختطاف لكل من  وهران و الطارف و عين تيموشنت و 

حالة اختطاف " مزعومة" تبين  15و الجزائر العاصمة و بومرداس ،كما تم تسجيل سعيدة 

القصر  إبعادمن خالل التحريات و التحقيقات انها عبارة عن حاالت 

                                                           
يومية الحوار، الجزائر بعد اختطاف ياسين،ياسر و قتل شيماء هارون و ابراهيم...اطفالنا الى اين؟كريمة سالمي، -  1
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نذكر منها ضعف النتائج المدرسية  و المشاكل  أسباباو الهروب من المنزل و ذلك لعدة 

العائلية ،حيث سجلت في الجزائر العاصمة حالة  واحدة  و نفس الشيء بوالية سكيكدة و ام 

 البواقي و معسكر و المدية و سطيف و قسنطينة اما البليدة و قالمة بثالث حاالت لكل منهما.

الى  2008الدرك الوطني من سن  على مستوى قيادة أجريتانه من خالل دراسة  أوضحو 

لوحظ انه تقريبا جميع االختطافات كانت تتم ما بين محور المدرسة  و المنزل  2012سنة 

منها  2009حالة في  20حاالت و  07سجلت  2008على الطرق العمومية ،ففي سن  

 16اختطاف و  19منها  2010حالة سجلت سنة  35محاوالت و  08اختطاف و  12

محاولة ،و سنة  15اختطاف و  28حالة منها  43فقد سجل  2011ا في سنة محاولة ،ام

ال  اإلحصائياتمحاولة،و هذه  11اختطاف و  31حالة اختطاف منها  42سجل  2012

و معظم حاالت االختطاف  األشخاصتعتبر ظاهرة مقارنة بجرائم القتل او االعتداءات على 

 1هي بداعي االستغالل الجنسي.

بالمائة  من عمليات  80شرطة القضائية عميد اول"خيرة مسعودان" ان قالت ممثلة ال

،و اعتبرت ان االختطافات ظاهرة كانت موجودة في السابق لكن  االختطاف هي اختفاءات

 . أخربعدا  أعطاها اإلعالميالتهويل 

ان عدد حاالت االختطاف المسجلة من قبل مصالح االمن محدودة و ضعيفة و كثير  أكدتو 

االت االختطاف يعد هروبا من المنزل بسبب الخوف من التعنيف االبوي او بسبب من ح

على معدالت دراسية ضعيفة او بسبب اكتشاف عالقات عاطفية ،فيدعي  األبناءتحصل 

 2011المتحدثة ان عدد المختطفين في سنة   أضافتتم اختطافهم سيما الفتيات و  األبناء

 6صغار اقل من  أطفالبالمائة هم  20فيما تبقى  هاليهمأالى  أعيدواحالة اغلبهم  204بلغ 

،و  عم وجود عالقة قرابة بين الضحية و المعتدي األمنية،وتكشف التحقيقات  سنوات

 سبابها غالبا ما تكون تصفية حسابات و انتقامأ

 

 

                                                           
 27الجزائرية،االربعاء، ،االذاعة االولى2013 الدرك يسجل ثالث حاالت اختطاف حقيقية سنةمباركة بن عمراوي، - 1
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الفدية او االختطاف المتبوع باالعتداء مضيفة في السياق ذاته ان االختطاف المتبوع بطلب 

 الجنسي ثم القتل هو حاالت محدودة.

قالت  األطفالوبخصوص االعتداءات الجسدية و االعتداءات الجنسية التي يتعرض لها  

ضحية اعتداء جسدي  3464ضحية منها  5921بلغ  2012"مسعودان " ان عددها في 

سوء المعاملة لألطفال فسجلت مصالح  ضحية اعتداء جنسي،اما عن عدد حاالت 1737،و 

 1.ضحية الضرب المؤدي الى الموت  28حالة ،و  470 األمن

و قد صرح المالزم االول "سعد الدين زياتي " من المديرية العامة لألمن الوطني     

"مكتب حماية الطفولة " ان حاالت االختطاف المتبوعة باالغتصاب او القتل محدودة و 

 08لجناة فيها من المحيط المقرب للضحايا كحالة شيماء البالغة من العمر غالبا ما يكون ا

سنوات و التي بدأت حكايتها باالختطاف و انتهت بالقتل،و حالة الطفل ياسر بن عمران 

الذي لم يتجاوز سنه سنتين مجهولة بسبب الغموض الذي يحيط قصة اختطافه من قرب 

 .أسرتهمنزل 

بالجزائر  األطفالمأساوية حيث بسببها تم فتح ملف اختطاف و على اثر قصة شيماء ال   

على  2013بالرغم من تكرار عملية الخطف المستمرة و التي تكررت في مارس 

الضحيتين هارون و ابراهيم في قسنطينة و التي هزت الطبقة السياسية،و المطالبة بضرورة 

 2 ختطاف.لوقف نزيف اال األطفالالقصص في كل جرائم القتل التي تطال 

جريمة  أكثرجرائم حركت الرأي العام  اسالت الكثير من الحبر و لعل  2013شهدت سنة 

شغلت الرأي العام قتل الطفلين ابراهيم و هارون في قسنطينة على يدي شابين مسبوقين 

بعد اختطافهما داخل   امأي أربعةقضائيا و معروفين بشذوذهما الجنسي ،اذ عثر عليهما 

 الخنق بادية عليهما. أثارحقيبة و كيس بالستيكي غير بعيد عن بيتهما العائلي و 

                                                           
،يومية الشروق،نشر يوم السبت و االولياء شركاء في المسؤولية 2012طفل اختطف سنة  200نوارة باشوش، -  1

 .14/12/2013تاريخ الولوج  infos@chouroukonline.com 3879،العدد  29/12/2012
 
 .18/04/2013،جريدة البالد،نشر يوم تقرير مديرية االمن الوطني حول اختطاف االطفالطيفة/ب،ل -2
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حيث اختفى الطفالن هارون و ابراهيم و  2013مارس  11تعود خلفيات القضية الى يوم 

 أربعةدون جدوى لمدة  األمنالطفلين و  أهللم يعثر عليهم احد رغم محاوالت الجيران و 

،حين عثر عليهما جثتين في حقيبة و كيس بالستيكي بالمدينة الجديدة علي منجلي مما  أيام

حالة من الغضب الشعبي و احتجاجات شملت والية قسنطينة للمطالبة بتطبيق القصاص  أثار

 38على مختطفي االطفال ،حيث تتم القبض على المجرمين و هما كل من المدعو"مامين"

سنة و هما مسبوقين قضائيا و معروفين بالشذوذ الجنسي و قام  21سنة و " كاتستروف "

المدعو " كاتستروف " بخطف الطفلين من اجل تقديمهم لصديقه "مامين" الغتصابهم ،و 

من االغتصاب و  أيام أربعةبعد خوفهم من ان ينكشفا قام بقتل الطفلين خنقا و هذا بعد 

،و  األولياءن حالة من الفزع في وسط التعذيب و الضرب ،وأثارت قضية ابراهيم و هارو

،لكنه لم ينفذ حتى االن  2013جويلية  21على المتهمين يوم  اإلعدامحكم  إصدارقد تم 

 .إصدارهليبقى القرار ينتظر التطبيق بعد قرابة سن من 
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 .األطفالالمطلب الثاني:صور جريمة اختطاف 

فعل االختطاف هو الواقعة التي تتحقق بها الجريمة ،و المتمثلة في انتزاع المجني عليه و 

ممن لهم الحق في المحافظة  إخفاءهو  أخرعن المكان الذي كان فيه و نقله الى مكان  إبعاده

 عليه.

من  أخذهمتقاربان في  المعنى ،فالخطف يتمثل في نقل القاصر و  اإلبعادكلمة الخطف و 

الذين يتولون حراسته و يتحقق بجذبه و نقله عمدا من المكان الذي يوجد فيه الى  األشخاص

 أساساو ان كان يتمثل  اإلبعادمكان اخر ،حتى و ان تم ذلك برضاه ،و بنفس الفعل يتحقق 

نقل  األبعادلقاصر الى من له الحق في المطالبة به او في حضانته و يقتضي في عدم تسليم ا

العادية الى او من المكان الذي وضعه فيه من يمارس عليه السلطة  إقامتهالقاصر من مكان 

الوالدين او غيرهم و هكذا فضت المحكمة العليا بقيام الجريمة  إقامةو قد يكون هذا المكان 

عن الوسط الذي يعيش فيه ،و في حق من ابعد القاصر عن مكان في حق من ابعد قاصرا 

هنا عن ما هو مقرر بنص المادة  اإلبعاداو مكان تواجده المعتاد و يختلف مفهوم  إقامته

من قانون العقوبات  326من قانون العقوبات  و ما يمكن استخالصه من نص المادة  382

ام شخص بتحويل اتجاه القاصر كان يأخذه يتحقق بقي اإلبعادالجزائري ،ان فعل الخطف او 

القاصر كما اشترطت  أهلفيسافر به الى مكان بعيد او قريب عن منزل  أهلهبعيدا عن 

بدون استعمال العنف او التهديد او التحايل  اإلبعادان يكون فعل الخطف او  326المادة 

عليه ،فان هذا الفعل  عليه بان يوحي له انه سيقدم له هدية ثمينة او يالقيه مع شخص عزيز

 1يأخذ وصفا جزائيا اخر و يدخل ضمن التعدي على الحريات الفردية.

قاصر عندما يكون ذلك برضا القاصر،مع العلم ان  إبعادو لكن تتحقق جريمة الخطف و 

الطفل تتم  إبعادرضا القاصر ال يعتد به في المادة الجزائية،فالمهم ان جريمة خطف او 

 2اني مرافقته فيقبل دون ان يقوم الجاني بأية مناورة عنيفة او تحايلعندما يطلب منه الج
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من خالل المواد التي نصت على جرائم الخطف في القانون الجزائري يوجد صورتان لهذه 

الخطف الذي يقع باستعمال العنف او التهديد و الغش و الصورة  األولىالجريمة،الصورة 

 الثانية تتمثل في قيام جريمة الخطف دون استعمال العنف او التهديد او التحايل.

 جريمة الخطف باستعمال العنف او التهديد و الغش: ✓

قانون العقوبات : " اذا وقع القبض و  292من نص المادة  األولىجاءت في الفقرة 

ختطاف مع ارتداء بزة رسمية او شارة نظامية او يبدو عليها ذلك........او بانتحال اسم اال

 كاذب او بموجب امر مزور " .

مكرر:" كل من يخطف او يحاول القيام بخطف  293من نص المادة  األولىكذلك الفقرة   

 شخص مهما بلفت سنه،مرتكبا في ذلك عنفا ،او تهديدا ،او غشا.....".

هذا النص نجد ان الجريمة تحتاج لقيامها ان يرتكب الجاني فعل الخطف على  و من    

 أسلوبو بيته و تقييد حريته،و ذلك باستعمال  أهلهعن  إبعادهبقصد  أنثىشخص ذكرا او 

 هديد او العنف الذي يوقعه الجاني .التحايل )الغش( او الت أساليبمن 

 و التحايل:جريمة الخطف بدون استعمال العنف او التهديد ا ✓

قانون العقوبات الجزائري  326و جاء في حالة خطف القصر و الذي تعرضت له المادة 

جاء فيها:"كل من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير  األولى الفقرة

تشترط ان تكون عنف او تهديد او تحايل او شرع في ذلك فيعاقب........" . هذه المادة 

اي ان الجريمة  أنثىالضحية قاصرا  لم يكمل الثامنة عشرة عاما و ال يهم ان كان ذكرا او 

 و ذلك بدون استعمال عنف او تهديد او تحايل. األبعادتتمثل في فعل الخطف و 

لقد بين المشرع الجزائري جرائم االختطاف السيما الخطف في قانون العقوبات      

المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966المؤرخ في  66/156الجزائري الصادر بأمر 

المعدل و المتمم تحت االعتداء الواقع على الحريات الفردية و حرمة المنازل و الخطف في 

مكرر بين المشرع الجزائري العقوبات  295-294-مكرر 293-293-292-291المواد 

-322و ظروف المخففة و المشددة لها بخطف البالغين او خطف القصر ضمن المواد 

329.1
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 المطلب الثالث: العقوبات المترتبة عن جريمة االختطاف.

 عقوبة خطف القاصر في قانون العقوبات الجزائري: -1

العقوبة ترفع من السجن  أنعقوبات على من قانون ال 291لقد نص المشرع في المادة   

عشرين سنة في حالة  إلىمن عشر سنوات  أوعشر سنوات ، إلىالمؤقت اي من خمس 

 من شهر. أكثراستمرار حجز الشخص المختطف لمدة 

ان العقوبة تصل الى السجن المؤبد اذا وقع االختطاف مع  إلى 293-292المادتين  أشارت

ارتداء بدلة رسمية او شارة نظامية او انتحال اسم كاذب او بموجب اسم  مزور او قام بتعذيب 

دج الى  100.0000سنة مع غرامة  20 إلىسنوات  10المختطف فالعقوبة تكون السجن من 

 ر.مكر 293المادة  أكدتهدج ،و ذلك ما  200.0000

من قانون العقوبات و التي نصت على عقوبة خطف القصر و عدم  أخرىوقد جاء في مواد  

عقوبة الحبس من سنة الى  326المادة  أقرت،فقد  329-329تسليمهم و ذلك في المواد من 

 دج 100.000الى  20.000خمس سنوات و غرامة مالية من 

الثامنة عشر من عمره و ذلك بدون  قاصر لم يكمل إبعادعلى الشخص  الذي يقوم بخطف او  

استعمال العنف او التهديد او التحايل او شرع في ذلك ،و توقع نفس العقوبة اي الحبس من سنة 

 " 327الى خمس سنوات على الشخص  الذي يمتنع عن تسليم الطفل"المادة 

 باألدج على  2000الى  500عقوبة الحبس من شهر الى سنة بغرامة  328المادة  أشارت

 1حين االمتناع عن تسليم الطفل قضى فيه حكم نهائي بشان الحضانة. األمو 

 عقوبة التحرش الجنسي  بالطفل: -2

و نظرا لتنامي ظاهرة التحرش الجنسي باألطفال فقد وضع المشرع الجزائري تحريم    

مكرر و التي تضمن نصها:"يعد مرتكب لجريمة  341التحرش الجنسي من خالل المادة 

دج  200.00الى  50000التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة 

 اإلكراه.للغير بالتهديد او األوامر إصدارته عن طريق ،وكل من يستغل سلطة وظيفته او مهن

على االستجابة لرغباته الجنسية في حالة العود تضاعف  إجبارهاو ممارسة ضغوط عليه قصد 

 العقوبة ".
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 األطرافمن اتفاقية حقوق الطفل قد نصت  على ان تتعهد الدول  34كما نجد ان المادة 

تتخذ  األغراضل الجنسي  و االنتهاك الجنسي ،و لهذه االستغال أشكالبحماية الطفل من جميع 

 بوجه خاص جميع التدابير المالئمة لمنع: األطرافالدول 

 الطفل على تعاطي اي نشاط جنسي غير مشروع. إكراهحمل او  •

 في الدعارة و الممارسات اغير الشرعية. األطفالاستغالل  •

 في العروض و المواد الداعرة. األطفالاستغالل  •

لمرتكبي جناية  االغتصاب على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس الى   336نصت المادة 

 عشر سنوات كل من ارتكب جناية االغتصاب ،تضيف نفس المادة انه اذا 

 20الى  10سنة فتكون عقوبة السجن المؤقت من  18وقع االغتصاب على القاصر لم يكمل 

 1سنة .

اف ارتباطا كبيرا ،لذلك نسبة كبيرة من حاالت االختطاف هذه الجريمة ترتبط بجريمة االختط

 تتم بدافع االغتصاب  و الجاني يقوم بذلك إلبعاد الضحية من اعين الناس لتنفيذ جريمته.

 عقوبة القتل العمدي للطفل: -3

كل من ارتكب جريمة القتل العمدي مع سبق  باإلعدام: " يعاقب 261جاءت في المادة 

 2 و الترصد......." اإلصرار
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: يمثل المواد القانونية الخاصة بجرائم االختطاف في قانون العقوبات 02جدول رقم 

 الجزائري.

 العقوبة موضوعها المادة

291 

دون امر من السلطات المساهمة  األطفالخطف 

 في الخطف.

 شهرين.اذا استمر الخطف ألكثر من 

 سنوات 10الى  05من 

 

 سنة. 20الى  10من 

292 
 االختطاف باستعمال البزة العسكرية.

 االختطاف باستعمال التهديد بالقتل.

 المؤبد

 المؤبد

293 

293 

 مكرر

االختطاف المتبوع بالتعذيب مهما كان سن 

 الضحية

 الخطف باستعمال التهديد و طلب فدية.

 .اإلعدام

 

 .اإلعدام

294 

 الخطف فبل الشروع   في عملية المتابعة. نهاءإ

 يام.أ 10اقل من 

 يامأ 10من  أكثر

 ظروف التخفيف.

 الى سنتين. أشهر 06

 سنوات. 05سنتين الى 

 

 : يمثل المواد القانونية الخاصة بجرائم اختطاف القصر. 03جدول رقم 

 

 العقوبة موضوعها المادة

326 
 أوتهديد  أوخطف القاصر بغير عنف 

 تحايل.

سنوات غرامة  05من سنة الى 

دج  200.00الى  5000مالية 

 تنفي العقوبة

327 
تسليم الطفل المودع للحماية  إلىعدم ة 

 الى ذويه
 سنوات 05من سنتين الى 

329 
قاصر عن السلطة التي يخضع  إخفاء

 لها قانونا.

 سنوات 05من سن الى 

 200.00الى  5000غرامة مالية 
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 : اإلجراميةمعالجة الصحافة الجزائرية للظواهر  المبحث الثالث:

إن من ابرز الظواهر األحداث االجتماعية التي حظيت باهتمام العام و الخاص السيما    

و الباحثين تكمن في االنتشار الواسع لظاهرة الجريمة و أدى ذلك إلى تعدد  اإلعالمرجال 

الرؤى و التأويالت  السببية ويعود نمو الجريمة في الجزائر الى حد بخصوصية عوامل نمو 

 المجتمع الجزائري و هي عوامل اقتصادية اجتماعية ......الخ

 تماعيةالصحافة المكتوبة ومعالجة الظواهر االج : 01المطلب 

تضاربت آراء المفكرين و الباحثين إذا كانت الصحافة المكتوبة عامال مساعدا على الرقي و 

ام هي عامل من عوامل االنحالل الخلقي و إزكاء  األحداثالتهذيب للفرد و أخذ العبرة من 

النزاعات االجتماعية مما تنشره في الحديث عن الجريمة،و هو خالف يتعذر الوصول فيه 

الى نتيجة حاسمة نظرا لعم وجود أدلة علمية قاطعة دراسات العديدة  الت ي اجريت حول 

تطور الحديث للصحافة المكتوبة هذا الموضوع ،فالخالف بين الباحثين ال يزال قائما حول ال

 1وغزوها لكافة المجتمع .

 : و على العموم توجد ثالث اتجاهات فيها يرتبط بمعالجة الصحف للجرائم   

 : األولاالتجاه  -1

الى بعض  اإلساءةيرى ان عملية النشر إجراء غير سليم تؤدي الى انتشار الجرائم او       

التي تتخذها  اإلجراءاتاألشخاص أو الجهات أو يكون النشر عملية معوقة و معطلة لبعض 

 الجهات القضائية نحو الجرائم و المجرمين.

الزيادة المستمرة للمساحات المخصصة  الجرائم أخبارهذا االتجاه يرون أن شرح  أنصار    

لها يعد من العوامل المؤدية الى زيادة معدالت الجريمة ألن هدف الصحف هو تجاري حتى 

 2تضمن نسبتها الممكنة.

فهي تنشر وسائل ارتكاب الجرائم خاصة الحديثة،عالوة على الضرر الذي يحدث على    

الشباب  خاصة األفرادعيد و المتمثل في انتشار عدوى الجريمة الى الكثير من المدى الب

منهم المائلون الى التقليد و الذين يعزوهم ضعف مقاومتهم إلغراءات الجريمة.  
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  : و تكون الصحافة مصدر لإليحاء الذاتي بفكرة الجريمة في صور ثالث       

للمجرم الذي ينتصف لعدالة مسلوبة و من إيحاء قائم على انحراف في التصوير الخلقي  ✓

 ثم إعطاء الجريمة مظهر الفعل العادي.

 إيحاء قائم على هيام عاطفي بالشهرة . ✓

 إيحاء قائم على معرفة تنفيذ الجريمة. ✓

الجرائم بصورة مفصلة و مثيرة في غالب  أخبارو تداوم بعض الصحف على نشر 

بشكل يخلع صفات البطولة على من ارتكابها  أساليب،تعرض وقائعها وتحلل األحيان

ممن يجعل ذوي القابلية  الشرطة و القضاء بمظهر العاجز أجهزةيتفوقون فيها و تظهر 

قوى رغبة في ارتكاب الجرائم ،و اكبر قدرة على تنفيذها و اوسع حيلة  و جرأة ألإليحاء 

 1الشرطة والقضاء .  أجهزةفي التعامل  مع 

كما قد تعمل الصحف في المساهمة في تنمية الشعور بالعطف على هؤالء المجرمين        

مواقف  إبرازمعتمدة في هذا التعرض للجوانب المأساوية التي يعيشها هؤالء ،و بالمقابل 

بالكره و  اإلحساسو القانون اتجاه المجرمين ،مما يولد لدى القارئ  األمنالعدالة و  أجهزة

 كما يضعف من العوامل المقاومة لها و يشجع على ارتكابها. األجهزة العداء لهذه

و تلجا الصحف كذلك في سبيل تشويق القارئ  و جذب انتباهه الى اختيار العناوين المثيرة 

 2و الطرق المتبعة . األساليبو المبالغة في وصف الجريمة ليكشف 

جديدة فمثال عندما تشرح الجريدة كيف استطاع المجرم  إجراميةو من ثم اكتساب خبرة 

النفاذ من الزجاج الى داخل المنزل بكسره دون ضجة ،فهي اذن ترسم لعدد من العقول 

من اجل الشهرة حيث ثبت ان هناك من يرتكبون الجرائم  أيضاالضعيفة نموذجا للتقليد ،و 

 الصحف. البشعة لمجرد رغبتهم في حيازة اكبر قدر من الشهرة في
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الجرائم و المحاكمات فإنها تثير الرأي العام و تدفعه الى  أخبارحيث تبالغ الصحف في نشر 

"لومبروز" و هو عالم الجريمة على  أكدالتأثير على رجال االمن ،و القضاء و قد سبق و 

الجرائم و المحاكمات الجنائية  هو رأي يشاركه  إخبارالتأثير السيئ للصحافة عندما تنشر 

 .اإلجرامفيه الكثير من الباحثين في علم 

فرجل الصحافة يعلم بحكم مهنته الن كل خبر هام و مثير يجب ان ينشر دون تأخير و ان 

يقتنص  كل فرصة ممكنة من اجل تحقيق السبق  الصحفي مادام هو ال يرى ضررا في ذلك 

الخاصة بالجريمة يجب ان ال  األنباءالذي يرى ان  األمنيه رجل ،و هذا ما يعترض عل

 تنشر ما لم تكن هناك فائدة محققة من وراء النشر.

ان الصحافة قد تؤثر على اتجاهات الرأي العام بنشرها ألنباء الجريمة  أخرىو ثمة حقيقة 

لمحاكمة العادلة  مسبقة بصددها ان تهدد ا أحكامو  أراءمن وجهة نظر ما،و تقوده الى تكوين 

 1للمتهم.

 فيم يلي: اإلجراميةو عموما يكمن اثر الصحافة المكتوبة في معالجتها للظواهر 

 .اإلجرامتلقينها الجمهور فن  ✓

 المجتمع. أفرادتصويرها للجريمة كعمل جذاب في نظر اليافعين و الشباب من  ✓

 المجتمع. أفرادتصويرها للجريمة كعمل جذاب في نظر اليافعين و الشباب من  ✓

 تصويرها للجريمة كونها امر عادي و شائع في البيئة. ✓

 عرضها للجريمة كعمل سهل تجني من وراءه الثروة و اللذة دون جهود. ✓

 و التمجيد. اإلعجابتصويرها المجرم في صورة تدعو الى  ✓

 للغرائز الدنيا و تحريكها للمشاعر.  إثارتها

 عن طريق التصريح او التلميح. تهكمها على سير العدالة و سخريتها منها اما ✓

لتصبح عامال من  األصلييرى الكثير من علماء االجرام ان الصحافة خرجت عن هدفها 

يمكن بواسطتها معرفة  إحصائياتعوامل االجرام ،و مع كل هذه االنتقادات فليس هناك 

 2عدد الذين يرتكبون الجرائم بتأثير ما يقرؤون من الصحف .
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 :االتجاه الثاني -2

الجرائم في الصحافة مبني على ان هذا النشر وحده هو الذي يؤدي الى  يرى ان عملية نشر

 2و اصل الداء. األسبابايقاظ الشعب و الرأي العام و الهيئات الحاكمة حتى يتم البحث عن 

مدرسة التحليل النفسي ان للصحافة اثرا ايجابيا فنشر  أنصارو يرى بعض الباحثين السيما   

المكبوتة و  اإلجراميةالجريمة قد يكون بالنسبة للقارئ وسيلة للتنفيس عن الرغبات  أخبار

 كافيا للميول العدوانية و الجنسية مما يدعوا لحماية الفرد و المجتمع.  إشباعها

حجتهم في ذلك ان هذا النشر يدخل  في ،و  اإلعالمو يساند هذا االتجاه بشكل كبير رجال 

ايا كانت و  األخبارصميم عمل الصحافة  و ال يتعارض مع وظيفتها فمهمة الصحافة نشر 

تلزم الصحفي بنشرها وهو مطالب بعالم القارئ  بكل ما  األخبارالجريمة هي احد هذه 

  3و ظواهر مختلفة. أحداثيحدث في المجتمع من 

الخبر مصحوبا  إذاعةكافة و الصحفي بصفة خاصة هو  اإلعالمو واجب على رجال 

بالموقف الجماعي منه)سخطا كان او عطفا(كالمساهمة من جانبهم في التعبير عن الحاجة 

االجتماعية للعدالة وعلى هذا فمن واجب رجال الصحافة استغالل تلك العاطفة الجماعية 

فان علنية العدالة و مقتضيات الراقية لدعم كفاح المجتمع ضد الجريمة ،زيادة على ذلك 

الردع العام توجب ضرورة النشر،فمن دون هذا النشر ال يتأتى ألحد معرفة كيف جرت 

العدالة و كيف اقتص من المجرم ،ذلك ان المجتمع  يحتاج دائما الن يشعر ان العدالة 

 أنباءر الزالت قائمة )فالعقوبات كلها تقريبا تنفذ دون حضور الجمهور دون مشاهدته( ،فنش

 نفعا للمجتمع . األمور أهمالجريمة و المحاكمة و العقوبة ال تزال من 

 أفرادو تمارس الصحافة المكتوبة دورها في الوقاية من الجريمة عن طريق تعليم و تثقيف 

التي يمكن ممارستها للوقاية من الجريمة  اإلجراميةالمجتمع حول كل ما يتعلق بالنشاطات 

 اإلجراميةو معروفة بمشكلها  موجهة لمناطق معينة إعالمية،و كذلك تنظيم حمالت 

 1المواطنين في عملية التبليغ عن المجرمين. إشراكافة الى ضباإل
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 أصيبو صور بعض الحوادث ،التي قتل فيها المجني عليه و  اإلدانة أحكامكما ان نشر 

بإصابات جسيمة و قيام الشرطة و خشية تعرضه للمصير ذاته و التشهير به ، كذلك نشر 

تبصيرا و اقل وقوعا في  أكثرالجناة ي ارتكاب الجريمة تجعل القراء  أساليبطرق و 

المحتملين و تسدي الصحافة بهذا حبائل هؤالء المجرمين مما يقلل من عدد المجني عليهم 

المشتبه فيهم او  أسماءالنشر خدمة لرجال األمن ،عندما يؤدي نشر خبر الجريمة و 

لهم و الكشف عن هويتهم و القبض  فراداألالى تعقب  أوصافهمالمتهمين او صورهم او 

 1عليهم.

جمهور من الوقوف رقابة فعالة تمكن ال أداةفالصحافة المكتوبة هي بمثابة  أخرو من جانب  

بحسن  اإلشادةو  األجهزةفعالة في تقدير جهود هذه  أداةو هي  األمن أجهزةعلى مدى كفاءة 

في مجموعهم يتجهون  األفراد،مما يجعل مسؤوليةو تنظيمها و وصفها بأنها فعالة و  أدائها

 الى تقديرها و الثقة بها و التعاون معها.

الجرائم في الصحافة فصحيح انه من حق  خبارأبهذا االتجاه اذن يؤكد على ضرورة نشر 

ان تحمي المجتمع و الشباب من  أيضاان تصور المجتمع،لكن من واجبها  األخيرةهذه 

 2و التشهير. اإلثارةالنشر القائم على  إضرار

 االتجاه الثالث: - 3

تمتنع الصحافة كلية عن نشر اخبار الجرائم  بعض العلماء المعتدلين يرون انه ال معنى ان

ألنها جزء من موضوعاتها ،لكن نشر الموضوع بشكل موجز و غير مثير داخل الصحيفة 

 أرادتو بالحجم الصغير و يكون مقرونا بالحكم ،و خاصة اذا كان شديدا رادعا ،اما اذا 

ى خطر ازدياد الجرائم في السلطات العامة و تنبيهها ال إسقاطالرأي العام و  إثارةالصحيفة 

 فترة من الفترات ،فذلك يكون بنشر سلسلة من المقاالت العلمية و دعمها بإحصائيات.

فاألشكال اذن حسب هذا االتجاه هو ليس االختيار بين نشر انباء الجرائم في الصحف او 

عدم النشر ،فال محل لمناقشة حق الصحف في النشر و حق الجمهور على هذه الصحف 

،فالشك ان الكلمة المكتوبة كانت و ال تزال من اهم وسائل التنشئة االجتماعية و الضبط ،و 
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مضطرا الن يختار رأيا و ال يمكن له بأي حال من  اآلراءهات و الصحفي وسط هذه االتجا

ان يقف متفرجا ،و اال يبدي رأيا فموقعه هذا يجعل الجمهور يعرض عنه  األحوال

 1. غيره به إقناع،فالصحفي يفصح عن رأيه و يحاول 

 الجريمة في الصحافة المكتوبة. أخبارلنشر  األخالقيةالمطلب الثاني: الضوابط 

و  اإلعالميةالتي تعتمد عليها المؤسسات  األخالقيةو  اإلعالميةهي مجموعة المبادئ 

الجرائم على صفحات الصحف المكتوبة  للحفاظ على  أخبارالصحفيين عند معالجتهم 

 االجتماعي و القانوني  و هذه الضوابط هي:، النفسي أمنهماستقرار الجماهير و 

 مراعاة الحق في الخصوصية: -1

وسائل  أخالقياتمن ابرز المبادئ التي  تقوم عليها  الخصوصيةالحق في  مبدأيعتبر 

 لإلنسانو يمثل هذا الحق االستغالل الذاتي ، ة عامة و الصحافة بصفة خاصةفبص اإلعالم

و تعني الحياة الخاصة خصوصيات الفرد التي ينبغي ان تكون ، و يشكل شخصيته و ذاتيته

و هي التي ال تمس واجبات الفرد نحو المجتمع و ليس لها ، مألسنتهبعيدة عن اعين الناس و 

على الصالح العام  و عدم استخدام وسائل النشر الصحفي في استغالل حياة المواطنين  تأثير

 2. الخاصة للتشهير بهم او التشويه بسمعتهم

احترام  مبدأ إطارو يدخل في ، يستخدمه للحفاظ على حياته الخاصة إنسانو هو حق لكل 

و صور المتهمين قبل الحكم فبمجرد ارتكاب الفرد لجريمة  أسماءحظر نشر ، الخصوصية

ما يضع نفسه بذلك في دائرة االتهام و و االهتمام فتقوم  الصحف بتسليط الضوء على نشر 

الى تعاطف  أما، األمريناحد  إلىالنشر قد يؤدي و معلومات عن حياته و مثل هذا ، بياناته

افراد المجتمع مع هذا الشخص بالشكل الذي يجعل اي حكم يصدر ضده مرفوضا او يؤدي 

او  األحداثبجرائم  األمرالمجتمع عليه بالخصوص عندما يتعلق  أفرادالى اثار سخط 

 الجرائم التي تقع على القصر.
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 المبدأو هو نفس  91في المادة  1990الجزائري لسنة  اإلعالمو قد نص على ذلك قانون 

الجزائري لضوابط  اإلعالميدل على تبني  قانون  إنماو هذا ان دل  اإلعالمجاء في قانون 

 نظرية المسؤولية االجتماعية.

يؤكد علماء نفس الطفل في المجال االجتماعي ان  األحداثوصفات  أسماءاما في نشر 

،فهذه الفئة لإلجرامحذف اسم الطفل من الخبر المنشور  او المذاع يقلل من احتمال  عودته 

  إضافةعليها من قبل الغير  للتأثيرمما يجعلها عرضة ، لم تبلغ بعد مرحلة النضج الكامل

بسبب  االنحرافي قد يدفع الحدث الى الذ األسريالى بعض العوامل االجتماعية كالتفكيك 

الصادرة عن الحدث من شانه ان يحول الى  األفعالضعف مقاومته في التغلب عليها ونشر 

 1 شبح يمنح اندماجه في المجتمع حين اكتمال  نضجه و يدرك عواقب عمله.

 التحقيق:على سير العدالة و  التأثيرعدم  -1

الجرائم و  أخبارالحق في ان تنشر  اإلعالممنح القانون للصحف و مختلف وسائل    

الحوادث و القضايا لكي تؤدي رسالتها داخل المجتمع مادام النشر يحقق الصالح العام و 

لكن  أخالقياتهو تمنع خروجه عن حدود  النشر و ، يراعي فيه الضوابط التي تحكمه

" كل شخص متهم بجريمة  نص على ان : 11في المادة  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن

قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية  إدانتهيعتبر بريئا الى ان تثبت 

 . " للدفاع عنها

من الدستور الجزائري حيث تنص على ان كل شخص يعتبر بريئا حتى  45و ايضا المادة 

 قانون.ها البمع كل الضمانات التي يتطل إدانتهتثبت جهة قضائية نظامية 

 العام او المجتمع الذي تشكله رأيالالقاضي و ليس من خالل  أمامفالمتهم يحاكم     

من مجتمعه،كما ان النشر  إدانةالمحكمة بعد ذلك فانه سوف يواجه  برأته فإذاالصحافة 

عن الجريمة يمكنه ان يؤدي الى المساس بسلطة القضاء في  األخباربالشكل المطلق لكل 

مالبسات من  إلثارةكثيرة  أحيانافي تحقيق العدالة،اذن يعمد بعض الصحفيين  القيام بوظيفته

فالمحكمة في المواد المدنية تحكمه قاعدة ، الة اجل جذب الجمهور ما يؤدي الى تضليل العد

 العكس و على  برأيه يدالتقيمكن للقاضي  البيانات حيث انه ال
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قناعة القاضي و قد تتبلور هذه القناعة من خالل ما تنشره  مبدأالقضاء الجزائي يقوم على 

 اإلجراءاتمن قانون  307الصحافة من تحليل و تفسير و دليل ذلك ما جاء في المادة 

يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد   أن" ان القانون ال يطلب من القضاة  : الجزائية

و ال يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم ان يخضعوا لها على ، وصلوا الى تكوين اقتناعهم

في صمت و تدبير و ان  أنفسهمان يسالوا  يأمرهمو لمن ، شخصه تقدير تمام او كفاية دليل

 1المسندة الة المتهم". دلةاأل إدراكهمفي  أحدثتهقد  تأثيرضمائرهم في اي  بإخالصيبحثوا 

 صدق الخبر: -1

اليومية للمجتمع  بشكل  األخبارللصحافة في المجتمع يجب ان يكون توفير  األولالهدف 

لها من الواقع بهدف  أساسالقصص التي ال  تأليفصادق و شامل بدون تزييف للحقائق او 

و الحقيقة ذلك ان الحقيقة انما تمثل ما  الرأيجذب الجماهير للصحيفة،و كذا التفريق بين 

ر عن وجهة نظر قابلة للنقاش الى ان يتبين ان يعبتال الرأي أما،ثبت صدقه و وجب تصديقه 

 2كان يعبر عن صدق ام زيف.

مشاعر  إثارةمزيفة ال يقبلها المنطق من اجل  أخبارما  يقوم بعض الصحف  اليوم من نشر 

على المجتمع فالصدق  أخطارالجماهير بغض النظر عما تخلفه من سلبيات و  أحاسيسو 

دق الصحفي الذي يبنى عليه الخبر الصحفي و ال يقتصر ص األساسالقيم المهنية بل انه  أهم

اذ يعتبر الصدق من اهم ، الجمهور( بل يمتد ليشمل صدقه مع  نفسه) المصادر،اآلخرينمع 

 ر خبر و استبعاد  خبر اخر.العناصر التي تتدخل في اختيا

من قانون  87و المادة  86من بينها المادة  اإلعالميةو جاء ذلك في العديد من المواد 

 .1990لسنة  اإلعالم

 

 

 

                                                           
 .69-68،ص مرجع سابق الذكرغاي احمد: -  1
   78ص  200ار المعرفة الجامعية، د.م.ن، ،د.ط.داالتصال الجماهيري و المجتمع المعاصر:  لبشيشي احمد طلعت -  2



 اإلطار النظري                                       الفصل الثاني :الصحافة المكتوبة و جريمة اختطاف األطفال في الجزائر
 
 

103 

 

 العامة: اآلدابااللتزام بنشر الجريمة في حدود قيم المجتمع و -4

لخدمة الصالح العام و المجتمع و  األولىحرية التعبير مسؤولية اجتماعية تأتي بالدرجة 

اجتماعيا  مسئولقيمة تقاليده ،فالمسؤولية تعني التحلي بأخالقيات المهنة و التصرف بشكل 

الرأي العام و مصالحه ،و عدم نشر الموضوعات المثيرة و الخليعة و التي تحرض  إزاءو 

 االنحرافات الجنسية و تناول  الترويج للمخدرات و غيرها. و اإلجرامعلى 

 

 أخبارالعرض الن الخطر ليس في نشر  أسلوبمراعاة نشر الجرائم و عدم المبالغة في 

الجريمة انما في طريقة عرضها ،و الصور و الرسوم المصاحبة لها ،فان مراعاة الصالح 

و ما هو غير مباح عند معالجته العام تقتضي من الصحفي ان يسال نفسه ما هو مباح 

دورا من اجل جذب  اإلثارةلظاهرة الجريمة ،ففي ظل المنافسة الصحفية التي قد تلعب فيها 

السيئة التي من  اآلثارالمزيد من  القراء قد يغفل الصحفي تماما عن العواقب الوخيمة و 

 1الممكن ان تلحق بالجماهير العريضة.

 الصحافة المكتوبة الجزائرية.المطلب الثالث: الجريمة في 

 اإلسالميمازال المجتمع الجزائري كغيره من مجتمعات العالم الثالث و العالم العربي 

حيث عرفت الجزائر منذ االحتالل الفرنسي ، يتخبط في المشاكل االقتصادية و االجتماعية

المشاكل االجتماعية من فقر و  أبرزهامن  األصعدةتشوهات جمة على مختلف الجوانب و 

بطالة،و مع دخول الجزائر عهدها االشتراكي بعد االستقالل  مع الرئيس بومدين  أخذت 

آخر من خالل المشاريع التنموية التي كانت تحاول دفع  التحوالت االجتماعية تأخذ بعدا

الزراعي  الحاإلصالمجتمع من التخلف الى حالة التحضر فانتهجت الدولة سياسة التأميم و 

،فاستعملت الصحافة المكتوبة في تلك الفترة كجسر إليصال الفكر االشتراكي و تكون 

 مسؤولية عن توعية المجتمع و الحفاظ عليه.

و مع دخول الجزائر عهد الشادلي بن جديد أخذ التحول مجرى آخر فمن االشتراكية الى 

اقتصاد السوق ليجد الجزائري نفسه مجبرا على خوض تحوالت جديدة بل مناهضة لما 

الحر فظهرت انواع مختلفة من الجرائد  اإلعالم أبوابللشركات و فتح  ةيخصوصقبلها،من 
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عن نقل التحوالت  ةمسئولعات و العناوين و أسست صحف تتباين فيما بينها في الموضو

 1. االجتماعية و االقتصادية

خرج الشعب الجزائري من هذه المرحلة من التاريخ بثقل المديونية و تدني مستوى      

،ليدخل في معركة عصيبة الشعب هو الخاسر  األمنيالمعيشة بكل جوانبها و تدهور الوضع 

الوحيد فيها ،فأغلقت الصحف و حرمت معها قائمة الموضوعات الممنوعة من النشر بمبدأ 

ككل الصحافة  اإلعالمالعام و كانت كالمعتاد وسائل  األمنعدم التحريض و الحفاظ عل 

لحة و الوئام المدني المكتوبة بالخصوص ،الى أن جاءت فترة حكم بوتفليقة و مشروع المصا

االقتصادي فكان للصحف الدور الهام في نقل هذه المشاريع و إيصالها للجمهور  اإلنعاشو 

لكن هذه المرحلة ما هي اال امتداد للمراحل السابقة فقد هددت العديد من  و إيضاح مبادئها

بطالة و و الجرائم في المجتمع من فقر و  األزماتو ظهرت العديد من ، الشركات بالغلق

حيث ال يمر يوم على الجزائريين من ، الى جريمة السرقة و القتل و الخطف، سكن أزمة

الجريمة التي انتشرت بشكل الفت و على الخصوص بين  بأخباردون ان تطلعهم الصحف 

و شن الحرب ،"  طوارئ"  حالة  إعالنالى  المسئولينالذي دفع  األمرو القصر  األطفال

 على الجريمة.

من عقد قضاه الجزائريون في مكافحة الجريمة الكبرى،انفجرت ما تسمى   أكثرفبعد   

و ترويج للمخدرات ، االغتصاب، الخطف أعمالبالجريمة الصغرى التي انتشرت بقوة من 

و الرقابة بانتشار هذه الجرائم التي لم يعد الكشف و  األمنلم تقر مصالح ، و القتل ...الخ

 اإلعالمترسل التقارير المفصلة  الى وسائل  األمنية األجهزة أصبحتالكالم عنها ممنوعا،و 

المحاكم مصدرا  أصبحتحول مختلف الجرائم التي تسجلها يوميا و عدد الموقوفين و 

ال يمكن حذفه من  أساسيير و و موضوع الجريمة ركن مربح و مث اإلعالميةلموادها 

هذا الركن على قرائها و جماهيرها سواء من الناحية  تأثيردون التفكير في ، الجريدة

 2. اإلجراميالترويج للسلوك االجتماعية و النفسية او فيما قد تكون لهذه التكثيف الدور في 

                                                           
،مذكرة ماجستير في الجريمة في جريدة الشروق  الجريمة في الصحافة المكتوبة تحليل مضمون أخبارعايش حليمة، -  1

 95 ،ص2009قسنطينة، متنوريعلوم االعالم واالتصال،جامعة 
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جعلهم الجرائم ساهم في زيادة وعي الناس باحتماالت الجرائم و  ألخباران التغطية المكثفة 

بينما تجاهل التغطية الى التقليل منها عموما، أدىيتخذون الكثير من الحيطة والحذر مما 

لكن العرض المتكرر ، يجعلهم لقمة سائغة للمجرمينو باألمانحيث يعطي الناس الوهم 

تخلق وتدعم لدى الجد مغرضة  اإلجرامية والقصص شاهد العنف والنماذج العدوانيةلم

ممارسة السلوك  الجريمة مما يجرهم الى نحوالجماهير اتجاهات ايجابية و األشخاص

الصحيفة و  أخالقياتو مراعاة  المعتمد لها األسلوبو  إلعالميةافالتغطية ، العدواني

 ترويج الصحف  أساساتجاه الجمهور  اإلعالممسؤولية 

 الحد منها.لظاهرة الجريمة او 

 باألنباءالمواطن  إحاطةهو  اإلعالماهتمام و مهام  أولىفقوانين الصحافة تنص ان من     

 آدابو الصدق و  األمانةالنزيه متمسكا بمقتضيات الشرف و  الرأي إبداءالصحيحة و 

 المهنة الصحفية.

ن و سرية قد حرض الدستور على كفالة الحرية الشخصية و حماية كرامة المواطني        

و من ثم فان حق النشر يقابله ضرورة  الحفاظ على حياة المواطن و حقه في الحياة ، حياتهم

كان كل ما نشر عن الحياة الشخصية صحيحا و  فإذا، الى سمعته و صورته اإلساءةم دو ع

فان قيام الصحيفة او الصحفي  بنشره و ان كان مباحا ما  و ليس فيه ما يخدش االعتبار،سلي

 أخالقياتالصحافة التي تضمنتها مواثيق  أخالقياتو  آدابقانونيا فانه يمثل خروجا من 

 1المهنة.
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 ة:ــــخالص

في الجزائر  األطفالجريمة اختطاف  أنفي نهاية هذا الفصل هو  إليهما نخلص      

تشكل أزمة حقيقية تنخر جسد المجتمع الجزائري،فهذا التحول الخطير في مجرى  أصبحت

 أسرةو بشكل ملفت شكل حالة من الخوف مست كل  األخيرةهذه الجريمة خالل السنوات 

 األطفالجزائرية،حيث كانت الصحافة المكتوبة هي السباقة في نشر أخبار جرائم اختطاف 

ديم التفاصيل الدقيقة عن الجريمة،من تعرض الطفل للتعذيب و االغتصاب من و تحليلها و تق

 أصبحتقبل الخاطف أدى الى إثارة حالة من الرعب لدى المواطنين و خاصة بعد أن 

صور المجرمين و أسماءهم تذكر بشكل صريح على صفحات الجرائد مما ينمي مشاعر 

من اجل االنتقام  أسرتهث عن المجرم او البغض و العداء لدى القارئ تصل به الى حد البح

منه و هذا يعطل سير العدالة في تنفيذ حكمها،لذلك رغم بشاعة الجريمة اال انه على 

النشر و حدوده حتى يتمكن كل من الصحافي و رجل  أخالقياتالصحافة عدم الخروج عن 

على مختطفي االمن و القاضي من أداء دوره بشكل متكامل من أجل تسليط أقصى العقوبات 

 األطفال. 
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 .المبحث األول: بطاقة  فنية لجريدة الشروق اليومي
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 د:ــــــتمهي

التي مر بها الموضوع محل الدراسة ، ان عملية وضع و تصنيف فئات تحليل المحتوى

طبيعة التساؤالت و الفرضيات المسطرة في البحث المدروس  إلى األولىخضعت بالدرجة 

 انطالقا من سؤال رئيسي و مجموعة تساؤالت فرعية و فرضيات تأسستو هذه الدراسة 

و عليه حاول البحث محل التحليل ان يضمن العرض الموضوعي و الشامل للعناصر ،

 ،و بالتالي تسنى  تحليلها و تفسيرها، المراد قياسها

الوارد في صحيفة الشروق اليومي و الذي تناول  اإلعالميو بداية بتقسيم المضمون 

الجرائد الجزائرية التي  إحدىو هي من اهم ، موضوع اختطاف الطفلين هارون و ابراهيم

 عالجت القضية.

 اإلعالميةمضمون المادة  أجزاءو ضمن مخطط دقيق متكامل الخطوات تمثل في تقسيم 

الوارد في جريدة الشروق الى مجموعة ، " إبراهيم" و "  هارون الطفلين "لقضية اختطاف 

و ، و التي هي ضمن فئات المضمون، بدا بدءا بوحدة الجملة ... الى وحدة الفاعل، وحدات

و ، ...األلفاظللموضوع من خالل وحدة  الشكل التي اهتمت بالصورة العامةتليها فئات 

 حسابها و تحويلها الى لغة رقمية و تحليلها كما و كيفا. الصورة و العناوين و بالتالي سهل

 

 

 

 

 

 

 

 



لشروقلجة اإلعالمية لقضية اختطاف الطفلين بجريدة ااالمع      اإلطار التطبيقي               
 

101  
 

 : بطاقة فنية لجريدة الشروق اليومي. األولالمبحث 

حيث احتلت مكانة  ، الجرائد الجزائرية الخاصة أهمان جريدة الشروق اليومي هي من 

و ذلك من خالل اهتمامها بالواقع ، ريادية من حيث نسبة مقروئيتها و عدد السحب

 االجتماعي و السياسي...،للمجتمع الجزائري.

 : التعريف بجريدة الشروق اليومي: المطلب االول

" و  "  الجزائرية صحيفة خاصة يديرها السيد"علي فضيل اليومي" الشروق  تعتبر جريدة

مستخدم بين  200يبلغ عدد العاملين بها ، " " محمد يعقوبي رئيس تحريرها هو السيد

 موظف 82اما عدد الموظفين الدائمين يقدر ب ، تقنيين و صحفيين، متعاونين، مراسلين

 03، و لها  القديمة بوالية الجزائر العاصمةعملون بالمقر الكائن بدار الصحافة بالقبة ي،

 مكتب الوسط و مكتب الغرب، و هي مكتب الشرق، الوطن أنحاءمكاتب منتشرة في 

 11في  أنشئجريدة الشروق اليومي الى انقسام طاقم الشروق العربي الذي  نشأةوتعود ،

 . " فضيل " اإلخوةمن طرف مؤسسيها  1991ماي 

لهذا السبب تقوم بعملية السحب لدى ، ليومي مطبعة خاصةتملك جريدة الشروق ا و ال

 1المطبعة العمومية.

عملية التوزيع  تبدأاذ ، عملية توزيع الصحيفة التي تتم ليال تأتيو بعد عملية السحب  

والية و خارج الوطن و تمتلك الصحيفة  48بالمناطق البعيدة ،حيث توزع الجريدة في 

موارد بشرية و مادية هامة كما تتوفر على إمكانيات تكنولوجية متطورة تمكنها من 

االنترنيت و اإلعالم اآللي،أما عن  :مرتبة الجهد و الوقت و تسهيل العمل مثل اختصار

فة في الساحة اإلعالمية فهي تحتل   الخامسة من حيث المقروئية بين مجمل مكانة الصحي

الجرائد الصادرة باللغتين العربية و الفرنسية و المرتبة الثانية بعد الخبر بالنسبة للجرائد 

الناطقة باللغة العربية فقط.
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م ولقد فتحت جريدة الشروق اليومي للقراء من أجل طرح انشغاالتهم و مشاكله     

اليومية،أما بالنسبة لمقاالت الرأي فتخصص لها أكثر من صفحة في االسبوع خاصة يوم 

عقود مع بعض المحللين و المفكرين تنشر لهم  بإبرامحيث قامت الجريدة ، الخميس

 إسهاماتهم كل نهاية أسبوع.

فإن جريدة الشروق اليومي لها نسخة إلكترونية عبر شبكة االنترنيت،و يشمل هذا  لإلشارةو 

القسم )شبه مستقل( على العديد من الصحفيين و المتربصين تحت إدارة رئيس التحرير 

 د أو عباس.امر

 التنظيمي لجريدة الشروق "الشروق اليومي": اإلطار : المطلب الثاني

التنظيمي لجريدة الشروق اليومي من خالل الهيكل التنظيمي الخاص بها فالسيد  اإلطارن بيي

مهامه القيام بعملية التصفيف و  أهماألول عن الجريدة و من  ئولسالمعلي فضيل يعتبر 

 : التصحيح و التركيب،يليه رئيس تحرير الجريدة و نوابه الثالث

 اسية .ينائب رئيس التحرير مكلف بالشؤون الس 

 رئيس التحرير مكلف بالشؤون الثقافية. نائب 

  و الحوارات. الريبورتاجاتبشؤون المجتمع و  التحرير مكلفنائب رئيس 

و يطلق على كل واحد منهم  تحرير،التي تتكون من ثالث رؤساء  : مديرية التحرير  -1

 : من هذه المديرية ما يلي عويتفر، مساعدرئيس تحرير 

 و هي: أقسامسبعة  إلى: الذي يتفرع بدوره القسم التحريري 

 الوطنية. اإلخبارصحفيا مهمتهم  14يتكون من رئيس القسم و  :الوطنيالقسم 

من  تأتيهمالتي  األخبارصحفيين يجمعون  10و يتكون من رئيس القسم و  :المحليالقسم 

 .األهميةمكاتب الشروق المتواجدة في مختلف مناطق الوطن و تصنيفها حسب 
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 األخبارصحفيين يهتمون برصد  03يتكون من رئيس قسم و  :االقتصاديالقسم 

 1ثم الدولية. أوالاالقتصادية الوطنية  

ت و صحفيين يعرضون  مختلف النشاطا 05: يتكون من رئيس قسم و  القسم الثقافي

 صدارت الفنية للجريدة .التظاهرات الثقافية و كذا اإل

الدولية خاصة  األخباريهتم هذا القسم بكل ، صحفيينيتكون من رئيس قسم و  :الدوليالقسم 

 الحروب. بالسياسية و العالقات الدولية و تعلق منهاما 

 األخباريصبون اهتمامهم على تقديم ، صحفيين 04يتكون من رئيس قسم و  :المجتمعقسم 

 الصحة و السكان. ،السكن ،االجتماعية التي تهم المواطن كالبطالة

و ، للجريدةتهتم هذه المصلحة بالتسيير المالي  :المستخدمينالمالية و شؤون  اإلدارة.2

 مهام: 03الموارد البشرية كما تندرج ضمنها  إدارة

حيث تعتمد هذه الجريدة على ، يعتبر المتنفس و الممول الوحيد للمؤسسةو :  اإلشهار -

 حيث ،أجنبيةالخاص و يتعلق بمؤسسات خاصة  وطنية او  اإلشهار :اإلشهارنوعين من 

 إعالناتالمتبقية فهي عبارة عن  %05نسبة  أما، منه  في الجريدة %95تمثل نسبة 

الذين يقصدون الجريدة بطريقة مباشرة من اجل تقديم  األشخاصصغيرة تقدم من طرف 

العمومي فهو محتكر من طرف الوكالة الوطنية للنشر و  اإلشهار أما، إعالناتهم

 من طرف الدولة.( و التي بدورها محتكرة ANEP)اإلشهار

في  أما: يهتم هذا القسم بحفظ الوثائق الخاصة بمؤسسة الشروق اليومي  قسم الوثائق -

 في شكلها االلكتروني. أوشكلها الطبيعي 

و تصنيفها و تركيبها  األخبار: مهمته جمع  قسم التصنيف و التصحيح و التركيب-

 الكترونيا.

عة توزيع جريدتي "الشروق اليومي" و "الشروق تهتم بعملية تنظيم و متاب :التوزيعمديرية 

 2العربي".

                                                             

دراسة تحليلية لجريدة " الهجرة غير الشرعية)الحرقة (في الجزائر من خالل الصحافة المكتوبةرابح طيبي،  - 1 
 .95-94،ص2009و االتصال،جامعة الجزائر  اإلعالم"، رسالة ماجستير في علوم الشروق اليومي

 119،ص لمرجع نفسها - 2 
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 الفني لجريدة الشروق. اإلخراج :الثالثالمطلب 

صفحة حسب حجم  24في  تأتيصفحة و قد  32تحتوي جريدة الشروق اليومي غالبا على 

 فتكون من الشكل التالي: للصحيفةفيما يخص التركيبة العامة  أما. المادة المتوفرة

  الصفحة  إخراجو يتم  ،دولي أوحدث وطني  أهمتحتوي على  :األولىالصفحة

 و تصميمها بطريقة مميزة لجلب القارئ. األولى

 األخبارتخصص لمختلف  ،الصفحة الثانية: تكون تحت عنوان مراصد الشروق 

 ،الثقافية و االقتصادية و الحزبية، الموجزة و القصيرة و الطريفة في جل الميادين السياسية

 ية يكتبها احد الصحافيين المتمرسين.حاافتتكما تحتوي هذه الصفحة على 

فتكون تحت عنوان الحدث و هي  ،سبعة إلىفيما يخص الصفحات الداخلية من ثالثة  أما

و  الصفحة الثامنةفيما تخصص  ،األمنيةالوطنية خاصة السياسية و  باألحداثتختص 

و الذي يتناول مختلف القضايا الشائكة و الهامة في الحياة السياسية  عة لمنتدى الشروق،التاس

 و االقتصادية و االجتماعية للمواطن الجزائري.

 أخبارالحادية عشر فتعنون بالوسط و تخصص لمجمل  أوفيما يخص الصفحة العاشرة  أما

ي الصفحة التاسعة عشر و ف، للرأيتخصص الصفحة الثالثة عشر في حين ، ناحية الوسط

الصفحة الواحد و العشرون فتكون تحت عنوان  أمادولية و تعنون عادة بالعالم  أخبارانجد 

، نجد 24 ، 23و في الصفحات  ،االجتماعية األخبارو تشمل على مختلف ، المجتمع

الرياضية فغالبا ما تكون في  األخبار أما ، الثقافية و عالم الكتب األخبار

 .29.28.27الصفحات:

التي تخصص لرسم  األخيرةماعدا الصفحة  ،لإلشهارفتخصص باقي الصفحات  أما

 1المتفرقة. األخباركاريكاتوري  و بعض 

                                                             

 .98،ص المرجع نفسه - 1 
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تشكل  أصبحت" ذات مصداقية داخلية و خارجية و  جريدة " الشروق اليومي أصبحتلقد 

بل على الصعيد الدولي و جاءت هذه المصداقية ، مرجعية ليس على الجانب الوطني فقط

و تكرس ، في عملها اإلدارةجانب  إلىبعد بذل مجهودات جبارة من طرف نواة صلبة تقف 

تشق طريقها بقوة  بدأتوجه جديد لجريدة الناشئة  إعطاءمجهود هذه النواة الصلبة من اجل 

 الجزائرية. اإلعالميةق و صالبة في السو

" نقلة نوعية من خالل تضافر الجهود بين صحفيين و  " الشروق اليومي و لقد حققت

الصدارة   لتتبوأ  أهلهاو هذا ما ، و التقني و التوزيع اإلشهارومصالح  إداريينمراسلين و 

 1حيث المقروئية و السحب في الجزائر.

 .إبراهيمالتحليل الكمي و الكيفي لقضية اختطاف الطفلين هارون و  الثاني:المبحث 

لمعرفة الطريقة التي عالجت بها الشروق اليومي  األنسبتحليل المضمون هي  أداة إن

و ذلك عبر وحدات تحليل تهتم بشكل المادة  ،إبراهيمقضية اختطاف الطفلين هارون و 

ق تحليل كمي و كيفي من اجل الحصول تحلل مضمونها و هذا عن طري أخريو  اإلعالمية

 النتائج. إلىنفيها وصوال  أوالفرضيات  إثباتعلى 

 التحليل الكمي و الكيفي لفئات المضمون. :األولالمطلب 

 اآلنو التي نحن  اإلعالميةالمادة  آيتعني فئة مادة االتصال ما تضمنته مادة االتصال  

و  كاألخبارصحفية لجريدة الشروق اليومي ال األنواعمضمونها و المتمثلة في بصدد تحليل 

تي سنقوم من لالمقاالت و التصريحات...، و هذه الفئة قد تضمنت مجموعة من الوحدات و ا

 . وحدة االتجاه(، الموضوع ،المكان ،الفاعل ،خاللها بتحليل المضمون ) وحدة الجملة

 : فئة الجملة: أوال

الصحفية بشكل دائم و وتكرر و التي تم  األنواعوحدة الجملة تعني الجمل الواردة في 

  التركيز عليها بصفة واضحة و لها مدلول و عالقة بالموضوع.

                                                             

 .98،ص المرجع نفسه - 1 
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 .إبراهيمالتحليل الكمي و الكيفي لقضية اختطاف الطفلين هارون و  الثاني:المبحث 

لمعرفة الطريقة التي عالجت بها الشروق اليومي  األنسبتحليل المضمون هي  أداة إن

و ذلك عبر وحدات تحليل تهتم بشكل المادة  ،إبراهيمقضية اختطاف الطفلين هارون و 

تحلل مضمونها و هذا عن طريق تحليل كمي و كيفي من اجل الحصول  أخريو  اإلعالمية

 النتائج. إلىنفيها وصوال  أوالفرضيات  إثباتعلى 

 التحليل الكمي و الكيفي لفئات المضمون. :األولالمطلب 

 اآلنو التي نحن  اإلعالميةالمادة  آيتعني فئة مادة االتصال ما تضمنته مادة االتصال  

و  كاألخبارصحفية لجريدة الشروق اليومي ال األنواعمضمونها و المتمثلة في بصدد تحليل 

تي سنقوم من لالمقاالت و التصريحات...، و هذه الفئة قد تضمنت مجموعة من الوحدات و ا

 . وحدة االتجاه(، الموضوع ،المكان ،الفاعل ،خاللها بتحليل المضمون ) وحدة الجملة

 : فئة الجملة: أوال

م الصحفية بشكل دائم و وتكرر و التي ت األنواعوحدة الجملة تعني الجمل الواردة في 

 التركيز عليها بصفة واضحة و لها مدلول و عالقة بالموضوع.
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 : يمثل فئة الجملة 04 جدول رقم

 الفئات %النسبة  التكرار الجمل الرقم

 18.75 29 إبراهيماختطاف الطفلين هارون و  01
تفاصيل اختطاف 

الطفلين هارون و 

 إبراهيم

 18.06 28 تعرض الطفلين للتعذيب و االغتصاب 02

 10.96 17 الجرائم الوحشية. أبشع 03

 06.45 10 تعرض الجثتين للتنكيل و التقطيع 04

 06.45 10 وقفات احتجاجية)مظاهرات(. 05
النتائج المترتبة 

عن اختطاف 

 الطفلين

 16.77 26 .اإلعدامالمطالبة بتطبيق حكم  06

 09.67 15 المطالبة بالقصاص. 07

 04.51 07 عام. رأيقضية  أصبحت 08

 03.22 05 تراخي قانون العقوبات. 09
 البعد القانوني

 05.16 08 تعديل قانون العقوبات. 10

  100 155 المجموع 

 

 دائرة نسبية تمثل وحدة الجملة.: 01شكل 

     

18.75

18.06

10.96
6.45

6.45

16.77

9.67

4.51

3.22
5.16

اختطاف الطفلين هارون و ابراهيم 

صابتعرض الطفلين للتعذيب و االغت

.ابشع الجرائم الوحشية

قطيعتعرض الجثتين للتنكيل و الت

(.مظاهرات)وقفات احتجاجية

.المطالبة بتطبيق حكم االعدام

.المطالبة بالقصاص

.اصبحت قضية راي عام

.تراخي قانون العقوبات

.تعديل قانون العقوبات
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 : التحليل الكمي

،كل من هذه  الخاص بفئة الجملة،هو أن هناك عشرة جمل 04ما يالحظ من الجدول رقم 

و قد كانت أعلى نسبة مئوية التكرار، الجمل لها مدلولها الخاص و لها نسبة معينة من

،  و تلتها %18.75و نسبة مئوية  تكرار 29 "بوإبراهيملجملة"اختطاف الطفلين هارون 

مرة و نسبة  28" بتكرار  "تعرض الطفلين للتعذيب و االغتصابر تقريبا بنفس التكرا

مرة ونسبة مئوية  26"ب  اإلعداموجاءت جملة المطالبة بحكم  %18.06  مئوية قدرت ب

10.96% 

و احتلت  ،09.67مرة و نسبة مئوية  15 جملة "المطالبة بالقصاص "بتكرار أما

مرات و نسبة  10الجملتين"وقفات احتجاجية " و تعرض الجثتين للتنكيل و التقطيع بتكرار 

"  جاءت الجملتين "أصبحت قضية رأي عام األخيرو في ، %06.45مئوية قدرت ب 

 05" بتكرار  ، و "تراخي النصوص القانونية%04.51مرات و نسبة مئوية  07بتكرار 

 .%03.28مرات و نسبة مئوية 

 التحليل الكيفي:

ركزت جريدة الشروق اليومي على ثالث فئات  ،من خالل الجدول لتحليل فئة الجملة

النتائج المترتبة عن اختطاف و  إبراهيم" تفاصيل اختطاف الطفلين هارون و  أساسية

 :كاألتي" و ضمن كل فئة مجموعة من الجمل محددة  الطفلين "و " البعد القانوني

و بنسب  أساسية لتضمنت هذه الفئة ثالث جما إبراهيمتفاصيل اختطاف الطفلين هارون و 

، و " %18.75" ب  إبراهيممتفاوتة و نعني بها كل من " اختطاف الطفلين هارون و 

و و "تعرض الجثتين للتنكيل ، %18.06" ب  تعرض الطفلين للتعذيب و االغتصاب

" و هذا يدل على توجه الجريدة الرافض لمثل هذا النوع من الجرائم معتمدة في  التقطيع

ذلك على سرد مكونات الجريمة من خالل ربط العالقات بين مجريات الحادث الدافع وراء 

حلت هذه الظاهرة التي استف إزاءمشاعر و عقول الجماهير  إثارةو  اإلجراميالقيام بالسلوك 

  .لجزائريفي المجتمع ا
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حيث حاولت جريدة الشروق اليومي شد انتباه القارئ نحو تفاصيل الجريمة و التي وصفتها 

الجرائم الوحشية و جعله شغوف بتتبع تفاصيلها و نتائجها عبر تصفح الجريدة و هذا  بأبشع

 ال يمنع من تحقيق  ربح اكبر عند نشرها لهذه الجريمة.

جمل مهمة و قوية و هي كل من  04و هي تضمنت  ،الطفلينالنتائج المترتبة عن اختطاف 

، "المطالبة %16.77نسبة ضمن هذه الفئة  أعلى" و هي  اإلعدام" المطالبة بحكم 

 عام رأيقضية  أصبحتو " %06.45" ب  وقفات احتجاجية "% 09.67ب " بالقصاص

معبرة و لها  أنها إال األولىهذه النسب تعتبر ضئيلة بالنسبة للفئة  أنرغم ، %04.51ب "

على القارئ من خالل تركيز الجريدة على نتائج هذه الجريمة من  التأثيرقدرة كبيرة في 

و هذا ما يدل على حالة الغضب  إبراهيممسيرات معارضة و منددة لما تعرض له هارون و 

اهتمام القارئ و  أثارتالجريدة  أن، و يدل على اإلعدامالشعبي و المطالبة بالقصاص و 

و كل هذه التفاصيل التي اعتمدتها الجريمة في تحليلها لنتائج ، سب تعاطفه مع القضيةك

 عام موحد اتجاهها. رأي" كانت كفيلة بخلق  إبراهيماختطاف الطفلين "هارون و 

و ، %3.22"  " تراخي قانون العقوبات و هما أساسيتينالبعد القانوني شمل جملتين  أما

ة مقارنة بتعتبر اخفض نسهذه النسبة  أنو رغم  ، %05.16" ب  "تعديل قانون العقوبات

مما يعكس مدى اهتمام الجريدة بقضية اختطاف الطفلين "هارون و ، مع الفئتين السابقتين

حيث عملت ، منه من جهته القانونية أكثر اإلنسانيمن بعدها االجتماعي  و "، إبراهيم

رزة الفراغات الموجودة في قانون الجريدة على تسليط الضوء على الجانب القانوني مب

الجريدة  إنالعقوبات و التراخي الممارس في تطبيق النصوص القانونية و هذا يوضح 

المجمد منذ  اإلعدامعام مطالب بتطبيق حكم  رأيحاولت الضغط على السلطة بتكوين 

1993 . 
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هارون" عبر  و إبراهيم" اهتمامها بقضية أبانتجريدة الشروق  أن األخيرو نخلص في 

 إلىعبرت كل فئة عن الجرائم الممارسة في حق الطفلين باالظافة  أساسيةثالث فئات 

 إعادةو ضرورة  اإلعدامالمسيرات التضامنية المناهضة للقضية و المطالبة بتطبيق حكم 

جريدة الشروق في معالجتها للقضية كظاهرة  أدرجتهالنظر في قانون العقوبات  و هذا كله 

 اجتماعية مرضية وجب استئصالها.

 :لـــفئة الفاع :ثانيا

وزن و ا مهمة و كان له أدواراالمشتركة و الفعالة التي تلعب  األطرافو هي المتمثلة في 

 دور فعال في الموضوع.

 : يمثل فئة الفاعل. 05رقم جدول 

 %النسبة التكرار الفاعل

 50.10 331 الشخصية المخطوفة

 09.07 61 المواطنون

 31.61 209 المجرمين

 09.22 62 األمنيةالجهات 

 100 661 المجموع
 

 : دائرة نسبية تمثل وحدة الفاعل.02الشكل رقم 

               

50.1

9.07

31.61

9.22

الشخصية المخطوفة

المواطنون

المجرمين

الجهات االمنية
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 التحليل الكمي:

نسبة كان  ألكبر راكبر تكرا أن، و الذي يمثل فئة الفاعل،(05رقم ) يتبين من خالل الجدول

، و %50.10تكرار  و نسبة مئوية قدرت ب  311لصالح " الشخصية المخطوفة"  ب

و  األمن، و تليها "قوات  %31.61تكرار و نسبة مئوية  209تالها " المجرمين" ب 

نما جاء تكرار "المواطنين" ب ، بي%9.22مرة و نسبة مئوية  61الدرك الوطني" بتكرار 

 . %09.07مرة و نسبة مئوية قدرت ب  60

 التحليل الكيفي:

جريدة الشروق اليومي ركزت تركيزا  إنيتضح من خالل الجدول الخاص بفئة الفاعل  

"  إبراهيم" كبيرا وواضحا على "الشخصين المختطفين" و التي تمثل البريئين "هارون و 

و المحورية في القضية، و تعدد وصفهم من  األساسيةمرة، و هي الشخصية  331ب 

مدى بشاعة الجريمة و جذب استعطاف  إبرازضحايا، براءة، طفولة... و غيرها من اجل 

 القراء.

نوع من التفاصيل  إعطاءكما ركزت على " المجرمين "كطرف فاعل في القضية من خالل 

قتلة، ذئاب  من: سفاحين، أوصافهمئية، و اختلفت حول حياتهم و سوابقهم القضا

الذي غاب عنهما، و ارتكابهم واحدة من  اإلنسانيالبعد  إرساء...، وهذا من اجل البشرية.

بمدى انتشار هذه الظاهرة  يو هذا بمحاولة جريدة الشروق اليومي التحسيس، الجرائم أبشع

 .األطفالجريمة اختطاف عام موحد ضد  رأيفي المجتمع الجزائري،  و كذا خلق 

" من درك وطني و امن بنسبة معتبرة باعتبارهما األمنيةكما اهتمت بعنصر" الجهات 

 جهازين متكاملين، و مخول لهما التدخل في هذه القضايا، و هذا دليل على ان الجريدة 

المجرمين و تقديمهم للمحاكمة. إيقاففي كشف و  األمنيةبدور الجهات  أشادت  
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تكرار، و هذا دليل على الغضب الشعبي الذي جاء  60المحتجون ب  أو"المواطنون"  أما

و الدينية ...و هذا يعكس مدى  األخالقيةكخلفية على هذه الجريمة التي تمس بالثوابت 

عام موحد  نحو قضية اختطاف  رأيو محاولتها خلق اهتمام الجريدة بالقضايا االجتماعية 

 إيصالالسفاحين و  بإعداماالحتجاجات و مطالبتهم  أحداثبنقل  إبراهيمهارون و  البريئين

 كافة التراب الوطني. إلىحالة الغضب 

 ان:ــة المكــثالثا: فئ

الطفلين  إقامةكبيرة من مكان  أهميةالتي ذكرت بصفة متكررة و التي لها  األماكنتتمثل في 

 .مسرح الجريمة  إبراهيم وهارون و 

 : يمثل فئة المكان.06جدول رقم 

 %النسبة التكرار المكان

 60 63 قسنطينة

 31.42 33 الجديدة علي منجلي المدينة

 08.58 09 الوحدة الجوارية

 100 105 المجموع

 

: دائرة نسبية تمثل وحدة المكان.03الشكل   

         

60
31.42

8.58

قسنطينة

المدينةالجديدة علي منجلي 

الوحدة الجوارية
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 التحليل الكمي:

اكبر ( ،الذي يحمل نسب مئوية لفئة المكان ، سجلت 06ما هو مسجل على الجدول   رقم)

، بينما  %60و نسبة مئوية  63نسبة مئوية لوالية" قسنطينة" و التي جاء مجموع تكرار 

و  %31.42بنسبة قدرت ب  أيمرة  33نجد " المدينة الجديدة علي منجلي" قد تكررت 

تكرارات و نسبة مئوية قدرها  09" التي جاءت ب  الجوارينجد" الوحدة  األخيرفي 

08.18%. 

  التحليل الكيفي: 

بكافة  إبراهيماهتمت جريدة الشروق اليومي في عرضها لقضية اختطاف الطفلين هارون و 

و هذا  األسدالتي شهدت مسرح الجريمة، حيث حظيت والية "قسنطينة" بحصة  األماكن

و هي المكان الذي شهد الحدث من اختطاف و احتجاجات في  %60بنسبة مئوية قدرت ب 

تعتبر من الواليات الكبرى،  ألنهاهتمام بوالية "قسنطينة" و هذا يعكس اال، أنحاءهامختلف 

الحقيقة للقارئ عن مكان وقوع الجريمة و جاءت "المدينة الجديدة علي منجلي "  إيصالو 

و هي المكان الذي تم فيه ، إبراهيمالضحيتين هارون و  إقامةو هي مكان  %31.42بنسبة 

،  %08.58جاءت "الوحدة الجوارية ب اختطافهما، و االحتجاجات و حاالت الغضب، و 

تمت بكافة التفاصيل عن هالجريدة ا أنكراء و هذا يدل على و هو مكان حدوث الجريمة الن

 .تأييدهالقارئ و كسب  إقناعمسرح الجريمة، من اجل 
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 :ة الموضوعــرابعا: فئ 

 نوع الموضوع المراد تحليله هل هو اجتماعي او ديني او سياسي...تعني 

 : يمثل فئة الموضوع07جدول رقم 

 %النسبة التكرار الموضوع

 50 14 اجتماعي

 28.57 08 اجتماعي  قانوني

 07.15 02 اجتماعي  ديني

 14.28 04 اجتماعي  وطني

 100 28 المجموع

 

 .: دائرة نسبية تمثل وحدة الموضوع04الشكل رقم 

           

 

 

 

50

28.57

7.15

14.28

اجتماعي

اجتماعي قانوني

اجتماعي ديني

اجتماعي وطني
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 التحليل الكمي:

 ألكبراكبر تكرار  إن، و الذي يمثل فئة الموضوع، هو (07حظه على الجدول رقم )ما نال

مرة و نسبة مئوية  14نسبة كان من نصيب المواضيع االجتماعية بمجموع تكرار قدر ب 

تكرارات و نسبة مئوية قدرت ب  08، و تليها المواضيع االجتماعية القانونية ب 50%

، و بتكرار قدر %14.28، و تحصلت المواضيع االجتماعية الوطني على نسبة 28.57%

االجتماعية الدينية جاءت في المرتبة الخيرة بنسبة مرات، و بالنسبة للمواضيع  04ب 

07.15%. 

 ي:ــالتحليل الكيف

يتضح من خالل الجدول الخاص بفئة الموضوع، ان كل المواضيع ذات طابع اجتماعي و 

، %50: قانونية، دينية، وطنية. حيث حظي الموضوع االجتماعي بنسبة إبعادهااختلفت في 

تندرج ضمن القضايا االجتماعية، ما  إبراهيمهارون و  و هذا الن قضية اختطاف الطفلين

جريدة الشروق اليومي باعتبارها احد مؤسسات الضبط االجتماعي التي يقع عليها  ألزم

 الرأيو  األسرو توعية  األطفالاختطاف  ةجزء من المسؤولية.لتسلط الضوء على جريم

 العام من  خالل معالجة هذه الظاهرة.

 2013مارس  15الموافق ل  3955ع التي تعرضت لها في العدد و من بين المواضي 

 في قسنطينة و الرعب يعم واليات الوطن المأساةتحت عنوان:" 

خوفا من االختطاف" حيث عرضت الصحيفة  أوليائهمالمدارس و تالميذ رفقة  أمامطوارئ 

 .إبراهيممعطيات حول مخلفات قضية اختطاف الطفلين هارون و 

 إبرازو تمحور اهتمام الصحيفة بالدرجة الثانية بالمواضيع االجتماعية القانونية من اجل 

الخلفية الجزائية للقضية محل الدراسة، وذلك بتكريس مجموعة من المواضيع التي طرحت 

  الفراغات الموجودة في قانون العقوبات الجزائري و المطالبة بتعديلها ،
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و تطبيقه، و جاء هذا في العديد من  اإلعدامالتعديالت : رفع التجميد عن حكم  أهمو من بين 

المقاالت  من بينها :" النواب يتحركون لتطبيق القصاص على مجرمي القتل و االغتصاب 

ف الجريدة و ، و هنا برز موق2013ّماس  19الموافق ل  3959و االختطاف" في العدد 

 مسؤوليتها االجتماعية فكانت عامل ضغط على السلطات اتجاه قضية االختطاف.

مواطنين مع كما نجد المواضيع االجتماعية الوطنية التي عبرت عن تفاعل و تعاطف ال    

من خالل تنظيم وقفات احتجاجية و مسيرات،  إبراهيمارون و هقضية اختطاف الطفلين 

العام ضد هذا النوع  الرأينقل اغضب الشعبي من اجل تعزيز  حيث عملت الجريدة على

 البعد الوطني : أبرزت، و من بين المقاالت التي األخالقيةمن الجرائم 

بملعب حمالوي"، و ذلك في  إبراهيم" السكيكديون يطالبون بشنق قاتلي الطفلين هارون و 

مي لم تهمل البعد الديني جريدة الشروق اليو أنكما   2013جويلية  25يوم  4067العدد 

الصحيفة  أنالتي تمس بالقيم الدينية، و هذا ما يفسر  األخالقيةفي تغطيتها لهذه الجريمة 

 اهتمت بالبناء الثقافي و الديني للمجتمع الجزائري و مثال ذلك:

مارس  16الموافق ل  3956يطالبون بالقصاص في الساحات العمومية" في العدد  أئمة" 

2013. 

 خامسا: فئة االتجاه.

 مؤيدة؟؟؟ أومعارضة  أوالمقاالت التي نشرتها الجريدة محايدة  كانت إذاتمثل ما 

 : يمثل فئة االتجاه.08جدول رقم 

 %النسبة التكرار االتجاه

 100 28 معارض

 00 00 مؤيد

 00 00 محايد

 100 28 المجموع
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 : دائرة نسبية تمثل وحدة االتجاه05الشكل 

           

 

 لتحليل الكمي:ا

( الخاص بفئة االتجاه لموضوع اختطاف الطفلين 08ما  يتضح لنا من خالل الجدول رقم)

نسبة مئوية كانت لصالح االتجاه المعارض بمجموع تكرار  أعلى أن، هو إبراهيمهارون و 

 نسبة لالتجاه المؤيد و المحايد . أي، بينما ال توجد %100و نسبة مئوية  28

 التحليل الكيفي:

، %100النسبة الكاملة كانت لصالح االتجاه المعارض و هذا بنسبة  أننشاهد على الجدول 

مقاالت و تقارير... التي نشرتها جريدة  ،جاتريبورتا، أخبارالصحفية من  األنواعفكل 

و ما حدث لهما من خطف  إبراهيمالشروق اليومي كانت معارضة لقضية الطفلين هارون و 

. و هذا ما يعكس توجه الجريدة الرافض و المندد لمثل هذه و اغتصاب و قتلو تعذيب 

 طفولة الجرائم التي تمس بمعايير التماسك االجتماعي من انتهاك براءة ال

 

100

00

معارض

مؤيد

محايد
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اهتمام القارئ من اجل  إثارةالجريدة تبنت مثل هذه الجرائم و محاولة  أنو هذا ما يدل على 

   عام رافض لمثل هذه الجرائم. رأيو بالتالي خلق  تبنيه نفس اتجاهها المعارض

 التحليل الكمي و الكيفي لفئات الشكل. الثاني:المطلب 

هي تلك الفئات التي تصف المحتوى الشكلي للمضمون المراد دراسته، و عادة ما تحاول 

عن السؤال: كيف قيل؟ احد ركائز تحليل المحتوى، فالشكل الذي يقدم به المضمون  اإلجابة

مختلف قنوات االتصال، يعد  المستمعين... من خالل أوالمتفرجين  أوجمهور القراء  إلى

، الن الشكل الذي أوالاالضطالع على المضمون  إلىالتي تجعل هؤالء يميلون  باألهمية

ليس دائما بريئا، فالوقت و اللون و البنط الذي تكتب به المادة و  اإلعالميةتقدم به المادة 

اب الصدفة و ...، ال تستعمل من باإليماءاتالمساحة المخصصة للمواضيع و الحركات و 

 المضمون و توجيهه. تأثيرالتباهي، بل لزيادة 

 .األلفاظ: فئة  أوال

 التي تحمل المعاني العميقة. األلفاظي فو المقصود بهذه الوحدة شدة التعبير 

 .األلفاظ: يمثل فئة 09جدول رقم 

 %النسبة التكرار اللفظ

 20.54 60 قتل

 18.49 54 اختطاف

 03.08 09 اغتصاب

 19.86 58 إعدام

 21.23 58 جريمة

 07.53 62 قصاص

 09.27 22 جثة

 100 292 المجموع
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األلفاظ: دائرة نسبية تمثل وحدة 06الشكل رقم   

            

 التحليل الكمي:

نسبة مئوية كانت من  أعلى أنهو  ،األلفاظ( الذي يمثل فئة 06ما يالحظ من الجدول رقم )

و جاءت بعدها لفظة " قتل" مرة،  62و تكرار    %21.23نصيب لفظة "جريمة" ب 

" و "اختطاف" إعدامكل من لفظة " أما، %20.54مرة و نسبة  62ب  تكرار قدربمجموع 

. و مرة 54و  58و تكرار  %18.49و  %19.86جاءت بنسب مئوية متفاوتة تمثلت ب 

مرة و نسبة مئوية  27كل من لفظة "جثة" بتكرار  األخيرةثة جاءت في المراتب الثال

، و %07.53مرة و نسبة  مئوية قدرت ب  22، و لفظة  "قصاص" بتكرار  09.27%

 .%03.08مرات و نسبة  09لفظة "اغتصاب" بتكرار  أخيرا

 :التحليل الكيفي

التي تكررت ب  فاظاألللفظة " جريمة" كانت من بين  إنالتحليل  الكمي يتضح  إلىبالعودة 

، وهذا ما تجلى في األطفالمرة و هذا يدل على استفحال  و تفشي ظاهرة اختطاف  62

 .المصطلح تسليطها الضوء على هذا جريدة الشروق اليومي من خالل

يعيشه المجتمع  أصبحوهذا راجع الى االنحالل الخلقي و نقص الوازع الديني الذي  

 كثيرا. أطفالناالجزائري كما بات يؤرق مستقبل 

20.54

18.49

3.08
19.86

21.23

7.53
9.27 قتل

اختطاف

اغتصاب

اعدام

جريمة

قصاص

جثة
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 إلبرازتكرارا و هذا ما يعكس توجه  الجريدة  60كما استحوذ مصطلح "القتل" بدوره على 

للمختطفين، و هو يعتبر من بين  يميشكل المصير الحت أصبحمثل هذا الفعل الشنيع الذي 

 عن ذلك تجلى مصطلح  " فضال، األخيرةالتي ركزت عليها هذه  األلفاظمجموعة من 

مرة و هو لفظ مهم  54الجريمة، وذلك عند تكرار قدر ب  إشكالاالختطاف" كشكل من 

الستة عشر، و ذلك من  أعدادهاالمتواصلة في  اإلعالميةتغطيتها  أثناءاهتمت به الجريدة 

عام موحد حول هذه  رأياجل استثارة و جذب عاطفة المواطنين من اجل تكريس وعي و 

ضية. لتليها لفظة "الجثة" و االغتصاب ليست اقل شان من سابقتها و هذا ما وضحته الق

بعد ذلك مباشرة لفظتا  تأتيالعمق في تحليل هذه القضية، و  إلبرازجريدة الشروق 

 للرأيكحق شرعي ، و ركزت عليه الجريدة بغية توضيحه  األولى" و "القصاص" اإلعدام"

النظر حول  إعادةلى السلطات المحلية للتدخل من اجل للضغط ع إثارتهالعام من جهة و 

، و الذي بات بدوره ضرورة ملحة للقضاء على مثل  1993المجمد منذ سنة  اإلعدامقانون 

 .األطفالهذه الجرائم بصفة عامة و االختطاف خصوصا الممارسة ضد 

 الصحفي و مساحته ثانيا: فئة النوع

الصحفية المستعملة لصياغة موضوع اختطاف الطفلين  األنواع أوقوالب الفنية لو هي ا

 و كذا المساحة التي خصصت لمعالجة هذه القضية. إبراهيمهارون و 

 :   يمثل فئة النوع الصحفي و مساحته.10جدول رقم 

 %النسبة  2المساحة م %النسبة  التكرار الصحفية األنواع

 36.50 956.40 57.14 16 الخبر الصحفي

 01.84 48.43 03.57 01 الصحفيالتحقيق 

 21.27 557.06 10.71 03 التقرير الصحفي

 14.76 386.83 10.71 03 المقال الصحفي

 25.63 670.90 17.87 05 الريبورتاج

 100 2619.60 100 28 المجموع
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 نسبية تمثل وحدة النوع الصحفي و مساحته.(: دائرة 07الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

(، و الذي يمثل لنا فئة النوع الصحفي و 10ما نالحظه على الجدول رقم)التحليل الكمي: 

 ها جريدة الشروق اليومي قضية اختطافالتي قامت ب اإلعالميةمساحته الخاص بالتغطية 

مرة و  16اكبر تكرار كان لصالح الخبر الصحفي ب  أننجد ، إبراهيمالطفلين هارون و 

 مئوية و نسبة     2سم956.40  من حيث المساحة فاحتل  أما، %57.14نسبة مئوية قدرها 

، و مساحته %17.87نسبة  مرات  و 05بتكرار  الريبورتاج، و قد تاله 36.50%

فيما يخص المقال و التقرير فجاءا بنفس التكرار  أما، %25.63 و نسبة 2سم  670.90

، و نسبة 2سم 386.83المقال  أما %10.71مرات و نسبة مئوية  03ب المقدر 

 التحقيق اقل نسبة مئوية من حيث التكرار و المساحة. ، و مثل14.76%

 األحداثمختلفة من القوالب الصحفية، نظرا لتعدد  أنواعاتوظف  الجرائد  التحليل الكيفي:

و كذا لتنوع حاجة القارئ و لمساعدته في متابعة ،اإلعالميةالتي تعالجها و تفاوت قيمتها 

 1و  فهم دالالتها. األخبار

 

                                                             

 .45،ص 2007، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية،طالصحفية األنواعاقترابات من نصر الدين العياضي، - 1 

    

57.14

3.57

10.71

10.71

17.87

الخبر الصحفي التحقيق الصحفي

التقرير الصحفي المقال الصحفي

الروبورتاج

36.5

1.84

21.27

14.76

25.63

الخبر الصحفي التحقيق الصحفي التقرير الصحفي

المقال الصحفي الروبورتاج
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ااالخبارية تهتم بنقل  األنواعكانت  إذالكل صحفي مقام مناسب و دور معين، و  أنغير 

 أوالجريدة  رأيتعنى بالتعبير عن  الرأي أنواعالمتلقي كما هي، فان  ىإل األحداثالوقائع و 

الصحفية كل  األنواعبهدف شرحها و تفسيرها، و تضم  األحداثالصحفي اتجاه الوقائع و 

فهي تشمل : المقال ،العمود ،و الحديث  أيالر أنواع أما، الريبورتاج،ر من الخبر، التقري

 1الصحفي.

و منه فقد حرصت جريدة الشروق اليومي خالل تناولها لموضوع اختطاف الطفلين    

انه تنويع غير  إال، اإلعالمية األشكالعلى التنويع في استخدام  إبراهيمهارون و 

، تقرير ر،خب اإلخبارية األنواع مركزا بشكل واضح على متوازن،بحيث كان  االهتمام

 .الرأي أنواع صحفي و ذلك على حساب ريبورتاجصحفي، 

الصحفية من حيث المساحة و التكرار التي وظفتها جريدة  األنواعجاء الخبر في مقدمة 

لموضوع  معالجتهاالشروق اليومي، حيث اقتصرت تقريبا على  التغطية الخبرية عند 

 األسئلةالذي يجيب على  اإلعالميو الخبر هو النوع ، و هارون إبراهيماختطاف الطفلين 

، ماذا،كيف، لماذا؟، كما تنوع ظهور هذا النوع الصحفي أين وفة: من ، متى،الست المعر

اطالع القراء  إلىبين الخبر البسيط و الخبر المركب، م هذا دليل على ان الصحيفة تهدف 

المهنة  لصحفي  أخالقالتي تتعلق بالقضية، فمن البنود الواردة في ميثاقيات  األحداثبكل 

"  و هو مكرس في الدساتير الوطنية اإلعالميومية الشروق بند يتعلق ب " حق المواطن في 

و الحقائق، و هذا من حق  باألخبارو الدولية، و ان تخبر المواطن بما حدث وتزوده 

للخبر في  أكثراستعمال  إلى أدىالمواطن، و في نفس الوقت هو واجب على الصحفي، ما 

 .إبراهيمختطاف الطفلين هارون و تغطية ا

 

 

                                                             

 .49،ص 2004و النشر و التوزيع،الجزائر، ، دار هومة للطباعةالصحفي الناجحمحمد لعقاب،  - 1 
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فاحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة  و التكرار، و هي تمثل تكرارا  الريبورتاج أما  

جريدة الشروق اليومي  أن إال، اإلخباريةالصحفية  األنواعمعتبرا على الرغم من انه من 

حية، حيث قام فيها صحفيو  الريبورتاجاتللقضية، و كانت جل  معالجتهااعتمدته في 

الميدان و نقل ما جرى مت احتجاجات و مسيرات و كذا حالة الغضب  إلىالجريدة بالنزول 

و ذلك من اجل لفت انتباه القارئ و تحريك مشاعره، ،م اإلعداالشعبي للمطالبة بتطبيق حكم 

 .إبراهيمارون و و كسب تعاطفه، مع قضية اختطاف الطفلين ه

و جاء التقرير و المقال بنفس التكرار لكن بمساحة مختلفة، حيث احتل التقرير مساحة   

مارس  17الموافق ل  3957ا خصصت له الجريدة صفحة كاملة و ذلك في العدد ماكبر ك

محاضن لتفريخ المجرمين" و هذا الن التقرير  إلىتحت عنوان: " السجون تحولت  2013

 اإلعالميينلكتابة مادة الجريمة، و الذي يؤكد عليه العديد من  التحريريةفنون هو انسب ال

الطابع  إلىكما انه راجع  شيوعا في صحافة الحوادث في العالم األكثرفهو يمثل السمة ،

حيث تضل وظيفة الصحفي من خالل ، إخباريةللجريدة باعتبارها يومية وطنية  اإلخباري

انتباه القارئ و تهيء ذهنه و حثه على متابعة الموضوع و يدخل ذلك ضمن  إثارةالتفسير و 

 وظائف الصحافة. إحدىوظيفة الشرح و التفسير و التي تعد 

الصحفية  نواعألا،مقارنة مع  و احتل المقال نسبة معتبرة من حيث التكرار و المساحة

و يقدم تحاليل و  الرأي اعأنومن  ألنهمساحة شاسعة  إلىهذا النوع يحتاج  أنرغم ، األخرى

جرائم  معالجةتفسيرات معمقة حول القضية، مما يعكس قلة اهتمام الجريدة بهذا النوع في 

 االختطاف.

من حيث التكرار  األخيرةلم تعتمد الجريدة على التحقيق بصفة كبيرة، حيث احتل المرتبة   

قدرة الجريدة على استخدام التحقيق  أومنها: عدم رغبة  أسبابو المساحة، و هذا راجع لعدة 

التمحيص و  إلىالصحفية االستقصائية المعمقة التي تحتاج  األنواعبسب صعوبته فهو من 

 أجواءاالكتشاف و التحري... و هي مجهودات معتبرة يبذلها فريق من الصحفيين في 

 إضافة األطرافماعية و ظروف قانونية تتمتع بالحرية و التحلي بالمسؤولية من جميع اجت

.األمنيةالتكتم على المعلومات من طرف الجهات  إلى
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 ثالثا: فئة اللغة:

موضوع اختطاف الطفلين و الغرض منها معرفة  معالجةو تمثل اللغة المستخدمة في   

 فهم المضمون من طرف القارئ. إمكانية

 مثل فئة اللغة المستخدمة.ي: 11ل رقم جدو

 %النسبة التكرار اللغة

 00 00 فصحى صعبة

 100 28 فصحى سهلة

 100 28 المجموع

 

 المستخدمة: دائرة نسبية تمثل وحدة اللغة 08الشكل رقم 

              

 التحليل الكمي:

 بأكبراللغة حظيت  أن(، و الذي يمثل فئة اللغة حيث، نجد 11ما نالحظه من الجدول رقم )

تكرار ما يعادل نسبة  28نسبة مئوية كانت لصالح الفصحى السهلة و ذلك بمجموع 

100%. 

0

100

فصحى صعبة

فصحى سهلة
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 التحليل الكيفي:

 إدراجواضح و جلي مع  أمر، و هو %100فيما يخص اللغة البسيطة التي حظيت بنسبة  

، 4048بعض التعابير بالعامية، مثل" يطلعوهم باش يجوزو بيهم مشوية " و ذلك في العدد 

 .4086" ماعالباليش مانيش انا" في العدد 

و لم تستعمل اللغة الصعبة و التي تتطلب قاموسا لفهم و استيعاب معانيها و مفرداتها، بل 

ففنيات  كتابة الصحفية،السهل الممتنع، و هذا منطقي في مجال ال األسلوباستخدمت 

ذات المستوى الوسط بين اللغة العربية  اإلعالميةاللغة  إلىالتحرير بالجريدة تتجه دائما 

 باللغة الثالثة. اإلعالمالفصحى واللغة العامية، وهذا ما يسمى في مجال 

، و التعريف بمدى إيصالهحتى يستوعب القارئ الهدف الذي تريد جريدة الشروق اليومي    

فجريدة الشروق اليومي هي صحيفة ، إبراهيمخطورة جريمة اختطاف الطفلين هارون و 

 اإلحاطةموجهة للجمهور العام، هذا  ما جعلها تسعى ليتمكن الجميع من قراءة الموضوع و 

 بها من جميع جوانبه و بكافة تفاصيله.

 رابعا: فئة الموقع.

الصحفية التي هي محل الدراسة في  األنواعرفة مواقع تمثل هذه الوحدة في تحديد و مع

و موقعها وفق صفحات  إخراجهاصفحات الجريدة و تتسم مادة التحليل مادة كبيرة من حيث 

الجريدة، فبواسطتها تتميز الجريدة عن غيرها و بها ترسم معالم شخصيتها و تنفرد بالتبويب 

 و تنظيم خاص.
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 : يمثل فئة الموقع.12جدول رقم 

 %النسبة التكرار الموقع

 26.32 10 األولىالصفحة 

 02.63 01 الصفحة الثانية

 18.42 07 الصفحة الثالثة

 05.29 02 الرابعةالصفحة 

 02.63 01 الصفحة الخامسة

 21.05 08 الصفحة السابعة

 13.15 05 الصفحة التاسعة

 02.63 01 الصفحة السابعة عشر

 07.89 03 (28/32خيرة)األ فحةصال

 100 38 المجموع
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 نسبية تمثل وحدة الموقع.: دائرة 09الشكل 

          

 التحليل الكمي:

و التكرارات لفئة  المئوية النسبة يمثلو الذي  (،12رقم ) حظ في الجدولما يال

 10ب  األولىالموقع في جريدة الشروق اليومي ،أن أكبر  تكرار كان لصالح الصفحة 

و نسبة مئوية  تكرارات 08، وتليها الصفحة السابعة ب % 26.31تكرارات و نسبة مئوية 

 % 18.42مرات و نسبة  07 بتكرارات،و جاءت الصفحة الثالثة  % 21.05قدرت ب 

مرات، و  05و تكرار   % 13.15و تليها مباشرة الصفحة التاسعة بنسبة مئوية قدرت ب 

تليها الصفحة الرابعة بتكرار  ،و07.89رات و نسبة مئوية م 03 األخيرةتكررت الصفحة 

،و أخيرا الصفحات الثانية و الخامسة والسابعة عشر بنفس % 05.29مرتين و نسبة مئوية 

 . % 02.63التكرار مرة واحدة و نسبة مئوية قدرت ب 

 

 

 

26.31

2.63

18.42

5.292.63

21.05

13.15

2.63
7.98 الصفحة االولى

الصفحة الثانية

الصفحة الثالثة

الصفحة الرابعة

الصفحة الخامسة

الصفحة السابعة

الصفحة التاسعة

الصفحة السابعة عشر

(28/32)الصفحةاالخيرة
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 : التحليل الكيفي

في يومية الشروق اليومي لمعالجتها قضية اختطاف الطفلين  األولىحضيت الصفحة 

الصحفية التي  األنواعأن معظم  إلى،و هذا راجع %26.31بأكبر نسبة  إبراهيمهارون و 

الموضوع بالنسبة  أهميةكانت محل الدراسة قد مثلت العناوين الرئيسية للجريدة،مما يبين 

للجريدة ورغبة الصحيفة في جذب اهتمام القارئ حيث تكرر طرح الموضوع في الصفحة 

 عدد. 16من بين  أعداد 10في  األولى

صفحات مختلفة، حيث احتلت  08 إلىكما تنوع ذكر الموضوع في الصفحات الداخلية 

، ندوة، الحدث : مثل المواضيع تحت عناوين مختلفة ، وجاءتالصفحة السابعة اكبر تكرار

الموضوع  أهمية،وهذا على  األخيرةطرح الموضوع في الصفحة  إلى إضافة....  محليات

و على ألهمية موقع الصفحة . و عرض الجريدة للموضوع عبر مختلف صفحاتها مما  

يؤكد احترام الجريدة لحق المواطن في االطالع و معرفة كافة الحقائق حول جريمة 

له الموضوع في المواقع المختلفة من الجريدة  إتاحةو  وإبراهيمهارون  اختطاف الطفلين

فيجدها حيثما  ما تصفحها و هذا يعكس اهميتة لها و هي من بين الجرائد السباقة في تحليل 

 النطق بالحكم على المجرمين. إلىالموضوع بدقة وتفصيل من لحظة االختفاء 

  األولىفئة مساحة الصورة في الصفحات  : مسااخ

 األولىفي الصفحة  ، فالصورةو مهم في جذب انتباه لقارئ أساسيالصورة هي عنصر   

 بالموضوع.لها أهمية و مدلولها الخاص حيث تعكس اهتمام الصحيفة 
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  لىاألويمثل فئة مساحة الصورة في الصفحة  :13جدول رقم 

 %النسبة  2المساحة سم األعداد

 32.66 83.28 3953العدد

 40.41 103.04 3954العدد

 01.80 04.59 3956العدد

 22.89 58.38 3957العدد

 02.24 05.67 4083العدد

 %100 254.69 المجموع

 

 األولىدائرة نسبية تمثل وحدة مساحة الصورة في الصفحة  : 10شكل رقم 

                 

 : التحليل الكمي

نسبة  أعلىأن ، األولىو الذي فئة الصورة في الصفحة  ،13ما نالحظه من الجدول رقم 

،يليها 40.41و نسبة مئوية تقدر ب  2سم 103.04بمساحة  3957كانت لصالح العدد 

  %32.66 تقدر ب و نسبة مئوية 2سم 83.82بمساحة  3953العدد 

3953العدد 

3954العدد 

3956العدد 

3957العدد 

4083العدد 
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و احتل في المرتبتين  % 22.89و نسبة مئوية  2سم 58.38بمساحة  3957ثم العدد 

؛  و العدد %02.24نسبة مئوية  و 2سم 05.67بمساحة  4083من العدد  األخيرتين

 .  %01.80و نسبة مئوية  2سم 04.59بمساحة  3956

 : الكيفي التحليل

الشروق اليومي لصور اختطاف الطفلين هارون وإبراهيم،باعتبار أن  إن نشر جريدة

،فالصورة تشترك مع الكلمات  اهتمامه إثارةفي جذب انتباه القارئ و  أهميةالصورة ذات 

ا ،ذلك أن الصور غالبا ما تنقل المعلومات المطلوبة بشكل أوضح مماألخبارفي عملية نقل 

 فضول القارئ إلشباعالكلمة،فضال عن أنها تستعمل  هتستطيع

... فالصورة تتفاعل مع المادة التحريرية لتقديم واألشياء األماكنو  األشخاصشكل  إلى

 1و إنما يريد معايشتها. األحداثالقارئ  إلىخدمة صحفية متكاملة 

من  أعدادفي خمسة  األولىجريدة الشروق اليومي على نشر الصور في الصفحة  اعتمدت

ر جاءت بحجم كبيرو عنوان رئيسي و احتلت كلها مركز صو 03 ،أعدادبين عشرة 

 : تحت عنوان 3953و تطرقت الصحيفة في العدد  الصفحة و جاءت ملونة،

                             " و جاءت كلها ملونة،و تعبرعن    ! في كيس زبالة وإبراهيمالطفلين هارون  أشالء"

و  فرعية.دعيمها بعناوين و ت األمن إلى باإلضافةصورة اكتشاف الجثة وتجمهر المواطنون 

الصورة تجمع  هو الحل"و جاء في اإلعدام" : تحت عنوان رئيسي  3954ظهر في العدد 

غفير لتشييع جنازة الطفلين و صورة جثة الطفل هارون التي لم تعرض في الصفحات 

أن نشر جريدة الشروق  إالعن الحقيقة، األصدقلتعبير الداخلية،رغم أن الصورة هي ا

بحجم  3957،و جاءت الصورة في العدد  القارئصورة جثة هارون هو تهويل و إثارة 

" و األطفالعلى مختطفي  اإلعدام"أنا متطوع لتنفيذ حكم  : كبير و ملون تحت عنوان

الصفحة بالحجم  أعلىجاء ت في  ظهرت فيها شخصية عميد الشرطة عمي أحمد . و

جريدة الشروق أن، وهذا يدل مختلفينالصغير الملون صور الطفلين و المجرمين بعددين 

                                                             

 . 147، ص  1، دار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ط  مدخل اإلخراج الصحفيسعيد الغريب النجار ،  - 1 
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وصور  وإبراهيمهارون  قضية الطفليناليومي اعتمدت على التنوع في الصور لمعالجة  

اكتشاف الجثة و تشييع الجنازة.و يفسر هذا أن جريدة الشروق اهتمت بقضية هارون 

جل نقل بشاعة الجريمة للقارئ و التأثير فيه باعتبارها تحمل بعد اجتماعي و من ا وإبراهيم

إنساني،و حمله على تكوين صورة عن ما حدث للطفلين بكل تفاصيلها و خلق رأي عام 

 .إزاء القضيةموحد 

 فئة الصورة في الصفحات الداخلية  : سادسا

صدق من الكلمة، و تدعيم تمثل وحدة الصورة في مخاطبة القارئ و جذبه و هي تعبير أ

 النص بالصورة يعكس مصداقية أكثر للموضوع.

 يمثل فئة الصورة في الصفحات الداخلية.  :14رقم  جدول

 %النسبة التكرار الصور

 29.41 10 إبراهيمصور الطفلين هارون و 

 14.70 05 صور الوالدين

 20.58 04 صور االحتجاجات

 23.55 08 صور الشخصيات

 08.82 03 المجرمينصور 

 02.94 01 صور الحادث

 %100 34 المجموع
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 دائرة نسبية تمثل وحدة الصورة في الصفحات الداخلية : 11شكل رقم 

         

 : التحليل الكمي

( لفئة الصورة في الصفحات الداخلية لجريدة الشروق 14يتبين من خالل الجدول رقم )

مرات و نسبة مئوية  10ب  إبراهيماليومي أن أكبر تكرار كان لصالح صور هارون و 

 ،و تليها صور الشخصيات القانونية وصور  %29.41قدرت ب 

مرات وفي المراتب  07و 08وتكرار  20.58و 23.55االحتجاجات بنسب متفاوتة أي 

صور المجرمين  و 14.70تكرارات ز نسبة مئوية  05صور الوالدين ب  األخيرةالثالثة 

صور الحادث بتكرار واحد و نسبة  األخير،و في 08.72تكرارات و نسبة مئوية  08ب 

 . % 02.94مئوية قدرت ب 

 : التحليل الكيفي

لدعم موضوع اختطاف  إعالميةالجدول أن استخدام الصورة كمادة  يتضح من خالل

في جريدة الشروق اليومي هو قوي جدا حيث أن الصورة  إبراهيمالبريئين هارون و 

حظيت بدعم الصورة  اإلعالميةعدد،بمعنى أن مع معظم المادة  16مرة ضمن  34تكررت 

صور الطفلين هارون و إبراهيم

صور الوالدين 

صور اإلحتجاجات 

صور الشخصيات 

صور المجرمين 

صور الحادث
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 10ظهرت صورة المغدور بهما ب المعبرة التي تتميز بشدة ارتباطها بالقالب الصحفي، ف

صورة، وهذا دليل على اهتمام الجريدة بالقضية و دعمها بالصور ذلك  34تكرارات ضمن 

لجذب القارئ لمثل هذه القضايا .و تليه صورة الشخصيات و التي تمثلت في محامين و 

ان و جاءت كلها في تقرير واحد تحت عنو ،أئمةاساتدة في علم االجتماع وعلم النفس و 

 ،اإلعدامالصفحة "ندوة "، كلهم طالبو برفع التجميد عن حكم 

و هذا ما يعكس مدى اهتمام الجريدة بالموضوع من كافة جوانبه الدينية، النفسية، القانونية 

و  اإلجماليتكرارات و هو تكرار معتبر من العدد  07ثم جاءت صور االحتجاجات ب  ....

رصدت تأثر المواطن بقضية اختطاف الطفلين  هذا يدل على أن جريدة الشروق اليومي

السفاحين "مامين و   بإعدامهارون وإبراهيم و هذا ما شكل رأي عام موحد يطالب 

تكرارات و نسبة معتبرة بصفتهم الطرف  05كتستروف" . كما ظهرت صورة الوالدين ب 

دون تحفظ و خوف من  أسماءهمبناءهم  مع ذكر أللما يقع عن التبليغ  المسئولالمباشر و 

 من جريدة الشروق . إعالميةالسفاحين و هذا يعتبر حرية 

 أسماءهمتكرارات مع الكشف عن وجوههم و ذكر  03أما صور المجرمين جاءت ب 

الجزائر في مثل هذه القضايا ،   و هذا  إعالمفي تاريخ  األولىبشكل صريح و هي السابقة 

و صور المتهمين بعد  أسماء ذكرو أخالقياته الن لم يخرج جريدة الشروق عن حدود النشر 

 الحكم ال يجرم الصحيفة .

 فئة العنوان  : سابعا

الخبر و تركيزها على الكلمة يؤكد  محاولتها  أهميةتمثل وحدة العنوان دورا مهما في تحديد 

 .وإبراهيمالتأثير على القارئ نحو قضية اختطاف الطفلين هارون 
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 األولىيمثل فئة العنوان في الصفحة  : 15جدول رقم 

 

  األولىيمثل فئة العنوان في الصفحة  : 15شكل رقم 

                                                        

 

 

 

25

16.67
25

33.33

أسود

أبيض

أصفر

أحمر

 %النسبة التكرار العنوان

 

 الحجم

 33.33 08 كبير

 45.83 11 متوسط

 20.84 05 صغير

 % 100 24 المجموع 

 اللون

 

 25 06 أسود

 16.67 04 أبيض

 25 06 أصفر

 33.33 08 أحمر

 % 100 24 المجموع 

 

33.33

45.83

20.84 كبير

متوسط

صغير
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 : التحليل الكمي

، و الذي فئة العناصر التيبوغرافية  لحدة  عنوان الصورة في 15ما ينجلي من الجدول رقم 

تكرار و نسبة  11نسبة كانت لصالح الحجم المتوسط ب  أعلى أننجد ، األولىالصفحة 

  %33.33تكرارات و نسبة مئوية  08، يليها العنوان بالحجم الكبير ب % 45.83مئوية 

 . %20.84مرات و نسبة مئوية  05بتكرار  األخيرو هو ، ثم نجد الحجم الصغير 

مرات و نسبة  08نسبة كانت للون األحمر بتكرار  أعلىما فيما يخص اللون نجد أن  ا

 ذو الخلفية السوداء بتكرار متساوي واألصفر األسود، ويليه اللونين  %33.33مئوية 

ذو الخلفية  األبيضحظي اللون  األخير،و في % 25مرات و نسبة مئوية  06قدر ب 

 . %16.67تكرارات و نسبة مئوية قدرت ب  04الحمراء ب 

 : التحليل الكيفي

يتبين من خالل الجدول الخاص بفئة العنوان بالصفحة األولى و هو بمثابة مدخل حقيقي 

وظيفتها  للموضوع و هو النافذة التي نطل منها على الصحف،و لكي تحق الصحيفة

و طابعها  اإلخراجي أسلوبهانحرص على اختيار عناوينها بشكل يتفق مع  اإلعالمية

 السياسة التحريرية التي تتبعها . طارإفي  التيبوغرافي

من  إبراهيمو يتضح اهتمام جريدة الشروق اليومي بموضوع اختطاف الطفلين هارون و 

 األولى.خالل ما خصصته لهذا الموضوع من عناوين بارزة في الصفحة 

 بألوانمرات و  10و  08تكرار  بأعلىحظي العنوان بالحجم الكبير و المتوسط        

. كما اعتمدت جريدة الشروق اليومي في األصفرو  واألبيض األحمرو  األسودمختلفة بين 

على كتابة العنوان الرئيسي بالحجم الكبير و باللون  األولىمعالجتها للموضوع في الصفحة 

 األلوانيعتبر من  األحمرمرات، و ذلك لشد انتباه القارئ و عليه،فاللون  08بتكرار  األحمر

الحارة و يرمز للخطر، حيث حاولت الجريدة التعريف بهذه القضية ومدى استفحالها في 

المجتمع الجزائري .
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ذو الخلفية الحمراء و  األبيضتكرار باللونين  11كما جاء ا عنوان بالحجم المتوسط ب 

ذو الخلفية السوداء، و هي عاوين تابعة للعنوان الرئيسي و اعتمت الجريدة على  األصفر

هارون و  نحو قضية اختطاف الطفلين إثارتهمن اجل لفت انتباه القارئ و  األلوانهذه 

،هذا ما يبين مدى األسودالعناوين الصغيرة التي طغى عليها اللون  األخيرونجد في إبراهيم.

متنوعة ألواناهتمام جريدة الشروق بالظاهرة و ذلك بعناوين مختلفة و 

 نتائج الدراسة  : المطلب الثالث

لقضية اختطاف الطفلين هارون و  اإلعالميةبعد إجراء الدراسة الميدانية حول المعالجة 

 : االستنتاجات و النتائج التالية إلىفي صحيفة الشروق اليومي تم التوصل  إبراهيم

  : االستنتاجات العامة للدراسة : أوال

توصلنا من خالل هذه الدراسة التي تتمحور حول معالجة جريدة الشروق اليومي لقضية 

استنتاجات  إلىملة من االستنتاجات،صنفت ج إلى إبراهيماختطاف الطفلين هارون و 

 المضمون و استنتاجات الشكل .

 استنتاجات متعلقة بالمضمون :  

 إبراهيمركزت جريدة الشروق اليومي خالل تناولها لموضوع الطفلين هارون و  .1

على العديد من الجمل، تمحورت كلها على ذكر تفاصيل االختطاف و ما تعرضا له من 

مسيرات تضامنية و  إلىاء جنسي و انتهت بالقتل،كل هذا أدى ضرب و تعذيب و اعتد

،و أدت هذه الجمل وظيفة اإلخبار عن الحدث و التنديد به و  اإلعدامالمطالبة بتطبيق حكم 

 كانت هذه التفاصيل كافية لخلق رأي عام موحد  تجاه القضية.

جريدة الشروق اليومي االهتمام بكافة األطراف الفاعلة في قضية اختطاف  أولت .2

 ، و هذا ما أجل تأدية رسالتها داخل المجتمع مادام النشر يحققوإبراهيمالطفلين هارون 

 التي لم تخرجها عن حدود النشر و أخالقياته.  طالصالح العام و راعت فيه الضواب
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.   و كذا واالغتصاب.التي شهدت جريمة االختطاف  األماكناهتمت الجريدة بكافة  .3

االحتجاجات المطالبة بالقصاص و هذا بهدف تنوير المجتمع بتفاصيل القضية و مصداقية 

أكثر.

من كافة جوانبها  إبراهيمتطرقت الصحيفة في معالجتها قضية الطفلين هارون و  .4

الكبيرة التي  األهميةيي، ديني، وطني و هذا ما يعكس االجتماعية كونه موضوع اجتماع

 الصحيفة للقضية. أولتها

تجاه المعارض هو االتجاه التي تبنته جريدة الشروق اليومي في معالجتها لقضية اال .5

و  األخالقيةو  اإلنسانيةو انتهاك براءتهما دون مراعاة القيم  إبراهيمالطفلين هارون و 

المندد بشدة لهذه الممارسات كان ينحو في االتجاه  الجريدةه الدينية، و أن كل ما نشرت

       شرعية. و الال أخالقية و الال إنسانيةال  ال

 استنتاجات متعلقة بالشكل : 

ركزت جريدة الشروق اليومي في معالجتها لقضية الطفلين هارون و ابراهبم على  .1

جريمة، قتل،  : في القضية حيث جاءت لفظة أساسيمختلفة، باعتبارها عنصر  ألفاظعدة 

اختطاف ...لداللتها و ارتباطها بالموضوع إضافة الى شرح تفاصيل القضية لعرض 

 الحقائق للقارئ.

ما يالحظ في نتائج النوع الصحفي و مساحته أن الجريدة تحدث قوالب في استعمال  أهم .2

القوالب الصحفية،و ينعكس هذا المساحة حيث أعطت اهتمام كبير للخبر الصحفي من 

و الوقائع  المستجدة و تكتب آخر  باألحداثتهتم  أنهاحيث التكرار و المساحة، ما يعني 

يتناسب مع الخبر الذي يهتم بعرفة ماذا حدث؟  التطورات و المستجدات و هو ما

خاصة  األخرىوجذب الجماهير، و التقليل من الفنون  اإلثارةو  اإلعالم إلى باإلضافة

العناء، و عليه اكتفت الجريدة و  مزيد من الجهد  إلىالتحقيق الصحفي باعتبارها تحتاج 

 بالمعالجة الخبرية . 
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و اقتصرت يومية الشروق على التغطية الخبرية في المعالجة و لم توازنا بين القوالب 

، و هو ما يقلل من الوظيفة التفسيرية و التحليلية للحدث من أجل التوعية األخرى

 االجتماعية للوقاية من مثل هذه الجرائم.

،التي هي في متناول السطوشبه كلي على اللغة جريدة الشروق اليومي اعتمدت بشكل  .3

لكافة شرائح القراء حتى يتمكنوا من إدراك  اإلعالميةالجميع، فكانت تقدم مادتها 

 اإلحاطةو مدى استفحالها في المجتمع الجزائري و  األطفالخطورة جريمة اختطاف 

 الكاملة بالموضوع.

 ،تاالحتجاجا  رة المجرمين،نوعت جريدة الشروق اليومي في استخدامها للصور )صو .4

و  وإبراهيم..( و هذا يعكس مدى اهتمامها بقضية اختطاف الطفلين هارون الوالدين.

 اإلعالميو زيادة المقروئية، و تواجد صور مرافقة للمحتوى  اإلثارةمن أجل  أيضا

صورة تعبر عن ل،فا قراءة للواقع أكثريعبر عن مصداقية الخبر و ذلك باعتبار الصورة 

 كلمة و هي خطاب وصفي ذو مرجعية . ألف

بتكرار خمس مرات من  األولىاعتمدت الصحيفة على نشر صور القضية في الصفحة  .5

و يعكس هذا  وإبراهيمعشرة أعداد ذكر فيها موضوع اختطاف الطفلين هارون  أصل

هتمام الكبير الذي حظي به الموضوع من اجل لفت انتباه القارئ و إثارته، فالصورة اال

 تترجم المضمون الوارد وانعكاساته .

الصفحة  إلى األولىاستغلت جريدة الشروق اليومي مختلف صفحاتها من الصفحة  .6

الصحيفة  أولته، و هذا ما وإبراهيمفي طرحها قضية اختطاف الطفلين هارون  األخيرة

اهتمامها بشكل كبير و ملفت مما يؤكد احترام الصحيفة لحق المواطن في االطالع و 

له المعلومة في مواقع مختلفة من الصحيفة  إتاحةرفة كافة الحقائق حول الجريمة و مع

 فيجدها حيثما تصفحها .

في  إبراهيمقضية هارون و  أخبارعتمدت جريدة الشروق اليومي في عنونة معظم . 7

ذو الخلفية  و المتوسط باللونين الصفر األحمرالصفحة األولى على العنوان الكبير باللون 

ذو الخلفية الحمراء،هذا ما يعبر عن  بدرجة عالية من اجل لفت انتباه  األبيضسوداء و ال
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ألقارئ و يفسر ذلك ضمن سياستها التحريرية إزاء القضايا االجتماعية التي تمس بثوابت 

 المجتمع مقارنة مع مواضيع أخرى .

  : اختيار الفرضيات : ثانيا

تناولت جريدة الشروق اليومي قضية اختطاف الطفلين هارون و  : األولىالفرضية 

 صحفية مختلفة . بأنواعمعتبرة لها و  مساحةمن خالل تخصيص  إعالميةبأهمية  إبراهيم

، حيث تحقق الشطر ي تحققت بشكل نسب األولىتشير نتائج الدراسة أن الفرضية 

اختطاف الطفلين هارون  من الفرضية،أي من خالل تخصيص مساحة معتبرة لقضية األول

من  2سم 3130.15حيث احتلت مساحة الموضوع ما بين المقاالت والصور   وإبراهيم

، و تعكس االهتمام الذي حظي به  2سم 7056للعينة التي تقدر ب  اإلجماليةالمساحة 

 الموضوع من طرف جريدة الشروق اليومي .

أنه لم يتحقق و ذلك من خالل  ،مختلفةالشطر الثاني الذي تضمن أنواع صحفية  أما

حيث  ،الصحفيةجريدة الشروق اليومي التي لم تحدث توازن في استخدام مختلف القوالب 

 اعتمدت على قالب الخبر الصحفي بأكبر تكرار قدر بستة عشر مرة.

جريدة الشروق اليومي قضية اختطاف الطفلين هارون  عالجت : الفرضية الثانية

 عام. رأيقضية  أنهاعلى  وإبراهيم

صدق الفرضية الثانية،وهذا يظهر من خالل اتجاه الجريدة  إلىكما تشير نتائج دراسية 

، و عرض صورة االحتجاجات ،كل هذا مكن من التأثير في  الرافض لمثل هذه الجرائم

 إلىمن اختطاف  األحداثمتابعة تسلسل  إلى باإلضافةالقراءة و خلق رأي عام موحد ، 

الضرب و االعتداء الجنسي... مكن من كسب تعاطف القارئ و تكوين رأي عام.
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اعتمدت جريدة الشروق اليومي على العمق في التحليل خالل معالجتها  : ثةلالفرضية الثا

 .وإبراهيملقضية اختطاف الطفلين هارون 

تحققت الفرضية بشكل شبه كلي و هذا من خالل اعتمادها على عرض الصورة و ذكر 

و ما تتبعها من  وإبراهيمالتعمق في ذكر تفاصيل البريئين هارون  إلى باإلضافة األماكن

الدالة على بشاعة الجريمة و ذلك بالتطرق للموضوع من  األلفاظمراحل و ذلك باستعمال 

الدينية و الوطنية والقانونية،رغم كل هذا إال أن التفصيل كان نسبي ، الن كل ما  أبعادهكافة 

ظمه في قالب الخبر الصحفي، و غياب التحقيق الصحفي الذي يعتبر أهم ذكر سابقا جاء مع

 قالب لمعالجة مثل هذا النوع من القضايا و الذي يقدم تفاصيل أكثر حول الجريمة.

 : ةـــــج الدراســنتائ : ثالثا

 بأهمية وإبراهيمعالجت جريدة الشروق اليومي قضية اختطاف الطفلين هارون  .1

، وتم  بتخصيص مساحة معتبرة في مواقع مختلفة عبر كافة صفحاتهاو هذا إعالمية، 

  تناول الموضوع بالتركيز على القلب الخبري.

تم تحليل الموضوع بنوع من العمق، و ذلك من خالل ذكر التفاصيل الخاصة بالقضية،  .2

لتناول قضايا  األنسبلكن يغيب هذا العمق في المعالجة غياب التحقيق الصحفي و هو 

 ائم للكشف عن الحقائق.الجر

في  إبراهيمساهمت معالجة جريدة الشروق اليومي لقضية اختطاف الطفلين هارون و  .3

 خلق رأي عام جزائري موحد يدين هذا النوع من الجرائم.

النشر في معالجتها لموضوع اختطاف  أخالقياتاحترمت جريدة الشروق اليومي  .4

 .وإبراهيمالطفلين هارون 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الـخـاتــمـة
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 الخاتمة : 

إن اختطاف األطفال ظاهرة شائكة التعقيد من حيث المسببات و اآلثار التي تنجح عنها ،    

حيث المسببات و اآلثار التي تنتج عنها ، حيث تكون أثارها بشكل تتابعي و تراكمي ، و 

هي من الظواهر اإلجرامية الخطيرة في المجتمع كونها تحدث تأثيرا بالغا على الطفل و 

ة ، نالحظ في اآلونة األخيرة زيادة ملموسة في نسبة جريمة اختطاف األسرة و الدول

األطفال في الجزائر و هي تعد من الجرائم التي تشغل بال المجتمع ، هذا ما أدى إلى 

استنهاض كافة األطراف لمحاربة جريمة اختطاف األطفال التي تمس بمعايير األخالقية و 

فة المكتوبة باعتبارها أحد مؤسسات المجتمع الدينية للمجتمع الجزائري و خاصة الصحا

التي تراقب و تتابع كافة ما يحدث داخله من أجل إطالع الجمهور عن جرائم االختطاف ، و 

كذلك يعبر عن مسؤولية الصحافة اتجاه المجتمع ، وهذا ما شملته الدراسة معالجة جريدة 

ن أجل تنوير الرأي العام و الشروق اليومي لقضية اختطاف الطفلين هارون و إبراهيم ، م

 توحيده إزاء هذه القضية .

قد أصبح من الواجب تضافر الجهود و البحث عن أساليب جديدة لمحاربة هذه الجريمة     

، و حقيقة أن التدابير األمنية لن تكون فعالة بمفردها  ، بل ينبغي التعامل مع إشكالية 

ة عن خلل وجب إصالحه و متمثل في اختطاف األطفال على أنها ظاهرة اجتماعية ناجم

التنشئة االجتماعية و نقص الوازع الديني للشباب باإلضافة إلى الضغوط النفسية الناجمة 

عن البطالة و الفقر و أزمة المعيشة .... هذا ما يولد طاقات سلبية لدى الشاب تدفعه إلى 

فال و اغتصابهم و عالم الجريمة و ممارسة واحدة من أبشع الجرائم و هي اختطاف األط

 تعذيبهم و قتلهم . 

تعتبر الصحافة المكتوبة من أهم وسائل االتصال الجماهيري تأثيرا في أفراد المجتمع     

وال يزال لها التأثير البالغ في نفوس الجماهير لما تتميز به من وظائف و خصائص تتالءم 

و تستجيب مع إمكانيات القارئ و تتكيف مع قدراته و رغباته  ، كما تشترك الصحافة فعليا 

القضايا و المشاكل التي تواجه المجتمع و تكوين رأي عام حولها .في مناقشة 
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وهذا ما تبنيه جريدة الشروق اليومي التي تساير أحداث المجتمع و تنقل مل ما يجري     

 فيه ، سيما أخبار الجرائم و على رأسها ظاهرة اختطاف األطفال . 

حف الخاصة و بطريقة مثيرة هذا ما ألف القارئ قراءته بشكل يومي على صفحات الص    

و بصور و عناوين ملفتة لالنتباه ، و التي تميز أخبارها شكال و مضمونا ، و تهدف إلى 

تحقيق وظائف اإلعالم و كسب عدد أكبر من القراء . و لكن على الرغم من االهتمام 

اف  الواضح الذي أولته جريدة الشروق لتمثل هذه القضايا . ركزت على نقل حوادث االختط

األطفال دون البحث عن األسباب الحقيقية وراء انتشار هذا النوع من الجرائم . و هذا 

يستدعي االهتمام بمثل هذه الجرائم من كافة الجوانب و بالخصوص األسباب الحقيقية 

الكامنة وراءها بمثل هذه الجائم من كافة الجوانب و بالخصوص األسباب الحقيقية الكامنة 

 إلى ضرورة تطبيق األحكام القانونية الرادعة على مرتكبي الجرائم .  وراءها باإلضافة

إن هذه الدراسة حاولت اإلحاطة ببعض جوانب الموضوع قدر المستطاع ، و نظرا     

لتشعبات هذه الظاهرة بصفة خاصة و الظواهر االجتماعية بصفة عامة ، فإن هذه المحاولة 

المستقبل من أجل محاربة الجريمة و السلوكات  البحثية قد تفتح مجاال لدراسات أخرى في

 السلبية في المجتمع أو التقليل منها على األقل . 
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 .  2001في علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ، 

نصر دين العياضي ، الخبر الصحفي في الجرائد اليومية الجزائرية الصادرة باللغة  .18

، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة ، معهد علوم اإلعالم و  1991إلى  1965العربية 

 .  1995زائر ، االتصال ، جامعة الج

وسار نوال ، المعالجة اإلعالمية للجريمة غير المنظمة في الصحافة المكتوبة  .19

الجزائرية الخاصة ، رسالة ماجستير في علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة محمد 

 .  2012خيضر بسكرة ، 

 الندوات و التقارير : 

الفدارالية للصحفيين ، تقرير حول وضعية وسائل اإلعالم و حرية الصحافة في   -1

 .  1999الجزائر ، الجزائر 

جري علي ، الصحافة الجزائرية واقع و رهانات ، ورقة بحث قدمت في ندوة دولية  -2

 .  2003ديسمبر  08و  07حول مفهوم القذف في الصحافة ، الجزائر ، يومي 
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بنت عبد هللا ، عالقة الصحافة المكتوبة بالمجتمع و القضايا االجتماعية ، أميرة عادلة  -1

16/05/2010  . 

http://www.aleqt.com/2010/05/16/article_393609.html  تاريخ ، 

  . 22.13، ساعة  14/04/2013الولوج 

رزيقة أدرغال ، اختطاف األطفال و االعتداء عليهم جنسيا في تفتيش مخيف ، يومية 

تاريخ ،   www.elkhabar.com،  03/11/2012، الجزائر ،  6883الخبر ، 

 . 20/02/2014الولوج ، 

http://www.aleqt.com/2010/05/16/article_393609.html
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http://www.elhiwarnet.com/  ، 14/04/1420تاريخ الولوج  . 

كريمة سالمي ، بعد اختطاف ياسبن ، ياسر و قتل شيماء و هارون و ابراهيم ...  -3

 2013ديسمبر  1اطفالنا إلى أين ؟ ، يومية الحوار ، الجزائر ، نشر يوم 

http://www.elhiwarnet.com/    14/04/2014، تاريخ الولوج . 
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 . 
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،  10:27، على الساعة  2013مارس ،  27ذاعة األولى الجزائرية ، األربعاء ، الغ

http://www.radioalgerie.dz   16/04/2014، شوهد يوم  . 

و األولياء شركاء في المسؤولية ،  2012طفل اختطف سنة  200نوارة باشوش ،  -6
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