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 :المقدمة  
والمجتمع  المجتمع نحن فيفاننا مخلوقات مزدوجة،   يقول إميل دوركايم   
لمجتمع او  ، فهي في المجتمعاإلعالمالشيء نفسه ينطبق على وسائل فينا، و 

 عالقة نالمتأمل في هذه المقولة أ . يجد1مهمةبطرق مختلفة و موجود فيها 
و القسم الثاني يفرضه  قسمين قسم يتحكم به الفرد تنشطر إلى بالمجتمع الفرد 

ما عن المجتمع، أي أن السلوك قد يكون من منطلق فردي أو إجتماعي، أ
لطبيعة ه، وفقا و وظائفها في المجتمع فهي تؤثر فيه و تتأثر ب اإلعالموسائل 

افة معينة ومرجعية خاصة، يتماثل خير الذي تتحكم فيه ثقكل مجتمع، هذا األ
ية بشدة بطبيعة اإلتصالفرده في الخضوع لها، و عليه ترتبط فاعلية العمليات أ

قناع بدءا من الخصائص اإلتصال، التأثير أو اإلالجمهور المستهدف من 
 و الحضارية. الثقافية إلى  الديمغرافية وصوال

اإلتصال مع السياق و  اإلعالمذن البد من توافق مضمون عمليات إ 
اإلتصالية الذي قد ا لفشل العملية يجتماعي و الفضاء الثقافي العام، تفاداإل

 و الفكرة، هذا التشاركاإلتصال في نفس المعنى أشتراك طرفي يسببه عدم إ
مراعاة  ضرورة و المرجعي لكالهما. مما سبق يتأكد لنا الداللي طاريحكمه اإل

حترام ذاكرتها التاريخية، معاييرها الجماهير الحضارية و الثقافية و إخصوصية 
خيرة التي شكلت حسب بعض الدراسات المحرك الرئيس يمها، هذه األو ق

 للصراعات الثقافية و الحضارية.
واجهها المجتمع زمة التي يا من قناعة الباحثين التربويين بأن األنطالقا  و  

العربي عامة، هي أزمة قيم و صراع قيمي بالدرجة األولى، تحت تأثير 

                                           
1
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تضخم النزعة جتماعية، و األسرية و اإل نحالل الروابطاإلندفاع الحضاري، و إ
نفعية في المجتمعات المعاصرة، و إن التركيز على خالق السيادة األالفردية، و 

لحضارة افي ، ر غزو القيم الماديةن يحصن الفرد من مخاطالقيم من شأنه أ
يحميه نساني، و لمميزة للمجتمع العربي، تراثه اإليحافظ على السمات ا، و الوافدة
عادلة في ازنة و نسانية متو اإلستيالب، كما يؤهله لشراكة إأخطار التبعية و من 

كافة  ن يمسز ال بد أركيتوهذا ال، 1نسانية و التقدم العلميبناء الحضارة اإل
حد قوة ، و ال يخفى في هذا المقام  على أالمستويات و بكافة السبل الممكنة

ية المضادة، التالعب، الذي يمثل مصدرا مهما للسيطرة، الدعاية، الدعا اإلعالم
 جتماعي، فالمعركة اليوم بين القوى المختلفة في المجتمعات تتحددالتغيير اإل

عقول الناس، بكل ما تعنيه كلمة  كمتالفي نهاية المطاف في القدرة على إ
معايير،  فكار،إمتالك من مصادر و آليات، و بكل ما يعنيه العقل من أ

 اإلعالمخيرة التي تعد حسب نظرية الحتمية القيمية في معتقدات و قيم، هذه األ
عليه التابع و هو السلوك اإلنساني. و  ي المتغيرمتغيرا مستقال يؤثر ف

ة القيمية تقوم على أساس  أن الرسالة هي القيمة أن يفتراضات نظرية الحتمفإ
 يجابي يكون كلما كان الرأسمال الرمزي ترابطيا مع الرأسمال القيمي.االثر اإل

 الرسالة المقنعة  )االقناع(           الرسالة الناجحة ذن:إ              
 القيمة.        الرسالة                           

 قناع.اإل       القيمة   منه نفترض انو       
ذلك من خالل الفصول فتراضات و قق من هذه اإلالتح إلى  تسعى دراستنا

هو الجانب المنهجي: من الدراسة، و  ولالفصل ال التالية: حيث خصصنا 

                                           
1
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التي حملت أهم دة، وكانت كالتالي: اإلشكالية و ية المعتملتبيان الخطوات المنهج
هدافه، مفاهيم نظرية الحتمية القيمية أالدراسة، ثم بينا أهمية البحث و  تساؤل في

ث، أدوات البحالمنهج و  إلى  ، وركائز المنظور القيمي، ثم تطرقنااإلعالمفي 
هو : و الفصل الثانيما اسات السابقة و مفاهيم الدراسة. أليس آخرا الدر خيرا و او 
خالله على مفهوم القيم بصفة ول جزء من الجانب النظري للدراسة، ركزنا من أ

تصنيفات، مصادر و خصائص القيم.  إلى  عامة و عاقته بالعلوم، ثم تطرقنا
الفصل جاء بذلك. و  اإلعالمعالقة و منه كشفنا الغطاء عن التغيرات القيمية و 

المجتمع، عرجنا من و  اإلعالملتوضيح العالقة بين وسائل من الدراسة  الثالث
الموسوم الفصل الرابع: ما . أاإلعالمجتماعية لوسائل اإلالوظائف  إلى  خالله

 ية اإلعالمبالمنظومة 
ية في اإلعالمالظروف السياسية في الجزائر: تناولنا من خالله التجربة و 

الظروف السياسية إلى  ضافةقة الصحافة باألنظمة السياسية، إالجزائر، عال
الذي جاء مبينا  الخامس:الفصل خيرا ية. و أاإلعالمالتي رافقت التعددية 
 لنتائج الدراسة التحليلية.



 
 

 الجانب المنهجي
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 الفصل األول: الجانب المنهجي:
  :الدراسة  شكاليةإ

عاجت اع ررررالإل ررراعو  ظو ررراعالق ررر  عع  الإلظو ررراعتعتبرررلعالقع بررراعبررر  عالق       
وررريعأ عععررر  الإلأ عوسرررا  ععإعتبرررالع ب ررراعع بررراعواعدررراعو ت الخدررراععدررر عخالألوع

وهررا ،عوباقترراقيعالإل،عالق علوررا،عالق رر  عوع1 جت ررهع رريعالقوسررا  عالق ابدرراعأل  ررا عالقت   ررل
 عشرعبعو ل  اعح اةعأعاجت اع الإلويعخدقعجا بع ب لع  عالقث اواععوهيعتسا  

باقوظررا  ععتصررا الإلبرر عإ ررت ع عظرر ععد ررا عأوع ج وعرراعسرر ا  اع ه رراع ا رر ع عوع
تدرراعالقوسررا  عإاال عالق جت رره،ععأ واللوحرراوقوالعتح  رر عععرر  الإلقوسررا  ععاجت اع ررالإل

السرررو  ع ررر عأوال ررر عالقعد رررا ععو عررر ع الوقررر عالأل واللع ررر  ععتررررث لال ولصررر ع ترررا  عوع
ويررررذ  ررراا النرررالي  و مرررو اررريو و رررا   وسرررا ل قا،عالقررر   عإ ت ررروالعبهررر  عالق سرررر

 ر عخر  عتج  رهعالق عدو را عوتوا عهراعحتر ععاجت اع الإل لالبباعالقب  اع: 2عالياإل
ععر  الإل ت   عالق جت هع  عالقت   ع هعالقظلو عالق تغ لة،ع  اع رل عأ عقوسرا  ع

سرررتجاباعقتحرر  ا عالقب  ررراعالإلا ررا ةعترررلالب عأجرراال عالق جت رررهعورريعع ه رراعأخررل ،ع ررري
عررا عو  رريعوالحرر ،عع سرراع عالقح و رراعالق    لال  رراععلأ الق ح  رراعبهرر ،ععأ عخدررقع

 رر ععجت رراعيالإلع د رراع  رر عالقتررلال عععرر  الإل ثد رراعتترروق عوسررا  عع،قد  ررا عبرر ول ا
فيحردداو الو را   اللاليرة  الااللسر  د عو  لترو ،عتصرا الإلعاق راعأ ا  ج ر عخخرل
 : 3لجاه المجلمعإ عالياإللوسا ل 

                                                           

 - 
1
عالقب لال ي،  ع ح   عالقعواض  عتش    عو ع عالإلع   عالق   ، عص اعا عو ع1لأ عالقعا  عالقعلب ا،ع، عالق لالسا عالقوح ة  ل ا

  253،عصع3112ب لو ،

عع) ،ع ،ع (الق   ،ع    اعويعالقصحاوا،ع ل اعجا عاعالق ا لةعقدتعد  عالق  توح،عالق ا لة،الشل عصاقحعوع ح و ععد عع-2
ع  125صع

- 
ع صل،عع3 عالقدب ا  ا، عالق صل ا عالق الل عالق عاصلة، عو ظل اته عالإلتصا  عالقس  ، عق د عحس   عالق  او ، عالق    حس عع ا 

  ت  اوع اع31،صع3112
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 أ عالقتشرراولعبرر  عأب ررا عالق جت ررهعإلضرر ا عالقشررلع اعع،و ررالالأللال عوعالألتبررا  ع
 عد عأوضاععالق جت ه 

 ررررر عخررررر  ع عاببررررراعالقخرررررالج  ععررررر ع ررررر  ععاجت اع رررررالإلتررررر ع  عالق عرررررا  لع 
عععععععخ ب رررا عالقعا ررراعوررريعالق جت رررهالإلتوجررر عوجررروةعبررر  عوغاقبررراع ررراعالق عرررا  ل،ع

،ععو رر  عالقسرردو  ا عالق  حلورراعالبرر ع رر عوررلال الإلوعالقسرردواعالقخرراصعقرربع ع
  اجت اع الإلوضحهاعإع   اعقدح اظععد عالق   ع

 ثالعغ لعالق لغوبعو هاعويعالق جت هعالق اج اععر عالألالقتح  لع:عو  ص عبهع
،ع رررر عخرررر  عا ررررا ةع سررررتو عالق عدو ررررا ععرررر  الإلخدرررر عوظ  رررريعقوسررررا  ع

  راعع،عقدج هولعوتخدقع اع س  عباق علواعالقسدب اعالق ع  اعقد شرا عالقبشرل 
عةع  عبب عالقج هولعب الع  عإ  اظه اال  ضيعإق عالق  ب

وظ  ررراعععررر  الإلوعالق جت رررهع ررر ع ررر  بعإقررر عأ عقوسرررا  ععتصرررا الإلو ررر ععد رررا ع
الق هرالال ،عالق ر  عع:عالق جت هعالقج  عأولال ،عأ عتعد  عاجت اع الإلأخل ع يعالقت ش اع

عوالق عت  ال عالقتيع   ل اعالق جت هع  اعبا عب قاعوقبولشلال  
ورريعععرر  الإلورريع ال عالقوبرر عالقرر  عترروثلعو ررهعوسررا  عأ ررهعع  رراشررالةعالإلتجرر لععو

عوإ هاعتترثلعبهع  عخ  عع دهاعالقوظ  ي عجت اعيالإلالق ظا ع
 ع رررا ع رررو  عبعررر عالقوظرررا  عو عجررراععررر عالقرررو  يعالقجاال رررل عوال عععررر  الإلوعععع

 راعع  الإلأخل ،عو ع اال ع عتبلعإع  اععلب اعب اع ح دهع  ع  ا ص،عواقتجلبراع
ةع ظررلالعقدظررلو عالقترريعوال بتهرراعقدصررحاواعالق  توبرراعورريعالقجاال ررلعتعرر عتجلبرراع ت  رراع

ت دررر ،عوب ل  ررراعغ رررلع توبعررراع ررر عصرررحاواعثول ررراعلسررر  اعإقررر عصرررحاواع ح ررر عإ
   وقوج ررراع  دهررراع سرررتولعالإل تعررر  ة،ع ررر عح ررر عالق د  ررراعوالقتوجهرررا عالقس اسررر اعوع

يعورريع لحدرراع رر عع  ررالإلترر ع رر العالقتعرر  ع،عوأ1111ععرر  الإلثرر عبررا و عع1191
،ع ررر ع  ررراع     ررراعالق رررو عأ عالقصرررحاواعالأل  ررريوععحت رررا عالقس اسررريالإلع سررر ال عوالإل
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و لحدرررراعالق صرررراقحاععالألا رررراالقجاال ل رررراععاشرررر ع ررررلحدت  عخرررر  عالقتعرررر   ع لحدرررراع
خررل عإحرر  عأ رر عالق لالحرر عالقتال خ رراعالقترريع ررلعبهرراعالألالقو   ررا،عالقترريعشرر د ع رريع

إع  ررريعوالسرررهعوشرررا  عق ررر ععإ ت رررا بعأ ررر  االق جت رررهعالقجاال رررل عوالقتررريعحضررر ع
ا،عالقتريعحاوقر عسر ع ا،عسر ع اعبصرل اع،عو  توبرع راعالق وجرو ة،ع  الإلالقوسا  ع

عش ا عالقتاقيع:الإلترت ع و  ع  اعإ جاحع  العالق شلوع ع
المجلمررع   فررراد إقنررا اسررلمدما الصررحافة المكلواررة اللرريي مررالل عم يررة  كيرر 

 الجزا ري لالسلفلاء لصالح ميثاق الس ي و المصالحة الوطنية ؟

عقد لالساعتح عالقتساوال عالقتاق اع:عش اق اعالقعا اعإق عولوعالإلوت  عتجا اع   ع
ع  (،ع    ا  إبتصا  اجت اع ا،عو ب عاع   عالق   )عس اس ا،عإعأبعا  ا يع -
ععباق عا اعق  ثاقعالقسد عوعالق صاقحاعالقو   ا؟ع  ع  عالق اعد  عالق   عبا وال -
عويعالقجاال ل؟عاجت اع الإلالقح اةع  عقعب عالقصحاواع ولالعويعتغ  لع جل ع -
القج ررا  لععإب رراعجل رر ةعالقخبررلععدرر عالق رر  عع اسررتلالت ج اعورريععإعت رر   رر ع -

 ست تا عقصاقحع  ثاقعالقسد عوعالق صاقحاعالقو   اع؟اإلب

ع
   مية الدراسة:

ضوعع وعأ   اعباقغاعق اع وج ع اعبص اععا اع وعالإل سا  ع ع وضوععالق   ع
 ررراعوق ررر عتج رررهعسررر ا يعبررر  عترررو لع ررر العالقتج ررره،ععقح رررظع ررر عإعت رررا عأ عق ررر عأ

ست لالل ،عو ر عوجر  ععر ةع لالسرا عتحراو عالقح راظع عوض ا عإأولال قج  هععالقح وق
إل  ر ع ول را  عوالقع ر ععجت راعيالإلعد عالقس  اعالق جت ع اع   لع  هاعالقتضرا  ع

و  الع يعالق جت عا عالقعلب اعالقتيعتعتاعب راعتح درهع ر عبر  عع قلوسو عجت اعيالإل
وأصرررراقاعتررررولاعأل جا  رررراع،ععغ ررررلعأ عالق لالسررررا عالق تعد رررراعباق   رررراعتعررررا يع رررر ع
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صرررعوبا عج ررراعتعرررو عوررريعالق ث رررلع ررر عجوال بهررراعإقررر عأ عالق   ررراعغاقبررراع ررراعترررلتب ع
ع ش ا األب

 عاال ر ع جرقتوض حعأ عالق   اع ريعالقشرل ا عالقر  ع رلتب عب  العالق  ا ععجا ععععع
 عوع العالق جرا ععدروالع تخد عع عع ع،س   االإلالقح ات اعخاصاعقدشعوبعالقعلب اعوع

ب رراعب   هرراعالق    رراعالقسررا  اعالقوث ررقعقدشررعوبعالقعلععلتبررا اإلوع،.تصررا الإلوعععرر  الإل
ا ع توجررهع عالقبلوو سررولعالقسرر  ععبرر عالقلح ررا ععررعرر ةعأسررات ةع لأسررهعجعرر ععإ ت ررا 

ستث ال ا لت را عباق جت عرا عالق تخد راعأوع و عالقعراق عقإلعإق عإستغ  ع   عالق   عوال 
بصرا ع،عالقثاق  خرلعالخو قاععو ةعإق عأصاقتها،عق  ع و عالقتعصبعإق عالق ال عوال 

تحراو عع عست ا ةع  عقبعحضالتهعولوعاعت ول ع ه اع ا ع جا ع  العالقت رولالإلوع
ع   عالقتررريع  لحهررراععرررا ععبررر عالقلح رررا  ررر  عالق ظل ررراع ررر عخررر  عالق عرررا يعوالق  رررا

 رررهععالقعلبررريع)لأسررر ا عل رررا ع(عو قررراعبجعدرررهعلأسررر ا عتلالب ررريعع  اإلبرررعلت رررا الإل
سع اعقتغ  لعأوضراععالق جت عرا عالقعلب راعالقتريعتعرا يعع،القلأس ا عالق   يعقد جت ه

سررررته   اعورررريع  عوالحرررر عو قرررراععرررر ع ل ررررقعالقتغ  ررررلعالإل هاال  رررراعوعالإل رررر عالقررررلوحع
 باق غا لة 

 

ع  دا  الدراسة:
 رر  عالق لالسرراعحررو عالقصررحاواعالق  توبرراعورريعالقجاال ررلعجل رر ةععت حررولعإ ت ررا  -

 رررر العالقلأسرررر ا عالقل ررررا عبرررراق   عوالق عررررا  لععإلتبررررا عالقخبررررلع  و جرررراعو رررر  ع
اعقدتر ررر ع ررر ع ررر  عواعد ررراع"القلأسررر ا عالق   ررريع"عو قررراع حاوقرررعاجت اع رررالإل

 خل  الألعب اعالإلستلالت ج ا عوال عستلالت ج اع ض  هاعإق عأساق بعالق   اع إ

سررررع عإقرررر ع عرررر عت ررررالعأوعالق جهررررو ال عالقعد  رررراعق سررررات ةعالقلالغبرررراعورررريعتع -
عتصرا الإلوععع  الإلالقوصو عأوعتح  قعالقترص  عالق ظل عالقعلبيعويع جا ع

سرر   ا،عوصرروالعإقرر عالقهرر  عالإلو قرراعح اظرراععدرر عالقخصوصرر اعالقعلب رراع
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الق  شو عو وعإعر  ععلبريعإسر  يعب عرا  لععاق راعالقجرو ةعوالقت   راع لت ريع
القغلبرريعوصرر عالقح رر  عوالقرر عا ا عععرر  الإلتحرر  عو  اوسرراعإقرر ع سررتو ع

وت را،عو  رمع عراق عالقشخصرر اعالقغلب راعالقسراع اعإقر عالقحر ع رر ع سرتو عث ا
عويعالقعاق ع ع1س   اال عالقعلبوع

 ررر العالق ررروعععالق  تررروبعو قررراعل العإلعتبرررالعع  اإلبرررع ت رررا الإل -
 رروالععالقسرر ع اعوالقسرر ع اعالقبصررل اعالأليعالقرر  عباترر عتتهرر  ع  ا تررهعع  ررالإل

ت   رراعث اورراعالق  ترروبع تل رر ع) تعرر  عالقوسررا  ع دت   رر  اع(عالإلإضرراواعإقرر ع
أ ععإعتبررالععدرر عوعالق هررالال ،ععساسرريعورريع  رر عالقتررلال عوعالقث اوررا حرراال عأ

سررتا ععررا ععبرر عالألعب ررلعتالق  ترروبع رروعأسررامعب ررا عالقحضررالال ععدرر عحرر ع
ع ع2عالقلح  

ورررريعأ رررراعالقغا ررررا عالق  هج رررراعوتت ثرررر عورررريع حاوقرررراعإ رررراال عالق عررررا يعالق ظل رررراع
ختبرالع ر  ع    تهراعقدخصرا صعالقحت  اعالق    اعقإلع  عإقر عأل عالق  ر ال عوال ع
قد جت ررهعالقجاال ررل  ع  رراع سررع عإقرر عالق   رراعقإلعرر  عالقعلبرريعوخصوصرر اعالقعلب رراع

 ررر عخررر  ع ررر ه عتحد ررر عععررر  الإلختبرررالع   رررامع)عع،ععم،عع (عوررريع لالسرررا عإ
عالق حتو  

 :في اإلعالي الليميةالحلمية  ن رية
  بغيعع  عت او عجو لعالق  را   عالقتريعجرا عبهراعالقر  تولععرا ععبر عالقرلح  ععععع
سررم،عالق بررا لعوالق لجع ررا عالقخد  رراعالقترريعتررو لعوتوجررهع ظلتررهعالأللت ررااععدرر عالإل

،عواق سرررقعالق  رررل عع ررر  عت صرررهلعو رررهع اتصررراقالإل ررراعوعع  الإلالق ت  ررراةعقدظرررا لةع
عجت ررررراعيالإلالق  رررررلعالق دسررررر يعوع،عععررررر  الإلثررررر  ع  و رررررا عل  سررررر ا:عالقترررررلال ،ع

                                                           
ع   اع    ا،ع   عقد د ت  عالقعلب اعوعالإلسسالقعلبوالع-1

2
 ل اعالق لالسا عالقوح ةعالقعلب ا،عع،3 ععا ععب عالقلح  ،ع لالسا عويع ظل اعالإلتصا ،عع حوعو لعالع  يع ت  ا،عع- 

ع ع21،عصع3111ب لو ،ع
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الةعالقتريعت ت ريعإق هرا،عوه  عالق  ا   عوق  ةعالقب  اعو  سرج اع رهعالقحضرالق عاصل،ع
لت ررااع ع   رراعإ ع رر  عالق  ررا   عوالقتوغرر عو هرراع رر عأجرر عوه هرراع شرر  علصرروباقترراقيع

 .ويعوه عالق ظل ا
 :الثلافة    

 عل ععا عالقث اواععد عأ هاع  ع اع ح دهعالق جت هع)الق اضري(،عو راع  تجرهع      
وريعت اعدرهع رهع)القحاضلعوعالق ست ب (،ع  عب  عول واع ع و اعأوع ا  ا،عو قراع

   برراع رر عبعرر ع ررا ع)الق حرر  عب رراعورريع قرراعالق ظررا (عإوالق عالقا ررا ع)القتررال  (،
و علوهرراعع 1()بعرر عحضررال وأصرروقهاعع رراالألسررمع)الق رر  (عالقترريعتشرر  عثوالبرر عالأل

،ععوهريعالإل سا    عسدواعالالعد عالق   عو ستوال عالألعد عأ هاعسد ع  ث ع ستوال ع
 برر  عأ رهععو عتبرلع رر العالقتعل ر ع ع ررال ،عأ عع   برراع ر عالق رر  ، عا شراعالقوالبرهعإ

ع عت ررررررررررررررررررررررررررو ععد هرررررررررررررررررررررررررراعالقث اوررررررررررررررررررررررررررا   بغرررررررررررررررررررررررررريعأع    رررررررررررررررررررررررررراعالقترررررررررررررررررررررررررريالق

ع
ع2:ع  هو عالقث اوا 1القش  عععععععععععععععععععععععععععع

                                                           
1
ع عععععععععععع113صعالق لجهع  سه،عععب عالقلح  ععا ،ع-ع 

ع 113،ععصع،عالق لجهع  سهعا ععب عالقلح  ع-ع2

 القيم

 النشاط المنطقي

 حركة اإلنسان وفعله
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 :النولمة 
والعوعسر  يعالقر   عت برالإلوال  عويعالقعراق عالقعلبريعوعالأل عتبلعالق  تولععا ع  ع

لعالقث ا   ا (،عوب عصربع ر العست حا عظا لةعالقعوق اعخ  عوتلةع)أوالخبح و عوال ع
وقر مع   ه را،ع  راعت بررع  دو را عويعالق  قو عالقض  يعقدعوق را،ع ظرا لةععوالقت ب
  معويعالقست  ا عب  قوقهاعالقت  يعوالق و ي،عح  ع  و ععرا عوريع حاضرلةعقرهعال عوع

ية ارررلل ق ثلافررراا لصرررالاإل "ينرررار لفجرررر ال رررا را المن وماليرررة ع:1191سررر ا
في شكل  كيانراا  نحصار اسالمي وا  اإلإفريليا، آسيا،  مريكا الاللينية والنالي 

ف ك ورية  شة ال مكانة لها في المسار اللاريمي والاناء الحضاري ....ولنرار 
ية اللي لي لند للليد انوا ق الوقا والجغرافيا الحول النالي لصالاإل  اه الثورا 

 .1إلى ما سماه مك و او إلى وحدا قا ية  و قرية واحدا
 :اللموضع، اللمنلل، اللمميل 

القرلح  عأ عالقوالبرهعقر معباقضرلولةع روعالقح   راع دهرا،عوهروعبر ع جسر ع ل ععب ع     
جررا الع  هرراعو صرربحع  رراعقهررا،ع  رراعأ عالقدغرراعتعجرراععرر عتجسرر   عباقت ررا عوالق  ررا ،ع

   رر عب بعررهعإقرر عالقتر رر عوالقت   ررل،عو  ررو ع  سررهععدرر ع ل ررقععاإل سررا و رر عثرر عو
لعسو عو وع راعلتبااعوالقشا،عباحثاعع عالقتغ  لعقوضعهعالق  ع لال عغ الإلالقح لة،ع

تجا ع حوعالقبح عالإل  العو  دبعقهعب   عو  عث ععوإ ع"االلموضع"،  س  هععا ع
،ع"اللمنلرل"القع ر عوالقت   رلعوريعالقوالبرهعقتغ  رل عو روععإقر ععإسرتع ا ع عب   ع  و ع

القع ررر عبحثررراععررر عالقح   ررراعوصررروالعإقررر عالق  ررر  ،عوباقتررراقيع سرررتع  ععإسرررتع ا عأ ع
هع)القوالبررهعغ ررلعالقسررو (،عب ل  رراعأوضرر ،عالقخ ررا عإلعررا ةعتصررولعالقوضررعالإل سررا 

                                                           
عع-1 عبس    ا، عالبلأ ع  شولال ع  تبا عويعالإلع  ، عالق    ا عالقحت  ا عبلال ال عويع ظل ا عالقجاال ل، ص لعبوعديعو خلو ،

ع 125/121،عصعع3111
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 عو  رراعاالالقخ ررا عقدوصررو عإقرر عأوضرر عالقحررعإسررتع ا ع رروعاللمميررل وررإ ععوبرر قاع
ع تعدقعباقوضهعأوعالقوالبه 

 ع:عالليي
 ررر ععسرررت با هالوعرررهعع ررر ع عرررا يع   ررر عإ لال هررراعأوعإ ررريع ررراع سررر وعبررراق ل عو عع

القرررر صعالق ل  رررريعوالقسرررر لةعالق بو رررراعوالق صرررروصعالق لجع رررراعالقترررريعأ تجتهرررراعالقحضررررالةع
سرر   ا،عإضرراواعإقرر عالق صرروصعالق هضررو اعالقح  ثرراع   واق   رراعسررب  عالإلالقعلب رراع
  1الإل سا وع ع

 :ع الواقع
عا شته،عو روعوريعجرو ل ع ع رو علغر عع  عخ  ع إالعع اعالع    عالقتعب لعع هعع 

 جا  اعويعالق جس      عأ ع ظهلعبص اعأ هع
 :الميال 

ب  ررراعالألسررر  عوررريعالأل ررروع ررراع بتعررر ععررر عالقوالبرررهعق  ترررلبع  ررره،عو تجدررر ع سرررتوال ععع
و رراعسرر  عو  رراع خصرر ا(،ع  رراع   رر عأ ع تبدررولعجا  رراعورريعأحا رراعث االإلالق    رراع)

،عالق سررررلح،عالقغ ررررا ،عالخ ب،عالق رررر ،ع رررر قوج االإلعق سرررر عأساسرررر اع ر ظ رررراعالقتعدرررر  ،
ع تاجعالق ع و عقإل سا  اإلو  ع اع لتب عبالق ع   ععع  القلبص،عالق   ،

  ي: عالماإلالمميال 
القتريعتت رو عب عر ع راع تعرل ععاجت اع رالإل وعحاقراعتضر  عالق شراعلعالق  سر ا،عع

 رر عجهرراععتصررا الإلسرر  يععا رراع رر ع حتو ررا عوسررا  عالإلقررهعالقج هررولعالقعلبرريع
،عو صر هع2و اع ح دهع  العالقج هولع  ع خاو عتلالثيعوأس ول ع  عجهراعأخرل 

ب حتو اتهرررراععاجت اع ررررالإل ررررا  ع   رررريعتترررر الخ عو ررررهعالقرررر ال لةعأ ررررهعععررررا ععدرررر ع
                                                           

1ع
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع31،ععصع  سهالق لجهع-ع 
،عع1بعا عالقحضال ا،ع الق  لعالإلجت اعيعالق عاصلعوالقظا لةعالإلتصاق اعالإلع   اع،ععبع عالإلععا ععب عالقلح  ،ع-2

ع 155،عص1115ع اللعالأل ا،عالقجاال ل،
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 ررهع حتو ررا ععتشررو هعبعرر عجوال بهررا،عسررتع ال عسررع عإقرر الق عت رر ةععدرر عإل عإ
القح  ثاعالقتيعت   عالق شا  عوالقلو عب اع    عأ ع تجاواعالقوالبه ععتصا الإلوسا  ع

 راعت را االعقد جت رهع سره عوريع  ع قاعويعإ رالعب  راعتتر حعو هراعالقعصرب اعالقخد و 
عس   ا الإل اعويعالقب  اعالقعلب اعتصاقالإلبدولةع   حعوخصا صعالقظا لةع

  ععي:عالماإلالزمو
وحل  راععتصرا الإلوعععر  الإل وعالق جا عالقروبتيعالق رلتب عبروت لةعو ضر و عوسرا  ع

وريعععر  الإلوسا  ععإستع ا عويع   و تهاعحل اعا   ا،عأ عأ ععع  الإلوسا  ع
 ع رر العالقوبرر ععبررلعالق تررلال ،عو  ررو عقدوبرر ،عو تحرر عإسررتع ا ع ها رراعالق  ررا ع رروع

قررر  ،عأوعحسرررربععع سرررا ،عظهرررلال،ع،عصرررباحا،ععررر  الإلقوسرررا  ععورررلال الألسرررتخ ال عإ
ا  ررراعالقتاق رررا:عا ررر عالأليعالق عاصرررلعت صرررهلعو رررهعع  رررالإلإ عالقرررا  ع القظرررلو  

اععبرالةععر عأا  رراعسرت اع،عا ر عالق شرا  ة،عوا رر عالقتصر ح،ع دهرالإلالق رلال ة،عا ر ع
 إع   اعتت اومعحت عتحت ع  ا اعال  اعق  عالق ل عالق ستخ   

  ي الرمزي:عالماإلالر سمال  
إقرر عالق جررا عالقل ررا ،عإ ع عبررلععرر عالقوالبررهعباقدغررا،عالقصررو عععرر  الإل  ت رريع
عع1ق معالقوالبهع التهعوال   اع وعالقتعب لعع عالقوالبه عع  اإلوالقصولة،عو

 :ع الر سمال الليمي
والقتريعتسرت  ععجت راعيالإلأ عالق عا يعالقتيعتش  ع ظل اعأسرامعالقحرلالاعالقث راويعوع 

السررا عالقتال خ رراعالق تلتبرراععرر عأصروقهاعالق لجع رراعوعالق علو رراع رر عالق عت ر عوعالق  
ع قا 

 اعق  ررا علح  عألبررهعل ررا اعأساسررقرر  ررلحععررا ععبرر عالعع:ركررا ز المن ررور الليمرري
  ت ا  ع عت  عالق   عالق جت ع اعو ست  ععد عباع ةعو ل اعحضال اع ي:عتصا إ

                                                           
ع 22 لجهعسبقع  ل ،عصععلال ال عويع ظل اعالقحت  اعالق    ا، ص لعبوعديعوعالخلو ،عبع-1
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القث او رررا،عالقحضرررال اعوالق  ل ررراعالقتررريععبعرررا الإلعدررر عباعررر ةععتصرررا الإلعت رررا عإع-
ع  ت يعإق هاعالق جت ه 

سرررا  :عالقسررر عي،عالقبصرررل ،ع  رررا عوعالقوعالإلعدررر عت ا د ررراععتصرررا الإلعت رررا عإع-
لت را عبراق  توبعوريععصرلعالإلالقش هيعوالقشخصيع رهعالقتل  راععدر ععالق  توب،

  عأسامعب ا عالقحضالال  إعتبالعس ا ةعالقبصل عب

القررروالعيع رررهعب اعرررا علتررر ال  اعباسررر اعق  ررروال عالقتوالصررر عإعتصرررا الإلأ ع  رررو عع-
 ست صا  اعص و ا القج هولع اواعوأ عالعع  و عإ

عدرررر عباعرررر ةعالق رررر  عالقث او رررراعع اتصرررراقالإلبوالعرررر عالق  السرررراععتصررررا الإلأ ع ب رررريعع-
  ععالإل سا والقلوح اعالق ده اعقس وع

 المنهج:

ح عالق  را  عالق سرتخ  اععدر ع  راقعوالسرهعأعض و  عتبلع  ه عتحد  عالق  
ويعتحد  عالقوثا ق،عوع ض و عالق تربعالق  لسر اعوالق ر  لال عالقس اسر اعوالقصرح ع

 ررررر  وقوج ا عوالقصرررررولعالإلعت رررررا ال عوعالإلو رررررالعوعالأل ررررراعق علوررررراعع  الإلوالقلسرررررا  ع
عت  ع لالست اععدر عأسردوبعتحد ر عالق ضر و ع  ر ه عت،عع1  ا عالق  ا ةأوعالق علو اع

الأل ررر ال عالق لسرررو اع ررر عولال ررره،عقت اسررربهعوخصرررا صعالق وضررروعع حررر عالق لالسررراعوع
 عتحد رر عالق ضرر و ع رروععدرر عأسررامعأععت رر  اع   ررامع)ع،ععم،عع (ع ررر الة وال ع

ع ع2خل  اعأوعلساقاعأع  الإلاعالقوص عالق  يعالق تسقعقد حتو عالقظا ل عقدلساق
أسرردوبعأوعأ الةعقدبحرر عالقعد رري،ع   رر عأ عأ ررهععو علوررهعسرر  لعحسرر ععدرر ع

ععرر  الإلخررصععدرر عالأل عبحث رراع ت وعررا،عوعدرر عاال سررتخ  هعالقبرراحثو عورريع جرر
ع راعالق رلال عتحد دهرا،ع  الإلقوص عالق حتو عالقظرا لعوالق ضر و عالقصرل حعقد را ةع

                                                           
1
،ع3111  وال عالق  بوعا عالقجا ع ا،عالقجاال ل،عع،3 عالإلع  ،هج اعالقبح عويعالقعدو عالقس اس اعوععا لع صباح،ع  ع- 

ع  19صع
2
ع  25،عصع1199،ع المع51 جداعالق  لعالقعلبي،عالقع  خبالععبلعالقث اوا :ع لالساع  ال ا،ععا ععب عالقلح  ،عالألع- 
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حت اجرا عالقبحث راعالق صراغاعوريعتسراوال ع  عح ر عالقشر  عوالق ضر و عتدب راعقإل
القترررريع حرررر   اععساسرررر ا ع ب رررراعقدتصرررر   ا عالق وضرررروع االألالقبحرررر ،عأوعولوضررررهع

سررتخ ال ع رر  عالقب ا رررا عبعرر ع قررا،عإ ررراعورريعوصرر ع ررر  عالقباحرر  عو قرراعبهررر  عإ
،عأوعتصرا اإليعالقعد ريعقد را    عبتصراقالإل اعالقتريعتع رمعالقسردواعع  الإلالق وال ع

القخد  رراعالق  ل ررا،عالقث او ررا،عالقس اسرر اعوالقع ا   رراعالقترريعت بررهع  هرراعالقلسرراقاعع تشررا إ
 ررر عخررر  عالق د رررا ،ععتصرررا اإلوقدتعرررل ععدررر ع  اصررر عالق رررا    عبع رررا،عع  الإل

والقترريعع1القتعب ل رراعشرر  عو ضرر و ا،ععالألسرراق بالقج رر ،عالقل رروا،عالقصررولعو اورراع
بشرل عأ عترت عع د راععع عأو ال  عو  ا   ه عو قاعتصا اإل عبلعبهاعالق ا  و عب

 ع سررت  عاعو عررا  لع وضرروع ا،عوأالقتحد رر عبصرر اع  تظ ررا،عوووررقعأسررمع  هج رر
سردوبعالق  ريعبصر اعالإلالقباح عويعع د اعج هعالقب ا ا عوتبو بهاعوتحد دهاععد ع

عأساس ا 
ت   رراع رراع  تجررهعالق ررا  و ع رروععتصررا الإلوعععرر  الإلتحد رر ع ضرر و ع رروال عوع

ا،عالق سر وعا،عالق ل  راع ر ع ضررا   عالقج را  ل ،عالق  توبرعتصرا الإلعدر عوسرا  ع
تصررراق اع ت وعررراعإقررر عأجررراال ع ا  رررا،عتسررر حعب شررر عالقل رررواعوالقصررر  عالق ختد ررراعإ

خلعويعالخو العالق لال عتبد غهاعإق عالق ل عالألالق ستخ  اععويعالقتعب لعع عالق   عوع
 رروعأسرردوبع  رريعو   رريع سررع ع"عو علوررهععررا ععبرر عالقررلح  :2 تصررا الإلع د رراع

إقررر ع لالسررراع ررر  عحضرررولعالق ررر  عبشررر  ع باشرررلعأوعغ رررلع باشرررلعوررريع ضرررا   ع
ثرلع قراععدر عالق تد ريعسردباعأوعإ جابراعبهر  عالقت د   اعوالقح  ثاعوأعع  الإلوسا  ع

تدرراعالقوسررا  عباق  ظو رراعالق    رراعورريعالق جت ررهعو وابهرراعورريععإلتبررا ع علورراع لجرراع

                                                           
ع 32،ععصع3119 ا،عع اللعالق  لعالقعلبي،ععالق ا لة،ععالإل سا تحد  عالق حتو عويعالقعدو ععلش  عأح  ع ع  ا،ع-1
ع 12،عععص1191 صل ا،عالق ا لة،ع-  ا  عالقبح عالإلجت اع اعوالإلع   ا،ععالق  تباعالإل جدوع وال عع ل، ح  عع-2
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شرالةعإقر عجرا ب  ع ه ر  عوريع ر العالإلتج لع  اعع "1والقحضال عجت اعيالإلالقلبيع
عالقتعل  عقد  تولععا ععب عالقلح  :

و ع:ع لالسررراع رر  عحضرررولعالق رر  عبشررر  ع باشررلعأوعغ رررلع باشررلعوررريعالألالقجا رربع
عع  الإل ضا   عوسا  ع

تدررراعالقوسرررا  عباق  ظو ررراعالق    ررراعوررريعالق جت رررهععإلتبرررا عالقجا ررربعالقثرررا ي:ع لجرررا
ع  والقحضالععجت اعيالإلو وابهاعقدلبيع

 الاحث: ااو  د
وررريعضرررو ع ظل ررراعالقحت  ررراعالق    ررراعوررريععضررر و  حتررراجعأسررردوبعتحد ررر عالق 

ست الةعتحد ر عالق ضر و عت ر مع ر  عحضرولعالق ر  عوريعالق ضرا   عإق عإعع  الإل
خت رالعع  راع ر عالق ر  ع ر ع ق ر ععد عالق حوعالقوالل عأس ده،عو رت عإعع  الإلوسا  عع
 ا،عحسبع ب عاعالقبحر عوخصوصر ته،عو   ر عقدباحر عأ ع ضر  عأبعا الق   اعوع

  عالق   ع اع ت اسبعو وضوععبحثه ع  اع    هعإضاواعأ عج و ع خرلع تضر  ع
تت  اع  هج اعالقحت  اعع2القب ا ا عإضاو اعتثل عالق وضوعع  عاالو اعالقخصوص ا 

أ وال عالق لالسرراعالقرر  ع عتبررلعإحرر  عع3ب   ررام)ع،ععم،عع (ععرر  الإلالق    رراعورريع
  هج رررراعترررر لمع رررر  عظهررررولعالق  ظو رررراعالق    رررراعورررريعوسرررر ععأ الةعالقت ب ررررق،عووع
جت اعيع ع  عو ع يع"الق   ام"عأ الةع  هج اععد  اع ب  اعتر لمع ر  عحضرولعإ

وق  عالق تد ر  عوريعالق رو ع"أ عالق وبر عالق صرلحععع  الإلووعاق اعالق   عويعوسا  ع
خصوصرررر اع رررر عععتبررررالالإل"عأخرررر العبعرررر  عجت رررراعيالإلبرررره"عوالق عرررر ع"أ عالقسرررردواع

                                                           
ع 51،ععصع3112تو م،عععالق اللعالق توس اعقد شل،ع،ع1 القلح  ،عع  هج اعالقحت  اعالق    اعويعالإلع  ،عا ععب عع-1
ع 113،ععصع  سهعالق لجهعع-2
عع عا ععب عالقلح  ،عالقسع  عبو ع اة،ععع ص لعبوعديعو  ع  ع ولعوح  ع  العالق   امع:سات ةعالقث ثا سباعإق عالألع-3
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،عو ر الع راعسر ت ع1الق تع  ةعقد   راعبعا الأل جت ه عو عت  ع  العالق   امععد ع ق  ع
ع ثلعويعالقجا بعالقت ب  يع  عالق لالسا توض حهعأ

 النينة و مجلمع الاحث : 
و قاعقت اسبهاع هعأ  ال عالق لالساعع حصص اعبص  اعخت العع  اإق  عت ع

ستخ   عبه  عأ عالق   عالقتيعع قع  تحجا  ع   عالق لالساعقدوخصا صهاعح  ع
ع12ج عالقسد عوالق صاقحاعالقو   اعو قاع  عأالإلب اععخ  عوتلةعالإلست تا ع  ع

عالقع  اعع 3115ت بلسبع31ق إأو ع ع ي عالقحصص ا: عالإلحت اق ا، عغ ل والقع  ا
عالقصحاواعالق  توباععالقتيع ت عإستخ ال ها ويعالألبحا ع ال عالق جت عا عالقوالسعا"

ويعالقجاال ل"،عوعالقتيعالع    عقدباح عحصلع  ل التهاعويعش  عبوال  ،عإلستحاقاع
القحصلعوعقضخا اعالقت اق  عإ جاا ،ع  عح  عالقوب عوعالإل  ا ا عالق ا  ا عق الع

  اعقدبح ععبتح   عحج عالقع  اعويعإ الع اع ح قعقهعالأل  ال عالق ها   و عالقباح ع
  ث عع عالق جت هعوق اعوالق  ثداعويع جت هعالقبح عالقت عج هعالق ا ةعالألوعد هع

ع عوالق صاقحاعالالصدي، عالقسد  عق  ثاق عالقتلو   عوتلة عخ   عالقخبل عجل  ة و و
عالقو   ا عحظ  عع عبض ا عبإعتبال ا عالقو   ا عالق صاقحا عبض ا عإخت ال عت  عب  و

عتعتبلع شلوعع جت هعسد يعقت ا عشعبيع ب لبإ وعحضال عج   ،عخد اعع  ا
عالقب  ععإضاواعإق عالق تا  ع ق وضاععالأل   اعوس اس اعالق تل  اعالقتيع ل عبها
عع عالقحصصعو  عبس  عالقع  اع عأ ا ع الإل جاب اعالقتيعح  تهاعخ  عالإلست تا  

عإق عحصصعحسبعالق اعد  عأوعالق ا  عباإلتصا  
عالقخبل عتع  عأعصح  ا عالقعلب ا، عباقدغا ع ا  ا عصح  ا عأو  بع  ع ش  

عا  ع   عالقصح  اعب ععستا عوض  ع ق و،عوحسبعالألع1/11/1111توث  يعويع
عالأل ع ا عأ  ع شو ها عوتلة عخ   عس ا ل   ع1191عب   ع  عع1113و عتت    وق 

                                                           
ع 91صعالق لجهعالقسابق،عع-1
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عالإل عالإلإب ع عبع  عال عالق   عالقعا  عالقس اق عوي عالقساحاعأ   اج ععد  عغاقبا صبح
عإ الإل عالقجاال ل، عوي عالقتيع الق و  ا القجل  ة  ي "القخبل" جل  ة ع   ا القجاال ل ا

 أو  تع إ عع القسحب:معبهاعالقصح عالقجاال ل اع  ع اح اعرتص ل عوعق تلةعالعب
 ت ولع لالح     القلالبعا الق لحدا وي ظهل  ح   خاصا، علب ا جل  ة

ست اع  1990   وو بل  1 وي الق  توباعوباقضب  القجاال ل ا القصحاوا  أ  وال 
عإق ع س وال  عشل خ   تتحو   ح   القجاال ل ، قد اللعالألوق  القجل  ةت ل با
عتحت  ب قا و ي  و  اع ،ع سخا 400.000 ع8991أوالخلع     سحبها تجاوا
أصبح ع وال   ا وحسب، القجاال ل  الق ستو  عد  ق م القلوالج وي الألوق  الق لتبا
ع 1والقعلبي الق غالبي الق ستو  عد  الألوق  القجلال  

ع  اعلااراا ناكر منها:والك لندا عجريدا المار كمجلمع احث رناامل
ع:عإ عجل  ةعالقخبلعتواعععد ع  اقعو  ي اعلاار اللوزيع

:عق  عتص ل عجل  ةعالقخبلعبا  اعالقصح عالق و  اعويعالقجاال لعاعلاار السحب 
ع  عح  ع   اللعالألع ال عالق سحوبا 

:عق  عأظهل ع   عالقجل  ةعت  االعاللحريرية واإلسلراليجيةفللاحي علاار المط اإلإ
ع عخ   عالق حد ا،ع   عالقحساسا عوالق ضا ا عالق والض ه ع   عق ث ل عالق     ت اوقها

ع القو   ا،عوالق وق ا
ع عووعد ه عالقخاص عالقبح  عب جت ه ع   ع و عالقخأ لالست ا عجل  ة عبلع ال 

 عأالق  شولةعخ  عوتلةععالق عا اعوعالقتلو  عق  ثاقعالقسد عوعالق صاقحاعالقو   اع
هع أ و ا،ععد اعع25 ع اع   الل عأ ع31/11/3115إق عع12/19/3115ب  الع  ع

عالقج عا عأ ا  عتص ل عالقتي عالالع ال  عإس ا  عالقع  ت  ع ث  ،ع11/19/3115ع،

                                                           

1
ع-  www.Elkhabar.com  
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ع31/19/3115 ع13/11/3115/ ع، ع11/11/3115/ ع /،ع11/11/3115،
ع 32/11/3115
  :لوزيع الملاالا حسب لاريخ الصدور 
، 58/80/5881، 5080/5881،ملاالا( ،3)51/80/5881، 51/80/5881
55/80/5881 ،52/80/5881 ،51/80/5881 ،51/80/5881 ،
51/80/5881 ،51/80/5881 ،51/80/5881 ،51/80/5881 ،
52/80/5881 ،83/82/5881 ،81/82/5881 ،81/82/5881 ،
80/82/5881 ،58/82/5881 ،55/82/5881 ،55/82/5881 ،
55/82/5881 ،53/82/5881 ،53/82/5881 ،51/82/5881 ،
51/82/5881 ،52/82/5881 ،55/82/5881 ،51/82/5881 ،
51/82/5881 ،51/82/5881 ،52/82/5881 ،51/82/5881 ،
وع وع اع. 50/82/5881، 51/82/5881، 51/82/5881، 51/82/5881

ع  ا  ع29 ج وعه:ع
القو   اعوتغ  اععباألح ال ع ي عخت العبابعالقو  يعوع قاعأل هعع عوت عالح اعإ

عال عالقتيع ش  عخ   عالقشعب ا عو علعق تالقتج عا عالقحاب ا عالق   ولة تغ  اعوعع  ا ة
ح ال عالقس اس اعو تابعاعالقوبا هعو جل ا عالقخاصاع  ثاقعالقسد عوالق صاقحاعالأل

عع القو   ا عإث  عالقتج عا عالقشعب ا عالق  اال عالقتيعغ   عإق  عالقحاب اعأتجه ا و
وعالإلجت اع ا،ععأوعالق اعد  عويعالقساحاعالقس اس اعأحاالبعق ج وعاع  علوسا عالأل

بصا عالق  اال عإ  ال عالق لالساعوت عأ ثلعت اسباع هعالق  اال عالألعخت الإث عب  اعب
عتح    عت  عوعد ه عوالق تشابها، عالق اعد  ع 38 الق  للة ع   عتض  عقدتحد     ا 

عساس  عخ  ع   عالق تلة الأل
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وويع  العالقص  ع ل ع"ستا ب "عأ عا ا ةعحج عالقع  اعويعالقتحد  ع ض و عع
،ع1ع  العويعالقس اعب ع  و عإستث الالعو  لالعقوب عالقبح ع13القصح عالق و  اعع ع

ع  عويعالقس ا،عالع خدقعإخت وا ع عتبلةعويعع13أ عأ عتجاواعحج عالقع  اع
عالق ت جاعع  عالقت ب ق 

 ف ة اللح يل:
قر علصر عالق ر  عالق سرتع داعوريعالقصرحاواعأ ع   عالق لالساعتسع عإعإعتبالبع 

ععععععععععبررررث  عو ررررا عو رررريعو رررراعالق وضرررروععسررررتع اوإ  رررراعإعب رررراعالإلالق  توبرررراعورررريع جررررا ع
 ع ر العالقسر اق،عوعالق ت ث عوريعالق صراقحاعالقو   راعوعالق والضر هعالقتريعجرا  عتحر

 رر عو رراعتلت رراععد هرراعالق لالسرراعورريعتحد رر عالق تررا  عوعتح  ررقعوعو رراعالق رر  عوع رريعأ
حضررررولع رررروال عع عأعإعتبررررالعالق رررراعد  ع حررررا د  عقد رررر  ععدرررر ع رررر ال ،عوعو رررراعالأل
القعررا عورريععلأ القعررا عقدررعإب رراعسررا  عورريعع د رراعاعد  عوعتر  رر   عقهرر العالق شررلوععالق رر

ع    الاالقجاال لع
 اللح يل: ااوحد

لةعالقترريع لالسرت اعوريعوحرر ةعالقعبراعت ثدر عوحر ةعالقتحد رر عالقتريعإعت ر  ععد هررا 
قدتعب رلععر ععب سرالألوالحر عو ريعلعقترو  ع ع راعوعال ثرب عتت و ع  ع د اعوالح ةعأ

وعالقس اقعالقعا ععو يعج اقيعأالإلوسهعقد ع  ع  قوالتهاعويعإ العأعوعتر  لالق   ع
عالقج دا 

 
 
 

                                                           

1
،عصع1131ستا ب ،ع ح  ععب عالقح   :عتحد  عالق حتو عويعبحو عالالع  ،ع  وال عالق  بوعا عالقجا ع ا،عالقجاال ل،ع- 

ع  11
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عع اسلمارا اللح يل: صياغة
 عاالست الةعتحد  عالق حتو عبع عالق لال ةعالقشا داعق ختد عالق  ب  اعبتص   عإععععع

لعتصرربع دهرراعسررت الةععرر ةع حرراوعالإلالقترريعشرر د عع  رراعالق لالسررا،عوعتضرر   ع رر  ع
 ختصرررو ،عع1سرررات ةالق ها  ررراعقد لالسرررا،عتررر ععلضرررهاععدررر عأ ررر ال عالألوررريعخ  ررراع

 خدرر ععد هرراعالقتعرر    عالق  دوبرراعقتظهررلعورريعشرر دهاعالق هررا يع تضرر  اعالق  ررا عوأ
عالقتاق ا:

 ولية:األ الاياناا 
عالقجل  ة 

عتال  عص ولعالقع   
عالقص حا 

 الاياناا الماصة المواضيع:
 ف ة الموضو :

ع وضوععالق صاقحاعالقو   ا  
عالقع وعالقشا   ع وضوع

ع وضوععالقتعو ضا عالق اق ا 
ع وضوععالق   و    

ع وضوععالق عالض  عقد شلوع
ع خل أ والض هع
  ف ة الليي:

 راع"   رامعع،عم،ع "عأبعا ست ا العالق ع ق  عالق   اعوعالق   عإعأبعا خت العت عإ    
عويع  هج اعالقحت  اعالق    اعقتحد  عالق ض و  عوجا  عالق   ع اقتاقي:

                                                           
1
ع  لعالق   عاوالبا بستا عالألستا ععا ععب عالقلح  ،عالألستا ع ص لعبوععدي،عالألع- 
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عالقس اس اعالق   
عاجت اع الإلالق   ع
عبتصا  االإلالق   ع

عالق   عالق    ا
عالق   عالقتلبو ا 
عالق   عالقا  ا  ا 
عالق   عالقتوالصد ا 
عالق   عالقتال خ ا 

و عقدت سررر  عالق ررر  عالقحا دررراعق عرررا عالألقررر عجرررا   ع  ثررر عالقجرررا عإوعجرررا  ع  سررر اع
ععإ جاب ا

عق عا عسدب ا،عو قاعإلبلالاعو لةعالقتضا عالقث ا ي عالقجا عالقثا يعالق   عالقحا داوع
 ف ة الفاع يو:

ع:ععب عالقعا اعوت د  ا 1الق اع 
عو حي أح  ع:عأ3الق اع 
ع:ععب عالقعا اعبدخا   2الق اع 
ع:عقو اةعح و  2الق اع 
ع:عالقتا ب   5الق اع 
ععضا ع  عالقحابعالق ح  :عأ1الق اع 
عل اب الإل:ع  ظ ا عضحا اع3الق اع 
عالق ساج    اع:عأ9الق اع 
ع:عش واعالقاوال ا 1الق اع 
عخل   :عواعد  ع 11الق اع 
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 الدراساا الساالة:
سرررتا ع صررر لعالألق  ررر عشرررها ةع  ترررولال عأعررر  اعع    ررراع لالسررراعع:ولرررىاأل الدراسرررة  

القترررريع   رررر عأ ع حرررر ثهاعالقبرررر ععتررررث لال ،عت ثدرررر عإشرررر اق اعالقبحرررر عورررريعالق1بررروعدي
القتد ا رررررو يعالق ضرررررا يعالق باشرررررلععدررررر عالقشررررربابعالقجاال رررررل ،عوقإلجابررررراععررررر ع ررررر  ع

والقسرردب اعالقترريعع جاب رراالإلشرر اق اع ررلحععرر ةعتسرراوال ع  هررا:ع ررا يعأ رروالععالق رر  عالإل
 را يع وع راعالقبرلال  ععو  عالق    راعوريعالق ضرا  ا عالق ل سر ا؟الألت لا اعع  اع  ع

 ررررا يععتشرررر عإق هرررراعالق شررررا  عوالقعوال رررر عالق و  رررراعإقرررر ع قررررا؟أوعالق حتو ررررا عالقترررريع
  ساقعالق    اعو و اعالق تد يعالقث او ا؟الألالقتيعت ع مععد ععترث ل عالقاال ج

عت ررر عالقباحررر ع صررر لعبررروعديعوررريع لالسرررتهععدررر عثررر  عع  رررا ،عتعد ررر عوال ع
و د رراعع21و f2 .m6. tf1)ع(ب رروال عتد ا و  رراعول سرر اع2لسررا ع اإلوقرر عوالقثا  رراعبالأل

وررل ع رر عع351وررل ،عع511 لال  ررا،عأ رراعالقع  رراعالقثاقثرراعخاصرراعبرراقتد ي،ع  و رراع رر ع
  عالقبوالبي ول ع  عوال اعأع351وال اعبس    اعو

خترالعو راعالق ر  ع رسرامعقتحد ر ع عالقباح عأسدوبعتحد  عالق ض و ،عوال ع تهوال ع
وبر  عسردب اع،ععإ جاب راو  عقدتعل ععد ع راعتع سرهعق شرا   هاع ر عبر  عث او راعالأل

سررتعا عبإ  اعالقشررا عاعوررريع عظررر عالق جت عرررا عالإل سرررا سرررت الةعحصرررلعو هرراعالق ررر  عوال 
القشررجاعا،عالقتسررا ح،عحرربعالقسررد ع،حرربععالأل ا رراع،وحرر   اععدرر عالق حرروعالقترراقيع:ع

ا،عج ع   عسرا ي،عالقتع ر ،عالقث اورحبعالقو  عوالقتضح اعوعالق  احع  عأعالقخ ل،
ع ضبا  الإل  ا عباهلل،عالقع  عوعالإل و ،عحتلال عالق االقعد ،عالق حاوظاععد عالق ظا ،عإ
قجرررب ،عالقتعصرررب،عب  ررراع ررري:عالقغررر ،عالع15خرررل الألأ ررراعالق ررر  عالقسررردب اعوهررريع

ثررررالة،ع خاق رررراعالإلحرررربعالقشررررل،عالقخ ا ررررا،عالق رررر ب،عالقجرررر معوععالق  رررر عإقرررر عالقحررررلب،
                                                           

1
بوعديع ص ل،عالثلعالقب عالقتد ا و يعالق ضا يعالق باشلععد عالقشبابعالقجاال ل ،ع لالساعتحد د اعوع   ال  ا،عال لوحاعع- 

عالقجاال ل،ع عجا عا عالإلتصا ، عو عالإلع   ععدو  عبس  عالإلتصا ، عو عالإلع   عويععدو  عالق وقا ع  تولال  عشها ة عق        ا
ع 3112
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 عالقغا رررراعتبررررللع  ررررا عبرررررالإل تهاا رررراععوالق ل ال  ررررا،عالإلالق ررررا و ،عالقجهرررر عوالقتوال رررر ،ع
خت ررا ،عوالقهرر  ع رر عتح  رر ع رر  عالق رر  ع رروعالقتعررل ععدرر عالإلالقوسرر داع،عالقسررلباعوع
وسدب اعو سباع  ع  هاعإضاواعإق ع   ععإ جاب او  ع  عب  عالأل   ع اعتع سهع

أ رراعباق سررباعإقرر عأسرردوبعالق سررحعوجررا  عاب هرراع ررهعث اورراعالق جت ررهعالقجاال ررل  عت 
القتد ا رررررو عوع بررررراععإسرررررتع ا عسرررررت الةععدررررر عالق حررررروعالقتررررراقي:عأ  رررررا عالإل حررررراولع

 سرراقعالألثررلعالق ضررا  ا ععدرر عالالخررل عوأععرر  الإلالق ضررا  ا عبرراقتعل عقوسررا  ع
ع:وكشفا الدراسة النلا ج اللاليةالق    اعوالقهو اعالقث او اع

و  عوتل  ا اععد ععرل عالق وضروعا عالقسردب اعأوع ال عالألعإ ت ا عتضحعإ
ع عبدغر ع سرباعالق ر   جرابي،عح رالإلثرلعالإلثلعالقسدبيعأ ثرلع ر عالق والضر هع ال عالإل
ع إ جاب ا  عإج اقيع  عالق   عويعع  اعالق لالساعوالقبابيعب  عع%1989قسدب اال

تبرر  عأ عالقرر   ع شررا  و عالقبررلال  عالق ضررا  اع و  رراع رر عأ ثررلععلضرراعق ثررالع
اعالقشربابعلت هعع  عالقسراعا عالقتريع  ضر هوالقسدو  ا،عو د اعإعاجت اع الإلالقسدب اع

  اعتوضحععثالعوعالقسدو  ا عالقسدب اععد ه  الخا ال  عويعالق و ع هعالق ضا  ا عإ
الق تررا  عأ عغاقب رراعالقع  رراعت  رر ع سررب اعإقرر عالقث اورراعالقغلب رراعإقرر عجا رربع رر ده عإقرر ع

عصد ا الألالقث اواع
عع:عالدراسة الثانية  أع

سرتا عالأل ال عبراقجاال لع ر عإعرع3112 تخاب راعقل اسر ا عالإلالقصحاواعوالقح دراع
عرررررراعبسرررررر    ا،عو رررررريع لالسرررررراععتحد د رررررراعجا ع3112 صرررررر لعبرررررروعدي،عع  سرررررر بل

ب  عالقباح عع  عخر  ع لالسرتهعع 1ست  ع اعقصح  تيعالقخبلعوالقشلوقعالق و يإ
وت  ر  عالق عاقجراع تخاب را،عالإلخ ع ظرل عق هر عالقح دراع  هو عالقح  عالق تر الو ع  ر 

                                                           
ع،ع لالساعتحد د اعالست  ع اعقصح  تيعالقخبلع3112 س ا عبوعديع ص ل،عالقصحاواعوعالقح داعالإل تخاب اعقلعع-1

ع ع3112وعالقشلوقعالق و ي،عجا عاعبس    ا،ع
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ع رراعقهرراع رريعأساسرره،عو رر ع رر العالق   دررقع ررا عالقتسرراو عالقل  سرريعقدباحرر :عع  الإل
عع؟ع3112   ععاقج عع  اع  عالقصح عالقو   اعل اس ا ع

 رررا يععع هرررا: وضررر  ع ررر العالقتسررراو عوجررر  ععررر ةعتسررراوال عولع ررراع ررر  لع
 رررررا يعالق وضررررروعا ععع تخاب ررررراعأث رررررا ع ررررر  عالق ترررررلة؟الإلالق سررررراحاعالق د ررررراعقدح دررررراع

 ررر عحاوقررر عععالق عاقجررراع ررر عح ررر عالق ب ررر عوالق ع ررر عو ررراعشررر  ع ررر  عالق والضررر ه؟
ب ر عع عالقصرحاواعالقو   راو ر عأق  رعاصاعو   اةعقدح درا؟القصحاواعت    عبلال ةعخ

عحت اجا عالقج هولعالقجاال ل ؟ح ث ا عالق ض اعب اع ت   عوال ع
تحد رر ع ضرر و ععإسررتع ا عبتضرر عالقحاجرراعإلجابرراععدرر ع رر  عالقتسرراوال عإوق

ق را عالإلبر عالألتجا را ع ر العالقج هرول،عأوععدر عالقصح عوالق  را عبإسرت  عع لال عإ
وتلالضرررا عالق  لوسررراعأوعالقتحاق ررر عالقتررريعت اوقررر عوالبرررهعالإلإقررر عحررر ع عررر  عبررربع ع

عو وع اق ع ج  عويع   عالق لالسا عالقج هولعض  ع  معالقس اقعالقا  ي،
أ ر ال عالق لالسرا:ع علوراعأ ر عالقجوال ربعالقتريعت لبر عإق هراعالقصرح  ت  ع حر ع

تجا را ع حروعالإلسرت تاجعأ ر عالق ر  عوعإع تخاب ا الإلالق لالساع  عخ  عح  عالقح داع
ع  العالقح   

تجا هرراع عاقجرراعالقح درراعتبعرراعق رر عصررح  اعوال ععخررت  عورريع ل  رراالإللورراع ع
 الق  ل  

 ررر عخررر  ع رر  عالق لالسررراعأشرررالعالقباحررر عإقررر عأ   ررراعتحد ررر عالق حترررو ع عالمرررنهج:
 رررراعوبرررر  عقررررهع ج وعرررراع رررر عالقتعررررال  عإختد رررر عع  الإل رسرررردوبعورررريعالق لالسررررا ع

عخت  عأصحابهاع اعب  عتحد  عالق حتو ع ر الةعأوع   ه ع بإ
اصراعختالعالقباح عب ل  اعع   هعصح  ت  ع  عالقصح عالقجاال ل اعالقخ:عإالنينة

عت را الععدر ع عرا  ل:عالقتوا ره،عالق  لو  را،عالقب را عو  اعالقشرلوقعالق رو يعوالقخبرل،عإ
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عررررر ال عالقصرررررا لةعوررررريعوترررررلةعالقح دررررراعالألالق  رررررل ،عوبرررررا عالقباحررررر عبإخضررررراععج  رررررهع
عأسدوبعالقحصلعالقشا   عستخ  إأ هعع تخاب اعقع د اعالقتحد  ،عأ عالإل

ختررالعورريعالقباحرر عت   رراعتحد رر عالق حتررو عح رر عإسررتخ  ع:عإ دواا جمررع الايانرراا
خترالعالق صر ل،عو راعإتجرا عالق ضر و  عوال ععو اعالق وضوع،عو اعإ العو اع ا العب  ؟
خرلالجعالإلو اعالق وبه،عو راعالق سراحا،عو راعالق روععالقصرح ي،عو راععويعو اع   عب  ؟

عالق  ي 
 راعع  الإلستخ  عوح ةعالقس اق،عوحر ةعالق  رل ةعأ اعويعوح ال عالقتحد  عو  عإ

عأوعالق وععالقصح ي 
 سراحاع ب رلةعوريعع3112حتر ع در عالقح دراعالقل اسر اععرا عإ   ي نلرا ج الدراسرة:

يعوأل ا ه رررراعالق الخد رررراعخرررر  ع رررر ةعع  ررررالإلالقصررررح  ت  ،عغ ررررل ع رررر عخ ابهرررراع
عالقح دا 

قل اسرر اع رر عخرر  عالقت ل ررلعالقصررح يعالقصررح  تا عت اوقترراع وضرروععالقح درراعال
 ت ترراعبشرر  عالقصررح  تا عإعخررل  الأل رروالععالألوالقخبررلعب سررباع عتبررلةع  ال رراعبب  رراع
 ح رررااعالق  ضررروحع ررر ع رررل ع ررر عصرررح  اعالإلع تسررراوعت ل بررراعب وضررروععالقح درررا 

 خل الخق لشحع ع  ع و ع

ع :عاسة الثالثةدر 
سررتا عالقسررع  عالألعدرر عالق رر  عوسرردو  ا عالقشرربابع رر عإعرر ال عععرر  الإلثررلعوسررا  عأ

ععرر  الإلثررلعوسررا  ع عالق لالسرراعقتسررد عالقضررو ععدرر عبضرر اعأوجررا  ع رر ع1بررو ع اة
عد ع شلعالق   عوتعا ا هاعوتغ  لعالقسدو  ا عق  عالقشبابعالقجاال رل ععا را،عو ر الع

عالق حدي عع  الإليعالقخالجي)القعلبي،عالقغلبي(عوتلالجهعع  الإلويعظ عالقاحا ع

                                                           
1
بو ع اةعسع  ،عالثلعوسا  عالإلع  ععد عالق   عوعالقسدو  ا عق  عالقشباب،ع لالساعالست  ع اع    اعالقبد  ة،عال لوحاعع- 

ع ع3111ا عاعالقجاال ل،عبس ععدو عالإلع  عوعالإلتصا ،عال ع وقاعويععدو عالإلع  عوعالإلتصا ،عجلع    اعق   عشها ةع  توع
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القشربابعالقجاال رل عبراق   عوتررثل  ععإلتبرا ععاق عالقتساوال عالقتاق ا:ع ر  ععوب 
بصرر اعل  سرر ا،عو رر عععرر  الإلسررتح الث اعالقوالورر ةععرر ع ل ررقعوسررا  عالإلو ررالعاألب

و ررررالعالألصررررد ا؟ع رررر عتخدرررروعع هررررا؟ع رررر عتب رررروالعبعرررر عالألحرررراوظوالععدرررر عبرررر  ه ع
ستح الث اعوعالقسدو  ا عالقتريعأبعر ته ععر عالق ر  عأوعح  ر عقهر عبعر عالقغا را عالإل

القتلالب  اعب  ععستجاباعوالقت اع  عو قاع ظلالعقدع باالإلش ا عالق  ع اعوو اعقبع عأ
و  هراعوسرا  ععاجت اع رالإلخرت  عأ والعهراعو وسسرا عالقت شر اعأ  ا عالق   ععدر عإ

وويعحا عالقجاال لع ج لعالقتو  ر ععدر عأ عالق ر  عالقسرا  ةعت برهع ر عالقعراق عع ع  الإل
الق جت رررهعوت اسررر هعع سرررجا الق عت ررر عالقررر   ي(،عو ررريعالقتررريعتضررر  عإأ ع)عالق جرررل 

ووح ته،عق  هاعالعتترسمعب ع  عتتحو عإق عالق جس ،عوالع    عالق حاوظاععد هراع
إ الع ا ررر عإالععو عا شرررتهاعباق    ررراعالقتررريعتت اشررر عو  تضررر ا عالقعصرررلعالقحررر   ،

  ااعس اساعبع  ةعالق   عقر  عالقه  را عالق سرووقاع ب  راععدر عإسرتلالت ج اعتر لمع
ع وال عقبدوغعالقه   عععالألخلع  ا ا عوتلس عخ اعوتسالإلبوالبع اع

عت ررر عالقباحررر عوررريع لالسرررتهععدررر عالق ررر ه عالق سرررحيعإ:عمرررنهج الدراسرررة و دوالررر 
ا،ع ب رررا عالقخاصررراعب ررر ع  هرررو ع ررر ع  رررا   عالق لالسرررالأل سرررحععالقوصررر ي،عبهررر  :

 لالا،عالقتغ ررررلعوعالق رررر  عوالقسرررردواعوعالإلالقتعررررل ،عع،سررررتع ا الإلثررررلعوعالأل،عترررررث ل اق
عالقشباب ععع

بابعالقشررعإسررتع ا تجا اتررهعو هرراع تعدررقعبال ع علورراعالقوضررهعالقحرراقي،عبظلووررهعوع
ستخ  عالق  ه عالق سرحيعالقتحد دريعالقر  ع حراو عأ ع صر ع  اعإع ع  الإلقوسا  ع

العختبرررو ررر الع ررر عأجررر عإعوررريعوضرررهع رررا،عتجا رررا ع حررر  ةتوجررر عإو شرررلحعق رررا الع
عولض ا عالق لالساع  عخ  عتحد  عالقع باعب  عالق تغ لال  

حت راقي،عحراو عالقباحر عأ عالإل:عجرا  عع  راع ر  عالق لالسراع ر عالق روععغ رلعالنينة
عدر ععجلال ال عالقتاق را:الإل  ا عو قاعبإتباععالإل جعدهاع  ثداعق جت هعالقبح عب لع
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عت رر ععدرر عالق سرراحا عأوعالق  ررا قع لالع رراعورريع قرراع سررتو عالقت ث رر عالقجغلالورري:عإ
  ررررل ة،عأوال ع عرررر  عع111القبد رررر ةععالق ثاورررراعالقسرررر ا  اعو رررر الععدرررر عالق حرررروعالقترررراقي:

ع21  رل ة،عالقشر اع51  ل ة،ع واال اع21  ل ة،عالقصو عاعع31  ل ة،ععبووال ا31
ع  ل ة عع31  ل ة،ععب يع لال 

%عع51 ررر عت ررر ععدررر عالقع  ررراعالقحصصررر اعو  ررراع تعدرررقعبررراقج م،عب ع  ررراعإ
ع51 ا عوع%إ

  رررل ة،عو ررر الع توالورررقع رررهع315 رررا عوررريعالق ها ررراعبدررر عالإلأ ععررر  عإالعع  رررول
عالق جت هعالقتيعت وقع سباعالق  ول  سبته عويع

 :سلنلاجاا اللي لوصل إليها الااحثاإلمو   ي النلا ج و 
 ررر ع رررل ععإسرررتع االع ثرررلعالألالقتد ا رررو ع ررروعالقوسررر داع: سرررلنمالاإلمرررو ناحيرررة 

عالع اال عالقتد ا و عوس داععا د اعأ ثلع  هاعول  ا عالق بحوث  عالقشباب 
  برررر عالقشرررربابععدرررر ع شررررا  ةعالقتد ا ررررو عالقجاال ررررل عأ ثررررلع  رررراع شررررا  عالقتد ا ررررو ع

عج بي الأل
خترالوالع حتو را عالقخ را عالق ت ثدراعوريعالقع  راعإعأولال غدبع:عأمو ناحية المضموو

عو  ،عالق سدس  ،عالقل اضا الأل
عع  الإله عقوسا  عإستع اقعغدبعالق بحوث  عالقشبابعأ ع:ع عت  عأمو ناحية الليي

أ ثلعبراق   ،عو ر الع   ريعأ عوسرا  ععلتبا الإلوالقتعل عق حتو اتهاع ساع   ععد ع
عالعت و عب شلعالق   عوالعتعا ا اعق  عالقشباب عع  الإل

العتسرت  هعأ عتسراع عالقشربابععدر عععر  الإل:عإ عوسرا  عمو ناحيرة السر وكياا
خ ررلةع وجهرراعبرراق   عوتحرر  عالألتجرراواعبعرر عالقسرردو  ا عالقسرردب اعإ الع ا رر ع رر  ع

ع ت يعإق هاعالقشبابعو ع شو عو ها القتيع عاجت اع الإلويععالقب  اع
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 الدراسة الراانة:
وررريعالقصرررحاواععالعررر تهاعالق اقبررراع ا ررراعحرررا و ،عتحررر عع ررروال عالالسررراق بعالالب اع رررا

الق  توباعالقجاال ل ا،ع  ثراقعالقسرد عوعالق صراقحاعالقو   راع  و جرا،ع لالسراعقجل ر تيع
الق صررررلعوعالقخبررررل،ع رررر  لةع   درررراعق  رررر عشررررها ةعالق اجسررررت لعورررريععدررررو عالالعرررر  عععععععع

 رر عخ قهرراعالشرر اق اعالالسرراق بعالالب اع رراعالقترريعالسررتخ  تهاعععاقجرر وعالالتصررا  ع
العت   ععد ع ر ه ععحل ل اعق والض هعالق  ثاق القصحاواعالق  توباعالقجاال ل اعويعت

تحد رررر عالق ضرررر و ع رررر عخرررر  عالقتحد رررر عالق  رررريعوعالق   رررريعق والضرررر هعالق صرررراقحاع
القو   رراعالق  شررولةعخرر  عالق تررلةعالقا   رراعالق حرر  ةعورريعع  رراعالق لالسررا،عالق ت ثدرراعورريع

عالع ال ع  ع  عجل  ة ع1القع  اعالق ال ل ا،عوعب عحج عالقع  اعب:ع
ستخ  ع ر عال عالقصحاواعالق  توباعالقجاال ل اعتباحثاعالق عد عالقص تا  عالق لالسا:عتوع
الالب اع اعوعالق ت ثداعوي:عالسدوبعالقوضوحعوعالقض   ا،عالسدوبعالالساق بعالقعد  اع

وعالقشررروال  )عال قررراعع    رررا،ععا   رررا،عالقتخو ررر (،عالسررردوبععرررل ععت ررر   عالال قرررا
،عجا بعوالح عالوعالقجا ب  :عالق و  عوعالق عال ،عالسدوبعتلت بعالقحج عالالع   را

،عالسررردوبعلال عالالغدب ررراعتررررث لالسررردوبعالسرررتخ ال عالالحت اجرررا عالق وجرررو ة،عالسررردوبع
القت رررلاللعبررراقت و هعوعالقترررلال  ،ع  ررراعتسرررتخ  عالقصرررحاواعالق  توبررراعالقجاال ل ررراعالسررراق بع
الخل عغ لععد  ا،عت ثد عوي:عالسدوبعالقتح ا،عالسدوبعالقتع   ععد عالسامعغ لع

القصرر اغاعالال شررا  اعغرريع حرر  ةعوعغ ررلع ب  ررا،عالسرردوبععالسرردوبالعت ررا ععد رري،ع
الالسررتغ  عالقسرر جعقدجوال رربعالق    ررا،عالسرردوبعالقت ررل عالقرر عالقتخو رر عوعالقتلغ ررب،ع
السررردوبعالالسررر ا عالقررر عالسررر ا عقهررراعالحتلال هررراعقررر  عالق رررالل   ،عوعبررر عتبا  ررر ع سرررباع

عالستخ ال هاع  ع وضوععالق ع خلع  عجل  ةعالق عالخل  
ع
ع
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 مفا يي الدراسة:

 :عالليمة 

تتصرر لعالق   رراع  ا رراعورريعأحا  ث رراعالق عتررا ة،ععوجوال رربعسرردو  اعالق ررو ي،عع  رراعع
 عوتظرر عاجت اع ررالإلتشررغ ع سرراحاعوسرر حاع رر ع وضرروعا عالقبحرر عورريعالقعدررو ع

الق   اععد ع  العالق حوع  هو اع لالوغاعو ث لالعقدخصو اعالق  ل ا،ععوقع عالقسرببع
 ررروع جرررا عو عالألضررر لالبعوالقتضرررالبع ررروعالقخدررر عبررر  ع جررراق  :عالإلوررريع ررر الع

الق  الساعالق و  اعح ر عتشرالاعوريعصروغهاعشروو عالقح راةعالق عترا ةعوعلوالور  اع
 عأ راععر  الإلووسرا  ععا،ععبوالعر عالقع ر ،ععالقر وقعالقشرا ه،  عالق وسسا عالق    

عاجت اع ررالإلالق جررا عالقثررا يعوهرروع جررا عالق لالسررا،عح رر عتت رراو عالق دسرر اعوالقعدررو ع
ع1وأ  ا هررراعو صرررا ل ا عدررر ع حررروع ختدررر ع  صررر عالقبحررر عوررريع ب عررراعالق   ررراع

يعوررر عوجرررو عق جت رررهعالإل سرررا وتعتبرررلعالق ررر  عخاصررر اع ررر عخصرررا صعالق جت رررهع
شرررررر عالقت اسرررررراعو شرررررربهه اع و عبرررررر  عوه رررررراعظا لتررررررا ع ت اسرررررر تا عأإ سررررررا يع
بر هرررراع سرررر حيعالقولبرررراعورررريعت صرررر هاعوررررإ الع حو رررراع رررر عأ عع(Kroeber) لوب ررررل

 صررر ل اعع2 جت ررهعإ سررا يعب  رره،ععوإ  ررراعبرر قاع  ررو عبرر عسررردخ اعع ررهعبشررل ته 
ترررررلال  عوضررررر داعالقحرررررلب،عععتع ررررريعالق ررررروة،عالقحرررررا ،عوع »ع« valereعوالق ت  ررررريعو ررررر

وبرر   عالق ررو ع رروعالقرر  ع  ررو عبشررر ه عو سررومعأ ررل   عوأ ررلعع3القشررجاعاعالق ع و ررا 
و  ررو عبرروال عالقشرري عأ عع ررا  عع ع سررت   عو تررابعبرر  :عأ ع وعب  ررا برر  عب ع رر
والق   رراعحسرربعسرر  لعالقجررا ع رريعالق عررا  لعالق علو ررا،ععالقث او رراعقرر  ععو ظا رره 

                                                           
ع ع3/9،ععص1192،عقب ا ع اللعالقت و لعقد باعاعوالق شل،ع،3 ،عص حعب صو ،عع ظل اعالق   عويعالق  لعالق عاصلع-1
ع  31،ععص1195عالق ا لة،عالجت اعي،عع اللعالق  لعالقعلبي،الالقب هيعووال ،ععد عالق  معع-2
قب ا ،عاللعالق ب عاعقد باعاعوالق شل،عع عال جد ا ،–ول سيع- ا،عع عج ععلبيالإل سا خد  عالح  عخد  ،عع  ات حعالقعدو عع-3

ع  221ص
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ع1 اجت اع ررررالإلوالقج اعرررا ع لغرررروبعو هررراعتسرررتخ  ع توج هررررا عقدح ررراةععورررلال الأل
شتلاع عتبلع ع رالال،ععو علوهاعتاق و عبالسو اعبر ها:عع صلعويع سقعل ا ع 

و يعالق عا  لعالقتيع ح  ععخت العب  عب ال  عالقتوج هعويعالق والب  أوع ستو عقإل
عبهاععد ع و عالقشي ع لغوباعو هعأوعغ لع لغوبعو ه 

 ررولعوعالقغا ررا ،ععوأشرر ا عالألو علوهرراعحدرر  عبل ررا :عبر هرراعالق عت رر ال عحررو ع
والب ه ،عتصرلواته ،ع،ععت   رل  ،ع رالقسدواعالق  ضداعق  عالق رام،ععتوجرهع شراعل  

خررررل  عوأ  سرررره عوالق  ررررا ،عالخخت رررالالته عوترررر ظ عع برررراته عبرررراقوالبهعوالق وسسررررا عوعإ
القا رررا ،عوتسررروغع ررروالب ه عوتحررر  ع رررو ته عو ع ررر عوجرررو   ،عأ عتتصررر عب وع ررراع

ع2القسدواعالق  ض عب ع  عالقوجو عوغا اته 
باقرر ولععالإل سررا  ررل عالقرر  تولعا رريع ج رربع ح ررو عأ عالق رر  عت ررو عورريع  ررمع

قر ع ر  ع جل هاعو لس هاعع عبص ع لسو ،عوال ععالق  ع  و عبهعالقلبا عويعالقس   ا،
ع3عد عح   تهع وعوه عالق   عالقتيعت ساعبا ا هعوتوجهه عالإل سا  عدو ،عو ه ع

ال رراععرر عتعل  هرراعالالجلال رريعوهرري:ع عت رر ال عوعالسرراق بعقدت ضرر  ع،عتوجررهعسرردواع
عو ه الق ل ،ع    ع  عخ قهاعالقتاث لعوعالقت بوعبسد

 :عالصحافة
و يعتع ريعشري ععع،presseالقصحاواعب ع  ع قغا:عجا عويعبا ومعأ س ول ،

خبررررالعوعالق عدو ررررا ،ععو رررريعتع رررريعأ ضرررراعالإلالق برررره،عع شررررلع ررررلتب عباق باعرررراعوع
journal و  صرررر عبهرررراعالقصررررح  ا،ععو journalisme و  صرررر عبهرررراعالق ه رررراعالقصررررح  اع

                                                           
1
ع،ع3119،عالق ا لةالق  تباعالإل جدو صل ا،ع،ع االإل سا س  لعجا ،ع عج عالق ص دحا عالق عاصلةعويعالقعدو عع- 

ع  232صع
2
عع-  عالجت اعي، عالست  عي عبح  عالق عاصل، عالقعلبي عالق جت ه عحد  ، ع2 بل ا  عالقعلب ا،، عالقوح ة عالق لالسا  ع ل ا

ع  231صععب لو ،
ع  15،ع12،ععصع1112عالق ا لة،ا يع ج بع ح و ،ععودس اعوو ،ععالق  تباعالإل جدو صل ا،عع-3
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و د رراعالقصررحاواعتشرر  عإ  عالقصررح يعوعالقصررح  اعع،ب ع رر عصررح ي journalisteو
ع 1ويع  عوالح 

يع ررررل ع ح رررر ع   ررررلعحجررررابعأ عالقصررررحاواعب سررررلعع  ررررالإلوورررريعالق عجرررر ع
القصرررا ،عع ررر عصرررح  اعج رررهعصرررحا  عوصرررح ،ععوالقصرررح  اعأوعالقصررر حاع ررريع
الق ل ررامعالق  ترروب،ععأوعولبرراع تررابعبوجه هررا،عوولبرراعالقجل رر ةعبهرراعوجهررا ،عأ ع
صررر حتا عوسررر   عصرررح  ا،ععوعد هررراعأوعو هررراع سررر  عالقصرررحاوا،عوالق ررراالو عقهررراع

ع2    اعقعد عالقصحاوا  ثلعالأل س  عصحاو ا،عو يعالقتس  اع
تعلوهاعالق وسوعاعالقعلب اعالقعاق  راعبر هراعإحر  عأ ر عالق هر عالقتريعت  ر ع: صطالحاإ

ج ررره،ععالقعررراق عأ حررر  ع جررت عه عوعأ رررته عوععحررر ال عالقتررريعتجررل عوررريالألقد رروال    ع
القشرروو عالقجال رراع رر عخرر  عالقصررح ععلال عحررو الخ  رراعتسرراع عالق ررامعورريعت ررو  ع

الق ر  ولةعباقصرحاواععع  الإل العاعوعالقتد ا و عو شالعإق عوسا  عالإلالق ج  ،ععوع
خبال رررا،عع  ررراع عرررل عالقصرررح  اعبر هررراع ررر عسررر حع  تررربععد ررره،ععالإلأوعالقوسرررا  ع

 علوهررراعوضررر  ع ق ررروعبر هرررا:ع  بررروعع ول ع  شرررلعع3وج عهررراعصرررحا  عوصرررح  
 عو شرلحهاعو عدرقععد هرا،عو  رو ع قراععر ع ل رقعاالخبالعوريع ختدر عالق جرالإل

 شرر  ع صرر دحعالقصررحاواعج  ررهعع4الق جرر  عالقعا رراع  هرراعوالقخاصررا عالقصررح ،ع
إقر عالقج هرول،عو ر ع راع جرل ععالأل با ،ععالقتعد  را ،الق لقعالقتيعتص عبوالس تهاع

تث ررل عأحر ال عالقعرراق ع  ررو ععلأ وريعالقعرراق ع  راع هرر عالقج هرولعو رر عع رر عوو رلعوع
ترريعخت  عوجهرراعالق ظررلعالققدصررح ي عو ختدرر ع  هررو عالقصررحاواعبررإع ررا ةعأساسرر ا

الق ثرراقيع سررووق اعو  رراة،عب   رراع عتبل رراععالإل سررا تصرروغها،عواقصررحاواعورريععرر  ع
                                                           

1
ع ع23،عصع1119عالق ا لة،عاق عالق تب،عع،3 والوقعأبوعا  ،عع  خ عإق ععد عالقصحاوا،عع- 
ع  115،ععص3112علة،،ععالق ا  اللعالق جلعقد شلعوعالقتوا ه،ع،ع ح  ع   لعحجاب،عع عج عالق ص دحا عالإلع   اع-2

3
ع ع25،ععصع15 جد ععالقل ا ، وسساعأع ا عقد شلعوالقتوا ه،عع،3 ،عالق وسوعاعالقعلب اعالقعاق  اع- 
ع  51،ععص3113عاع  تول عبس    ا،ععالقجاال لعوض  ع ق و،ععوسا  عالإلتصا عوت  وقوج اته،عع  شولال عجا ع-4



 اإلطار المنهجي                                               صل اإلولالف

 

 - 34 -  

لعاعالقبع ع جل عتجالةعوع  ه ع  ع ل عبر هاع   عالق عدو ا عب براعوتبصرلعوسر
ع1 ع ا عبب   تخ  عالقح   اعوتبلاعالقصوالبعوال ع

جت اع رراعتسررا  عورريعتح  ررقععرر  ع رر عهرراع ح رر ععبرر عالقح  رر عبر هرراعع د رراعإو علو
القتررريع ت درررهعالق جت رررهعإقررر عتح   هررراع ررر عخررر  ععررر  ع ررر ععاجت اع رررالإلالقحاجرررا ع

ختدرر عالقهرر  ع رر عو  هرراعالق وسسررا عالقصررح  ا،ع ه رراعإعاجت اع ررالإلالق وسسررا ع
جت اع رراعوريعتح   هراعقعر  ع رر عالقحاجرا عالق ل  راعالقترريعب ب عراعإب ا هرا،ع لتب راع

القعرا عأوعج هرولععلأ أوعالقعولال الألتج هعق  اع  عالق  ا ،عتش  عو  اعبع ع ج وعع
ع ا تصاقالإلالقع د اع

و علوهرراعا ل رراعو ررل ععدرر عأ هرراع قرراعالق  برروععالقرر ول عالقرر  ع صرر لععدرر عوتررلال ع
ع2ا   اع  تظ ا 

 ول ررا،عو ختدرر عبصرر اع رراع  بررهععدرر عولقعو ررواعع رريع رر ععجلال رري:الإلالقتعل رر ع
 خلالج اعق  عصح  اعأوع جدا الإل  عح  عالقه رةعالقش د اعحسبعالقس اساع

 عالوطنية: المصالحة
 قغرررا:ع د ررراع صررراقحاع ررررخو ةع ررر عصررردحع صررردحعصررر حاعوع صررراقحا 

والقص حعض عالق سا ،عوأصدحعالقشري عبعر عإوسرا  ،عأبا رهعوأصردحعالق البرا:عأحسر ع
إق هررراعوصررردح عوالقصررردح:عتصررراقحعالق رررو عب ررر ه عوالقصررردحع ع ررريعالقسرررد  عوالقصررر حع

القصدحع ع ريعأصردحععس الإلب سلعالقصا :ع ص ل اعالق صاقحاعوالقعلبعتو ثها،عوع
ويعالقصدحع والق صاقحاعق ظع    عالق شال اع3ب  ه عوصاقحه عع صاقحاعوص حا 

                                                           
1
ع  311،ععص3111عالإلل  ،ع اللعأسا اعقد شلعوالقتوا ه،ع،1 ع ح  عج ا عالق ال،ععالق عج عالإلع  ي،ع- 
ع  31،ععص3111ع صل،ععالإلخلالجعالقصح ي،عع اللعالق علواعالقجا ع ا،ا ل اعو ل ،عع-3

3
ع  212،ععصع11،ععالق جد 1199عب لو ،ععقد باعاعوالق شل،ع اللعصا ل،عالب ع  ظول،ععقسا عالقعلبع- 
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وجرا عوريعع1عا اععدر عخر  عالق سرا    والقص ح،ععوالقصدحعويعالقدغاع   عبص ا
 عجرر ع  ررا  معالقدغررا:عصرردحعأصرر ع رر  ععدرر عخرر  عالق سررا ،ععقررهععرر ةع عررا يع

 ،ععالقخ ررل،عالقصرروالب،ععإاالقرراعترر خ عج  عهرراعتحرر ع رر العالق ع رر عالقعررا ع  هرراعالقسررد
عق خاص اعوعالقع وال عوعالقش اق ال
   ررراعإ جرررا ع علوهررراعالقع اشررريع ع وعررراعبر هررراعالقسرررد عوالق صررراقحاعالقوععصرررطالحا:إ

 ستجاباعق  ع اع   هععإق هعشعب ا الإل ت اعوعالقحدو عق  ع اعتلوضهعأ

:ع رريععبررالةععرر عع رر عأوع عابرر ةعبرر  عج  ررهعأ ررلال عو علوهرراعالقسررع  عالقسررل ال ي
القررو  عوتل  باتررهعالق    رراعوالقس اسرر ا،عع توصرر عبهرراعإقرر علوررهع رراالععوالبررهعوعترروبيع

خ صعويعجدبعالق صراقحعقرهعوع ورهعالق  اسر عع ره،ععو قراعالإلأ ع االعع توبهعوع
رررعباق  ررا عباقوالجبرررا  ع والقح ررراظععدرر عح ررروقعالقج  رررهعوررريعظرر عوحررر ةعالقتعررر  عوالقتوح 

الق صررراقحاعالقو   ررراع ررريعتعب رررلععررر عع2القح ررراظععدررر عالق ررر  عالقشخصررر ا  اعوعاالقت ررروع
 لال ررا عيعالقبدرر عتستشررعلعبسررببعإأ ررلال عالق رراالععوررعبرر أ عأ بعرر ع لحدررا،ععو قرراع

القسرراب اعإقرر عالقبررابععالألسرراق بوأخررل ع جهوقرراعوبعرر عوصررو عبررابيعو وق رراع الخد رراع
ويعتس  لعالقت ابضا عب  هاع حوعأع ا ع  هج اع ساق اععتجا الإلالق س و ،عأ   اع

ب  ع  هج اعالق والجهاعالقع   اعوبعبرالةعأخرل عإ عالق صراقحاعوريع ر العالقسر اقع ريع
ول  عالق جرررروال عبرررر  عع،توالوررررقعو  رررريع سررررته  عت ل رررربعوجهررررا عالق ظررررلعالق ختد ررررا

 شررتلاع حرروعإقغررا عوعالق صرراقحاعالقو   رراع رريعالقسررعيعالقع ررلال عالق تخاصرر ا الأل
عاجت اع رالإلع،بتصرا  االإلع،عالقتشرل ع اع، عالقس اسر است لالل تها اضيعوعإعوال قعالق
وجرلال  عع تها ا أخ ا عوعإوععبعع هاع  عغب عوع آسيتصح حع اعتلتوالقث او اعوع
الق  هعع ها  اعوع  عبب عالقج  رهعالقحدرو عالقع   راعوريع عاقجراعالق د را عجس  ا،ععوع

                                                           
ص دهاع  عالق اح اعالقشلع ا،ع اللعالقه  عقد باعاعوعالق شلعوالقتوا ه،ععع  عالق صاقحاعالقو   اعوعترالقسع  عالقسل ال ي،عع-1

ع  13،عصع3115،ع د دا
ع  21،ععصعالق لجهع  سهع-2
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الق سررررت ب عو قرررراع رررر عخرررر  عالق ضررررا اعالق ختدرررر عحوقهررررا،ععوالق ظررررلعبت رررراو عإقرررر عوع
عا عغ لعالق ا  اعأوعالق ا باعقد    لال  اع القترس معويعالقحاضلعقدب 

وعالق صرراقحاعع1 ررلال عالق تخاصرر اعأوعالق تحالبررا الألوعقد شررال اعالق تسرراو اعبرر  ع
 جرااعتوالورقعو  رريعبر  ع ختدرر عالأل ر عتع رريعإالقو   راع  شرلوعع جت عرريع و ر ع

 ررررالعالقحضررررال عقد جت ررررهعحررررو عخ رررراعشرررر وق اعو ت ا درررراع حرررر  ة،ععالإل  و ررررا ع
ساسررر اعالق ستخدصررراع ررر عتجرررالبعوررر عالق االعرررا عالأل ب  رررا،ععتستلشررر عباق برررا لع

 ررلةعالخبرراق لقعالقها  رراعوتخضررهعق ضرر و عالق ررا و عالقرر وقيعوعإجلال التررهعالق دا رراعوع
عقد وقاعوح و تهاعالق تعاببا 

إ عع:2صرررالحة الوطنيرررةمفهررروي المصرررالحة الوطنيرررة حسرررب ميثررراق السررر ي والم
 قراعأ هراع  دربعالق صاقحاعالقو   اعغا اع  ش  اعالقشرعبعالقجاال رل عح راعوصر باع

ع 3 ظلالعق اعتوالجههعالقجاال لع  عتح  ا عالقت   اعالقع   ةعغ لعباب عقدترج  ،
ع ررل عبهرراععالق حاوقرراعالقثاقثرراعقحرر عالالا رراعالال   رراعالقترريعع رريعجلال رري:الإلالقتعل رر ع

عخ عبدغاعالقحوالل الإلالقب  ع  عجهاعو يعو لةعت و ععد علو عقغاعالقس حعوع
 قنا اإل: 

غو رراعإقرر )ق،عع ،ععع(،ععح رر ع  ررو عدورريعأصرروقهاعالقعإب رراعقغررا:عتلجررهع د رراع 
ت  ررهع رر اعورريعالقرر عا عأ عتلوعه ررا عو  ابرر ع رر  عالق د رراعورريعالقدغرراعالق ت   رراع د رراع

persuasionوتت ررررو ع رررر ع   عرررر  :عع perصرررراقي،ععوعتع رررريععررررا  يعأوعإ  suadreع
وتع ريع حرر  عأ عأ عتجعر عشخصرراع راع  عرر عأوع عت ر عورريعشري ع رراع ر عخرر  ع

جرا عوريع عجر عالقوسر  :عب رهعب ع ر ع را ،ععو  را ععوعالقح عالقعا  يعأوعالقع دري 
                                                           

القدج اعالقعلب اععع،1 ع،الإل سا الإل تها ا عالقجس  اعقح وقعع د ع ص   عصو دح،عع   عالقتجلباعالق غلب اعويع يع-1
ععع،3115ع اقي،،ععالألالإل سا قح وقع

ع www.Présidence.dz    30/10/200-3  1عع13 %  يع ت جاعالإلصوال عالقعبلةععب:ع ع عقصاقحع  ثاقعالقسد  عع
3
ع  23،ععصع3113القجاال ل،ع،ع و ه  يعوالق صاقحاعالقو   ا،ع اللعس اع  عشا ا،عع  و اعالقو ا عالق عجدو ععد ا ،ع- 
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وور  عب رروععع أ ع اقرر عق روال را عوأببدرر ع حروعصرراحبهابر عوالقغرر  ع عرا،عالإلب عر ع
ع   هعإق ه س عوهوعبا ه عوب  هعإق عو  عأ عإ صاععقهعوال عأ علال عالق 

اعإ ت ا رع ر عأبرلاعالق صر دحا عالقتريععلور عب راعالإل:ع عتبلع ص دحعصطالحاإ
القعا   ،ع ر ععولال الأل،ععوحت عجت اععوالقس اساالإلعد ا عالق  م،ععالس  ا دحوظا،ع
وع رررعب ررراعالإلعررر ةعتعرررال  ع  هرررا:ععب ررراعختصاصرررهعوتوجهرررهعو  ورررهعوقإلحسررربعإ

خرل،عوال خضراعهععدر عالألعتررث لحر عالق رلو  عالقع د ا عو ل اعش د اع حاو عو هراعأ
القر  ع سرت  عإقر ع سراعع ع وقراععالق عر أ هععو علوهعجو   عالااللععد ع1ق  لةع ا 

عرر ع ل ررقعع بررا عوتبررا ال عل ا ررا عو رروعأ عتجعرر ععتغ  ررلعسرردوا،جرر ع رر عأ
بع  ع اعع ع ل قعالق صح،عالقحجاعوالق   قعأوعالق وة ع وضحع ر الععشخصاع  و 

  راع وضرحع رلقعخرل  ،عالخعدر ععتررث لالقر  ع روعالقعب راعالإلالقتعل  عالقه  ع  ع
وجررا عورريع عجرر ععهعورريعالق صررح،عالق   ررق،عالق رروة لأ ررالقترريعتت ثرر عحسرربععب رراعالإل

الق ررراللعأوعالق سرررت هعأوعالق شرررا  ع ررروع ورررهععب ررراعالإل ررراعإ عع  الإلالق صررر دحا ع
بت اععباق اال اعأوعالق وال  عالقتيع   ر عالإل عتوولعقهعأسبابعرستجاباعالق  دوبا،ععبقإل

أ عتح  رررهعالقسررردعا،عالقخ  ررراعالق عدررر عع هرررا،عو  ررر ع   ررر عأ عترررو  عإقررر عإشرررباعع
سرررتثال اعالق عدررر عوررريعيعإالقحاجررراعأوع ج ررروععالقحاجرررا عالق  ل ررراعوعالق  تسرررباعالقتررر

سرردوبعالقع درريعو رر عالق ررا  ععدرر عالقحجرر عالألعب رراعالإلوالع  ثرر عع لحدرراعخدررقعالقلغبررا،
سردوبعالألخل ،عع ثر عالألالقسد  اعوعالقبلال   عالق     ا،ععب ع  ت عق ش  عالق والحيع

 ره:عو علوهع القعسر  عأح ر عالقخد  ريععدر عأع2 حا عغ لعالق باشل الإلالقعا  يعوع

                                                           
ع  19،ععص1111ع،،عالقل ا  اللعالقعاص اعقد شلعوعالقتوا ه،عع،2 ع،عب عالهللع ح  عالقغوش ،ع   عت  هعالإلخل  ع-1

2
عال جد ا ع-  ع، ع ص دحا عالإلع   ع عج  عب و ، عا ي ع3 ع،علبيع-ول سيع-الح   عالق تابعالقدب ا ي،، ،ععقب ا ع الل

ع ع52،ععص1112
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  عخر  عبروةعععتجا ا ،الإللال عوعالق عت  ال عوعالق   عوعالخالق  صو ععد ععترث لالق
ع1أوعو اقاعخالج ا 

هاعإعت ررر تو رررالعوعالق ررر  عالقتررريعالألوععالألسررراق ب ررريع ج وعررراعع:جلال ررريالإلالقتعل ررر ع
سرت تا عالإلجر ع اععدر عالقج را  لع ر عأترث لع''جل  ةعالقخبل"عويع القصحاواعالق  توبا

عقصاقحع  ثاقعالقسد عوالق صاقحاعالقو   ا ع
 

                                                           
1
ع  321،ععص3119،عع صل،ع1علبي،ع ع- عج عالق ص دحا عالإلع   اعال جد ا عع القعس  عالح  ،ع- 
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 االول: ماهية القيمبحث الم
 شكالية المفهوم.إ: األولمطلب 
المتكررة المداخل لتفسير الحروب و النزاعات و  فتراضاتاإلتعددت 

، العسكرية، وصوال قتصاديةاإل فتراضاتاإلا من ءبد التي عرفتها البشرية
العالم على  أحداث إلىصبح ينظر أحضارية، الثقافية و القيمية حيث ال إلى

بالقيم كعامل  هتماماإلتحرك حامليها، وعليه جاء  قيم متصادمة أنها إعتبار
خير األهذا  انو الحياة الفردية و الجماعية فك ياإلنسان  في السلوك أساس

علم  علوم التربية،، جتماعيةاإل، قتصاديةاإلالدينية،  في الدراسات الفلسفية،
. ودراستنا هي تصالاإلو  عالماإلو علوم  ،جتماعياإلعلم النفس  النفس،

 إعتبارعلى  هتماماإلضمن الدراسات التي تولي القيم الكثير من  خرىاأل
بصفة  ياإلنسان  تابع و هو السلوك آخرمتغير مستقل يؤثر في متغير  أنها

الفلسفة العامة  أو ديولوجيااإليمكن من خالل دراسة القيم تحديد  إذعامة. 
في  األشخاص بهلألسلوب الذي يفكر  إنعكاس إالفالقيم ماهي  1للمجتمع

غموض معنى القيمة من  أينش مانإ "...و 2ثقافة معينة، و فترة زمنية معينة
تبدو فهي  ال ماديتها. فالقيمة شرط كل وجود، ولكنها ليست بذاتها وجودا.

   تحقيقه. إلىتوازن نسعى  أوهدف نبتغي نواله،  أولنا في ثوب نرغب فيه، 
 "العوا "عادل

حاط هذا المفهوم ألت موضوع القيم لما و اتعدد المداخل العلمية التي تن
بل  خرستخدامه من تخصص آلإحيث تعدد  ستخدامه،إمن غموض في 

يف عام وموحد لها، لذا ر ال يوجد تع إذوحتى داخل التخصص الواحد. 
 دراج بعض التعاريف لإلحاطة بالمفهوم. إرتأينا إ

                                                           
1-D.N value Problems and Present Contribution, In: D.N Barnett(Ed), Values In America ,Notre 

Dame , India: Univ. of Notre Dame Press.19961, p79  
  .91، ص9111عبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم، دراسة نفسية، عالم المعرفة، الكويت، -2
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  :القيم في اللغة 

ة ا في عصرنا بمعنى الكلمة الفرنسيهإستعمالتشر نإ كلمة القيمة التي
valeur عتدل،إالنوع من الفعل قام، بمعنى وقف،  إسمصال على أ، تدل 

مشتقة من الفعل الثالثي القيم جمع قيمة وهي  .1إستوىتصب، بلغ، و ان
صله قومة أإسم هيئة من قام يقوم و يقول علماء الصرف لفظ القيمة  قوم.
 إبنيقول  .2و كسر ما قبلها فقلبت ياء لمناسبة الكسرة وا. سكنت الو وابالو 

ه يقوم مقام نسمي الثمن قيمة ألر: القيمة ثمن الشيء بالتقويم، و منظو 
ستوىومته عدلته، وتقوم الشيء: تعدل و الشيء، وق    قيمة الشيء: قدره و  .ا 

لم يدم على  إذاطوله. ويقال ماله قيمة  اإلنسانو قيمة المتاع ثمنه، ومن 
وتمسك به فهو قائم عليه.  الشيء و لم يثبت. لذا فكل من ثبت على شيء

. 4"عذاب مقيم:" الى. لقوله تع3و القائم بالدين هو المتمسك به الثابت عليه
كثير  إبنفقال  6"ذلك دين القيمةو قوله :"  5"مينالمتقين في مقام أ ان و قوله:"

         مة المستقيمةاأل أودين الملة القائمة العادلة  ية:اآلفي تفسير هذه 
ما وصف الكتب بالقيمة كما أو قيل المراد دين الكتب القيمة، و المعتدلة، 

                                                           
ربيع ريمون، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،  - 1

  .72ص  ،9191الجزائر، 
سرة في تطور األسد، نظرات في لغة المصطلح و في مضمونه، دورية ازمة القيم و دور ناصر الدين األ -2

 .79، ص 7111، الرباطالمجتمع المعاصر، مطبعة المعارف الجديدة، 
3
، ص 97د، ت، م بيروت، العرب، دار صادر، انابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لس - 

011.  
  .10سورة الشورى، اإلية  - 4
  .09، اإلية انسورة الدخ -  5
  .0سورة البينة، اإلية  -6 
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فيه  ثبتبذكرها و  انالقر ردي: كتب اهلل المستقيمة التي جاء و اقال الم
 . 1فروض اهلل المكنونة العادلة أوصدقها، 

ثبات الشيء و دوامه و يشير  البالغة: القيمة أساسقول صاحب ي
و يستمر  اإلنسانعليه مر الثابت الذي يحافظ األة ترد بمعنى القيم نأ إلى

الناحية الموضوعية يطلق لفظ" القيمة" على ما يتميز به  ومن 2في مراعاته.
 3كثر. أوالشيء من صفات و مزايا تجعله جديرا بالتقدير قّل ذلك التقدير 

     سلوك الناس  توجهأنها  كما تحمل القيم معنى السياسة و القيادة حيث
  4.اغايات التي ينشدونهال إلىو تقودهم 

 المداخل التفسيرية للقيم: ي :انالمطلب الث
مثال أديم من طرف الفالسفة القدامى من مفهوم القيمة منذ الق مستخد  أ  

      ى و الكمال و قيم الحق سماألالخير و قصدوا به الخير،  فالطون،أ
       لفظ القيمة بالمعنى الفلسفي أستخدمل من و أ و .5و الجمال و العدل

يون كما و اقتصاد النمساإلو علماء . و عمل على نشره هو لوتز و ريتشل
 .6حدى الدراساتإذلك  إلىتشير 
 مفهوم القيم في بعض الدراسات الفلسفية: 

التي  هميةاألالمتعددة لموضوع القيم بالغ تعكس الدراسات المختلفة و 
يحظى بها هذا الموضوع لما له من عالقات متشعبة و متصلة بجميع 

                                                           
1
بن عبد الرحمن بن ملوح، موسوعة نظرة التعليم في  صالح بن عبد اهلل بن حميد، عبد الرحمن بن محمد - 

  .27، ص9119جدة، ، دار الوسيلة للنشر و التوزيع، 9مكارم اخالق الرسول صلى اهلل عليه و سلم، ط
  .29، صنفسه المرجع - 2
  .770، ص 9121ي، بيروت انجميل صليبيا، المعجم الفلسفي، مادة: القيم، دار الكتاب اللبن - 3
  .72ع سبق ذكره، ص مساعد عبد اهلل المحيا، مرج - 4
5 
  .970، ص9111محمد احمد البيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -

دار النهضة  ،7ط ي لبعض العادات اإلجتماعية،العادات اإلجتماعية، مع بحث ميدان فوزية دياب، القيم و - 6
  .90، ص9191 القاهرة،العربية، 
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دورها في توجيه السلوك وتحديد  إلىضافة إة، ياإلنسان  نواحي الحياة
ي أساست دراسة القيم و ال تزال محور خالف انمنحاه، ومن هذا المنطلق ك

البحوث في  انميدهناك في ) :يقول فون مرنجت الفكرية. أنهاتجاإلبين 
القيم على وجه الخصوص جدب في النظريات المتناسقة و خصب في 

 تاجناإلكثر  انميدفي هذا ال(. وعليه يلحظ الباحث 1النظريات المتضاربة
 تعدد زوايا المعالجة بتعدد مشارب الباحثينالفكري الخاص بالقيم و 

لعل المرء ال يعجب من تشتيت :" يقول ريمون رويهالمهتمين بالمجال، و 
نظرية القيم لم  نن أفط إذاالمؤلفات التي تبحث موضوع القيم بحثا قاصدا، 

تضافرت في صنعها طائفة من  مانو إ تنبثق عن جهد فيلسوف واحد
و القيمة كمدرك  .2"العقول الممتازة التي عملت بصورة متفرقة مبعثرة

طلق عليه مفهوم أل من أو قتصاد. و اإلستعارة من علم إفلسفي، سمي قيمة 
ومرادهم  لى،و األقيمة هم الفالسفة الوضعيون في فيينا بعد الحرب العالمية 

مية وجود عامل لزاإ إلىتهوا نإجعل الصالح صالحا و الخير خيرا فمن ذلك 
لنوع من التجريد الفكري هو الذي رة، هذا االخيّ  شياءاألمشترك بين جميع 

. 3مدرك جديد مثل كلمة القيم في المجال الفلسفي أووضع كلمة  إلىدى أ
من  عتقاداإلت بين و اراء حول موضوع القيم تتفاآل نإ "يقول جون ديوي:

تعبيرات  أوفعالية ان شاراتإ يسمى قيما في الواقع ليس سوى إنمابناحية 
العقلية ضرورية و يقوم  و يةبلالمعايير الق نأ عتقاد فياإلو بين  صوتية،

                                                           
ي، )د، م، ن(، مؤسسة الخليج العربي، انضياء زاهر، القيم في العملية التربوية، اشراف احمد حسين اللق - 1

  .91، ص 9191
 ، بيروت،11ية، مجلة دراسات عربية، العددانبراهيم، القيم و العادات و التقاليد في العائلة اللبنهال محمد ا - 2

  10، ص 9197فيفري 
  .11، ص9199محمد احمد محمد بيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة الجامعية، مصر،  - 3
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لئك أو القيم في مفهوم و 1خالق"األ وها كل من الفن، العلم أساسعلى 
ي التي انالمعقسام كبرى، تنضوي تحتها شتى أثالثة  إلىالفالسفة تنقسم 

الخير والجمال. في خضم حياته و هي: الحق و  اإلنسانمسالك تضبط 
و هي المداخل الثالثة التي تحلل من  ان، السلوك و الوجددراكاإليقابلها 
دراكا صحيحا ال إيكون  نأ يفترض دراكاإلف .2الواعية اإلنسانحياة خاللها 
سليم و هنا تبدو قيمة  أساسال مغلوطا حتى يجيء السلوك على مضلال و 
ما السلوك فيقيس أه ينشد الحق و عليه يبني علومه. بفطرت اإلنسانالحق ف

حتى  اس له عنها غن  صوابه بمقياس الخير الذي هو قيمة عنده لي انسناإل
ما القيمة الثالثة و هي حلقة وسطى بين أ. رثم و يفعل الشاإلوهو يقترف 

ية انالحالة الوجد أوو السلوك و هي ما يسمى النشوة الجمالية     دراكاإل
و القيمة ليست شيء مستقال  .ها يختار المرء ثيابه و منزلهأساسالتي على 

هي صفات وخصائص  مانإ التي ترتبط بها مفاهيم الناس و شياءاألعن 
بمعايير  شياءاألنحكم على هذه  نأ في المواقف، فيمكن شياءاألتميز 

 انتحديد صفات الشيء في الزم) ب المعرفيانهو الجتتضمن الحق و 
ثار الناجمة عن تفاعل اآلتحديد ب الخلقي )انهو الج(، ثم الخير و انالمكو 

و سعادتهم(، ثم  هماتأثيره على رضوالجماعة و  فراداألهذا الشيء في حياة 
ه ال يمكن نأ الحقيقةو  ستمتاع.اإلي درجة أب التذوقي انو هو الج الجمال

تأثير كل قصد التحليل وذلك لتأثر و  إالب الثالثة انالفصل بين هذه الجو 
الجهود العلمية في غفال الدراسات و إيجدر بنا عدم كما  .خراآلمنها في 

مجال الفلسفة لدراسة موضوع القيم خاصة منها الجهود العلمية لنيتشه و ما 
                                                           

ط  اإلجتماعية للطفل في اإلسرة العربية،يف نربي اطفالنا، التنشئة كمحمد عماد الدين إسماعيل و آخرون،  - 1
  .9121 ،771دار النهضة العربية، القاهرة، ص ،7

2
، دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية، 9مساعد بن عبد اهلل المحيا، القيم في المسلسالت التلفازية، ط - 

 . 17ص
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خلصت بصفة  يسمى بفلسفة القيم،خير ما األو التي شكلت في  نهاتأل
على و صورة أمفهوم الفلسفي للقيم : صورة مثل صورتين لل إلىعامة 

قفا على لم تبق و  هانأ و هوسرل بيد غاية، مفصلها التطلع لدى هيجل
لهذه  ضافواأجتماع وعلم النفس اإلوعلم  طولوجياناالالفلسفة. فعلم اللغة، 

 1ت جديدة.الالكلمة دال
  بعض الدراسات النفسية:القيم في 

بدراسة القيم في علم النفس  هتماماإل خرأت نأ leviton يرى ليفيتون
حكام القيمية األدراسة  نأتقاد الذي ساد لدى علماء النفس بعاإل إلىيرجع 

ال تخضع للقياس، و ينظر  أنها مبريقية، كمااإلتقع خارج نطاق الفحوص 
ية، ال تخضع للمعالجة التجريبية نبمثابة قوى عميقة ال عقال أنها ليها علىإ

بعينات من ر األبهذا الموضوع في الثالثينات و  هتماماإلم جاء ث. 2المعملية
ثنين من علماء النفس و هما إ إلىالقرن الماضي. ويرجع الفضل في ذلك 

     المنهج العلمي، إطارثرستون، و ما قدمه من تصور لمعالجة القيم في 
      الشخصية.  طنماأ هذه الفترة نظريته في جر الذي نشر خاللانشبر و 

بناء على القيمة التي تسيطر  طنماأ إلىفيها تصنيف الناس  حاولو الذي 
ط شخصية في نماأ ستة إلىفعالهم، فوزع الناس أو تحرك  همانأذهعلى 

، الجماعي، النمط قتصادياإلضوء القيم: النمط النظري، النمط 
بدراسة القيم يتزايد  هتماماإلستمر إالديني.  السياسي، النمط ،جتماعياإل

و علم  جتماعياإلعلم النفس خاصة منه علم النفس  تاالمجتدريجيا داخل 
 : أنها على تعرف وفقا للمفهوم السيكولوجي حيث النفس التربوي.

                                                           
  .999، ص7119، 9، طانللنشر والتوزيع، لبن جون بول ريقبر، فلسفة القيم، تر عادل العوا، دار عويدات - 1
 . 91، ص 9117عبد اللطيف محمد خليفة، ارتقاء القيم: دراسة نفسية، عالم المعرفة، الكويت، ابريل  - 2
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         شياءاألو  األشخاصفعالية مصممة نحو ان تنظيمات ألحكام عقلية " 

تنا نحوها، و القيمة مفهوم مجرد هاجاتو إي التي توجه رغباتنا انو المع   
و درجة التفضيل التي ترتبط  متيازاإل أوضمني غالبا ما يعبر عن الفضل 

مجموعة  أنها عرفها ماكس فيبر على 1ي."انالمع أو شياءاأل أو األشخاصب
الديني و الممارسة  عتقاداإلمن التصديقات السيكولوجية المتولدة عن 

و تعرف  .2الدينية التي تعطي توجيها للسلوك العملي الذي يلتزم به الفرد
فعال الفرد في مختلف أدراكية واقعية توجه جميع إت االح أنها على

تصالها بثقافة إما يميزها هو  أهمو الجماعية،          المواقف الفردية
القيم هي  نأ الدسوقيحمد أفاروق يرى د.  3المجتمع و حضارته مباشرة.

لبناء ا وحامية ظمةناأل موجهات للسلوك و ضوابطه و هي حراس 
 أنها وينظر للقيم على 4.فخطرها في حياة المجتمعات عظيم جتماعياإل

تتخذها معايير و  ين و المقاييس تنبثق من الجماعة ماانمجموعة من القو 
التأثير و  القوةفعال و التصرفات و يكون لها من األعمال و األللحكم على 

ي أو  ة و العموميةلزام و الضرور اإلعلى الجماعة بحيث يصبح لها صفة 
 يصبح خروجا عن مبادئ الجماعة و تهاهااتجإحراف عن ان أوخروج عنها 

ا في مجال علم النفس أساستلعب القيم دورا  و ها و مثلها العليا.أهداف
ها أفرادبوصفها معايير للخير و الشر تقبلها الجماعة و تلزم  جتماعياإل
فعالية قوية عامة. تتصل ان ذات سمة إجتماعيةتباعها فهي معايير إب

                                                           
المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  احمد مصطفى خاطر، الخدمة اإلجتماعية وتنمية المجتمع الريفي، -7

  .911ص  ،9191
منير مرسي، القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة اإلجتماعية، المكتب الجامعي الحديث،  اننوره - 2

  917ص  ،9111 اإلزاريطية،
عفاف بنت ابراهيم بن الدباغ، المنظور اإلسالمي للرعاية اإلجتماعية، سلسلة اسالمية المعرفة: التوجيه  - 3

  .27ص  ،9117، مكتبة المعهد، القاهرة، 9ط اإلسالمي للخدمة اإلجتماعية: المنهج و المجاإلت، 
  .11مساعد بن عبد اهلل المحيا، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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الفرد ليقيم بها خالقية التي تضعها الجماعة و يمتصها األبالمستويات 
معياري  إجتماعينفسي  إطارفعاله، و عليه تعد القيم أموازين يزن بها 

 .1متقن

و معايير  هدافاألمصطلح ينطوي على  هانأيعرفها رايت وايت ب
 أوذاتيا بصورة مباشرة  اإلنسانليه إي شيء يطمح أالحكم فالهدف يعني 

صطالحي يحكم إه يعني معيار نإف عيار الحكمما مصطلح مأغير مباشرة 
 انيرى ثورندايك . 2الجبن.. الخ أوخالص اإلكالصدق و  اإلنسانبه على 

لم األ أوتكمن في اللذة السلبية يجابية منها و اإلالقيمة  نأو  تفضيالتالقيم 
 حداثإيء ال يؤثر مطلقا في حدوث ش انك إذا، فاإلنسان الذي يشعر بهما

ه يكون عديم القيمة على نإمستقبال ف أوفرد حاليا اللم لدى األ أواللذة 
القيم في  أهمية. و تأتي 3شرا أوطالق. و على هذا فال يكون خيرا اإل

يد فهمنا تز الوسائل التي  أهممن  القيم نليه ألإتفسير السلوك و الدافع 
 تنتظم ختالفات في السلوك.اإلة و تمكننا من تفسير ياإلنسانللشخصية 

القيم مع بعضها البعض في نظام قيمي بحيث تمثل كل قيمة في هذا 
ت االالنظام عنصرا من عناصره، و على قدر ما يوجد من تعدد في مج
مما  4الحياة و السلوك يوجد تعدد في تنظيم القيم الموجهة لسلوك الفرد.

ثره على شخصية الفرد أة عامة عامل نفسي له سبق يبدر لنا القيم هي بصف
القيمة ليست هي ذلك الشيء الذي يمكن رصده بصفة  ان إذو سلوكه 

                                                           
1
  .991احمد مصطفى خاطر، مرجع سبق ذكره، ص -  

2
 .. 11مساعد بين عبد اهلل المحيا، مرجع سبق ذكره، ص -  
 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،والمجتمع، مقدمة في علم النفس اإلجتماعي،  يق، اإلنسانمحمد شف - 3

  .79، ص7111
مالمحها ظروف تشكلها و تغيرها في مصر، مجلة العلوم  -ساق القيم اإلجتماعيةانسهير نعيم احمد،  - 4

 . 971/ 977، ص91، يونيو، السنة 7عدد الكويت، اإلجتماعية،
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ت االح ت ما يجعلها موجودة في كلالذاتية لكن لها من المؤشرات و الدال
فعاله. و يؤكد أو ردود  د و تتحكم بطريقة تصرفهالتي يمر بها الفر 

سمات الشخصية تأثرا بالثقافة العامة التي  أكثرالقيم من  نأ التربويون
. ومصدر الثقافة هو تاريخ المجتمع و تراثه المنقول من اإلنسانيعيش فيها 

  1بفعل التربية و التنشئة. خرجيل آل
 :2ب عامةانعلم النفس بموضوع القيم من ثالث جو  اتإهتمامتتمثل 
 بدراسة الفروق الفردية في القيم. هتماماإل 

 القيم  نأ إعتباردراسة القيم في عالقتها بالقدرات المعرفية للفرد، ب
 دراك الفرد.إعملية تتأثر ب

  أورتقائها عبر العمر، و العوامل المؤثرة إكتساب القيم و إمجال 
 المرتبطة بذلك.

 جتماعيةاإللقيم في الدراسات ا: 
القيمة هي كل ما يعتبر جديرا  نأ جتماعيةاإلجاء في معجم العلوم 

 أو إقتصادية أو إجتماعيةات عتبار ه إلانالفرد و عنايته و نشد إهتمامب
ينشر بها الفرد  جتماعيةاإلحكام مكتسبة من الظروف أوالقيم  سيكولوجية،
كه و تؤثر في تعلمه، فالصدق سلو ت تفكيره و االوتحدد مج وحكم بها

والشجاعة و الوالء و تحمل المسؤولية كلها قيم يكتسبها الفرد من  ةانماألو 
          ختالف المجتمعات، بلإمع الذي يعيش فيه، تختلف القيم بالمجت

 ةتها في الحياانالقيم و مك أهميةبالرغم من و  .3و الجماعات الصغيرة
ظلت و لفترة طويلة بعيدة عن  أنها إال و الجماعات، فرادلأل جتماعيةاإل

                                                           
  .11مساعد بن عبد اهلل المحيا، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
  .90للطيف محمد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص عبد ا - 2
  .111، ص 9121، بيروت، اناحمد زكي بدوي، معجم العلوم اإلجتماعية، مكتبة لبن - 3
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     بعض الفالسفة نأهم في ذلك شنأجتماع، شاإلالعلمي لعلماء  هتماماإل
 نأ نهاائين لدراسة القيم منطلقين من فكرة مؤدو او علماء النفس المن

قابلة للدراسة  خالقية تتسم بالذاتية وال تمثل حقائق موضوعيةاألالظواهر 
التي يتميز  العلم مما يؤثر على الموضوعيةو تقع خارج دائرة     العلمية 

والقيم كمصطلح لم  1تحقيقها. إلىجتماع اإلبها كل علم و التي يسعى علم 
هتمامو  عناية جتماعيةاإليلق من الباحثين في العلوم  في السنوات إال ا ا 

هذا المصطلح  ستخدمإل من أو " يكيانتوماس و زنيعد كل من " إذخيرة األ
2مريكا".أروبا و أي كتابهما " الفالح البولندي في ف

  
اي معنى ينطوي على أ:"أنها  على جتماعيةاإلالقيمة  انف الباحثو قد عرّ  

لها معنى محددا  نأ معينة، كما إجتماعيةمضمون واقعي و تقبله جماعة 
 3نشاطا خاصا" أوحيث يصبح بضوئه موضوعا معينا 

 :جتماعيةاإلبرز التعريفات للمشتغلين بالعلوم أمن 
    ي شيء يحظى بالتقديرأ نإ : "انروبرت بارك و ا. و. برجس بري 

 و الرغبة هو قيمة"    
 أوالصفة  انإالموضوعع القيم هي تعبير عن دوافريتشار ال بيير:" 

 الحالة التي تشبع دافعا هي قيمته".
 من المجتمعات البشرية له نظام كل مجتمع نأ إلىفيما ذهب دوركايم 

، و يلعب هذا النظام دورا في نظام تقسيم إجتماعيةخالقي يمثل حقيقة أ
القيم و  أساسخالقية ال تنبع عن الفرد و لكن المجتمع اإلالعمل، و القاعدة 

                                                           
طاهر محمد بوشلوش، التحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية و اثارها على القيم في المجتمع الجزائري  - 1

  ، بتصرف.27ئر، ص، دار بن مرابط للنشرو الطباعة، الجزا9172-9111
  .917، ص 9199محمد احمد البيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  - 2

3
  .010، ص9121محمد عاطف غيث، قاموس علم اإلجتماع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -  
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 إجتماعيومن ثم فهو نتاج  ة،ياإلنسانمصدرها، بل هو الحارس للقيم 
 1.إجتماعيةلعوامل 

مضمر لما هو مرغوب،  أوالقيمة هي تصور ظاهر كلوكهون:" كلود 
بين الوسائل و الغايات المتاحة  ختياراإل الجماعة، يؤثر في أويميز الفرد 

 ."للسلوك
 ياإلنسان  القيم هي الغايات المرغوبة التى توجه النشاطنيل سملسر: 

 . جتماعياإلهي القضايا العامة للغايات الشرعية الموجهة للفعل  أو
 القيم هي مستويات معيارية يتأثر بهافيليب جاكوب و جيمس نلينك:" 

 .ه بين بدائل السلوك المدركةإختيار  يف اإلنسان
تفضيل  القيمة هي معتقد يحظى بالدوام، و يعبر عبرميلتون روكيش:" 

 أولغاية من غايات الوجود بدال من نمط سلوكي  إجتماعي أوشخصي 
  "ى مختلفةخر أغاية 

مجموعة من المعتقدات جتماع العرب القيم : " اإليعرف عدد من علماء و 
ستمرار النسبي، و التي تمثل موجهات لألشخاص اإلالتي تتسم بقدر من 

ط سلوكية يختارها و يفضلها هؤالء مانأ أو وسائل تحقيقيها، أونحو غايات 
  و تنشؤ هذه الموجهات عن تفاعل بين الشخصية .بديال لغيرها األشخاص

و الثقافي و هي تفصح عن نفسها في  ،قتصادياإل، جتماعياإلالواقع و 
ت و السلوك اللفظي و السلوك الفعلي و العواطف التي هاجاتاإل المواقف،
 .2نحو موضوعات معينة فراداأليكونها 

                                                           
1
-9172واثرها على القيم في المجتمع الجزائري  طاهر محمد بشلوش، التحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية -  

  .20، مرجع سبق ذكره، ص 9111
2
م غربي احمدو على عبد الرزاق حلبي، المجتمع و الثقافة و الشخصية، سلسلة عل محمد على محمد، - 

  .107، ص 9191اإلجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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 و في ذاته قيمة حينما يسلك الناسشيئا ما يصبح ه نإ جورج لندبرغ: "
 تملكه." أواءه سلوكا يستهدف تحقيقه إز 
فكار األمن العناصر الجوهرية في جميع الثقافات منظومة توني غيدنز: نأ

فكار األالتي تحدد ما هو مهم و محبذ و مرغوب في المجتمع. و هذه 
رشادية إ تضفي معنى محددا، و تعطي مؤشرات القيم هي التي أوالمجردة 
 أوالمعايير فهي قواعد تعكس  ماأ تفاعل البشر مع العالم الخارجي. لتوجيه

 1تجسد القيم في ثقافة ما.
 وأمعايير  أوقيم  أوتصال قوي و حتمي بموضوعات إ القيميلوفسكي: انم
 .2رضاء حاجات كائنهم وسيلة إلإعتبار ليهم بإ شخاص ينظرأ

مستوى  أوالقيم هي عنصر في نسق مشترك يعتبر معيارا تالكوت برسونز: 
ن القيم تمثل معايير إذبين بدائل التوجيه التي توجد في الموقف،  ختيارلإل

عضاء المجتمع، و هي تؤدي وظيفة هامة أية يشارك فيها أساسعامة و 
 كو من خاللها يخلق التماس جتماعياإلستقرار البناء إ محافظة علىفي ال

القيم تتأثر و تؤثر في بقية البناء  نأ التضامن في المجتمع. كماو 
 سماالق نأ يدرك نأ خالل ما سبق يستطيع الباحث من. 3جتماعياإل

الذي  ياإلنسان  القيم تعد موجها للسلوك نأ المشترك بين هؤالء العلماء هو
يجسد الفكر، التصورات والقيم التي تحدد المرغوب فيه و المرغوب عنه كما 

 تؤثر القيم في تحديد الغايات والوسائل.
 

                                                           
  .97/91بيروت، ص  ، مركز الوحدة العربية ،1ط  اإلجتماع، تر: فايز الصياغ،توني غيدنز، علم  ان - 1

2
نويصر بلقإسم، التنمية و التغير في نسق القيم اإلجتماعية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم  -  

  .71ص  ،7199اإلجتماع، جامعة قسنطينة، 
  م.27طاهر محمد بوشلوش، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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 جز الدكتور عزي عبد الرحمن أو ة فقد عالمياإلما في الدراسات أ
  تعريفه للقيمة في:

 تتجسد في أن نيمك ، مصدرها المعتقد،انالقيمة ما يسمو و يرقى من المع
عشر المتنوعة" تصنيف نظرية الحتمية  ثنياإلبأبعادها  اإلنسان سلوك

ية، انية، اللسانية، الزمنية، المكتصالاإلية، انيماإل": عالماإلالقيمية في 
  ، التربوية، السياسية، الجمالية،قتصاديةاإل، جتماعيةاإلالنفسية، 

و القيمة      ي ما يسمو في المعنى،رتقاء، أاإلوالقيمة هي  .1ةياإلنسان
 إلىرتفع بفعله وعقله إتجسيدها عمليا كلما  إلى اإلنسان معنوية قد يسعى

الكامنة في ي اني ما يعلو عن الشيء و يرتبط بالمععلى. وهمنزلة أ
       يجابيةاإلثار اإلز تحدي و ومن خالل هذا التحليل يمكن تجا .2الدين

تها كقوى مرجعية في حركية انمك إلىعادة القيمة و السلبية من خالل إ
 عالماإلية للمجتمع التي يمكن لوسائل تصالاإلالمجتمع، ومن ذلك الحركية 

تكون  نأ بدليم ها القإطار قنوات تتحرك في  إلىتتحول  نأ هاقير عن ط
و هواه، والقيمة     تقديس لذاته إلى اإلنسان بعادها و دفععامال في إ

القيمة من دون  نأ ا تتضمن المعنى، التقنية الفنية و النوعية، ذلكإعالمي
ة فنية و نوعية تبقى على المستوى المجرد الذي يصعب إعالميمنتجات 

 و الفنون غير المؤطرة بالقيمة  ليه في المجتمع الجماهيري الحالي.رتقاء إاإل

                                                           
، الدار المتوسطية للنشر والتوزيع، تونس، 9عزي عبد الرحمن، منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم، ط -1

  .92، ص 7191
الدار المتوسطية للنشر والتوزيع،  ،9عزي عبد الرحمن، دعوة إلى فهم نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم،ط -2

 . 91، ص 7199، تونس
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ي أساسية، يرافق ذلك تنمية ثقافة المكتوب كحزام و أشبه بأشجار نخيل خا
 .1و المهارات في نقل التراث و الثقافة

 القيم: أهميةالمطلب الثالث: 
دراسة موضوع القيم من فاعلية دورها ووظيفتها على المستوى  أهميةتنبع  

 الفردي و الجماعي في تحديد السلوك وضبط جموح النفس.
  تلزم القيم الفرد و تحدد له عادات الصواب من الخطأ المقبول من

 .ياإلنسان  المرفوض في السلوك

  تعد القيم مرشدا للسلوك، من خاللها يحدد التصرف و يتم
  .ختياراإل

 في بناء  تهااتجاإلمن  أهمية أكثر ة مركزيةانتحتل القيم مك
 . 2شخصية الفرد و نسقه المعرفي

 .تعتبر معايير للحكم و التقييم 

  القرارات قد  ذاتخإلتكون وظيفة القيمة كمخطط لحل الصراعات و
لفرد في صراع يستثار هرم قيمي و ليس قيمة واحدة وهنا يدخل ا

 .ختياراإلجل أمن 

 لدى  القيم المرغوبةمتى تكونت  طاقات للعمل و دوافع للنشاط، القيم
 نأ جاز العمل الذي يريد تحقيقه. مما يعنينإ ه ينطلق فينإالمرء ف
داء اآل ،حترام الوقتإة دافعة للعمل و كل ما يتعلق من تمثل قو  القيم
 خالص. اإل، بذل الجهد، و انبإتق

                                                           
، مركز الدراسات الوحدة 7تظرية اإلتصال، نحو فكر إعالمي متميز، طعزي عبد الرحمن، دراسات في  -1

  .11، ص 7111العربية، بيروت، 
2
مصر،  عبد الفتاح محمد دويدار، علم النفس اإلجتماعي، اصوله، مبادئه، دار المعرفة الجامعية،)د.ت.ن(، - 
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  تماسكلل االعامال مهما و فعلقيم : تعتبر اجتماعياإلتؤمن التماسك 
   دليها كقيو إيمكن النظر  جتماعيةاإل، فالقيم و العادات جتماعياإل
 ية المفرقة،انالعدو  أوية انناألضوابط تنظم و تكبت الميول و الدوافع و 
 ط سلوكية و فكريةمانأ فهي جتماعياإلبذلك تعمل على التماسك و 
        حتى ينتظم التعاملنفكر و نعمل تبعا لها،  نأ علينا عمليةو 
عناصر 1و حتى يكون هناك عنصر من  ،بين الناس تصالاإل و

 كل ما يتوقعه غيره منه من تصرفات، و بذلك يكون التنبؤ، فيعرف
فكار و التصرفات، يدل على األهناك ما يحقق مظهر متحد في 

 . 2التماسك

 ببعض الحاجات و الدوافع  تشبع الحاجات النفسية: ترتبط القيم
واع من الحاجات التي تشكل نأ ة، و منها ثالثياإلنسانالنفسية و 

القوة التي  إلى: الحاجة جتماعياإلحقال مهما من حقوق علم النفس 
في  التأثيرتتصل بحب الجبروت و النفوذ و التسلط و التحكم و 

، ينخر اآلقامة عالقات ودية مع إ إلىالحاجة ، و موراألمجريات 
الحاجة ن و و االتعوالصداقة و التضامن والمحبة و  تماءناإلفترافقها قيم 

الحصول ت قيمية كحب النجاح و هااتجإمنها التي تنبع  للتحصيل
 .جتماعيةاإلة انتحقيق المكقتناء والتنافس و اإلالمكاسب و الثروة و على 

  سها انوحدة القيم و تج نإ :هدافاألتساعد على تحقيق         
 و وضوحها، 

هم أهداف إختيار على فراداألوضوح سبل و معايير تجسيدها، يساعد و 
 . هدافاألالوسائل المثلى لتحقيق هذه  إختيار بدقة، و جتماعيةاإل

                                                           
 . 797جع سابق، ص ر م، عبد الفتاح محمد دويدار  -1

2
  .119ياب، مرجع سابق، ص فوزية د - 
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ا مثل الجندي الذي ر رتباط الشخص بها كبيإوتسمو القيمة عندما يكون 
خوف فتكون الشجاعة قيمة بدون  رفيتوجه نحو الخط يرتبط علم بالده

 .1متيازإخالقية بأ

 :و تتميز القيم بالعوامل التالية
 1، و هي تنطوي على جتماعياإلمعتقدات مصدرها الثقافة و التفاعل  

 عناصر:
 تقاء القيمة من نإ يأختيار الشعوري اإل: معياره العنصر المعرفي

تقاء كل نإ بدائل مختلفة بحرية كاملة بحيث ينظر الفرد في عواقب
 ختياراإل نأ هذا يعنيتقائه بكاملها، و نإ مسؤوليةو يتحمل            بديل 

 ختياراإلا يرتبط بالقيم، حيث يعتبر إختيار  الالشعوري ال يشكل
كون من ثالث القيم ويت إلىل لسلم الدرجات المؤدية و األالمستوى 

شاف البدائل الممكنة، النظر في عواقب تكإخطوات متتالية وهي: 
 .الحر ختياراإلكل بديل، ثم 

 الذي ينعكس في التعلق بالقيمة  معياره التقدير :يانالعنصر الوجد
 هانعالإختيارها و الرغبة في عتزاز بها و الشعور بالسعادة إلاإلو 

ي في سلم الدرجات المؤدية ان، و يعتبر التقدير المستوى الثعلى المأل
القيم و يتكون من خطوتين متتاليتين هما: الشعور بالسعادة  إلى
 .التمسك بالقيمة على المأل نعالإم القيمة، ث ختيارإل

 الفعل و يشمل  أو: و معياره الممارسة و العمل العنصر السلوكي
الممارسة على نحو يتسق مع القيمة  أوالممارسة الفعلية للقيمة 

ضاع مختلفة أو تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في  نأ المنتقاة على
كلما سمحت الفرصة لذلك، تتكون الممارسة من خطوتين هما: 

                                                           

 
1
 -célestin Bouglé, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs 1922, p 13.  



الجانب النظري                                                  الفصل الثاني                 

 

- 57 - 
 

فالقيمة معرفة لما هو  ممارسة و بناء نمط قيمي. إلىترجمة القيمة 
وهذا ما عبر عنه كلو كهون بمفهوم تصور  مرغوب و مفضل
ه يعرف نأ يعني مانإ شخصا ما يتبنى قيمة معينة نأمرغوب فالزعم ب

جل تحقيق هذه أمن تباعه إللسلوك الذي ينبغي  طريق الصحيحال
المرء يسعى للتوافق مع كل  نبا عاطفيا ألانالقيمة و هي تتضمن ج

 ما العنصر السلوكيأهذه القيمة و يتجنب ما يخالفها.  ما يتوافق مع
لقيم هي ا نإ نهاامن خالل الحقيقة التي مؤد عن نفسه فهو يفصح

تفصح  سلوك معين حين تستثار انتيإمتغيرات وسيطة تحفز على 
بين البدائل  ختياراإلو  ط التفضيلمانأ القيم عن نفسها من خالل

المتاحة. فالقيمة ليست شيء مرغوب، لكنها تتضمن تصورا لما هو 
 آخرمط سلوكي في مواجهة نمط نمرغوب، وهذا يعني تفضيال ل

 القيمة بمثابة عتباركنتاج لعملية مقارنة بينهما. وهذا ما يدعو إل
سس األ و الحكم و التفضيل، بل هي ختياراإلمحكات ينهض عليها 

ط السلوك في مختلف مانأالتي يقوم عليها صنع القرارات الخاصة ب
ه يزيد من الكفاءة ننقول التعليم شيء جيد أل نأت الحياة. فاالمج
على  األشخاصحكم يحفز  إلى، فنحن بهذا القول نشير قتصاديةاإل
 .آخرتباع نمط سلوكي دون إ

 ستمرار النسبي و تخضع في الوقت نفسه للتغييراإليضا بأالقيم تتسم 
أصبح معها التغيير  الا  وبالتالي ال يمكننا تصور قيم دائمة دواما مطلقا، و 

 نأ وكذلك ال يمكن لها مستحيال، جتماعياإلعلى المستوى الشخصي و 
ة ياإلنسان ستمرار الشخصيةإتعذر  الإتكون دائمة التغيير و التبدل و 

نسبية تتحدد داخل  أهميةلقيم ن لإذ .جتماعيةاإلط الثقافية والبناءات ماناألو 
خالل التعليم و عملية  من فالفرد يكتسب سلم القيم، أوتدرج  إسمما يعرف ب
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هذه القيم و التي تدخل بعضها مع بعض في منافسة  جتماعيةاإلالتنشئة 
ج النسبية، وينتج بالضرورة عن هذه المنافسة ترتيب متدر  هميةاألحول 

هذا  أحداثستدعت إستحدث خبرات إللقيم. وهو يخضع للتغيير كلما 
و  جتماعيةاإليتم في ضوء المواقف  مانإ دراسة سلم القيم نإالتغيير. لذلك ف

عطاء إتسهم القيم في  التحوالت الثقافية و المادية التي تحدث في المجتمع.
و التي  معين ج الثقافية في مجتمعذامن التماسك لمجموع القواعد والنم نوع
يجاد تفسيرات لها. فالروابط إخذت منفصلة سوف يكون من الصعوبة أ إذا

القيم التي تتضمنها  إلىظاهرة. فالرجوع  أوالتي توحدها ليست دائما شفافة 
ى شيء من عمقا. فالقيم تبقى دائما عل أكثر ج بعدا و معنىذايعطي النم

و التناقض. و لكنها            لتباس و الغموض. تتضمن بعض الصراع اإل
و هذا ما  ثيق.فعالية التي تربط القيم برباط و ناإلذا تتعايش و الشحنة مع ه
للقيم وظيفة نفسية،  نأ النفسية والمقصود هنا األشخاصوحدة  إلىيؤدي 

سلوب الحياة" ألمجموعات بما يسمى " او  األشخاصتظهر عند  إجتماعية
في تماسك و تكامل القيم  تسهموعليه  المستوحى من بعض القيم السائدة.

دراك الذات و العالم و كذلك في نوع من وحدة الحوافز الداخلية إ
ن للقوى و و اما المجتمعات فليست مجرد تبادل للمصالح و تعأ لألشخاص.

للمشاعر، فوحدة العرق ال تكفي و حدها لتحقيق هذه  تحادإلكن شراكة و 
و ال التعليم الفكري  يكيانالميكالشراكة)...( كما ال يكفي الترويض 

 إلىتمائنا نحسن مبرر الأظ و ندعم كافة القيم التي تعتبر المحض لنحاف
 . 1مجتمع ما

 

 

 
                                                           

1
 -Célestin Bouglé, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs, p 30 . 
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  ر و الخصائصالمصاد: القيم: يانالثالمبحث 
 :التصنيفات القيم. األولالمطلب 

لة خالفية تعكس الخالف الموجود في ألة تصنيف القيم مسأتعد مس      
 نأ و كل عالم و عليه نجد انميدتعريفاتها المتعددة و المختلفة حسب كل 

           للقيم. هناك من تحدث عن القيم الغائية نماذجهناك عدة تصنيفات و 

             الثابتة  إلىالخارجية و الكامنة، و هناك من قسمها  و الوسائلية،     

        يجابية و السلبيةاإلالقيم  إلى هتماماإلو العملية، وهناك تصنيف حسب 

..الخ نورد .إجتماعية، إقتصاديةو هناك تصنيف حسب المضمون قيم    
في هذه الدراسة بعض التصنيفات إلعطاء نظرة عامة و لتحديد متطلبات 

 بحثنا.
 1لزاميتهاإدرجة  حسب :األول تصنيف: 
  هي القيم التي تلزم  و لزامية: تشمل الواجبات و المنهيات.اإلالقيم

زم سواء عن ها و يرعى المجتمع تنفيذها بقوة و حأفراد الثقافة بها
 ون و العرف معا.انعن طريق الق أوي العام أالر  قوةو  طريق العرف

 :قتداء بهااإله على أفرادهي القيم التي يشجع المجتمع  قيم التفضيلية  
 سمالزام التي تتطلب العقاب الصارم و الحاإلة انولكنها ال تحتل مك

      ثر في حياة الناس األضعيفة  أنها هذا ال يعني نأ إال لمن يخالفها

في توجيه السلوك  ثراألقد تبلغ مبلغا عظيما من شدة فو في سلوكهم، 
ساليب الثواب و العقاب الثقافية التي يتعرض لها أو ذلك عن طريق 

 خروجهم عليها. أوتزامهم لها إلب فراداأل

                                                           
  .17مرجع سبق ذكره، ص  مساعد عبد اهلل المحيا، - 1
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 ه و فئاته أفرادالمجتمع ب انك نإ القيم المثالية: "الطوبائية" هي و
تؤثر مع ذلك  أنها إالستحالة تحقيقها بصورة كاملة إيحس ب ختلفةالم

 .فراداألتأثيرا كبيرا في توجيه سلوك 
 1محتضني القيمة أساسعلى  :يانالث تصنيف: 

على من يحتضن القيم مثل القيم الشخصية، قيم العمل،  هتماماإلينصب  
 سره.أق المجتمع بقيم النخب العليا، القيم القومية و التي تنتشر على نطا

 العالقة بين محتضن القيمة و الفائدة: أساسعلى  الثالث: تصنيف 
ه يرى نالشخص يحتضن قيمة معينة أل نأ يقصد بهذا التصنيف مالحظة
سرية، األين، مثل القيم خر بالنسبة لآل أوليه إفي وجودها فائدة بالنسبة 

 2المهنية، القومية، المجتمعية و الجمالية...

 3حسب موضوعات القيم:  الرابع: تصنيف 
على موضوعات محددة تكتسب خاصية قيمية فيتم  هتماماإلينصب فيه 

 مم على ضوء عدالة النظماألنسبة الذكاء و  أساسمثال تقويم الرجال على 
 :السائدة فيها ومدى شرعيتها مثال

 :من القيم نماذج  -  :تفسير موضوع التقويم  نمط القيمة:
 النقاء. -الجودة -السرعة   ءشيااألالخصائص المرغوبة في  شياءاألقيم 

 الهدوء. -التناسق -الجمال      الخصائص المرغوبة في البيئة   قيم بيئية
 الكرم. -الذكاء -الشجاعة   فراداإلالخصائص المرغوبة في     قيم فردية 

 العادات. -القدرات -الخلق   الخصائص المرغوبة في المجتمع ةيانسنإ قيم
 

                                                           
1
  .919المفاهيم و اإلشكاليات، مرجع سبق ذكره، ص  سوسيولوجيا الثقافة،عبد الغني عماد،  - 
  901سابق، ص المرجع العبد الغني عماد،  -2

3
  .919، ص نفسهعبد الغني عماد، مرجع  - 
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 بعض التصنيفات نذكر منها:قدمت فوزية دياب 
 حسب المحتوى الخامس: تصنيفال: 

 جر في كتابهانما قدمه سبر  هااحسن تصنيف للقيم من حيث محتو أ
ط من مانأ ليه حيث تحدث عن ستةإشارة اإلط الرجال والذي سبقت مانأ

 القيم وهي: 
تسيطر عليه الرغبة ه نأ : تتحكم فيه القيمة النظرية، بمعنىالنمط النظري
 كتشاف الحقيقة.ا  في المعرفة و 

و التي تهتم بما هو نافع  قتصاديةاإل: و تتحكم فيه القيمة قتصادياإلالنمط 
 ي القيم النفعية.أ ماديا

الفنية و التي تهتم بالشكل  أوه القيمة الجمالية ي: و تتحكم فالنمط الجمالي
 والتناسق و التماثل.

ة التي تهتم بما ياإلنسان و جتماعيةاإل: تتحكم فيه القيمة جتماعياإلالنمط 
 ين و ينفعهم.خر اآليفيد 

قيمة حب الحرية و القوة  أو: تتحكم فيه القيمة السياسية النمط السياسي
و سلطته  جتماعياإله و مركزه نأوالسيطرة على الناس، حتى يرتفع ش

 عليهم.
 نأالروحية و التي ترفع من ش أو: تتحكم فيه القيم الدينية النمط الديني

 المعتقدات و المشاعر الدينية.
 مقصدين إلىتنقسم  :1حسب المقصدالسادس:  تصنيفال: 

وسائل  أنها و الجماعات فراداألليها إ : وهي القيم التي ينظروسائلية
 بعد.أ لغايات

                                                           
1
  .72، ص9191، دار النهضة العربية، بيروت، 9فوزية دياب، القيم و العادات اإلجتماعية، ط -  



الجانب النظري                                                  الفصل الثاني                 

 

- 62 - 
 

لئك أو التي تضعها الجماعة لنفسها ويرى  هدافاألوهي  غائية: أودفية ه
ل وهلة و مرا سهال كما يبدو ألأ التمييز بين القسمين ليس نأ الباحثون

وخاصة عند تطبيق ذلك على الحياة العملية، والتمييز بينهما يكون في 
 الغالب نسبيا.

 قسمين إلى: و تنقسم 1حسب الوضوح السابع: تصنيف: 
 وهي التي يعبر عنها بالكالم. صريحة أوقيم ظاهرة 

وهي التي تستخلص و يستدل على وجودها من مالحظة  قيم ضمنية
 بصفة منتظمة. فراداألت التي تتكرر في سلوك هااتجاإلات و ختيار اإل

 قسمين. إلىتنقسم  :2حسب الدوام الثامن: تصنيفال 
وهي القيم الوقتية عارضة قصيرة الدوام مثل القيم المرتبطة  قيمة عابرة

 بالموت.

الباحثون بالدوام النسبي، و هي القيمة التي لئك أو و يعني  قيمة دائمة
تبقى زمنا طويال مستقيمة في نفوس الناس يتناقلها جيل عن جيل كالقيم 

 المرتبطة بالعرف و التقاليد.
  :التصنيف التاسع 

 يجابية منها و السلبيةاإلالقيمة  نأالقيم تفضيالت و  نأ يرى ثورندايك:
حدوث شيء ال  انك إذا. فاإلنسان لم الذي يشعر بهااأل أوتكمن في اللذة 
ه يكون نإمستقبال ف أولم لدى فرد حاليا األ أواللذة  أحداث يؤثر مطلقا في

                                                           
1
  .00، ص ذكره ق سب حيا، مرجعمساعد عبد اهلل الم - 

2
  .971، ص 7111، عالم الكتب، القاهرة، 7النفس اإلجتماعي، ط ، علمانحامد عبد السالم زهر  - 
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 إلىعبد القادر المغربي القيم  ذاستاأليقسم . 1طالقاإلديم القيمة على ع
 2قسام:أربعة أ

  يجابية.إخالقية شخصية أقيم 

 خالقية شخصية سلبية.أم قي 

  يجابية.إ إجتماعيةخالقية أقيم 

  سلبية. إجتماعيةخالقية أقيم 

الواجبات الشخصية و الواجبات تدور هذه القيم على قطبي 
بمضاداته  إالر حق قدره يقد   نأ القيم ال يمكنبعض  نأ ، ويرىجتماعيةاإل

ضمن في الوقت يجابية يتاإلالحث على الواجبات  نأ السلبية، حيث يرى
. ففضائل العمل و السعي عن فعل نقيضاتها لكفنفسه الحث على ا

عن قيمتين  انيعبر  انو التواكل اللذ يتضمن بطبيعة الحال نبذ الكسل
مر نفسه يقال األيبتعد صاحبه عن الكذب، و  نأ سلبيتين. كما يلزم الصدق

من و األو الفرقة، العدل و الظلم،      تحاداإلك جتماعيةاإلعن الواجبات 
خضاعه للدراسة من ل إو اما سنح وهومن، السلم و الحرب....الخ. أالال

يجابية و السلبية التي تم توظيفها في الحملة الدعائية اإليجاد القيم إخالل 
بعاد المتعددة اإلمع دليل لميثاق السلم و المصالحة الوطنية، و دمجه 

 .3ضمن منهجية الحتمية القيمية) ع، س، ن( ما يسمى مقياس أوللقيمة 

  للقيمة: بعاد المتعددةاإلدليل 
ية و لكنه ال ساساألبعاد القيمة من أ يشتمل هذا الدليل على عدد معتبر

سس األبعاد المختلفة للقيمة وفق أالضرورة، و هي مصنفة حسب بيحصيها 
                                                           

جاز، جامعة الزقازيق، نابراهيم السيد احمد السيد، البناء القيمي و عالقته بالتنشئة اإلجتماعية و الدافعية لال -1
 . 92، ص 7110

  .27، ص ذكره بقع ساهلل، مرج مساعد بن عبد -2
3
  ب التطبيقي.انظر الجانللمزيد  - 
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يختار من  نأ ، و عليه يمكن للباحثعالماإلنظرية الحتمية القيمية في 
 سفله القيم التي تناسب موضوعه.الدليل أ

 
 القيمة المجال

ي انيماإلالبعد 
 للقيمة

 داء العبادات، العمل الصالح،اهلل ، آ انيماإل 
 خالص في العمل، التفقه في الدين.اإل

سلوب الحوار مع ، إتباع أخراآلحسن التواصل مع  البعد التواصلي
ض و الحلول الوسطى، و ا، توظيف فن التفخراآل

 ...الخخرحسن، التبسم لآلتي هي أالجدل بال
قاتها، آداء العمل أو داء العبادات في قت، آحترام الو إ البعد الزمني 

 ين في وقته...الخعادة الدّ في وقته، إ

الفضاء بالداخلي" البيت"، العناية  انالعناية بالمك يانالبعد المك
البيئة..  أهمية، الوعي بانالخارجي العام، حب المك

 الخ
يجابية" القيمية" في الحديث، حفظ إستخدام كلمات إ  يانالبعد اللس

 ..الخ خراآل، ستر اناللس
ة، انماألالرضا، ضبط النفس، الرجاء، الصدق،  البعد النفسي

عتدال، الصبر، اإلستهالك، الوقار، اإلالحلم، ترشيد 
حتشام، اإلستقامة، الحياء، اإلالقناعة، تقدير الذات، 

النفس، الكرم، الوفاء، التواضع، الحلم، الزهد، الثقة 
 كتم السر.. الخ

ن، الصداقة، العمل التطوعي، و احسن الجوار، التع جتماعياإلالبعد 
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، جتماعياإلمساعدة المحتاج، محبة الناس، التكافل 
ر، يثار، النصيحة، توقير الكبياإلين، خر اآلحترام إ

حترام المرأة، التسامح، الرفق بالصغير، بر الوالدين، إ
 حم، التراحم، .... الخين، صلة الر خر اآلحسن الظن 

ستثمار الحالل، الكسب اإلالعمل،  انتقحب العمل، إ قتصادياإلالبعد 
دخار، الوفاء اإلفاق، ناالعتدال في اإلالحالل، 

 الخ..الدين.
ة انماألحب العلم، طلب العلم، تقدير العلماء،  البعد التربوي

 .الخ .العلمية
مر بالمعروف، النهي عن األالعدل، الشورى، الحرية،  البعد السياسي

 المنكر... الخ.
 الذوق، الجمال... الخ  الجمالي البعد
حترام التنوع الثقافي و ، إانسانك اإلنسان حترامإ ياإلنسان  البعد

 اندياألحترام ي و السياسي، العرقي، إاناللس
 ... الخخرىاأل
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  خصائص القيم: : يانالثالمطلب 
تتعدد خصائص القيم بتعدد مداخل النقاش و ميادين دراسة القيم نذكر     
 منها:
 خاصية الذاتية: 

و  جتماعيةاإلة و ياإلنسان  تتعلق بالطبيعة أنها يقصد بذاتية القيم
التي تشمل الرغبات والميول و العواطف  ،الفرد انسنالسيكولوجية العامة لإل

 ،شياءاألحكام تصدر على أها إعتبار و غيرها من عوامل نفسية، فالقيمة ب
حكام و األوكل هذه  عتقاد، الرغبة،اإلو  هتماماإلكثيرة مثل  انتتضمن مع

ي تعبر عن عناصر شخصية ذاتية تتضمن القيمة عنصرا عاطفيا انالمع
 ب العنصر المعرفي و السلوكي. انج إلى
 خاصية الموضوعية: 

تجسيداتهم الفردية، و عن  فراداألالقيم خارجة عن ذوات  نأ نعني بها
 .1جتماعيةاإلثر بغيرها من الظواهر تأت أنها هي مرتبطة بمعنىو 

 :خاصية النسبية 
 خرومن مجتمع آل خرتختلف من شخص آل أنها نعني بنسبية القيم

تختلف لدى الشخص الواحد  هنأ . بلخرومن زمن آل ألخرىمن ثقافة و 
في المجال السلوكي و  إالحسب رغباته و حاجاته. و ال يمكن فهم القيمة 

ال يتحدد و ال يتضح في  هااالثقافي الذي يعيش فيه الفرد. فمعن طاراإلفي 
و الحكم عليها في حد ذاتها مجردة عن كل شيء بل ال بد      ليهاإالنظر 

فيه و الحكم عليها ليس بصفة  شؤليها من خالل الوسط الذي تنإمن النظر 
 المعايير التي إلىذلك بنسبتها  مطلقة بل يكون حكما ظرفيا مؤقتا، و

                                                           
سهير كامل احمد، علم النفس اإلجتماعي بين النظرية و التطبيق، ب ط، مركز اإلسكندرية للكتاب،  -1

 .911ص  ،7119مصر،
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و بإرجاعها دائما للظروف المحيط ، في زمن معينيضعها مجتمع معين و 
 .1بثقافة المجتمع

 :خاصية الترتيب 
 شياءاألتفق العلماء على وجود سلم للقيم فالتفضيل ينتج عنه وضع إ

و لذلك تهيمن بعض القيم على  ،في مراتب ودرجات بعضها فوق بعض
حدث تعارض  إذايحقق قيمه جميعا، لكن  نأ لو االفرد يح غيرها، فنجد

، وفقا لترتيب خاص به فهناك خراآل بعضها يخضع للبعض نإبينهما ف
ال يختلفون  فراداأللوية في حياة الفرد عن باقي القيم و عليه فأو لها  قيمة

التي يعطونها لها و يطلق عليها  لويةو األيختلفون في  إنما في عدد القيم و
ترتبت القيم فيما بينها ترتيبا  إذانسق القيم، الهرم القيمي  أومنظومة القيم 

 .2هرميا
  ستقرار:اإلخاصية الثبات و 

ت و استقرار، فالقيم تتفاإلى كل القيم من ناحية الثبات و و اال تتس
و ليس مطلقا. عليه فثباتها نسبي ، و جتماعياإلمة التغيير و اقدرتها على مق

التغيير في القيم يكون عميقا و يحدث فيها شروخا كما هو الحال  نأ ذلك
 صالحات الشاملة.اإلالسريعة و  جتماعيةاإلفي التغيرات 

  كتساب:اإل خاصية 
القيم عبارة عن مجموعة من المكتسبات يتعلمها الفرد من مؤسسات 

 التنشئة سابقة الذكر.

 

                                                           
  .19، ص ذكره بقمومن بكوش الجموعي، مرجع س -1
ي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز محمد عابر الجابري، العقل اإلخالقي العرب-2

  .77-79،ص 7119الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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 :خاصية القابلية للترشيد 
 إذاا و معايشة و ممارسة لهذه القيم، معملية ترشيد القيم فه تتطلب

 تبسيط عملية أوى خر أما بقيم إتفعيلها  أوستبدالها إ   تعطلت هذه القيم وجب
 .عالماإلتطبيق القيم، من خالل التربية و 

 جتماعيةاإللخاصية ا: 
من مظاهر العقل الجمعي  انمظهر  جتماعيةاإلتعتبر القيم و العادات 

دماج الفرد في المجموع لتحقيق نإ على ن، فهما يعمالجتماعيةاإلوالسيطرة 
. ووسيلتها في ذلك ما جتماعياإلالتوافق والتماسك، الضبط و التنظيم 

 .1امرهاأو يخالفها و يخرج عن  أويتبعها  ه من جزاء على منانيفرض
 

  مصادر القيم: المطلب الثالث:
فول أي مجتمع و أو تصدرها السلم في  ظهور قيم ماتعود عملية 

خيرة التي تعد في عمومها األهذه  ى لعدة عوامل تتحكم في هذه العمليةخر أ
 هانأ: التي تعرفها مادلين غرافيتس جتماعيةاإلالتنشئة ضمن مؤسسات 

 ستنباطهإ دماج الفرد في المجتمع من خاللنإ السيرورة التي يتم من خالله
تتم هذه العملية  للقيم والمعايير و الرموز، ومن خالل تعلمه للثقافة عامة.

 :مجموعة من المؤسسات إطارفي 

 سرة:األ 
طبيعة الخصائص  نأ لى التي تحتضن الفرد، كماو األوهي البيئة 

في عملية التنشئة  تأثيرا جتماعيةاإلالمؤسسات  أكثرالتي تميزها تجعلها 

                                                           
1
 . 117-.119، ص9191فوزية دياب، القيم و العادات اإلجتماعية، دار النهضة العربية، بيروت،  - 
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بجديات الحياة أل فضاء يتعلم فيه الطفل أو سرة هي األ .1جتماعيةاإل
ين، و عليه يعد هذا الحيز بالغ خر اآلو كيفية التعامل مع  جتماعيةاإل
وكيات، تقاليد العائلة والقيم في ترسيخ المعلومات، المعتقدات، السل هميةاأل
قواعد العيش من خاللها. سرة و األالمبادئ بصفة عامة التي تعتمدها و 
ها، و تقوم بعملية أفراد إلىكناقل للقيم من المجتمع دورها  إلىضافة إ

ها بعض أفرادتمنح يتها، و أهمفضليتها و درجة أهذه القيم و تحديد تنظيم 
الخصوصيات المتعلقة بها فهي ترتبط مع مجتمعها بقيم عامة مشتركة وفي 

سرة. فهم األ أفرادبه  يتأثرنظام خاص من القيم  هااننفس الوقت تضع لكي
ظمة قيمية متشابهة في العموم لكنها تختلف في بعض نأ يشكلون

 .الخصوصيات
  :المدرسة 

منذ زمن  ةالدراسو  هتماماإل، تربوية حظيت بإجتماعيةهي مؤسسة 
م التوقعات عظليها من قبل المجتمع، و إطويل، وذلك لثقل المهمة الموكلة 

كبيرا ا إطار يتخرج  نأ إلىليها إ من دخول الطفل بتداءإالمنتظرة منها 
تعمل على ترسيخ القيم  إذسرة األ. تلعب المدرسة دورا مكمال لدور 2منها

ى، تدعم المعتقدات و خر أسرة و تضيف عليها قيم األالفرد في  نهااالتي يتلق
يلج الطفل  ت و القيم الحميدة التي تكونت لدى الطفل في البيت.هااتجاإل
لية، فهو قادر على التحدث و األالمدرسة مع مجموعة من المعارف  إلى

                                                           
1
نفسي اإلجتماعي لدى الطالب الجامعي، مومن بكوش الجموعي، القيم اإلجتماعية و عالقتها بالتوافق ال - 

  .17، ص 7111رسالة ماجستير/ 
2
المطبوعات  انديو  ،9طوية، نحرافي لتلميذ المدرسة الثانمصباح عامر، التنشئىة اإلجتماعية و السوك اال - 

  .90، ص 7117الجامعية، الجزائر، 
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و دينية معينة، ومع ذلك ينقصه  إجتماعيةبلغة بلده و يتصرف وفقا لقيم 
 . 1الشيء الكثير ليتعلمه وتقوم المدرسة بتزويده به

 :المسجد 
 نآة، فقد جاء القر ياإلنسان  يعد الدين مصدر رئيسي لكثير من القيم

تربط المجتمع المسلم بشكل سس القيمية التي األالكريم، الحديث الشريف ب
فاء يإبشكل عام من حيث صدق المعاملة،  ياإلنسان  خاص، والمجتمع

غش و تنظيم العالقة بين الرئيس ه، عدم الانتقا  العمل و  فيالوزن، الجد 
 اندياألو  .2جراألالمرؤوس من حيث السلطة و المسؤولية و الطاعة و و 

عموما عبارة عن مجموعة من القيم تحدد سلوك الفرد و توجهه عن طريق 
 جزاء. أوما ينجر عنها من عقوبات امر و النواهي و و األ

 
  صدقاء:األالصحبة و 

المثل الجزائري قل لي من  أولقنا من مقولة الصاحب ساحب، طنإ إذا 
    الدور الذي يناط بجماعة الرفاق أهميةت، سنلحظ نأ قول لك منأصديقك 

في مرحلة  أها كون هذه العالقة تنشأفرادعلى  التأثيرو حساسيته في      
شباع إسرة و األعن ذاته خارج  ين يبحث الطفلأمو الطفل، ة من نسماح

ي في أساس. و بذلك تسهم الصحبة بشكل جتماعيةاإلو دوافعه          حاجاته 
صدقاء األته. فعن طريق هااتجإم و تشكيل شخصية الطفل و قيمه و قيا

ال شعورية. بل نجده  أوما بطريقة شعورية إ يتبنى الطفل عدة سلوكيات
 خرىاأليتصرف من تلقاء نفسه وفق نموذج سلوك معين، هذه النمذجة هي 

                                                           
1
  .99، ص7117العربي الحديث، مصر، المكتب  ،9طحسين عبد الحميد احمد، التربية و المجتمع،  انرشو  - 
، دار الفكر 7ط كامل محمد المغربي، السلوك التنظيمي مفاهيم و اسس سلوك الفرد و الجماعة في التنظيم،  -2

  971، ص 9110، انللنشر والتوزيع، عم
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 راء و الميول.اآلت و هااتجاإلو  في تعلم الطفل القيم انمك هميةاأللها من 
ها و عليه يكون أفرادجماعة الرفاق ال تملك سلطة قهرية على  نأ إعتبارب

 .1تأثيرها تلقائي و غير رسمي
  عالماإلوسائل: 

واعها: المطبوعة، السمعية، السمعية نأ بمختلف عالماإلتؤثر وسائل 
خبارية، إة إعالميالبصرية و الوسائط المتعددة من خالل ما تقدمه من مواد 

، آرائهم، معتقداتهم، ميولهم، قيمهم. فراداأل تعليمية...على معلوماتترفيهية، 
على تشكيل صورة معينة من خالل المواد المبثوثة  عالماإلتعمل وسائل و 

غير واعية.  أوما بطريقة واعية إقيم  أوسلوكيات  أوفكار أتبني  إلىتؤدي 
المقصود في  جتماعياإلالتغير  نأ على تصالاإلجتماع و اإليتفق علماء و 

 نأ يستحيل إذ. 2عالماإلالناس عبر وسائل  إلى يصل نأ ال بد المجتمع
بما لها من سطوة في  عالماإلستخدام وسائل إ يتم التغيير في المجتمع بدون

الحديثة  الوسائلبدالها. و إترسيخها، و قدرتها على هدم القيم و و  بناء قيم
 انالمتطورة لها القدرة على التأثير في المتلقي و تزداد قوتها كلما ك

هذا  نإف عزي عبد الرحمنالنسبة للدكتور بما أالمستهدف صغيرا في السن. 
 أوة بالقيمة عالمياإلالرسائل  رتباطسلبيا تبعا إل أويجابيا إالتأثير قد يكون 

 .3بتعادها عنهاإ
 

 

 

                                                           
، 7117، دار الثقافة العلمية، مصر،9محمد محمد نعيمة، التنشئة اإلجتماعية و سمات الشخصية،ط -1

  .71ص
 .21،ص 7191السيد محمد عبد البديع، اثر القنوات على القيم اإلسرية، العربي للنشر و التوزيع، القاهرة،  -2

-3 Bouali Naci, L’information, ente Marshall Mac-luhan et Azzi Abdeahmane de la Technologie a la 

Compétence morale, Lectures sur la théorie : Déterminisme de la valeur Morame de l inormatio, 
ikraa, 2009,p 12/13.  
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 الثالث: التغير في النسق القيمي المبحث
 .: النسق القيمياألولالمطلب 

ه ال يمكن دراسة قيمة نأ بثقت فكرة نسق القيم من تصور مؤداهنإ     
نسق هرمي  أو، فهناك مدرج خرىاألفهمها بمعزل عن القيم  أومعينة 

الجماعة وبذلك يشير نسق  أويتها بالنسبة للفرد أهمتنتظم فيه القيم حسب 
عضاء النسق أ هااجموعة من المعايير التي يتبنتلك الم إلىالقيم 

كموجهات لسلوكهم. وهي مجموعة المبادئ التي تساعد الفرد  جتماعياإل
، بطريقة تضمن فراداألين برتباط بهوية المجتمع و تنظيم العالقات اإلعلى 

و  شكال جتماعياإلتحقق التماسك و تمنح الفعل  أنها التوازن، الوحدة، كما
ط مانأ الجماعات،و  فراداألت هااتجإ تتجسد مظاهره في تعطيه معنى.

يرتبط ببقية و  جتماعيةاإلرموزهم م، مثلهم ومعتقداتهم، معاييرهم و سلوكه
نسق القيم عبارة عن بناء و  .1بها يتأثر، يؤثر و جتماعياإلمكونات البناء 

تنظيم شامل لقيم الفرد و تمثل كل قيمة في هذا النسق عنصرا من  أو
، وهو مجموعة من 2عناصره، تتفاعل معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد

تنظم العالقات داخل الفرد بهويته و تقاليد مجتمعه و  المبادئ التي تربط
 هأفراد غلبأ أوالمجتمع. وهو المعايير و المبادئ التي يتمسك بها المجتمع 

عليه قرها المجتمع و أضمنيا، وكل نظام يتضمن قيم  أوسوآءا صراحة 
يتبنى . 3...الخإقتصادية، سياسية، إجتماعيةنتكلم عن قيم  نأ نستطيع

سلوب الفرض و تمليه أ التغيير و هما: حداثالنسق القيمي وسيلتين إل
ض صورة التفريغ ر دارية، وقد تتخذ وسيلة الفاإلونية و انالدولة بوسائلها الق

                                                           
1
  .11، ص 9191ت المعاصرة في دراسة القيم و التنمية، دار المعارف، القاهرة، هااكمال التابعي، اإلتج - 

2
، دراسات في التنمية و التغيير اإلجتماعي، معهد 9122-9107دين، مصر في ربع قرن ابراهيم سعد ال - 

  .17، ص9129ماء العربي، ناال
3
  .991محمد احمد بيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة الجامعية، مصر، بدون تاريخ، ص - 
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للقيم المعوقة و  قتصاديةاإلزالة الجذور إا على أساسالقيمي و تعتمد 
عة للتغيير، و بالتالي تفقد وظيفتها و تتعطل دورها انضاع المو األ

. كما تتأثر منظومة القيم بعوامل شتى بدءا من النمط المعيشي 1الحضاري
  ة، الثقافية.. عالمياإل، قتصاديةاإلالمنظومة  إلىوصوال  السائد في المجتمع

بداية ردا  تطورت أنها قدم تالكوت بارسونز عدة مفاهيم تحليلية متقدمة رغم
بطرحها "البنيوية الوظيفية" قدمت نظرية  أنها إالعلى تحديات ماركسية، 

فكار أالل من خ جتماعيةاإليرى الحياة  انعامة عن المجتمع حيث ك
و المعايير هي تلك القواعد المقبولة  .2البشر وخاصة معاييرهم و قيمهم

ما القيم فهي ما يعتقده أفعالهم. أا التي يستخدمها البشر في تقرير إجتماعي
فعال البشر، أه الحياة، و لها تأثير في تحديد تكون علي نأ البشر كما يجب

ي أ، يانالمععند بارسونز هي عملية توصيل  جتماعيةاإلالعمليات  أهمو 
ال تقام هذه العمليات في فراغ بل وسط بيئة مكونة من  ،والمعلوماتالرموز 

، و تحتوي هذه البيئة على معايير جتماعيةاإلعدد من العوامل المادية، 
يتكون نسق الفعل عند بارسونز من العالقات  وقيم تحظى بالقبول العام.

هذا النسق يركز على معايير و قيم تشكل مع و  القائمة بين الفاعلين،
ما دخل الفرد في  إذاو بالتالي  ،ين جزءا من بيئة الفاعلينآخر فاعلين 

شباع، فذلك مدعاة لتكرار إين و حصل في ذلك التفاعل خر اآلتفاعل مع 
ستجابات معينة إيتوقعوا  نأ إلىمر بالفاعلين بعد حين األالتفاعل ليصل 

مع  إجتماعيةو معايير  لك ستتشكل بينهم قواعدمن بعضهم البعض، و بذ
 مما سبق نلحظ ستجابات.اإلا الستمرارية تلك انقيم متفق عليها تكون ضم

                                                           
1
  .7ص  ،7117مصر، ، درا المعرفة الجامعية، إلجتماعيمحمد البيومي، القيم و موجهات السلوك ا - 
مركز  ،7طعبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة، المفاهيم و اإلشكاليات...من الحداثة إلى العولمة،  -2

  .11، ص7119الدراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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شباع اإلشباع خالل عملية التفاعل، هذا اإلبارسونز يشترط حصول  نأ
، النفسية للفاعل، لذلك يتوجب جتماعيةاإلمرتبط بالخصائص المادية، 

و هو الجمهور  يانالثالتفاعل مراعاة خصائص الطرف  أوخالل التواصل 
 الجزائرية بصفة خاصة. في الوضع الراهن و جمهور الصحافة المكتوبة

ين بالصورة التي نفضلها، خر اآلمام أساق القيم تصرفاتنا لكي تبدوا نأ تحرك
لتبني مواقف  ين و التأثير فيهمخر اآلقناع إهي مستويات توجهنا في و 
مستويات  نهاإ .هتماماإلجديرة ب أنها قيم نعتقد أوت هااتجإ أومعتقدات و 

ستمرار و عادة إحتفاظ بالتقدير الذاتي عاليا باإلفي  األشخاصيعتمد عليها 
 إلىحياتهم اليومية في  فراداألالتي يواجهها  جتماعيةاإلما تؤدي المواقف 

 إلىيؤدي هذا  نأ ستثارة عدد من القيم داخل "النسق " و من الطبيعيإ
حدى وظائف نسق القيم إ نإمن نمط سلوكي، ولهذا ف أكثرصراع بين 

على  ساعدةدة الصراع و التوتر و المسهام في خفض حاإلية هي ساساأل
بين البدائل حينئذ يمثل نسق القيم  ختياراإل أساسالقرار على  ذاتخإ

 أكثرعقلي  انمجموعة من المبادئ و القواعد كبني أومخططا عاما 
   .1شموال

 : عوامل التغير القيمي  يانالثالمطلب 
ي من شروط أساسالقيم و تغييرها شرط  نأ إلىرت مور بلا يشير

التي قد تعوق  جتماعيةاإلالقيم من الظواهر  نإ ،جتماعياإلالتغير والتحول 
، و بذلك جتماعيةاإلالمتطلبات  بما يساير حدوثه تساعد في أوالتغيير 

على منظومة القيم  التغيرات التي قد تطرأ إلىيشير مفهوم التغيير القيمي 
هذا التغيير  ان، و طبيعية، سواء كإقتصادية، ثقافية، إجتماعيةبفعل عوامل 

يكون التغير القيمي نتيجة لتفاعل سريعا.  أوعميقا، بطيئا  أوسطحيا 
                                                           

1
  .912، صذكره بقعبد الغني عماد، مرجع س - 
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و ثقافية و عليه فالتغير  إجتماعيةمحيطه، تبعا لعوامل و  مستمر بين الفرد
و  جتماعياإلالذي شهدته المدينة الجزائرية نتج عن تغير في البناء 

ختالف المراحل التاريخية التي ا  الظروف المادية والمعنوية، و  وعوتن الثقافي،
من  جتماعياإلرصد التغيير في المجال  يمر بها المجتمع الجزائري. ويمكن

 سرةاأل إلىتقال من العائلة الممتدة ناإلو  جتماعيةاإلحيث فتور العالقات 
الماديات وظهور عادات  انية وطغيانتشار ملحوظ لقيم الفردنا  النووية، و 

 جديدة.  إجتماعية تصالية،إوقيم 
 1العوامل المؤثرة في التغيير القيمي : 

الثابت في الحياة هو التغيير، هذا  نأ إالرغم الثبات النسبي للقيم 
لتي تؤثر تحكم فيه مجموعة من العوامل اتينطلق من فراغ، بل  ال خيراأل

وبصفة ذلك  تشكلذاته ف في حد كل مجتمع وكل فردحسب بنسب مختلفة 
  :تراكمية تغييرا قيميا

 قتصادي في تغيير القيم :اإلثر العامل أ 
للفرد والمجتمع دورا فاعال في تحديد نوع  قتصادياإليلعب الوضع 

 تحظىة الفرد ومقدار ما انوطبيعة القيم السائدة والتي تتحدد من خاللها مك
 نأ حترام داخل المجتمع، فمن المعروف والمعتاد عليها  به من تقدير و 

عالي عادة ما يحضون  أوقتصادي جيد إالذين يتمتعون بمستوى  فراداأل
المجتمع على  أفرادمتميزة بين  إجتماعيةة انوتقدير جيدين وبمك حترامإب

تهم متدنية. هذا انون العوز والفقر حيث تكون مكانلئك الذين يعأو عكس 
مما يسمح  فراداألتفكير بعض  تغيير في طريقة إلىالوضع قد يؤدي 

 بسيطرة القيم المادية نظرا لما واجه الفرد من خبرات. 
                                                           

، جامعة 7111، ماي 19عدد  الغير القيمي قراءة في ابعاد المفهوم، مجلة العلوم اإلجتماعية همية،صونيا برا -1
  . http://revues. univ-setif2.dz/index.php?id=352 .. سطيف
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 في تغيير القيم :ثر العامل السياسي أ 
طبيعة ونوع السلطة السياسية الحاكمة في  اكذ و اسيةالسي ضاعو لأل

 نأ ى حيثخر أفي تعزيز ورفع قيمة معينة على حساب  االالمجتمع دورا فع
حاطة ودعم إليها القيادات السياسية تفرض وجود إ التي تطمح هدافاأل

على المجتمع من لة تعميمها و اومح خيرةاألمن طرف هذه  المتبناةللقيم 
الجماهيري، وذلك لخلق  تصالاإلالمتعدد لكل منصات  ستعمالاإل خالل

دماج ناإلليتشكل نوع من التناسق و  وتعزيز وترسيخ هذه القيم لدى الرعية
توافق في الفعل والقول وحتى في الفكر  إلىبين الحاكم والمحكوم مما يؤدي 
ما القيم المناهضة أالسلطة.  أوتزعج الحاكم  وعليه عدم وجود هزات عنيفة

 ساليب الطمس .أتخضع لكل طرق و  هانإفلقيم السلطة 
 في تغيير القيم : جتماعيةاإلثر العوامل أ 

في المجتمع عامال  طبيعة العالقة السائدة و ضاعو األ، تمثل الظروف
 جتماعياإلالطابع  نأ براز القيم المسيطرة على المجتمع، ذلكإمحوريا في 

المشكلين لهذا المجتمع وعليه تبرز  فراداألله بصمته في  انومك انلكل زم
ي تغير فيه ينعكس على أو  جتماعياإلقيم خاصة بهم من خالل هذا الحيز 

 منظومة القيم المعمول بها. 
 ثر العامل الديني في تغيير القيم :أ 

هو العالم الفرنسي  إهتماملوا هذا الموضوع بو ابرز العلماء الذين تنأمن 
المجتمعات البدائية تقسم نظمها الدينية  نأ إلىشار أيميل دوركايم( والذي إ)

فكار ( والطقوس والشعائر )الممارسات األي أ: العقائد ) هماين أساسوفق 
تعمل معا  أنها ، كماخراآلكال منهما يكمل  نأ إلى( ويشير  والسلوكيات

، جتماعيةاإل ،قتصاديةاإل خرىاألب الحياة انوترتبط وتتغلغل في جميع جو 
العقائد الدينية  نا السياسية والتربوية، ويرى بعض المهتمين بهذا الموضوع
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ة تعكس المبادئ والقيم التي تقوم انوالروحية والطقوس التي ترافق كل دي
يدها في نفوس معتنقي هذا فرضها وتوط إلىة وتسعى انعليها هذه الدي

ة ذلك ياإلنسان تتسم بالعالمية و انحياألالقيم في بعض  نأ رغمالدين. 
ن ع.. وذلك بعيدا .الصداقة. ة،انماألالصدق،  تفاق كل البشر عليها:إل
 ختالفات العقائدية والتباين الحضاري والثقافي. اإل

 و التغير القيمي: عالماإلالمطلب الثالث : 

ة بمجموعة ياإلنسان  في المجتمعات جتماعياإلترتبط سرعة التغير 
 جتماعيةاإلمن المحددات التي تعمل على تقبل هذه المخترعات و القيم 

، 1وثقافي إجتماعيتغير  إلىعملية تبني هذه القيم تؤدي التي تصاحبها. و 
ت الكل دالمم و رقيها بتقدمها الثقافي، باألكما يرتبط مقياس تحضر و 

 هااالثقافية التي يتلقهي المضامين ة عالمياإلالثقافة فاللفظ ومحتوياته، 
، وتشكل معتقداتهم وتصوراتهم عالماإلالجماعة من مصادر و  الفرد

ط مانأعاداتهم و تقاليدهم و مهم التي تؤثر في تكوين سلوكهم و مفاهيمهم وقيو 
العام حيث ي أوسائل التأثير على الر  أكثرمن  عالماإلحياتهم. وتعد وسائل 

المجتمع  أفرادكافة  إلىثرها أمتد إو يا للثقافة العامة، أساسصبحت مصدرا أ
 متطورة ليةآختراق الثقافي كاإل نأ . غير2من خالل ما تقدمه من محتويات

عل داخل المجتمعات تكريس منظومة معينة من القيم الوافدة تتفا إلىتسعى 
لكن بثبات مخترقة منظومة القيم الثقافية الوطنية و تعمل و  و تسري ببطء

ستهالكي محلها و إحالل قيم ذات طابع ا  تفتيتها وتمزيقها من الداخل و  على

                                                           
1
التغيير اإلجتماعي، مجلة القادسية في  أحداثفالح جابر الغرابي، وسائل اإلتصال الحديثة ودورها في -  

  .71، ص7111، 7، العدد 9 والعلوم التربوية، مجلد اإلداب
2
دار الميسرة للنشر و التوزيع،  9ط احمد عبد اللطيف ابو سعد، سامي محسن ختاتنة، علم النفس اإلعالمي،-  

  .709، ص 7191اإلردن، ، 
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 .1التمايز الثقافي أوستقالل اإل أوالت للنهوض و اي محأذلك على حساب 
القيم تغرس في الفرد من خالل التربية و التنشئة  نإفكما هو معروف 

المعتقدات  كما تغرس عن طريق العقوبات المادية و المعنوية، جتماعيةاإل
داب العامة، الفنون، الرموز، اآلمارسات الروحية و كذا التقاليد و و الم

ساطير. لكن و بدءا من القرن العشرين حدث نوع من األو  ي الشعبيةانغاأل
و  جتماعيةاإلالتغير بسبب ظهور منافس قوي لمختلف مؤسسات التنشئة 

 إلىخلصت ثرها عدة دراسات أالتي خصصت لدراسة  عالماإلهو وسائل 
ثر الذي قد يضيق األلت تأطير كيفية حدوث و امجموعة من النظريات ح

مس عمق الحضارة و تتسع لتية تختفي بسرعة و قد نآ ليظهر في ردود فعل
هذه التغيرات محدودة الحجم و تتسع أ اللغة و القيم والثقافة، و تبدالتقاليد و 

تقولبها في شكل جديد. القيمة و  إلىشيئا فشيئا مع مرور الزمن لتصل 
 ،جتماعياإلصاحبه تغيير في البناء في مضمون القيم وتوجهاتها ي والتغيير

حذرا و وعيا لما سينجر عن هذه التطورات  أكثرنكون  نأ لذلك يستلزم
تراثنا القيمية و  ختراقات الثقافية من مخاطر على منظومتنااإلالتكنولوجية، 
الطفل العربي و المسلم يتعرض  نأ بحاثاألكدت العديد من أالثقافي، فقد 
ة مدروسة و موجهة من قبل مختصين و لعل ما يؤكد إعالميلمؤثرات مواد 

الصهيوني السابق  انذلك هي تصريحات شمعون بيريز رئيس وزراء الكي
حينما قال: " لسنا نحن من سيغير العالم العربي و لكنه ذلك الطبق 

 نأ ، نجدخرىاأل، وفي الكفة 2هم"الصغير الذي يضعونه على سطوح منازل
ع وهذا لقدرتها على الجماهيرية فعالية في تثبيت قيم المجتم عالماإللوسائل 

                                                           
ية، انالمصرية اللبنالدار ، 9طوي، عادل عبد الغفار، اإلعالم و المجتمع في عالم متغير، حسن عماد المكا -1

 . 70، ص 7119القاهرة، ، 
ت التغير القيمي، رية، قراءة سوسيوثقافية لمظاهر ودالالسرة الجزائعيسات، التنشئة اإلجتماعية في األالعمري  -2

  .http:// revues. Univ- setif.dz .7111جامعة سطيف،  ،9العدد مجلة العلوم اإلجتماعية،
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ة عالمياإله، ويتوقف ذلك على نجاح الرسالة أفرادتأثير خاص لدى  حداثإ
 ويظهر ذلك من خالل : 1التي تقدمها

 نأ براز كل ما يمكنإعلى مراقبة المحيط و  عالماإلتعمل وسائل 
خيرة في المجتمع من خالل نقلها من األو تثبيت هذه  2في نظام القيم يؤثر
 نإجيال التالية، وحسب هارولد السويل، فاأل إلىجيال السابقة األ

القرى المعزولة  أوت تعيش في نطاق العائالت انالمجتمعات البدائية ك
جيال، األمهات هم الذين ينقلون القيم والتراث الثقافي عبر األباء و اآل انوك

ستوجب قيام إعزال مما ناإلحدث نوعا من أور المجتمعات والتمدن طولكن ت
لية آمن خالل  عالماإلتعمل وسائل  3بدور ناقل للقيم.  عالماإلوسائل 

 عالماإلوسائل  نإالتكرار على تثبيت القيم وترسيخها. وحسب ويلبر شرام، ف
لقيم والمعتقدات المجتمع الجدد ا أفرادتقوم بالتنشئة من خالل تعليم 

ها المجتمع، كما تقوم بدعم القيم الشائعة وتحقيق قر يوالمهارات التي 
من خالل التعبير عن الثقافات السائدة والكشف عن  جتماعياإلالتواصل 

 الثقافات الفرعية. 
ثر وسائل أفي دراستهما عن  ارسفيلد ومورتونشار كل من :الز أوقد 

ال تدعم المعتقدات والقيم السابقة  عالماإلوسائل  نأ إلىعلى القيم  عالماإل
سد  عالمياإليضا، فالنشر أالمجتمع ط سلوك مانأت و هااتجاإلفقط بل و 

العامة السائدة في المجتمع،  داباآلو  ت والقيم الفرديةهااتجاإلالفجوة بين 
 إلىدور في نقل التراث من جيل  عالماإللوسائل  نأ ويؤكد موريس ميتز

                                                           
، ص 9190دار المنارة، السعودية ،  ،9ائل اإلعالم واثارها في وحدة اإلمة، ط محمد نوفل الغاليني، وس -1

11.  
2- Aude Riom, Thierry Libaert, Assael Adary, Communication, DUNOD , paris, 2010, p 7.  
ية، ان، الدارالمصرية اللبن9حسن عماد الدين المكأوي، ليلى حسين السيد، اإلتصال ونظرياته المعاصرة، ط-3

 . 27ص ،9119القاهرة، 
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شراف عليها اإلجيل، كما تجمع المعلومات التي تساعد على مراقبة البيئة و 
 أهميةتظهر 1. فراداألعن طريق ربط القيم السائدة في المجتمع بمختلف 

من خالل ما تقدمة للفرد من معلومات ومعارف خاصة  عالماإلوسائل 
فكار وقيم أللفرد ما يتبناه من  بيناليومية التي ت ايا والموضوعاتبالقض

بين الفرد والمجتمع الذي  جتماعياإلومعلومات، فيتحقق بالتالي التكيف 
مقبولة ط السلوك المانأالقيم الشخصية و  عالماإليعيش فيه. وتدعم وسائل 
ما بالنسبة للدكتور عزي عبد الرحمن الذي بين أ .وتوحدها مع قيم المجتمع

 نأ ربية،ة العقو تفكك البنيات القيمية في المنط عالماإلمن خالل كتابه 
تقوم وبصفة تدريجية غير ملحوظة بتفكيك مجموعة من  عالماإلوسائل 
 و غيرها ...، و الهوية،انالثقافية المتمثلة في الزمن، اللغة، المك الرواسب

 ذلك فيما يلي:  انو يمكن تبي
  الزمن: بتفكيك العالقة 
حد العناصر الثالثة في بناء أ الزمن" الوقت" ان نبي إبنعتبر مالك إ

مجموعة من  في نظره فهي ،2الزمن"و رض، األ، اإلنسان الحضارة "
فكار، و تكون هذه األو  شياءاألالعالقات التي تغرسها حضارة ما في 

ساكنة" يكون  أوما حركية عندما تقوم الحضارة بصنع التاريخ إ العالقة
و تنوع  رتشانإ نإ طراف التاريخ.فيها ثابتا" فتعيش الحضارة على أ زمنلا

تي المرتبط ق" وهو المجال الو عالمياإلالزمن  أهميةزاد من  عالماإلوسائل 
ستعمال، و تصالاإلو  عالماإلبوتيرة و محتويات وسائل   تصالاإلوسائل  ا 

                                                           
1
ساق اإلجتماعية التربوية، جامعة نابراهيم احمد، محمد مهدي الشافعي، علم اإلجتماع التربوي اال انعدن - 

  771ص ،7119سبها، ليبيا، 
2
دار الفكر، ديمشق،  ،99ي، عبد الصبور شاهين، طكامل مسقاو  ر عمرمالك إبن نبي، شروط النهضة، ت - 

  .11، ص 7191
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: خرىاإلزمنة اإلعلى حساب  "،1للوقت إستعمالهو في نهاية المطاف 
 -الزمن  على عالماإلت وسائل ستحوذإ، الديني، القيمي، حيث جتماعياإل
بعادا أ -القيميالثقافي و  ي في البناءأساسومكون  اال معاشةفعه أإعتبار ب

  الوتيرة و النمط التواصلي الثقافي.ك زمنية جديدة
 :الوتيرة 

 عالماإلهو زمن رمزي مرتبط وتيرة و مضمون وسائل  عالمياإلالزمن  نإ 
ع من تلك التي يقوم عليها التحول ر سي شكليا وتيرة أخيرة التي تفضاألهذه 
        ستقرار فرديعدم إيجعله في حالة عدم توازن و  الشيء الذي جتماعياإل

ا يواجهه إجتماعي ، فما يتعرض له الفرد في عدد من السنواتإجتماعيو     
السلوكيات ، فبعض المفردات و عالمياإلفي لحظات معدودة على الزمن 

ج الفرد نفسيا والصور تقدم للفرد الناشئ على مراحل مراعاة لدرجة نض
فيخترق جل هذه الحدود و يقفز فوق  عالمياإلما الزمن جسديا، أوروحيا و 

وس في لحظات ما تم يد عالمياإلو بالتالي فالزمن       كل هذه المراحل 
 عالمياإلكثرة التعامل مع الزمن  نأ . كماجتماعياإلستثماره في الزمن إ

 نأ ذلك إلىضف أو العكس صحيح.  جتماعياإلكة الزمن ر يبطئ ح
 و المجتمع تحددها طبيعة المضامين عالمياإلالعالقة بين الزمن 

مرجعيته. تتعارض مع قيم المجتمع و  أوت تنسجم انما ك إذاة عالمياإل
 إذثر سلبا على الزمن القيمي، أ عالمياإلالزمن  نأ ففي الواقع العربي نجد

وخاصة المسموعة و المرئية مرتبطة  عالمياإلجل مضامين الزمن  نا
 و هي فالم..تلك المنتجة محليا من مسلسالت، أ بالزمن الغربي، وحتى

                                                           
  .919بوعلي نصير، قراءات في نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم، مرجع سابق، ص  -1
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يمكن تقسيم  ساساألطا و سلوكيات غير قيمية، وعلى هذا مانأ بذلك تحمل
 :إلى1التأثيرات السلبية 

 بشكل مفرط يكون على حساب الزمن  عالمياإلستخدام الزمن إ نإ
 القيمي.

 حساس العزلة.اإلتحدث  عالمياإلستخدام الزمن كثرة إ 

 تصالاإلتؤثر سلبا على مهارات  عالمياإلستخدام الزمن كثرة إ 
 .جتماعياإلو يضعف النسيج  الشخصي 

 ي تضييق األصدقاء، أعلى الزمن العائلي و  عالمياإلالزمن  ؤثر سلباي
المحيط، مما يؤثر سلبا على العالقات و الوظائف و المسؤوليات 

للفرد. كما تؤثر على الصحة النفسية و الجسدية كالقلق  جتماعيةاإل
 وضعف البصر.

 هدار إ إلىيؤدي  المضامين إختيار و عالمياإلستخدام الزمن سوء إ
حياء تجاه الضعاف الحساسية و إ إلىمما يدفع  تحييدهاو   القيم 

النجوم  إلىي ، حيث يتحول التركيز من قادة الرأالممنوعات الثقافية
 ي.انوالمشاهير و تتم عملية التقمص الوجد

  انو الزم انعلى توسيع العالمي و عولمة المك عالمياإليساعد الزمن 
 ستهالكية.اإلعلى حساب المحلي. كما يساعد على تنمية النزعة 

 المزج بين الحقيقي و الرمزي؛  إلى عالمياإلستخدام الزمن يؤدي سوء إ
هو منا مماأقل العالم أ نأ خبار بكثرة يعتقدوناألالذين يشاهدون  فراداألف

 .2عليه

                                                           

، 9عزي عبد الرحمن، اإلعالم و تفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية، قراءة في الرواسب الثقافية، ط  -
1.  11، ص 7111الدار المتوسطية للنشر و التوزيع، تونس، 

  
2
  .11سابق، ص المرجع ال - 
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 انتفكيك العالقة المك : 
في  انالمكرتباط بين الفرد و اإلفي فك  االا فعر دو  عالماإلتلعب وسائل 

لكن من و  انز المكو االمنطقة العربية، ال من حيث التواصل القائم على تج
بالمفهوم المجسد  التراب أو رضاألبحيث تغييب القيمة في عالقة الفرد 

وبذلك تصبح  الحضاري"المجرد" الحيز التاريخي و  ة" و"فضاء منتج للثرو 
التفاعل عناصر التاريخ و القداسة و دم فيه رض حيزا جغرافيا تنعاأل

مكنة رمزية رومنسية على تسويق أ عالماإلفي الوقت الذي يعمل  الحضاري
من العديد  إلىالمحلي الذي تعرض  انالمك بتمثل مجال جذب على حسا

من تفسير حركة الهجرة  و لعل هذا ما يمكننا   شكال التشوه التاريخي، أ
 انعلى المك عالماإلضفتها وسائل الجديدة التي أاألبعاد ف المتسارعة،

أمكنة  إلىرمزيا  غير مرتبط بالواقع المعاش، ويأخذ الفرد -انالمك –جعلته 
كعامل في  انالمك أهمية، مما قلل من 1ليهالم يكن ممكنا الوصول إ

في المجتمع المعاصر، و عليه تمائه و شخصيته ان تأسيس ذات الفرد و
الرمزي الذي تروج له وسائل  البيئي الحيز الجغرافي" عالمياإل انفالمك
ية الخارجة عن دائرة انط من الصور المكمانأ " يعمل على تكوينعالماإل

لوفا مع و مأ           ا رمزيا متباعداانالواقع المعاش، فتدخل على الفرد مك
يؤدي  عالماإلستخدام وسائل ، وكثرة إعالماإلعتماد على وسائل اإلة ر كث
الرمزي  انالمعايش و التعلق المك انغتراب عن المكاإلنوع من  إلى
 .2لوفالمأ

عبارة عن نسق  عالماإلوسائل  نأ إلىشارة اإلخير تجدر األفي  
ي نجاح للرسالة أ نأكبر و هو المجتمع و أ جزئي يعمل داخل نسق
                                                           

1
  .00المرجع السابق، ص  - 

2
  .911ص مرجع سق ذكره،  بوعلي نصير، قراءات في نظرية الحتمية القيمية،  - 
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ة له عالقة بمدى تعبيرها ودعمها للقيم الموجودة في النسق عالمياإل
 إلىيميل بنو البشر للتعرض  نأ الذي تنشط فيه، فمن الطبيعي جتماعياإل

رسائل التي وقيمهم ويتجنبون ال فكارهم ومعتقداتهم،أالرسائل التي تتفق مع 
فكارهم مما يجعلهم في حالة من الالتوازن. كما أتتعارض مع توجهاتهم و 

من القوى  عالماإله وسائل إطار الذي تعمل في  جتماعياإليعد النظام 
ي نظام أيحمل  إذخبار و بثها اإلتقاء نإ ية التي تؤثر على عمليةساساأل

قرارها و يعمل على إ إلى تصالاإلقيم و مبادئ يسعى القائم ب إجتماعي
و تعكس  جتماعياإلالتطبيع  أوتقبل المواطنين لها ، و هي وظيفة التنشئة 

لتها الحفاظ على القيم الثقافية و ابمح هتماماإلهذا  عالماإلوسائل 
 نأ يؤكد الدكتور عزي عبد الرحمن على ضرورة إذالسائدة.  جتماعيةاإلو 

التقدم  إلىالمجتمع قيم ثقافية و روحية تدفع الفرد و  عالماإلو  تصالاإلينقل 
يجابا على المحيط المادي و المعنوي للفرد إالنبل الذي ينعكس زدهار و اإلو 

ة في الدول العربية على عالمياإليحرص حارس البوابة . و 1محليا و عالميا
 جتماعيةاإلالخلفيات ات الثقافية للجمهور العربي، و عتبار اإلمراعاة 

حتياجات اإلخبار التي تقابل هذه األ إختيار ا يسهل عمليةوالسياسية ممّ 
 يديولوجية، السياسية و الدينية. و بالتالي تعد القيم محددات قوية فياإل

 . 2خبار و تقييمهااإل إختيار
 
 

                                                           
1
 - Bouali Nacir, L’information entre Marshall Mac- luhan et Azzi Abderrahmane de la Technologie a 

la compétence moale, p12.  
2
، 7111ي، اإلخبار في الراديو و التلفزيون، الدار العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، حسن عماد الدين المكاو  - 

  .791ص 
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األنسلا  يل  م عالتهالا  اإلعالمسنعالج من خالل هذا الفصلل المنوممل    
الللا يي هؤلالهللل لماااألم  أفلللاال خلللال المةمنللل  ل مدهملللن  لايللل  ملللن المدهملللن م األ

التللل  الهلللي ها لالللا  لللالمدهمن عامللل  أملللا فلللي الللللا  م الع فيللل  اإلعلللال مسلللا ل 
الهللي هم للل مللن  اإلعللال مسللا ل مملل  الميميلل  ة نيلل  ع يللا م خللا فسللهةمن المنواآل

خالل هذ  العالت  المسيل  ين ال نيل  الفمتيل  المهم  ل  فلي الملي  م ال نيل  اله هيل  
  .أفاال لمدهمن م م    في االم

لا الا لمولا   المنالل    م ا اإلعلال ز األهمي  الهي ه وى  اا مسا ل ه ا 
اهاا ل مي  في عم ي  همايلا الاسلا ل م ال صلمل ع لى النهلا ج إسهخلام من خالل

سيملمدي هم ذلك الهفاعل مف  المنوما السم  اإلهصال نأساس أالمل م   ع ى 
الفلللالط م المدهمعلللي مع يللل  اله ملللا ي اللللذط يلللاه ل  مماعلللل السللل مك  اإلدهملللاعي
اإلعالميللل  م  ن المنوممللل  الميميللل  هلللي الهلللي ه للللل مسلللاا المنوممللل  يفهلللا  أ

الهللي مسللم  ، 1ع للى المللي  اإلعهمللاليمةللن لاللذ  األخيللاق أن همللم   موا فاللا لمن 
النوايللللل   المصلللللل  ا دانللللل   إللللللى 0391 إللللللى 0391إمهيلللللاز الفهلللللاق ملللللن  م 

، المشلاعا، اإلدهماعيل ، اله فيلزا  هللا ا ، األخال م ل: ال ادلاله فيزي  األ
  .2الم ياا 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 المؤسساهي ، لاا الخ لمني  ل نشا، لااس  في ا  عال اإلدهماعي  م المدهمن  ماس   امان، مسا ل اإلعال  م  - 
  .01، ص 7112الدزا ا،  م الهمزين، 

2-Marie- Pierre Fourquet, Un siècle de théories de l’influence :Histoire du procès des medias, 

MEDIATION ET INFORMATION, N10,1999,univerecite Pais 8.  
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 ية و المجتمعاإلعالمول: المنظومة المبحث األ 

 كنسق اجتماعي: اإلعالمول: وسائل المطلب األ 
 مدممع  مهشا ة  من الس مك ال ا   م المهةاا اإلدهماعييعه ا النوا    
من فياا  األفاال  ل ما هع ياا عن ال ماف  الهي يشااة  إلىالمم ل الذط يعل م  

 ، السياسياإلدهماعيالنوا  ، م لاذا يعه ا النوا  ال مافي م ه ألماا  لاءآخالل 

لاا من إالفال ليؤلط مويفه  في  اإلياينهمي  إدهماعي  أنوم ي، اإلهصالم 
ن  النس  الذط هشة   أ  اإلدهماعي. يعا   ااسمنز النس  الهفاعل لاخ اا

ميال  .1م لا  في  ال  فعلال ين  اإلدهماعيعم يا  الهفاعل مضاع م أ
 هي: خالأ نساتا فاعي أي مط  اإلدهماعين النس  أ ااسمنز 
 .نمال ال مافي : مويفهاا لع  األ القيم

 .اإلدهماعي  األنسا : مهؤلط مويف  هةامل المعايير
  .ه مي  الغايا  الدماعي : هؤلط مويف  الجماعات

 : مويفهاا الهةي . ودواراأل 
ما عه ااها نسإينل   من  فاله  يل المويفي اإلعال ما  النس   لمسا ل أ 

 اإلدهماعي دهماعيا يعمل ضمن نوا  خاادي معين، مهم مدممع  الوام  إ
مع ى ، اإلدهماعي  األنسا ن ه  يل أليف ما  ميال 2المدهمن ةةلأم  ،ال مافي م 

ط نس  أفي صعم   اله ليل اللتي  ل لمل  الاغ  من صعم ه  الهي هةمن
فالق إة ا ذا اله  يل هم األن هأ  إخال، األ األنسا اه الاه  من ا  سااماه  م ا  م 

ن إم ع ي  ف خال.أ إدهماعي ط واهاق أأم  ،اإلعال في فا  واهاق مسا ل 
الدماهياط في مخه    اإلهصالي  هعمل ع ا مسا ل اإلعالمالمنومم  

لهمازن لاخل المدهمن م مؤسساه ، ع ى الميا   مويف  ا اإلدهماعي  األنسا 
                                                           

  Ibid, P 69. - 
1
  

2
الهمزين، ل الاؤم ، اللاا اللملي  ل نشا م م فين لي ما، سانلاا  مل امةيش، نوايا  مسا ل اإلعال ، ها: ةمال ع  - 

  .039، ص 0339الماهاق، 
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ي  اذا مسي   ةل المؤسسا  هم ، الهغيياة ا من تياماا  مويف  اله ميل م أ
ذن إهمصيل اسا ل مامزق ل مدهمن ةةل. ، ال مافي  لاإلتهصالي ، اإلدهماعي 

 اإلعال م  ه افو ع ى موا فاا م مسا ل ي  تا م  مالااإلهصالسهول النو  
سه مى ةنوا   ا   نس يا  س   الموا   الاام  الهي هملماا ل مدهمن، م ما 

، ليني ، سياسي ، إتهصالي ساسي  ل مدهمن: أا ل ه  ي  ادا  لام  هذ  المس
ل  ، م يفسا عزط ع1 مافي ، هع يمي ، هافياي  فسهسهما م افو  ع ى مةانهاا

ن مسا ل أعه اا إ  ال مافي م الميمي ع ى النس اإلعال الا من عالت  مسا ل 
مسهميين  في هم ل العال  الامزط) ال غ ، الصماق...(  ينما ههم ل ال ماف  اإلعال 

معنمط" ال عل الفةاط" م مالط" ال عل الس مةي"، ههةامل العالت  الس يم   ين 
ع ى المعنمط ةمادن م مم ل  معنى ط المالط م المعنمط،  ينما يسهنل المال

 اإلهصاللما  أهةمن ماف  ممعافهاا م ع ماا، م المي  مصلا لفةا ال  ن هةمنأ
سهةمال لا اهاا من خالل العمال  الامزي  إسا  في ههع ياا دز يا عن ال ماف ، م 

المدال"   علياا ا ال ماف  فيإلياا ، الفنمن، الفةا.. الهي هسهنل المخه ف  ةاآلل
ك لملاق م ذل  هع يا عنااسهنالا هاما لإ مالمدسل " الفعل م الس مك" الفةا"

 ل  ،مع ي  فاي ليس  م ايلق عن ال ماف  م المي  العمال  الامزي  ع ى ذلك
هي  اإلعال من مسا ل ة يث   ه يدا ي  للع  م هعزيز مه  ي  المي ، إمسا ل 

دهاال النواط مذلك ما ع ا عن  صا   اإل. 2ماف  الهي هممل المدهمن  ل ال
م ليس  اإلهصالمسا ل  إلىنهمال اللال تيميا يةمن من ال ماف  ن اإلإ" الممل: 
  زم   مافي  م  ي أهمل   إدهماعي خياق الهي هعه ا مؤسسا  هذ  األ العةس"

لف   لاث األإالفال م  مافلق، فاي الناتل م الم مل الذط يسا  في "دهمع  "أم 
                                                           

1
شاالق لةهماا  في ع م  اإلعال    ماس   امان، المنومم  اإلعالمي  م عالتهاا  المي ، الام   مملم  لنيل  - 

  .071، ص 7111اإلهصال، دامع  الدزا ا، م 
2
ص ي  لع م  اإلهصال، تااءا  في نواي  ال همي  الميمي  في هأم ممل ت نلا، ال همي  الميمي  اإلعالمي  مماا    - 

 . 91/97، ص 7113مع ي نصيا، مةه   اتاا،  اإلعال ، اعلال 
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المدهمن الذط ها ل  صفا   إلىنهماء  ساس  اإلةما ه لث اإل ،1م يل من 
ذا مشهاة  ةالمي ، ال ماف ، ال غ ، الهاايخ، الهدا   م ال يز الدغاافي. م يزلال ه

ال غا  م المعهملا ، فيةمن لما م  دناساللما في المدهمعا  مهعللق األ
الدماما    فأفاال. اإلدهماعي ل  الشمل م هعزيز العالتا   اإلهصالمسا ل 

،  ل اإلعال يشاهلمن في مسا ل أم  يسمعمنأم  ما يماؤمن   يةهفمن عالق
لهلف  انواي   تاانا . متل  ين أمن ذميا  م  ي اإلعالميه ل من عن هداا ا  

إلى  2ود العزيزبع محمود بنفي المت  الذط همص   لااس   ع ى ما  هين ذلك.
فمل مدل  علق  ،م هعزز الهماصل اإلدهماعيهلع  ال ااك  اإلعال ن مسا ل أ

 ل العمامل الا يس  في هغييا الماتن أن الهةنملمديا هي أ ميم   إلى ال  ل هشي
 .4  المدهمنم هنوي 3اإلدهماعي

 و المجتمع : المطلب الثاني: القيم 
5 مافل  هشلةيل فلي ا يسليا عنصلاا الملي  هعه لا

 الع يلا الم اليلا  فالي مدهملن أط 

 م  لملا  ملن لألملما األفلاال إلااك فلي ة يلا  للما هملم  أنالا مالمدهملن، ةملا لألفلاال
 الهفاعلل عم يل  ع يالا هملم  أساسلي  ماهةلزا  هعه لا م  ال ، الم ليل ل علال  هصلماه 

                                                           
1
ماةز اللااسا  الم لق العا ي ،  ،7ل ن م فةا اعالمي مهميز، عزط ع ل الا من، لااسا   في نواي  اإلهصال - 

  .007، ص 7113 يام ، 
2
، ص 0331م مل  ن ع ل العزيز ال ياان، إسهخلاما  سةان ملين  الايا  لالهصال الااهفي، الايا ،  - 

90/93 . 
3
، 0 ملط  سن ا م العينين، اإلعال  الدليل في العال  ا سالمي، اللااسا  اإلعالمي  الميمي  المعاصاق، العلل - 

  .3، الماس ، الدزا ا، ص 7107
، ماةز اللااسا  0ميشيل ماهالا، هاايخ نوايا  اإلهصال، ها: نصا اللين لعياضي، صال  اا ح، ل  اامان م -4

 . 029، ص 7110الم لق العا ي ،  يام ، 
م  له   م المي  اإلدهماعي  الهي ي ماها الفال منذ ال ماف   س  مالك  ن ن ي هي مدممع  من الصفا  الخ مي  -5

ةاأسمال املي في المسل الذط ملل في ، م ال ماف  هي الم يل الذط يشةل في  الفال ل اع  م شخصيه . ل مزيل 
، لاا الفةا، ليمش ، 00مسمامط، ع ل الص م شاهين، ل ا ةاملعم--  ن ن ي، شامل الناض ، ها  انوا: مالك

  .11، ص 7109
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 ملن نل أ ندلل للذلك ل مدهملن، الفمتيل  ال نيل  دمانل  ملن ماملا دان ا مهعل ،اإلدهماعي

 الهاةيل  لهماةل  الملي  ههغيلا أن ملن   لل ل مدهملن، ال نلا ي الهاةيل  فلي هغييلا ةلل

 ملن المسلهالف أم  الدليللق الملي   لين تيملي صلااع أينشل م ل مدهملن، الدليلل ال نلا ي

 ههضلمن أنالا ندلل الملي  إللى نوانلا إذا . المدهملن فلي  الفعلل السلا لق مالملي  الهغييلا

   لل آلخلا مدهملن ملن هخه ل  يدع الا اللذط األملا مالهفصليل، نهملاءاإل عناصلا

1هنشل ه  م  هياداهل إ م لاغ اه  ه عا الما ل الشخص عنل هخه  
 الملي  أهميل  هلزلال م 

 مةمنلا  ةلل يملس، غللا اللذط م الهمني م الع مي الهمل  ول في المعاصا عالمنا في

 اإلنسللان  يللاق مشللةال  ي للل أن يسللهلن للل  ذلللك مللن  للالاغ  ،اإلنسللاني  ال يللاق
 الميمي النس  ع ى م هى المعافي  م ال مافي  المدا   ةاف  في هذا م ،2المعاصاق 

 مهملمي  ال يلاق علن المفلاهي  م المعاف  من الة يا هشةيل إعالق إلى ألل مما ل فال،

 علل  م هذ لذ  إللى ألل اللذط األملا عالمل ، م ذاهل  علن اإلنسلان هصلماا  أغ ل 

 ع لى المدهملن تللاق علل  م سلماء،  لل ع لى مالمةهسل   الممام ل  الملي  فلي سلهماااإ

المهصلااع ،  الملي   لين خهيلاااإل ع ى الملاق عل   معنى مالصما  الخلأ  ين الهمييز
 نهملالاإل الضلاماط ملن ةان لذلك .المافلق المي  م المدهمن في الممدملق المي   ينط أ

 يلث أصل ح  المدلا   ةافل  فلي الهل يل  مسلهمل إللى، 3الهنويلا مسلهمل ملن  المي 
 ي سلمن النلاس أن أيضلا الملي  أهميل  ي لاز مملا م .ل غايل  ماملا أملاا الناشل   فلي   الا

 فلي مي لذلمن ع يالا اإل ملاء م اإليال المصلمل ي لاملمن م معينل  أمضلاع ن لم لهزا  اإل

 تي  ه همي عنلما م تيما ، ع يا  هم ي  ما   س  يسيامن فالناس الة يا، الشيء ذلك

  الاغ ل  ي لس ملا م ضلاماه ، فلي يعهنمل  ملا  لين الصااع عن  ينهفي اغ اه  من الفال

 ه ميل  م ل فلال النفسلي الهلمازن ه ميل  فلي المي  أهمي ز عن  مهنا ه ا  النزمعأم  في 

                                                           
1
  .01منى ةشك، المي  الغا ي  في اإلعال ، لاا فا   ل نشا م الهمزين، مصا، ص  -  

2
  .719، ص 0331، لاا الميساق، 0صالح م مل ع ي ا م دالم، سيةملمدي  الهنش   اإلدهماعي ، ل -  

3
  .01منى ةشك، مادن س   ذةا ، ص  - 
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 ملن يصلا    ملا م الهلمازن هلذا فمللان إللى يلؤلط إنملا فمللاناا م الدماعل  ملن هةيفل 

 الهلمها إللى يلؤلط، ممعانيالا ن عالا دفلا  م الملي  أن أط العدلز، م  الضلياع شلعما

 لل  يضلمن اللذط الملي  نسل  إللى ماسل   ادل  فلي دهملاعيإ هنولي  أط . إن1مالم ل 

عالتاهل ،  يلث هه للل  م نشلال  م  ياهل  هملم  ع يالا الهلي الع يلا م  ل  م  لافلأه
ا  م إهداهللفةللاا م أدهمللاعي مفمللا لمشللاعا لاخ يلل  م إلاخللل أط نوللا   لماااأل

اللاخ يلل  لماا هامللا فللي ه ليللل  عه للااا  السلليةملمدي مه علل  هللذ  اإل تللي  معينلل ،
فللي أط نوللا  مللن الللنو . م    هلل ألماا  األفللاالسلل م  الللذط سلليؤلط  ممهضللا  األ

  إلاخللل النوللا  م  األفللاالخللهال  ة يللاا  للين ن يةللمن نلللا  الهنللمع م اإلأيدلل  
            هفلا  يلاه ل  مللل اإل النوا  م ليمممهل سهمااا إف ،2ن لإهفةك النوا  م 

 فإذا فةاا مالاممز المي  م الدمان  ال مافي  عام .في األدماع م المشااة  م اإل

 .اإلدهملاعي الميملي الصلااع ي للث ما ساعان فإن  ههضح ل أم  المي  هذ  هضاا  
 هلي م لنفسلاا، مضلعهاا الهلي ااأهللاف لاخلل مهماسةاا ام اا ل دماع  هضمن فالمي 

  مسلهماق، م  ا هل   م لال  الهمسلك ع لى المخه فل  دماعاهل م   أفاال  ل المدهملن هسلاعل

  مسلهماق، م سل يم  إدهماعيل   يلاق لممااسل  الالزملين مال  لا  الهماسلك هذا ل  ه فو

 الصل يح خهيلاااإل خالل من في  ه لث الهي الهغياا  ممادا  ع ى المدهمن هساعل

 إللاا فلي ةيانل  مهصلمن سلهمااا  ،إ ل مدهملن ي فلو م  يلاها  ل نلاس يسلال اللذط

   يللث ل مللي ، اإلدهماعيلل . ههةامللل فيلل  الموللا   الفاليلل  مللن الموللا   3ا لللم 

 الهةيلل  ع للى المللالاق اإلنسللاني  الشخصلليا  مللن معينللا نملللا الناايلل  فللي هعلللي
 المدهملن هعللي م ةملا المنشمل، ال ضااط لماها أللاء ال ياق، وام  من يدا ياإل

ممهشلا ين  مهشل عين أفلاال هنشل   ع لى المدهملن ي لاص هلذا أدل من م المميز شة  

                                                           
1
  .11، ص   السا المادن - 

2
  .770دياان ا مل اشهى، ا سس الع مي  لنوايا  اإلهصال، لاا الفةا العا ي، الماهاق، ص  - 

3
  .10، ص   نفس المادن - 
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 لألشلياء  نولاها  أفلاال  يلزمل اللذط هلم ال ملافي  إللاا  فلالمدهمن تيمل ، م   مافهل 

 هنلا ملن م سلال  ،أم  ممد ل  تيمل  ع يالا يضلفمن ةيل  م ع يالا، ال ةل  ملايمل 

 ملن مدهملن لةلل فلإن الذال م ألخلال، أمل  مملن آلخلا مدهملن ملن هخه ل  الملي 
 هه  لما النملاذج هلذ  ،أفلاال  ع يل  يةلمن أن يدل  ما ه لل أنمال م نماذج المدهمعا 

 ألعضلاء الناايل  فلي هنهملل الهلي المدهملن  ملي  يسلمى ملا هشلةل مدلالق صلي  فلي

 خ لل  إلللى هاللل  الهللي اإلدهماعيلل  الهنشلل   عم يلل  لايلل  عللن الدلللل المدهمللن

 معناها هةهس  أس فنا ةما أعضا   إلى المي  هذ   نفاذ م ل مدهمن الم الي  الشخصي 

دل  السل مك اليلممي لألفلاال ميله  النفلمس، فهشلةل  لذلك مملاييس هم  فلي اسلمخاا م
خهيلللاا  لللين ال للللا ل م المنلللاهج ماإل  ةلللا  مالمماانلللا صللللاا األإعهمالهلللا فلللي إ
مملللن الملللي  هسلللهمل المعلللاييا  المنشلللملق، هللللا مهلللمفاق مالمسلللا ل مالغايلللا  ماألال

 .1المدهمنعاا  مالعالا  مالهماليل المه ع  في ماأل
  .اإلعالمعلى وسائل  اإلعتماودالمطلب الثالث : 

مادعلللا م عم يللل  فلللي غايللل   اإلهصلللالن نفاللل  ةيللل  يشلللةل أم لللل يا    لللل 
ة لا اهلان فلي أم الهعلايش ال ملافي اللذط يعه لا  ، الملينولاا لمةانهالا ملن  الهعميل

هعمل ع لى ه ميل  مدممعل  ملن  اإلعال ، فدل مسا ل 702الس   العالمي ل مان 
علللللن الولللللام   مالفاليللللل ،  للللللءا ملللللن هلللللمفيا المع مملللللا  اإلدهماعيللللل الموللللا   

 ملا فلي ذللك  ،منمل الهااث ال مافي من ديلل لديلل خ اا،الم يل   نا م نشا األ
ناهيلك علن نملل الملي   ،اإلدهماعيمن تماعل لض ل الس مك م معاييا الهصا  

أم  لفلللالمهنشللل   الديلللل الدليلللل ملللن األ الهةيللل  م المسلللاعلق ع لللى اإلدهماعيللل 
ع للاء ال يلللاق أن، الهافيلل  عللن الدملللاهيا م هخفيلل  المافلللين الدلللل ع للى المدهمللل

                                                           
1
ا  مال مالعالتا ، ماةز اللااسا  الم لق العا ي ،  ا  ي   اةا ، المدهمن العا ي المعاصا،   ث في هغي - 

  .911، ص 7111 يام ، 
2
 -Dominique Wolton, Audience et public : économie, culture, politique, HERMES, L’AUDIENCE Presse, 

Radio, Télévision, Internet, CNRS EDITION, 2003, p 33.  
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الشللع  الما للل، عللن فللاال أهفللا   للين اإلأم  دمللاعه ميلل  اإل إلللىضللاف  إ، 1عللنا 
ع يلل  فللي السلليلاق ع للى الدمللاهيا م ضللمان تيللاما   م اإلعهمللال اإلتنللاعلايلل  

شيا النممذج المهةامل اللذط مضلع  مؤسسلا النوايل  م فلين ي .المل م   لماا األ
 اإلعهملالنهيدل   األفلاالاآل اا الم هم   ع لى  إلىلط ف ما مسانلاا  مل امةيش 

مسلا ل  إسلهخلا ن أم  هذ  النواي  ع لى فةلاق مفالهلا مم ه ،اإلعال ع ى مسا ل 
 الذط نعيش في ، اإلدهماعيالنوا   هأ ياا ليس معزل عن  اإلهصال

 إلللللىةمللللا يشلللليا ، 2 مللللا هع منللللا  مللللن المدهمللللن اإلعللللال م نهفاعللللل مللللن مسللللا ل  
. مهلم ع لى الن للم اإلدهماعيل ، ماللنو  اإلعلال مسلا ل  ، ماألفلاالالعالتلا   لين 

 :الهالي
عهملللال  لللين إلمدهملللن، في للللث نهيدللل  للللذلك عالتللل  أمً : ههللللف  األ للللاث ملللن ا

. ملةلل مدهملن  مافل  مخه فل  علن اإلدهملاعيمالنولا   اإلعلال الدماما ممسلا ل 
المدهمعللللا  األخللللال، هنل لللل  هللللذ  ال مافلللل  مللللن المعهملللللا ، مالمللللي ، مالعللللالا  

ع للى مسللا ل  اإلعهمللالالمهأصلل   فللي المدهمللن. مهللؤ ا هللذ  ال مافللا  ع للى لادلل  
 .هأ ا  ااهمال اإلعال 

ع للى عمللل المسللي     اإلعللال انيللًا: هللؤ ا  مافلل  المدهمللن الللذط همدللل  لل  مسللا ل 
لا الللللا موا فالللللا المع مماهيللللل ، آميشلللللمل ذللللللك ه ليلللللل أهللللللا  المسلللللي   م نفسلللللاا. 

 .ممصالا المع مما ، مالهمميل، مهذا  لما  يؤ ا ع لى السياسلي  العامل  ل مسلي  

دم للل  ملللن المضلللايا ماألشلللخاص، مهسللل ل ع للليا   اإلعلللال  ال لللًا: هنهملللي مسلللا ل 
 .ل الدماماالضمء لمن غياه  مما يشةل أهمي  لل

                                                           
1
  .09ص  ،ذةا    ن ا مل اشهي، مادن ساديا - 
م ممل  سن ا ااهي  اسماعيل، م ال  ع   اإلهصال م نوايا  الهأ يا، مةه   اللاا العالمي  ل نشا مالهمزين،  -2

  .721، ص 0331
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 .األفلللللاالاا علللللًا: العنصلللللا األسلللللاس فلللللي هلللللذا النملللللمذج المهةاملللللل ل نوايللللل  هلللللم 

إذا ةللللان الماتللللن  األفللللاالهللللأ يا يللللذةا فللللي  اإلعللللال خامسللللًا:   يةللللمن لمسللللا ل 
مفاممللا لألفللاال ممللا ي  للي  ادللاها .  معنللى أن يةللمن المدهمللن ع للى  اإلدهمللاعي

 .هللللي المصلللللا الم يللللل ل همديلللل  اإلعللللال تلللللا مللللن الهللللاا ل، مأ  هةللللمن مسللللا ل 

مالعةللس، مةللل  اإلعللال مسللا ل  إلللى األفللاالسالسللًا: هلللف  المع ممللا  يةللمن مللن 
المدهمللن ع لى الفلال م  اإلعلال ع يل  هلؤ ا مسللا ل  .ملن الللافين يلؤ ا فلي اآلخللا

الهللللأ ياا  المعافيلللل ، المدلانيلللل  نللللماع مللللن الهللللأ ياا  هللللي: أ للللالث  مللللن خللللالل
 .1الس مةي م 

هللذا  أهلللا لخلملل   اإلعللال ع للى مسللا ل  اإلعهمللالميمةللن همويلل  نوايلل  
ال  ث من خالل م امل  هموي  فلام  النوايل   هلى يمةلن فال  العالتل   لين 

ي المدهمللن أن زيلالق الصللااعا  فلل إلللىمالدماللما،  يللث هشليا النوايلل   اإلعلال 
  المامل . ميمةلن همويل  هلذ  الفةلاقاإلعلال عهملال الفلال ع لى مسلا ل إيزيل من 

ال للا  ع للى اإلاهللا  ، مهعملل  المل للم ين أمنيللًا. فاللذ  فللي هللذا المتلل   الللذا   
عهملللال الدمالللما ع لللى مسلللا ل إ نلللاء ع لللى فةلللاق النوايللل ( هزيلللل ملللن األ للللاث )

فة ملا " اا هلذ  الل الل،   ما مالسياسي  الهي  اإلدهماعي وام  مذلك ل  اإلعال 
لمع مملللا ، ا إللللى ادللل  الفلللال  زلال إماألزملللا   اإلدهماعيللل زال  الصلللااعا  

م تلللل دلللاء  نوايللل   ."اإلعلللال عهملللال  ع لللى مسلللا ل إمالهمديللل  مملللا يزيلللل ملللن 
 اإلعلال س ا  الهي هدعل لمسا ل لهةش  عن األ اإلعال ع ى مسا ل  اإلعهمال

خلللال هةلللمن لالللا هلللأ ياا  غيلللا م اشلللاق أ يلللان أاق مفلللي  لللاا تميللل  مم اشلللآ يانلللا أ
هلي  اإلعلال ع لى مسلا ل  اإلعهملالنوايل   ن:أ ميمةلن الململ مضعيف  نمعا ملا.

                                                           
، ص 7101منال ا م ال سن، ع   ا دهماع اإلعالمي، اساسيا  م هل يما ، لاا النشا ل دامعا ، الماهاق،  -1

091 . 
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هاةي لا عضلميا مهلي عه لاا  إالمدهمن   إلىمالنواي  ال ي ي  هنوا  1"نواي   ي ي "
ةلل صلغياق مة يلاق يلاه ل  اإلدهماعيل دلزاء ملن اللنو  أاه لال إه  ث عن ةيفيل  

ا يهع لللل   اللللذ  العالتللللا  دللللزاء فيمللللخا  لللل  ه للللامل هفسلللليا سلللل مك األمناللللا  للللاآل
 اإلدهمللاعيدللزءا هامللا مللن النسلليج  اإلعللال ن يةللمن نوللا  مسللا ل أمالمفهللا  

مالدماعلا  مالمنوملا  ماللنو   األفاالمهذا النوا  ل  عالت   ل، ل مدهمن ال ليث
صللااع متللل هةللمن  الأم  خللال متللل ههسلل  هللذ  العالتللا   الهعللامناأل اإلدهماعيلل 

غيللللا م اشللللاق أم   ا هلللل  متللللل هةللللمن م اشللللاق متميلللل ن  سللللاةأم  ليناميةيلللل  مهغيللللاق
  النوايللل  فلللإن العالتللل  الا يسلللي  الهلللي ه ةمالللا هلللي سلللإ مةملللا يلللم ي مضلللعيف .
مالدماللما متللل هةللمن  اإلدهمللاعيمالنوللا   اإلعللال  للين مسللا ل  اإلعهمللالعالتلل  

دزا الللا م لللل : أ لللل أملللن أم  دميعالللا اإلعلللال هلللذ  العالتلللا  ملللن نوللل  مسلللا ل 
 اإلعهملالمهمم  عالتلا   السينما. –اله فزيمن  –الااليم  –المدال   –الص   

 ساسيهين هما:أع ى اةيزهين  اإلعال ع ى مسا ل 
الشخصي   أهلافا مالدماعا  مالمنوما  المخه ف   األفااللةي ي م   :دهودا األ
أم  شللللخاصأع لللى ملللماال يسللليلا ع يالللا ن يعهمللللما أفلللإن ع للليا   اإلدهماعيللل م 

 خال مالعةس ص يح.أمنوما  أم  دماعا 
المصللللالا المخه فلللل  الهللللي ه ملللل   إلللللىمالمنومللللا   األفللللاال: يسللللعى المصاااااودر 

مالمنوملا  ملن  األفلاال إليل نوا  مع مملا  يسلعى  اإلعال  أهلافا  مهعل مسا ل
نللللماع مللللن مصللللالا أفللللي  ال لللل   اإلعللللال مهلللله ة  مسللللا ل  أهلللللافا   للللم   أدللللل

 المع مما  مهي:
ع مملللا  الهلللي المع مملللا  فالمنللللم  الصللل في يدملللن الممل: دملللن المصللللا األ

اليلل  خيأم   لللاث  ميميلل أيمللل  ةاهلل  السلليناايم مع ممللا  عللن م ن هللاج معافهاللا 
  .سهاخاءاإلأم  ههيح لنا هل  ال ع  مالماح

                                                           
1
 مما هالها.  900مةامط، لي ي  سين السيل، نوايا  اإلهصال، ص  سن عمال اللين ال - 
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الهي هل  دمعالا  هنميح المع مما  إلىالمصلا ال اني: هنسي  المع مما  ميشيا 
أم   صلللماق مناسللل   فلللي شلللةل تصللل  صللل في   النمصلللان لةلللي هخلللاجأم   الزيلللالق
 في   سينما ي.أم  ذاعيإ انامج 

دمالما غيلا  إللىالمللاق ع لى همزيعالا أم  لمصلا ال الث: هلم نشلا المع مملا ا
 م لمل.

ميسللهخل  مؤسسللا النوايلل  "مف للين لف للا" م"سللانلاا  للمل امةيللهش" مصللل ح 
لهللي هملللماا مسللا ل نللماع الاسللا ل اأنهللاج مهمزيللن ةللل إ إلللىشللااق ا " لإل"المع مملل
يهع ل   ا شليءخ لان األأن الفام  الهم يلي  الهي هم ي  أ إلىميشيامن  اإلعال 

ن هلللذا أفام  مو  للل   يلللث الي  ليسللل  ةلللذلك فلللن الهسللل أ المع مملللا  فلللي  لللين 
هي يسهخل   الا ن  يهداهل اللا  الأ :س م  من الهفةيا غيا ص يح لس  يناأل
هدلامز خ لااها  العمال  الة ال الهلي هأم  معالما نفسا  أشخاص الهس ي  لفا  األ

خلللللاين متصلللللا فةلللللاق الا  مهفلللللاعالها  اله الليللللل  ملللللن األعملللللأالم اشلللللاق ملهمديللللل  
ع ملل  النللاس مللن الهسلل ي  ن مللا يهأخ للاا فمللل سللم  يللم ي  للالمع ممللا  ع للى األ

أم  الهللي ينشلل مناا ميهصللافمن  ممد اللايلل  نهللا ج هاملل  ع للى المعللاني أ ليسلل  للل 
ننللا نم للل إ عل الهسلل ي  عللن لنيللا المع ممللا  فنلللما نسلله. عهل لليعا  ل مدهمللنع للى 

   النفسللي  ماإلنسللاني ل يعللاغلل  ال اإلدهماعيلل لما ال علل  فللي ال يللاق الشخصللي  
ال ع   صلف  عامل  يعاملل  شلةل خلالن مةأنل   علل غيلا هلا  ف المناتض  لذلك 

فلي سلليلاهاا ع لى مصللالا  اإلعلال م هةمللن تلمق مسللا ل  .اإلنسللاني ملن الللمافن 
 اإلدهماعيلل م المدممعلا  م المنومللا  م اللنو   األفلاالياللا  مع مملا  يعهملل ع

نمللا هعهمللل إما للل، م  إهدللا هللذ  ليسلل  ذا   اإلعهمللالم عالتلل   أهلللافا له ميلل  
 اإلتهصلالي  خلامن ةلالنو ع ى المصالا الهي يسيلا ع يالا اآل اإلعال مسا ل 

له ميل   اإلعلال خيلاق الهلي هعهملل ع لى مسلا ل م السياسي ، هذ  األ اإلدهماعي م 
 الهالي :  هلا األ
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لاعلل  المللمانين، لزيللالق م هلللعي  المللي  السياسللي  م للل: ال ايلل ، المسللاماق، ا
 من، الس  ...الختي  الهسامح، األ، نهخا ي، م في  ال  الدزا االهصمي  اإل

، من خالل  ث اإلدهماعيال فاو ع ى النوا  السياسي م ه مي  الهةامل 
            اله ة  ، م هلعي  الشعما  الممالن  ،العا ط أدماع، م هةمين الا امح اإل

  لزا ،السيالق السياسلي  م لل: صلااعا  األم ةس  الصااعا  الهي همن لاخل 
ملللا  النسللل   أ خلللال.األ اإلدهماعيللل الصلللااع  لللين النولللا  السياسلللي م اللللنو  أم 

نفسلللا  م  ي لللاها  أنللل  يه للللل   ادلللاها  لفاللل  إف اإلعلللال  مسلللا ل  األفلللااللعالتللل  
م فملا لعالتلاها  المه اللل  عمالا  أفا  يسهخلممن هذا الفا  لهمدي   ،اإلدهماعي 

الفال  م الهمديل ،  هللا خلاين، ةملا هعه لا الهسل ي  هللفا دمهايلا ممازيلا ألمن اآل
أم   للا مللن مدللال مسللي   ل اللام ةأي اللفهمعللا ، لةللل المد فالهسلل ي  هللي سللم 

 لماادهملللاعيين م نلللهع   األإذ هعلللل عاملللل لةلللي نصللل ح إاللللهخ ص ملللن الهلللمها، 
نهمللاء الفللال لم هللمل إهللذ  العالتلل   أ خللاين. م ه للالمللي   الهسلل ي  مللن اآلالمماعلل م م 

أم  خهيلاا هلل إن الهعلا  يسلاعل  ع لى أ، م يهمتلن اإلعلال معين من مسا ل 
هدللاا  م خ للاا   1م هعهمللل الهمتعللا  ع للىالهمديلل  م الهسلل ي  الفالل  م ة للا مللن أ

شااا  ي صل ع يالا ملن مصلالا إ، زمالء عملأم  صلتاءأه الث من ، سا م 
 خهال :إ  اإلعال ع ى مسا ل  األفاالعهمال إم هخه   شلق ، اإلعال مسا ل 

 الشخصي  هلا األ. 
  اإلدهماعيالمضن الشخصي م. 
    ي .اإلعالمالهمتعا  فيما يهع    الفا لق الم هم   من م همل المسي 
  الم هميا .  إلىسامل  المصمل 

ةان  هلذ  ال ي لا  ، فة ما األفاالمهغياا  في  ي    هلا هعةس هذ  األم   
ن أذ إ، اإلعللال ع للى مسللا ل  األفللاالعهمللال إالهاليللل، يللزلال أم   اف لل   للالغمم 

                                                           
1
  .712سا  ، ص المادن ال - 
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هم يل لغمم ، م مصالا المع مما  غال ا ما يةمن ضامايا ل ل ا إلىالمصمل 
سللللي  المسللللاهم  النشللللل  فللللي هنشللللهااك م  لللل  اإل، الم هملللللأم  الهاليللللل ال ميمللللي

عالفيلا سلم  يشلهاةمن فلي نلمع لااةيلا م إاما ي ل   أ  المع مما ، فاألشلخاص ال لذين 
ال للذين  الاألفللا . م اإلعللال مللن الهنسللي  اللللتي  ل مع ممللا   عللل الهعللا  لمسللا ل 

ة ا تا  يل  ل هلأ ا  م هلمل مسلا ل أي  المع مما  يشااةمن  شةل مة   في هنس
م المماتللل ،  اإللااةيللل  لللاا  اآل اإلعلللال غ للل    لللمث مسلللا ل أهاللله  ، م اإلعلللال 

 . 1 اا المدلاني ة ا من اآلأالمي ، المعافي ، م 
 اإلدهماعيلللللل الللللللنو  م  اإلعللللللال ميمةللللللن ه خلللللليص العالتللللللا   للللللين مسللللللا ل 

مدممعلللل  مللللن الللللنو    لللللاث مللللن المدهمللللن الللللذط يضلللل الدمللللاهيا  هلللللف  األم 
عهملال مه اللل   لين إه للث عالتلا  لمويف  ال نا يل ، م الهي ه ةماا ا اإلدهماعي 

يهميز ةلل مدهملن   مافل  خاصل  هع لا م  .اإلعال ممسا ل  اإلدهماعي نو  هذ  ال
نم اللا ع للا امللمز لفويلل  الهللي يلله  نمللال السلل مك أمالعللالا  م  عللن المللي  م الهماليللل

مل هذ  الفعاليا  هغيا لفوي . م ه لث العم يا  اللينامي  لنشا ال ماف ، م هشم 
دمللاع سللهمااا  ملن خلالل اإلإال فلاو ع لى م   لا  المدهمللن  إللىع لى تلمل هلللعم 

 اإلدهمللاعيال نللاء . متللل هللؤ ا عناصللا ال مافلل  م اإلدهمللاعيالسلليلاق م الهةيلل  م 
مهي الهي ه لل خصا ص مسلا ل  س  ا،أم  يدا اإ اإلعال ل مدهمن ع ى مسا ل 

، ال نللاء، العالتللا  المه الللل . ، المللماال، الهنوللي هلللا الهللي ههضللمن: األ اإلعللال 
هلله ة  هللذ  الخصللا ص فللي موللا   هسلل ي  المع ممللا  الهللي يلله ة  فياللا علللل م 

. ةملا هلؤ ا عناصلا ال مافل  م  نلاء المها ل ، ملن لادل  ماةزيهالا اإلعلال مسا ل 
يسلللللاه  ذللللللك فلللللي هشلللللةيل الفلللللام  الفاليللللل ، الف لللللا  ، م األفلللللاالالمدهملللللن ع لللللى 

                                                           
1
اللاا اللملي  ل نشا م  ،0مي فين ليف يا، سانلاا  مل امةيش، نوايا  مسا ل اإلعال ، ها ةمال ع ل الاؤم ، ل - 

  172/ 102 ص ،0339الهمزين، الماهاق، 
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يضا ع لى خ ل  أ اإلدهماعي، م يعمل النوا  اإلدهماعي ، العالتا  اإلدهماعي 
 الهس ي . الفا  م الهمدي  م  إلىم ل ال اد   األفاال ادا  
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 .اإلقناعالثاني:  المبحث 
 إلللىي الللذط ياللل  اإلعالمللاةيللزق ماملل  مللن اةللا ز العمللل  اإلتنللاعيشللةل 

للااسلللل  الممتلللل  مالسلللل مك، م هغييللللا المعهمللللل، ط العللللا  م أفللللي هةللللمين الللللا  الهللللأ يا
هميلل   الغلل  لمللا يعهمللل مللن مدللمل عالتلل  تميلل   للين ةللل مللن المعهمللل، أ  تللالمما

دممعل  ماسلع  ملن المعهمللا ، الهلي الممت  م الس مك، يعل الممت  ه خيص لم
شخص م لل فإننا نسهلين أم  هنوي أم  تضي  معين  إهدا سهلعنا هغيياها إذا إ

معافللل  الهلللي اسلللمناها. م  هللللا األ إللللى لهصللل    1هغييلللا المماتللل  م السللل مةيا 
ضلاماي  لةلل العلام ين فلي ال ململ  اإلتنلاع إللىسالي  م الللا  الهلي هلؤلط األ

م الهسميمي  مغياها مملن  عالني ، الليني  م اإلاإلدهماعي ي ، السياسي ، اإلعالم
 سهملا اا.إا م سهمال  الدماهيإيمصلمن 

 .اإلقناع إستراتيجياتالمطلب االول: 
فاللللللمن يعللللا  أفمللللل ةللللان  اإلتنللللاعيللللاه ل م هللللمل الاسللللال   الملللللاق ع للللى 

نالا المللاق أال الغل   اسللم أةس  عممل الناس  الة ملا ، م يلال ناا أال الغ   
ن أمع يل  يوالا ع ى ةش  دمين الس ل الممةن  لإلتناع في ةلل  الل   عينالا. 

أم  ،  يللللث ةللللان ع لللل  ال يللللاناإلنسللللاني تللللل  المدهمعللللا   تليملللل  اإلتنللللاعفةللللاق 
. 2خللاينفةللاا اآلأال غلل  ل هللأ يا فللي  إسللهخلا فللن  إلللىالفصللا   يسللهخل  لإلشللااق 

الدماهيايلل   اإلهصللالالمهعمللل لمسللا ل  سللهخلا ننللا ناةللز ه  ي نللا ع للى اإلأغيللا 
 إسلهخلا  إلىفي السيا  ال الي، يشيا  اإلتناعن إ، م ع ي  فاألفاالع ى  ل هأ يا

سللل مةيا   سلللهن الهيايللل  لهمللللي  اسلللا ل مخللللل  عمللللا إلالدما اإلعلللال مسلللا ل 
معينل  ملن دانل  دملاهيا المللااء، المسلهمعين، المشلاهلين. للذلك يعه لا الهعللليل 

 الماتعي ل س مك هم الال .

                                                           
1
  .00، ص0331، لاا الصفمق،  يام ، 0اإلتناع، لااس  مماان ، لع ي از ، نوايا  في اسالي   - 

2
 . 903، ص 7111 سن عمال مةامط، عال  عللي، نوايا  اإلعال ،  لمن   ل النشا،  - 
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نوايل  لإلتنلاع،  إسلهااهيديا سانلاا  مل امةيش  لالث عا  مي فين ليف يا م   
هللم السلل مك الع نللي، لمهغيللاا  مسللهم   للل  ةللل مناللا نفللس المهغيللا الهللا ن م يخا

 هي: 
ساسللي  لع لل  الللنفس فللي تهاا للا  األلمللاج اإلإهلل   :االسااتراتيجية الساايكوودينامية

نهيدلل   إلللىسللهدا   عنللل الفللال، م يشلليا هللذا الهع يللا لللاا هع يللا المللؤ ا م اإلإ
السلل مك،  إلللىهللؤلط  إلااةيلل   نفسللي  م مللؤ اا دللملم أم  ،عاملل  أل لللاث نفسللي 

 : 1مذلك من خالل ما ي ي

 اسيس من الم يل الخاادي. ماسل  األ لسهم ن المؤ اا  ه  إ  

  سهدا   الم هم  .ال شاي  نمع اإل ه لل خصا ص الةا نا 

   شةال الس مك.أيه ن ذلك  ع 

  سلهدا   العمامل المسليل   لين الملؤ ا م اإلن أفهاا   م ع ي  يمةننا اإل
  ي ي: هشمل ما

  الممام   ل  شا.أم  مدممع  من الخصا ص ال يملمدي 

   مللن العمامللل ال يملمديلل  دز يللا، م المةهسلل   دز يللا م للل: خللال أمدممعلل
 .   م الوام  اإلنفعالي اال 

  لااةلي ل فلال، نولي  ال نلاء اإلالهلي هل  هع مالا له  مدممع  من العمامل المةهس
أم  اللاا للل أم  دممعللل  ملللن المهغيلللاا  المسللليل ه ة  فيالللا مذ هنلللاك ملللؤ اا  هلللإ

، من إلااةي مل من مةمنا   يملمدي ، عالفي ، م هي  ناء مع ،الفال في الهع يا
نلماع السل مك. مملن  لين هلذ  األأم  سلهدا  اإل إلىا إهداهالشخصي  الهي هعلي 

ع لللى أم  ملللا ع لللى عماملللل عالفيللل إ اإلتنلللاع إسلللهااهيديا ن هاةلللز أال ال للل    لللل 
ل يملمديلللل  الممام لللل  م للللل: ذ مللللن المسلللله يل هعللللليل العمامللللل اإ إلااةيلللل ل عماملللل

الدملللاهيا مملللن  إللللى الاسلللا ل هنملللل  ،النلللمع ( -العنصلللا  -اللللمزن  -)الللللمل 
                                                           

1
  م ما هالها . 971المادن الساي ، ص  - 
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ن هةلمن أةالغض  مالخلم  مالهلي يمةلن  إنفعالي  ال   إل ااق ااإسهخلامالممةن 
ا لل  إللىسلهااهيدي  السليةملينامي  سهدا  . مهسلعى اإلمام  عنل ذ في هةمين اإل

الهلأ يا فلي العماملل  ملن خلالل  أشةال معين  من السل مك مذللك  ااق اإلنفعالي اإل
 فهااضا  الهالي  :اإللااةي  له مي  اإل

مللى أ أهللا فالي  اإلدهماعيل مةهسل   ملن عم يل  الهنشل    اإللااةي إن العمامل 
ياغ  فياا ادلل   مسا لهعلي اا  ل مال  ه امل الهاميج لهع ي  دليل   يث يه 

ذا إفللنسللاني هللي مللؤ اا  ع للى السلل مك اإل اإللااةيلل العمامللل  نأ يللث   ،اإلعللال
 فسلم  يهسلنى عنل لذ هغييلا السلل مك. اإللااةيلل ةلان ملن الممةلن هغييلا العماملل 

 ماسللل  عم يللا  لاخ يلل   ا معينللاإهداهللنسللاني يهخللذ ن السلل مك اإلأعهمللال  للن اإلإ
نالا أي يملال ين العم يلا  اللاخ يل  الهل ل ة يا فمن  ل إلىعهمال ااسخ إذاهي  هم 

  هيادللللا مدللللل مدممعللل  خصلللل   ملللن المفللللاهي : اإلالعماملللل الم للللللق ل سللل مك ه
مالمماتل   ماآلااءسل ا  الم ل  مالمخلام  مالملي  أماللمافن مالمعهملا  مالمصالح م 

اخ يلل  ل ديللل ل اللل  نفسللي  لام ملل  م لل .خللالعشللاا  المفللاهي  األ إلللى  اإلضللاف 
لااةلي ممفملا لملا يمملل  "ليلمن الهنلافا اإلا هؤ ا ع ى الس مك في ناأمةهس   يمال 

 سللاس إسلل مةنا فسللم  يصللي نا أم  عهملللاهناذا   ونللا هم  للا  فللي مإ فيسللهندا"
لااةللي" ميعمللل هللذا ةلللافن لهغييللا مللا نفع لل   هللى نسللهعيل تللمط  للالم   "الهنللافا اإل

المسللاعلق فللي الغللش صلللتاء  للل األأمنللا  ذا ل لل إفع للى سلل يل الم للال:  الهللمازن.
  نمضن في  الل  م ن م ل هذا الغش خلأ فإننا سأعهملنا إذا ا  مه ان ما م إفي 

مامنلا أن نعملل شلي ا ملا سليةمن أ" ملةي نم ل من هلذا الم ل  ع ينلا لااةيإ"هنافا 
نمنعل   لالهخ ي أم  ،لنلا ان نلاف  ل ل  صلليمأذ  ال الل : إملا  ال    لا ل في ه
يللا مللن هللذ  أن أمالماتللن . نغيللا معهملللاهنا  للأن الغللش خلللأأم  عللن خللل  الغللش،

نخهلللاا  ع لللى مللللل مسلللم  يهمتللل  الهغييلللا اللللذط  ،ال للللا ل سلللم  يم لللل الهنلللافا
الهنللافا  ط  للال فللإنأملللل تللمق شللعمانا هدللا  الغللش مع للى أم  همللليانا ل صلللات 
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 .سلل مةناأم  مللل ةلللافن لةللي نغيللا مللن معهملللاهنايع _هللم  اللل  نفسللي  لاخ يلل  _
ساسلا أفال ادل   ،اإلتنلاعالمفلاهي  المامل  فلي فال   مهعه ا ال ادا  ماللمافن من

أم  الضللاماي  ةاللعللا  لهللي  اللل   امللان فالةللا ن ال للي ي للا  مللن  علل  المللما
اضللل  الايأم تللل يةلللمن نشللالا ةللالدنس أم  ،المللاء الالزمللين ل عمللل  شلللةل ةللا 

 لللااق إ    الللل  ال املللان مهسللل نشلللله  العاليللل .أالهلللي يهل  الللا الدسللل  لمماصللل   
مملن  ،  هلي الللافنذ لااق هلن  الل  اإلإصمل ع لى ملا يشل ن ال ادل . ات  ل  ل ل

اللعلللا  مالشلللاا  ن  عللل  ال ادلللا  هلللي نهلللاج لل يعهنلللا ال يملمديللل  ةأالمع لللم  
متل ناتش ع ماء اللنفس . إدهماعي ا نهاج ل هع   في  ي   خمالدنس م عضاا اآل

أم  ألسللاقنهسلا  ماإل لإلندللازتا مل  لمي ل  مللن ال ادلا  المةهسلل   م لل ال ادل  
يللل  مالمشلللااة  فلللي مةفالللل  الاعا اإلدهملللاعيدماعللل  مممااسللل  السللل ل  مالهمافللل  

فهللاا  إع للى  لإلتنللاعم  لل  ت ي لل  مةللل هللذ  ال ادللا  تا  لل  أمهللي مدللال  ،ال علل 
ن إا آنفلللا مامللل  فلللإلياللم ينمللا هعه لللا المفلللاهي  المشلللاا  نلل  ملللن الممةلللن هعللللي اا.أ

 يلان هلم الممتل  أم غ ل  األأمناتشله  فلي ي اللاخ ي الذط هداط العامل النفس
نماعلا عليللق أن أ ل تهنلاع عميل إفملل ةلان هنلاك  ،لهي يه ناها الفلالمدا  النوا ا

ذا عللا  المللاء إنلل  أمةللان المفهللا   ،اشللاق  مماتلل  الفللالمللن السلل مك هللاه ل م 
مسلأل  ملا فانل  ملن أم  ف   ملن النلاسممضمع معين أم  إهدا ممت  شخص ما 

مملللن  للل  فلللان   السللل مك الع نلللي لالللذا الفلللال  يلللال هلللذا الممتللل . الممةلللن الهن لللؤ
يؤةللل ع للى المللمل اللاخ يلل  ل فللال مللن هةللمين  لإلتنللاع السلليةم لينللاميةي هدللا اإل

ال نلللاء الللللاخ ي ل لللنفس ال شلللاي  هلللم نهلللاج الهع لللي  مهلللذا  عه لللااإ السللل مك مذللللك 
الدماهياي  لهعلليل  اإلهصالمسا ل  إسهخلا الهأةيل هم الذط يدعل من الممةن 
هللم  السلليةم ليناميةيلل سللهااهيدي  ن دللمها اإلإ هللذا ال نللاء   يللث يغيللا السلل مك.

 لألفللاالعالميلل  فعاللل  لاللا الملللاق ع للى هغييللا الموللا   النفسللي  إاسللال   إسللهخلا 
يةملللن فلللي هع لللي   اإلتنلللاعن مفهلللاح أط أ اإلهصلللاللةلللي يسلللهدي ما لالللل  الملللا    
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سلللي غيلللا ال نلللاء النفلةلللي ي اإلهصلللالا الملللا    ملللا  يمللللمادليلللل ملللن خلللالل مع م 
الهصلللافا " مملللا يلللؤلط  -المخلللام  - هيادلللا الللللاخ ي ل فلللال المسلللهال . " اإل

ملللللن المشلللللةال  المزعدللللل   شلللللأن هلللللذ  م  السللللل مك الع نلللللي الماغلللللم  فيللللل . إللللللى
ن إ ا ؟ م للل لملللاذأنالللا هعمللل  شللةل  ا للل  م  يلللاط أنلل    ي لللم أسللهااهيدي  اإل
ن هلذ  اللايمل  الهلي ين غلي ألااك السل ي  ل غايل  ميفهلا  اإلن  ه لم منلميل  ةا
للل  المؤيللق ملن ت ل  األ ع لى اللاغ  اإلتناعله مي   اإلعال ن هسهخلماا مسا ل أ

سلللهااهيدي  ع لللى اللللاغ  ملللن الشلللع ي  اللا مللل  لإلنللل  أميلللال "ديااللللل مي  لللا"  لالللا.
نادا مشمتا له ميل  هغييلا سل مةي علن  عه ااهاإ لل    هؤيلها فإن األ اإللااةي 
ن يهصلللللا  النلللللاس  للللللا  أن نهمتلللللن أيمةلللللن   يلللللث يملللللمل "  اإلتنلللللاعلايللللل  

ميالين  صماق مناس   ن م هذ   يةمنماذا ل  إي  اإلعالمممصمف  لا  في امشه  
لللىم  ".الامشلل  ن ألينامي  يدلل  سللهااهيدي  السلليةم إلللل  دليلللق هلللع  أن هواللا أ ا 

 م امل  هداي ي . عه اا إ  لإلتناعي مى هذا الهفسيا 
 : الثقافية اإلجتماعيةستراتيجية اإل

ن السلللل مك يمةللللن أساسللللي  لع لللل  الللللنفس ع للللى فهااضللللا  األ ينمللللا همللللم  اإل
ن أخللال هفهللا  األ اإلدهماعيلل السليلاق ع يلل  مللن تللمل لاخللل الفلال فللإن الع للم  

ميؤةلل ع ل  لااسل   نسلاني هشلة   تلمل ملن خلااج الفلال.تلاا ة ياا من السل مك اإل
المدهمعلللا  ال شلللاي  ع لللى الهلللأ يا الملللمل ل  مافللل  ع لللى السللل مك، ةملللا يؤةلللل ع للل  

دهمللاع فإنلل  يلللاس مللا ع لل  اإلأ للى هياةللل ال ةلل  مممااسلل  السلل ل . السياسلل  ع
ساسلا ملا أ  ةلل هلذ  الع لم  ع لى سل مك الدماعل  مهضل اإلدهملاعي  هأ يا النوا

 هفسللياا  السلل مك ال شللاط الهللي    لل  ل لع لل تللم  ل هن للؤ  ل يعلل  العمللل ال شللاط.
مملا فع هل   اإلتناع إسهااهيديا في مضن   ة يا صغاأالعمامل خااج الفال لماا 

ساسلللا أ هضللل مملللن ذللللك، فإنالللا  الللللاخل إللللىالهلللي هنولللا  اإللااةيللل  سلللهااهيدي اإل
ميللل  من هوالللا المللللاق الأملللليس ملللن العسللليا  خصللل ا هملللم  ع يللل  نوايلللا   لي للل .
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ن يشليا أن الماء يسهلين  سامل  أذ إفي السيلاق ع ى الس مك ال شاط، ل  ماف  
 خللللال، فمللللانمنأم ةللللاق مللللن الصللللع  هفسللللياها  ع للللااا  عمللللال أم  لللل  مللللن أ إلللللى

لل س فلللي نفللمس العسلللةايين اليا للانيين خلللالل ال للا  العالميللل  ا  " مشلليلم" اللللذط غ 
يةيللل  الهلللي ما لللل  هةلللن الملللما  األ  أعملللالفلللاال ملللنا  أن يملللم  أ إللللىلل أال انيللل ، 

 -نه اايللل ا ة الللا فملللل ةلللان تلللالق الللللا اا  اإلن هفامالللأةانللل  هلللماداا  هسلللهلين 
ن ل ليلاان ي  ملمن  للا اا  م م ل    ملم   ملن المنا لل مهل  مه افلم -الةاميةازط

لمن مةلللانما يهعمللل أهللللافا  إللللى  ملللا يةفلللي ل مصلللمل إملللليس للللليا  ملللن المتلللمل 
شلخاص مدلانين،  لل ملل  يةلن هلؤ ء األيل ، مايةالسممل فم  السفن ال  ايل  األ

للاا مهل  لا   ملافها . م هلى الدنلمل إا يهصافمن  شةل ل يعي ل غايل  فلي ةانم 
   السللةاةين ي مللامن  لللمناأم  ال ايللمن ةللانما ي مللمن  أنفسللا  مللن فللم  الصللخما

نسللال، م نالل  يخللافمن معام لل  األ، للليس ألاسلللهفللالط المتللمع فللي األ مللا هللم عللاا ا 
 مفملا اإلدهماعي  عم   ماسل  الهنش    1ل علم، مهم شعما ه  غاس  سهسال اإل

سهسللال  شللي ا فللم  لاتلل  ه م الل ، اإلأم  سللالمعهملللا "  مشلليلم" الهللي هدعللل األ
ةللن هدميلللن مةللان المللم   أيلللليا   للال مشللافا م لللليال مفضللال لللليا . مملللن المم

 ن أما نعهمل  منم ال هذ  الس مةيا  الهي ههنات  ة ي  أتا م    نااي  لاا من 
م يليلل  مهللي مادلل  الزمدلل  ي الانللل الهصللما ، مسللم  هشللمل عللالق "السللاهي" فلل

العلالا  ةانل   ن ه مي  نفساا ع لى م اتل  زمدالا المهلمفي، مم لل هلذ أالمفي   
مهةللذا   يمدللل شللك  لللاا الدماعللا  الهللي ه لللث فياللا.إل يعيلل  ممشللاف  فللي 

مال مافيللل  هةفللللل خلمللللا همديايلللل   اإلدهماعيللل ن ةللللال ملللن العمامللللل أة يلللا فلللي 
ن هايلن أم لل هلذ  العماملل الخااديل  يمةلن   س مك ال شاط، ملاذا الس  ، فلإنل
ن مللا إ .2اللله ة  فياللاأم  نلل  يمةللن ل فللال ه ليلللهاأفهللاا  إمللن  لإلتنللاعساسللا أ

                                                           
1
  م ما هالها. 711ص مادن س   ذةا ،   سن عمال اللين المةامط، لي ي  سين السيل، نوايا  اإلهصال،  - 

2
  .717المادن السا  ، ص - 
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الخاصلل   اإلتنلاع للل مسللا ل ن ه  أفعاللل  هلم  إدهماعيل سلهااهيدي   مافيلل  إههل  ل  
نشللل  ةلل  األل  للا  ال مافيلل  ل عمللل الللذط سللم  ي المهأم  ،اإلدهمللاعي السلل مك 

هيدي  لللمال سللهااسللهخلم  هللذ  اإلأ  متللل  ن ي مماللا.أ اإلعللال الهللي ي للامل ادللل 
متللل ةللان فةللاا هدللا  منللهج مللا، هةللمين األ إلعللالقعللالن عمللمل عليلللق فللي ع لل  اإل

العالميللل  عملللا  ال لللا  أعلللالن علللن السلللدا ا فلللي ملللن الصلللما الةالسللليةي ، اإل
ملللما المافمضللل  ان الهللللخين  النسللل   ل نسلللاء ملللن األمللللى م اشلللاق ، عنللللما ةلللاأل
النسلللاء ع لللى الهللللخين مامللل   لهشلللدين  عالميلللإدهماعيلللا، مةلللان هخلللليل  م للل  إ

نسلاء ن الأاسلخ   لين الدمالما ع لى نللا  ماسلن ذ ةان من الصما الا إصع  ، 
لاك المع نللللمن عللللن أخالتيلللل  ممللللن ذلللللك، فمللللل الالهللللي يلللللخن يفملللللن تلللليمان األ

سهلاعما إعالق هعاي  تماعلل إذا إنا  أن نص  السةان   يلخنمن، م أالسدا ا 
ن أمملن  اهفاعلا شلليلا.إيلخّن، فإن م يعاها  سلم  هاهفلن  الس مك لدعل النساء

ند للللما فللللي ذلللللك  مضللللمح مةللللان  للللين  مللللا تللللل هل لللل   علللل  المتلللل ، فللللإنا األ
ملاأق دمي ل  يد سلان ع لى ا  نيل  م أالشاياق في ذلك ال ين منوا ادلل  عالنا اإل

ضلللف  نالللا هغماهلللا ال شلللا ش، مهلللم ينفلللث لخلللان سللليدااه   عيللللا مع لللى مداللل  
ط" م عللل نفللث ت لليال ن للم أهميللل المللاأق ن للم  فللي شللم  تا  لل  "عالملل  اضللا،  ينمللا 

خلللذ أيللللخّن السلللدا ا، م  نسلللاءعالنلللا  هوالللا فيالللا فهلللاق تصلللياق فملللل،  للللأ  اإل
الااسلللخ ، هلللي  سلللهااهيديا  للللل اإلإفلللإن ع يللل  م  اله لللمل يمضلللي فلللي لايمللل .

الهللي سللي لث لاخ اللا العمللل، ممللن هملللي  هعايفللا   اإلدهماعيلل هصللما الهمتعللا  
افل  دملاعي ن هةفلل الاسلال  والما هم أالمال  هلم ، م ألط هصا  مناسل  مافي  

ن ه ملللى هأييللللها ملللن الدماعللل  أن الهعايفلللا  المعامضللل  يدللل  أط أفلللي اللللاأط. 
م ل س مةا شلاذا غيلا مم لمل. ن ه ذما  ذمه  سم  يأن الفشل في ا  المناس  ، م 

يل  ملن خلالل اإلعالمسلهااهيدي   ة لاق فلي ال ملال  خيلا هسلهخل  هلذ  اإلفي األ
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ال مللللاس  إل للللااق للللل ة للللاا المسللللؤملين أأم  هعيللللين شخصللللي  معامفلللل  دماهيايللللا
 فاال الدماما.أمن من دان  المنوما  المخه ف  م الهعام 
 بناء المعنى: ستراتيجيةإ

  نللاء الصللماق الذهنيلل أم  الللناج ال الللث لإلتنللاع يةف لل  الهللأ يا فللي المعللاني،       
نشلاء ملعل  الصلماق الذهنيل  إالدماهيايل  فلي  اإلعال يدا ي  مهسهخل  مسا ل إلا

هعلللل أم  مللن خللالل مصللالا غيللا م لللملق ل مع ممللا  المهنافسلل ، الهللي هصللم 
الشلؤمن  إللىملن المنهدلا  الهداايل   شليءاهلا النلاس علن ةلل خ   أ  المعاني الهي 

ساسلللي لملللا أمل م للللأ أهلللم  ن الفعلللل،ن المعافللل  هةلللمّ أفهلللاا  إالسياسلللي . ةلللان 
ن مفاهيمنللللا اللاخ يلللل  أدهمللللاع ةهشلللل  ع مللللاء اإلإ ن ع لللل  السلللل مك، منسلللمي  اآل

ن أعهمللللنا إهزملنلللا  هعايفلللا  ل مماتللل ، فلللإذا  اإلدهملللاعي)المعافلل ( علللن النولللا  
علال ع ملاء اللنفس أمةلذلك  فإننلا سلم  نهصلا  مةأنل   ميملي،ممتفا ما  ميملي 

 ، مالهللأ ياchemataSالماتللن"خللل  لمعللاني الةهشللا  الم لللأ الملللي   مفاللمما  عللن "إ
هلذا الم للأ  اإلهصلاللملج ع ملاء أالمعاني ع ى السل مك ال شلاط.  ل   الممط ل ناء

ع ى الس مك ال شاط، فمسلا ل  اإلعال الملي  في صياغها  لهفسيا هأ يا مسا ل 
ال ميملللي،  هةلللمن "الصلللما فلللي اؤمسلللنا" م"هنملللي" معهمللللاهنا علللن العلللال  اإلعلللال 

ناا هنشن، مهمسن، مهغيا، مه  ل  المعلاني لة ملا  فلي أمهؤ ا في س مةنا، ةما 
ذا ا  سلهدا هنا ل ممضلمعا  المخه فل . م إمهؤ ا هلذ  الهعلليال  ل معلاني فلي لغهنا، 

سلل مك  لللمن ن هعلللل المعلاني مهللؤ ا ع للى الأيمةللن  إلعللال ان مسللا ل أفهاضلنا إ
  ا سللهااهيدي   نللاء المعللاني  غللإعهمللال ع للى سسللا ةافيلل  لإلأتصللل، فللإن هنللاك 

ن هةلمن أالدملاهيا يدل   إللىهغييا الس مك علن تصلل، فالمع مملا  الهلي هنملل 
ع يلاا دليللا، فلإن اللناج ذاهل  سهااهيدي   ناء المعاني هعلل هإن أفعال . مفي  ين 

هميللل  الهلللي ةانللل  لالللذ  ن مللللل األعلللم  للل  الديللللق صلللمل  المليمللل ، مملللن األألللل  
علالن علن اؤيهاا في هغييا ة يا  لث في اإل سهااهيدي  في الماضي، يمةناإل
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عالنللا  هؤةللل ع للى هصلل  العشللاينيا ،  يللث ةانلل  صللما اإلالسلليااا  فللي من
ل لماا إمانللل ، مالهلللمفيا، مالمهانللل ،  للل  دلللاء ، األايلللا الميةانيةيللل  المم لللم   الللاالمز 

سللهااهيدي  دليلللق هعهمللل ع للى إنللهاج ا  اا  دللمالان، م دللمالان مؤسللس شللاة  سلليا
اأق  سناء فم  صامق مإمسل اس  اممانسي ة يا، ه لم في  إوااا سيااق هع م 

مالاممانسلللي  مالدملللال مالملللاح  لللال  السللليااق تهنلللاءإمذللللك ل لللا ل  لللين  دلللمال تلللمط
 .1 لمل

 القيم كمودخل لإلقناع. المطلب الثاني:
لا اا آدهماعي، م هؤ ا في إمن خالل نوا   ي اإلعالمهعمل المؤسسا   

الهلي  معلاييا ذاهيل الن العمامل: ةمعاييا المدهمن م تيم  م هماليل ، م ممع  مدم
م  نهملاءا يلمل، اإلما ، الهداهلم الهع لي ، اإل اإلدهماعي هشمل عمامل الهنش   
علللاييا المانيللل  م هشلللمل سياسلللي  المسلللي   مال إللللىضلللاف  إالدماعلللا  المادعيللل . 

، م معاييا خ اا المها  ، م عالتا  العمل م ضغمل الا األصي  م ماإلعالم
Waren Breedالدماما. يال ال ا ث "مااين  ايل" 

 لمال تلل   فلي  عل  األ نل أ، 2
الهلي هملن ملن  ملل ، م لليس  ع لى هغليل  ةام ل  لأل للاث اإلهصلاليمل  الملا    

يغفللل  اإلهصللالي، م لةللن المللا     نلل  عمللل سلل أأم  لهمصلليا غفللال نهيدلل هللذا اإل
م ل  فلللاو ع لللى  اإلدهماعيللل  ساسلللا منللل   المسلللؤملي  إ للللاث   األا همللللي  عللل

 يانللللا أ اإلعللللال ى مسللللا ل ضلللل   ، فمللللل ه  المدهمعيلللل أم   علللل  الفضللللا ل الفاليلللل 
ةلل     هملليا يء فلي ماد الا اللذط يفلههسلامح  عل  الشلأم   الس   الص في،

 لللاا الهلللي هاللل  الدملللاهيا، م ذللللك اغ للل  منالللا فلللي هللللعي  تلللي  المدهملللن م خاأل
نملللال ال مافيللل  السلللا لق فلللي ع لللى  مايللل  األ اإلعلللال هماليلللل ، ةملللا هعملللل مسلللا ل 

 هلللللاا  ادلللللال الللللللين، المضلللللاق، إم لللللل الاأسلللللمالي ، اللللللم ء ل لللللملن،  المدهملللللن،
                                                           

1
  .712المادن السا  ، ص  - 
 . 733 ، ص7112 سن عمال مةامط، عال  عللي الع ل، نوايا  اإلعال ، ماةز   مث الااط العا ، الماهاق،  -2
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مالللللا ، ادلللللال الملللللما  هلللللمتيا ة لللللاا السلللللن، الملللللالق، األيللللل ، المدهمعلللللا  الم  
الللذين يمممللمن  ه للك  األفللاالنهمللال إ اإلعللال المسلل   ، م غال للا مللا ههدنلل  مسللا ل 

ليلل    للالمي  ة ههمللا  هزايلللن اإلأال مللافي ل مدهمللن. ةمللا ندللل لهلللعي  ال نللاء  لماااأل
 يلث لألفاال،  سهاالةيالس مك اإلالهي هنامل  لااسا  في ال  مث م ال لإلتناع

 الا مدل  علق لااسلا  لهفسليا سل مك المسلها ك، م معافل  اللايمل  الهلي هلؤ ا 
  إعالميلللل  مللللا هللللي إ ط اسللللال أن أعه للللاا إع للللى  خهيللللاا،المللللي  فللللي ه ليللللل اإل

ط مدهملن ملن المدهمعلا  أفلي  نعةاس لنوا  تيمي م مماتل  ذهنيل  م دماليل إ
م  اإلدهماعيل ، ممن صلنن ال ي ل  نهادا لوام   مافي  في المت  الذط هعل المي 

ن المي  هلاه ل  صلف  م اشلاق  لنمل  يلاق الفلال، أ إلىهع يا عناا. همصل ةاامن 
ممهزايلللا فللي    لماا نشلللان ل ملليأ" ممنلل " م "فينسللمن" م" سللةمن"  فيمللا همصللل

ساسللللي  لشللللاا ي ، ةمللللا يسللللاعل فالللل  المللللي  األهخللللاذ المسللللها ك ل مللللاااا  اإعم يلللل  
يلل  ع للى خ لل  اإلعالمالاسللا ل أم  الدماللما م ا لاللا  المنهدللا أم  ل مسللها ةين

ن أنل  يمةلن اي  يدالل منولام الخصلا ص النفسلي  م ع  فاص هسميمي  دليلق،
هميللل  مللن العماملللل الليمغاافيللل " العملللا، أة لللا أهةللمن الصلللماق النفسلللي  ل دماللما 

 إسللللهااهيديا ن عنللللل م ضللللن هميلللل  مةللللا  مللللي  مللللن األذن فإ 1المسلللهمل، اللللللخل"
 : 2س ا  هيأق لعالني  م ذلك لعفي الاسا ل اإل اإلتناع

 يدا ي  عن المنهدا  مالخلما  الهي سيه  همليماا.إ  مؤشاا  لناا همأ 
  ن هدذ  المسها ةين.أهمهاح منهدا  دليلق يمةن 
 إلللىشللاااي ،  يللث هشلليا شللااا ع للى مضللن ال للاامج اإلهسللاعل ادللال اإل 

 اا.إسهخلامنشل  م الممات  الهي يمةن األ

                                                           
اسا  ياغا، ها: صالح خ يل ا م اص ن، مسا ل اإلعال  م المدهمن مدا  نوا نملي ، عال  المعاف ، الةمي ،  اا ا -1

 . 23، ص 7107 سا ما
2
  .071، ص 7111، مةه   عين شمس، الماهاق، 70ل ع  اسعل، الهسمي  الفعال، ةي  هماد  ه ليا  المان - 
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  هلاا إساسلي : أا مل  ل ملي  ههةلمن ملن  مانيل  تلي  ، ت Lynn Kahleعل "ةاهل"أ
لشلعما  اإلندلاز، ه ميل  اللذا ، خاين، امن، العالتا  اللاف   من اآلالنفس، األ

  ااق.نهماء، ال ام م المهع  م اإل ساس  اإلخاين، اإل هاا  من اآلاإل
شلااا فلي ةلل ملن المسهخلم  فلي اإلماان   ين المي  سهخلماا "ةاهل" ل ما  م 

يلل ، م هأ ياهللا ع للى تللي  مايةلمانيللا م الم يللا  المه لللق األأاللللانمااك، م غللا  
ندللاز ن تللي : المللاح، المهعلل ، اإلإهضللح مللن خللالل اللااسلل  إم   للا ا ،آالل  لل  م 

ه  أمن ةل اء تيم  األخهاا اآلإ ناء في هذ  اللمل،  ينما أله  المي  للل اأةان  
 لللاا الملللي  ةمهغيلللا مسلللاعل ع لللى فاللل  عهإ إللللىللللليا . م همصلللل "ةاهلللل" تيمللل  

          ن المسها ةين الذين ههمفا للي  تيم  المهعل  أ خهيااا  المسها ةين، فندلإ

مااةل  م لللق  إسلهخلا شلاااي  علن   ياغ من م ي   لمن فلي الاسلا ل اإلم الهافي
لللليا   الللذين ههللمفان المسللها ةين أماللمق لمللذاتاا المللنعش،  ينمللا ندللل ملل ال مللن ال

ملن  من علن الاسلا ل الهلي هملل  لال  مااةل  م لللق  ساس  اإلنداز ياغتيم  األ
نهللاج،  ينمللا المسللها ةين الللذين ههللمفا لللليا  تيملل  الماللمق لزيللالق تلللاها  ع للى اإل

مااة  من المامق ةمدال من  إسهخلا  من في ياغ ،خاينالعالتا  اللاف   من اآل
الللللذين ي هزمللللمن  اللللذ  المللللي   األفاال، م ع يلللل  فللللعيلللل اإلدهمامدللللا   المشللللااة  

شلااا،  يلث يعه لامن مصللاا ل هلأ يا م  امن سمتا هاملا م مسلهالفا عنلل اإليعه
ندلاز فال  يسلهخلممن اللذين ههلمفا للليا  تيمل  اإل األفلاالما أ. اإلدهماعيالهأييل 

مدللل  . ةمللا 1 للاثمللمزا لمةللانها  م للل السلليااا  م األالمنهمدللا  الهللي هعه للا ا 
المي  الشخصي  الهي  إلىسهنالا إااسا  الهي تام   هصني  الدماما  ع  الل

 للل ال للا  ين  ماةللز ال  للمث أا ،  يللث مضللن " اانملللل ميشلليل" ه ةلل  سلل مةياه
هسلللهخلم  العليلللل ملللن المةلللا    اللللذط( S R I)   دامعللل  سلللهانفمال ا مايةيللل 

سللل م  أم  نولللا  الملللي شلللةال الهدز للل  "شللاااي  يل للل  ع لللى هلللذا الشلللةل مللن األاإل
                                                           

  .10/19س مل العماللي، ص 1 
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ماةللز  ذ تللا إ VALSخهصللااا  للل إميامللز للل   ”value and lifestyle system “ال يللاق 
مهمليملل  عللا   0321سللن   0مايةيلل   مضللن فللالسال  للمث  دامعلل  سللهانفمال األ

ةل الملي  الشخصلي  ل مسلها ةين فلي هشل مهلم م لامل اا للق لمصل  ةيل  0321
خللال هلل  أتلا  الماةللز  لااسلا   0310خلا عللا  ماأمايةلا تللااااها  الشلاا ي  مفللي أ

يلن يصل  أ 0313مذلك علا   7مهملي  فالس 0ساساا هعليل نممذج فالسأع ى 
ساسلي  ملن المسلها ةين ملةلل شلةل تيمل  الشخصلي  أشلةال أ ال ل   0نوا  فالس

 الهي همدا  مهي:
: هلؤ ء المسلها ةمن مميللمن  الملال م يدللمن حتياجاتهم وتضامإم دهوودالذين تق
  :إلىساسي . م ينمسممن  هياداها  األإفي همفيا  صعم  

 : الفمااء ، ة اا السن م ال عيلمن عن ال ماف  السا لق.الناجون
: الشلل ا ، ال افيللمن، م الللذين هلل  ع للى  افلل  الفمللا، م لةللنا  الااذين يقاسااون

 يايلمن المضي تلما في العال .

 :الذين يتوجهون من الخارج
 المم لمن، المندزمن(مهض  )المنهممن،  

      الماضلي إللىذماتا ، علالفيمن، ي نلمن أليمن في ي: م افومن هم المنتمون 
 م   يمي من ن م الهدا  .

 فلي مضلاعا ، هنافسليمن، م   ي ملمن أ: منهم من شةل ة يا، ماعلمن المحاكون
 نا  يايلمن ه مي  ندا ا  ة ياق.إالمؤسس ، 

عمللال فللي عللال  المانيلل ، فللي مدللال األ للما : تللالق المدهمللن الللذين ندالمنجاازون
 يما  المالي .تالخياي ، م ال ةمم  لليا  مااةزه ، شااها ، م 

 : الذين يوجهون من الوداخل
ا  اللاخ يل   لل  يل   ادلاه شلااء المنهدلا  له  إلىيميل هؤ ء المسها ةمن 

 :مهض   خاينااء اآلآمن الهفةيا في 
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 شلق. ، م هةامن، م فاليمن سهعااضيمنإ: ش ا ، نادسيمن، المعتودون

النمم الللاخ ي م الملذه   لل  ملن المعهللين، ماهملمن تلأ: هل  نسلخ  التجريبيون
 .1الل يعي

 :الواعون مجتمعيا األفراود
ل  مايللل   للل  المهماضلللع  مالمؤيللللمن لمضلللايا مالمؤمنلللمن فلللي المعيشللل  ال سللليل   

 سهاالةي ، الهنمي  المسهلام .ال ي  ، النزع  اإل

 النضللج النفسلي، الهسللامح، ال ملل ، خيلاق، ههميللز أ: م هلي ف لل  فاعيلل  المنااودمجون
ن أعالنللا ،  يللث اهللل اإلهد إلللى  الللذا . هللؤ ء النللاس يمي للمن يللممف سللف  ه 

ا ح الدماللما عللن  عضللاا ذن هخه لل  شللا إعالنللا  يسللهمي ا . علللل ت يللل مللن اإل
                             ساس المي  م المعهملا .أال ع  ع ى 

 شةال من المسها ةين مهم:أفمل تل   ماني   7ما فالس أ
 المناض من -عهماليمناإل -المدا من -المندزمن -الناضدمن –الذا   م ممم

   .المةاف من –ال افيمن 

عنصلللاا ( لااسللل  المسلللها ةين ممعافللل  تللليما  7( م)0فلللالس) نملللمذجيعه لللا 
خهيلللللاا إنالللللا هسلللللاعل ع لللللى أ ي ،  يلللللثشلللللااا هاملللللا عنلللللل هصلللللمي  الاسلللللا ل اإل

شللاااي  المال ملل  لةللل ف لل ، ةمللا يعه للا نوللا  فللالس مسللي   يمةللن سللهما   اإلاإل
من خاللاا ا ل خصا ص المسها ك  أنمال شااء المنهدا  المخه ف  الهي ها ل 

فللللي تللللاااا   الهللللأ يا إلللللى" م الهللللالي المصللللمل Consumer" ego  للللذا  المسللللها ك
اللللذين يمللللمن ل مهعللل   األفلللاالن أالشلللاا ي  فع لللى سللل يل الم لللال ندلللل  المسلللها ةين

ح المللاح مالشلل ا  شللاااا  الهللي هاةللز ع للى ام ة للا لإلأهميلل  يسللهدي من أةميملل  
 ملللي  هلللم فلللي شلللااا لسلللهعمال اإلإن أةملللا  شلللاااا  المشلللام ا  الغازيللل .إ م لللل

اللللللذط يفةلللللا  لألسللللل م نعةلللللاس إ  إن الملللللي  ملللللا هلللللي أال ميمللللل  هدسللللليل لفةلللللاق 
                                                           

1  Naturalisme   :الل يع  هي الهي ه ة   ني  م س مك الةمن. يال اه اع المذه  الل يعي ان تمانين-  
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ناللا هسللاعل أعينلل  مفللي فهللاق زمنيلل  معينلل ، ةمللا شللخاص  لل  فللي نلللا   مافلل  ماأل
 ةللاما  فللي ضللمء مللا يضللع  المدهمللن مللن تماعللل أم  األفللاالع للى همديلل  سلل مك 

ه ليل الغايا  الم  ى في  إلىالم اشاق ل س مك  هلا ههدامز األ   ممعاييا متل
لااملل  لنمعيلل  ال يللاق.  لللل المؤشللاا  اإل يللاق فاللي ع للى  للل هع يللا "امةلليش" ا

ن لليل  معهمللا  ا هلا نسل يا يم لل أن الشخص للي  تيم  معين  يعنلي أف ةي نممل 
شلاااي  عنلل ال لليث ك الا ل الذط همم     الاسا ل اإلهفضيال مهذا ما يفسا ذل

ن هذا الا ل يدعل من المسها ةين يسعمن أعن المنهمدا  ما لاا  المي   يث 
ناللا ه مللل امللمزا  ضللااي  فالل  يمهنللمن سلل ن مالخلللما  ألتهنللاء الا  الهفضلليل م  إلللى

خللالل تهنللاء المنهللمج فللي  للل ذاهلل  م للذلك فالل  يفضلل من مللن إماه للل   مللي  امللمزا 
ن يهم لل أال يلاق، ف مدلال  أهللا هللفا ملن أم  شةال الس مكأالمنهمج شةال من 

أم  غيلا شلعماي  معيلاااأم  الشخص الميم  في المنهلمج مهصل ح  صلماق شلعماي 
سللللهماااها ن للللم الممضللللمعا  مالمماتلللل  ا  ا  م هداهللللم ةمللللا لهمديلللل  السلللل مك ماإل

ذن معافللل  تلللي  النلللاس همةلللن إ شلللاااي .ه لللل   الللا مالمململلل  فلللي الاسلللال  اإلالما 
 أفلللللللاال ذما  أن ملللللللن معافللللللل  الة يلللللللا علللللللن الدمالللللللما م يلللللللياإلعالمالمسلللللللمتين م 

 . 1مهفضيالها  في مخه   المدا  
 و التغير الثقافي. اإلجتماعيالمطلب الثالث: التغير  
     سما  الةمن، يملس دمانل  ال يلاق الماليل  مالمعنميل ، منيعل الهغيا سم     

       مالدماعا  م المدهمعلا ، يملس الملي ، العلالا  مال مافلا ،  األفاالم يمس 

سللل م  أ، اإلعلللال م يلللاه ل  اله ضلللا، الهنميللل ، الهملللل  م النملللم، الهةنملمديلللا م 
هلم  اإلدهملاعيم لايمل  ال يلاق. م الهغيلا  اإلدهماعيل ال ة  ةما يمس الهنشل   

ط فلي  نلاء المدهملن م مولا   أ، اإلدهملاعيالهغياا  الهلي ه للث فلي الهنولي  

                                                           

11.1اا ا اسا  ياغا،   خ يل ا م اص ن، مادن سا  ، ص  -
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 اإلدهماعيللل ، م تلللل يملللس هلللذا الهغييلللا الملللي  1م المخه فللل  هلللذا ال نلللاء المهعلللللق
 . اإلدهماعيم الهفاعل  لماافيساه  هذا الهغييا في هغيا مضممن األ

، اإلدهمللاعيمةانيلل  هعلللل مصللالا الهغيللا إيؤةللل هللالةم   ااسللمنز ع للى م 
، م يسلهنل هأةيلل اإلدهملاعيدزاء النس  أط من أن الهغيا تل ين    من أ معنى 

زاء نلل    يمةللن ألدللأمعنللى عالتللا  الهسللانل، الهللي هعنللي فالل   إلللىهللذ  المممللل  
هصلللللل ح مصللللللالا مسللللللهم   إل للللللااق الهغيللللللا ن أ اإلدهمللللللاعيمعينلللللل  فللللللي النسلللللل  

الم يللل   األنسللا فللي عالتهلل    اإلدهمللاعي، م  للذلك يشللةل النسلل  2اإلدهمللاعي
  مل   اإلدهملاعييعه لا النسل   ذإم شلامل، لاا عا  إة اإلدهماعينس  الفعل 
            الشخصلي ، الم يل  ةالنس  ال مافي م المي  ، نسل   األنسا في س س   

 األنسلا ن لةل نس  من أن نؤةل ع ى أاه الا  ذلك   ل إم ال ي   الفيزيمي ، م 
ن نس  إالمداماق. ممن مدا   ااسمنز ف األنسا  لمل  الهي هفصل  ين  م  ين 

مالسلليلاق  النسلل   لنسلل  الفعللل   مةانيلل  الضلل لإالمللي  هللم الللذط يمه للك ال مافل  م 
 ساسيين:أمذلك من خالل  علين  اإلدهماعي

عللاا ، العللالا  م عياايلل ) المعللاييا م الهماليللل، األمللن خللالل المماعللل الم وال:أ 
فيلؤلط  الثااني ملاأ. اإلدهملاعيالمانمن( الهي ههملى هنوي  الهفاعل لاخل النسل  

لمةللمن ال مافلل  م المللي  السللا لق فللي المدهمللن  األفللاالسللهيعا  إن خللالل فاع يهلل  ملل
لماا  اإلعلللال هلللؤلط مسلللا ل م الهلللي  -اإلدهماعيللل علللن لايللل  عم يلللا  الهنشللل   

  فللي ال نللاء اللللافعي ل نللاء الشخصللي  يللث هصلل ح ال مافلل  عنصللاا مةمنللا  -فياللا
النسلل  هغيللا فللي نسلل  الشخصللي  م  إلللىن الهغيللا فللي ال مافلل  يللؤلط أذلللك يعنللي 

ن أط هغييا ي لث    لل أن أذ إم العةس ليس ص ي ا  الضاماق.  اإلدهماعي

                                                           
1
  .70، ص 0339لاا المعاا ، الماهاق،   ،7ل م مل عال  غيث، الهغيا اإلدهماعي م الهخليل، - 
 ،7101، 0ع ياء ع ي شةاط، الهغيا اإلدهماعي م الهغيا ال مافي، ل م ممل لي  ، م مل م ممل الدمهاط، ع ي -2

 . 070لاا الميساق ل نشا م الهمزين، ا الن، ص 
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ع للى مةمنللا  أالمسلليلاق م الهللي هعه للا  اإلدهماعيلل  األنسللا يوللل خاضللعا لمللي  
الهلي هل ل  ملن خاللالا  سلالي األال ناء من  يلث فاع يهالا، فلي  لين تلل ههغيلا 

سلللالي  تلللل ههغيلللا يالللا هلللذ  األالهلللي هعملللل ف اإلدهماعيللل ن الم للللا  أالملللي ،  لللل 
 للاين  لللمث همللن  اغ ن نمللل المللي   ا لل    يهغيللا  للالأنز يضللا، م يؤةللل  ااسللم أ

لهزامللا  ن يهمافلل  مللن اإلأهغيللا  نللاء النسلل     للل ن إ نللاء النسلل  م ع يلل  فللفللي 
. اللللذط يفلللهح لنفسللل  نافلللذق ملللن 1ساسلللي  فلللي ولللل سللليلاق نسللل  ال مافلل الميميلل  األ

 هأميللا مالصما يموفاا الناس في فال  م فةاهي همفا األال اإلعال خالل مسا ل 
 همةيل الملي  المشلهاة  إلى اإلعال هميل مسا ل تلا ة يا من هدا ها  اليممي ، م 

الهشلليل ع لى المماعلل الهلي يعملل فلي و الا النولا   إلىماممز الهما ل  اإلضاف  
 ،اإلدهملاعي، فاي ه نلي الماتلن  ةيفيل  هضلفي الشلاعي  ع لى ال نلاء 2اإلدهماعي

 لللا   لايمللل  مهعليللل  فلللي أ اإلعلللال لهغيلللاا  الهةنملمديللل  الهلللي مسللل  مسلللا ل ام 
العالتللا  ، المؤسسللا  م مهسللااع  فللي المللي ، المعللاييا إدهماعيلل  لللمث هغيللاا  

 .3اإلدهماعي 
 
 

                                                           
1
  .091المادن السا  ، ص  - 
  .990عزط ع ل الا من، سعيل  ممعيزق، اإلعال  م المدهمن، مادن سا  ، ص  -2

3
 . 20، ص 7119، لاا الشام  ل نشا م الهمزين، ا الن، 0مادل الزيمل، الش ا  م المي  في عال  مهغيا، ل - 
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ننمما أال إفممي الجزائممر  اإللعمممااالكبممرا الممحظ ةبظممت بيمما  ممارة   رغمما اميمةممة
و مرببممة ال ممي  ممي    يممحا ال ممارة  فممي مرببممة ممما ب مم  اإلسمم  مال ر ئةنمما بصممرإ

ن يممممحت ال غةممممرا  مسمممم  أإلممممت   ممممار اإلمممممع  لعمامةممممةاإل غةممممرا  فممممي المنظومممممة 
حالعممة و ال بفزةممون ال ممي ب ةمم  بكممرا افة المك وبممة ف ممو.  ون متسسمما  اإلالصممب

فمممم ا مجممممال  أةممممن. 2102لعبممممت السممممبوة ب ممممت صمممم ور ال ممممانون ال  مممموظ سممممنة 
 السم ي البصرظ .

السةاسمممةة و   ببا يممماة ف  مممةة  امو ممما كانممم  الصمممبافة المك وبمممة ريةنمممة 
اإلق صمما ظ ورثمم  الجزائممر و مم ةة سممببةة جمم ا سممواى لعبممت المسمم وا  اإلسمم  مال

بةممممخ  اإلج مممممالعيلعبممممت المسمممم وا أو  ن اجةممممةإبةممممخ ال ممممرا  و غةمممما  قالعمممم   
ر فمما  إبةممخ  لمسمم وا الث ممافيلعبممت اال  رامممل...أبفمما  البممر  مممن ة ممامت و م 

ممما المسمم وا السةاسممي فبمما ةببممخ أو غةمما  لاوممارا  و اليةاكممل.  اممةممةنسممبة 
را  بمما  لعبممت نمم لع صممإاإلسمم  مالة ب ممت سمم م ع ببممماو  إن أظ ال مم   الجزائممر 

. و كمان 1قوما  الم مكبة لبمز  جبيمة ال برةمر الموونيالسبوة بمةن م  بمف ام
ت مر وممرابب  ة وفممي ممم0591غسممو  أ 21 حلممو وا ممبا منممح مممت مر الصمموماا

ة بةممممخ   ممممرر 0511لسممممنة  ن ظممممار مممممت مر الجبيممممةإ. وكممممان ةجمممم  0512لعممماا 
   سممممةر لعبةيمممما ال ومممموو ال ممممي كانمممم فمممم نلعموممممما  لب نمةممممة. اإل مممم راكيالنممممموح  

 مممكال إ. و ب مممي اإلسممم  مالالجزائمممر ب ةممم  نفسممميا ب ممم   يالصمممبافة المك وبمممة فممم
ن مممممن ن ممممائ  الثممممور  إ حإة الب ممممرةة موروبممممامكانمممما  الما ةممممة و الوسممممائل و اإل

سمواى  لعمامةمةاإلومارا  يو ال جمز المسمجل فمي اإل اإللعمااالجزائرةة في مة ان 
اى قبمممل و الكةممفة فجممل الصمممبفةةن انممحاو كممانوا منا ممبةن سممن بةممخ الكمما أو ممم

و المب   ممنيا و يما قبةمل قم   ما  كموةنيا فمي ال مار   اصمة   ماليماالثور  أو 
                                                           

1
ة  ار الك ا  0و اإللعماا السةاسية الث افة السةاسةة بةن وسائل اإللعماا و الجميورة و ةوسف  مارة اإل صال - 

  .91ة ص 2102الب ةخة ال اير ة 
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لوموبمما   إلعمامةممةيممحا ال جممز لعرقممل إةجمما  سةاسممة  .1الببمم ان ال ربةممةأو  فرنسما
 .2ور  ال برةرثبناى أل رور  لعن وموبا  و موال  ال    و ال ي    بف با

ظيممممر  لعمممم    0512جوةبةممممة  9فممممي  اإلسمممم  مالب مممم  بصممممول الجزائممممر لعبممممت   
و  ر  مممما بمممةن جوةبةمممةالسةاسمممةة. ففمممي الف ممم صمممبف   كممم  م  بمممف اإل جايممما 

سم   م  جبيمة ال برةمر المووني صمبةفة االمجايم ا ال مي كانم  إ 0512نوفمبر 
لنزلعمممة اة حا  Alger Republicanالجزائمممر و لعممما   صمممبةفة إلمممت   صممم ر ب مممون 

    الجزائرظ ب صم ار الظيور و بز  الإلت  ة0599ال ةولعةة الموقوفة سنة 
البرلممان المحظ ةمثمل لعبمن أ 0511و  أففمي  3نيا لما  م ا وموةما.أصبةف ه رغا 

 ولممة حا  نظمماا البممز  الوابمم  و كن ةجممة لممحلو الجبيممة ال برةممر الممووني  هنوابمم
  : 0519إلت  0512ف    الصبافة  نولعيا. و لعبةه  مةز  يحت الف ر  من 

 الجزائمرة  0512ثمل ال م   فمي سمنة ن اى صبف ةومةة ج ة    اب مة لب ولمة مإ
ة و الجزائممر يممحا المسمماى 0511ة الجميورةممة فممي ويممران و النصممر فممي قسممنوةنو 

 .0511سنة 

 .أمةا الصبافة االس  مارةة  

 .مراقبة الصبافة الوونةة 
 

 

 

 

                                                           
1-   Lahouari sayah .Les moyens d’information et le développement national en Algérie, Paris : 

Mémoire de l’institut français de presse, université de paris, 1969, p 35.  
2
ة المجبة الجزائرةة 0551 – 95صالا بن بوز ة السةاسة اإللعمامةة الجزائرةةة المنوب ا  النظرةة و الممارسة  - 

  .025ة ص0551ة 01لما صالة ال   
3
. 11ة ص2101لعب  الربمن لعزظة الس ة  بوم ةز ة اإللعماا و المج معة  ار الورسا لبن ر و ال وزةعة الجزائرة  - 

  ب صرف
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    إلى  في الجزائر من الحزب الواحد لعمامةةاإلالمبحث االول: التجربة 

 لتعددةةا
 الحزبةة. األحادةة المطلب االول: مرحلة

وافمممرز  و ممم ا  0519الثممماني ممممن لعممماا بممم أ  يمممحت المرببمممة فمممي النصمممف 
فممع ب اةمة   ةج ة ا في وبة ة ال ماقة بةن الصبافة المك وبة والسبوة السةاسةة

بكممما المممرئة  بومممم ةن بممم أ  ال ولمممة   ممموظ متسسممما يا واسممم  ا   يةمن يممما لعبمممت 
ي اسمن   ميماا صمةاغة السةاسمة اإللعمامال والعا  الكبرا لببما . ففي المجال 

مممع الغمماى  اإللعمممااال ممي يةمنمم  لعبممت كممل وسممائل  اإللعممماا  وزار إلممت  لعمامةممةاإل
وبنماىا لعبةمه  بولم  وزار   0519الم ةرةة ال امة لبصبافة المك وبة فمي اك موبر 

متسسممة قوةممة فممي   مممة السممبوة السةاسممةة ال ائمممة واصممبب  منبممرا إلممت  اإللعممماا
 السممممةما الجمايةرةممممة اإللعممممماابواسمممموة وسممممائل  اإلج مممممالعيلب وجةممممه السةاسممممي و 

وة ممو  ظ ب ممي ب ناةممة كبةممر  مممن وممرف السممبوة حال ومما  السممم ي البصممرظ المم
 :سبا أ حلو ل   

 . اليةمنة الكامبة لعبت متسسة ال ةبفزةون والرا ةو من ورف السبوة 

  بسممن ال نمموا  فممي  واصممل البكومممة أوبة ممة يممحت الوسممائل ال ممي كانمم  مممن
 . اممةةبال    الحظ كان ة اني من 

 الكثةممر  ب ممراف الصممبفي لعنمم بركةممة الصممبافة المك وبممة ب مم ف اإل  مم ف
  1انحاو . إلعمامةةممن كانوا ة غبون مناص  

السةاسممةة لعبممت  ي ماممما  السممبوةإلمما  كممن الصممبافة المك وبممة مممن  مممن 
بمت  نمةمة لع لعمامةمةاإلقل في ب اةة بكا الرئة  بوم ةن الحا ركز  سةاس ه ام

لع بريمما الوسممةبة ا  ه منبممر لب لعاةممة السةاسممةة و سمم  مالال ومما  السممم ي البصممرظ إل
                                                           

ة  ار الك ا  0ةوسف  مارة اإل صال واإللعماا السةاسية الث افة السةاسةة بةن وسائل اإللعماا والجميورة و -1
 .  99ص  2102الب ةخة ال اير ة 
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بمم   وابا ممه :ا الصممبفي لممة  أفكممار الثممور  وقمم  جمماى فممي أال ممي  ن ممر لعبريمما 
فكممار ن   بنممت االأمسممتول ب ة ممي ...ةجم  لعبممت صممباف نا موظفما بسممةوا ولكنممه 

   مممممح موقفممممما أو  ن ال  ك فمممممي بمممممالموقف الوسمممممواال مممممي   و نممممما وةجممممم  لعبةيممممما 
ول مممممه السمممممبوة السةاسمممممةة ل وممممما  أي مممممماا ال ممممم ةف الممممحظ رغممممما اإل 1م ار مممما.ا

  ممة الثمور  ومبا ئيما ي و جنة ت لاإللعمامالصبافة المك وبة ورغا  سةةر ال مل 
 يحت الصبافة المك وبة  كب  منبرا لب لعاةة السةاسةة ووسمةبة ف نة ة ةولوجةةاإل

ال مممرار يمةمممة لمم ا صممانع أكثممر سمم را ةجةة اممممن وسممائل ال  بئممة الجمايةرةمممة اإل
 فماى جرةم    إإلمت    اة 0519جموان  05 خ ال ي و ق م  فمي فالبوا  .انحاو

ال اصممة الوبةمم  ال ممي لمما ةمسمميا ال ممأمةا كممما  يممي الةومةممةا الجممي رةبوببةكممانا و 
الناو ة بالبغة الفرنسمةة   ا   وة يا بجرة   االمجاي او   وقف  صبةفة الوبوبلا

لعمامةما يامما إص ار جرةم   المجايم  بم ثا إةومنا يحا و ة  بر إلت  ال ي ال زالو 
ي اإللعماممممنمممحاو مسمممةور  لعبمممت الو مممع أن البغمممة الفرنسمممةة يمممي ال مممي كانممم  م
جرةمم   المجايمم   مثممل الصممبافة المك وبممة فممي الجزائممر نظممرا  صممبب أالث ممافي و و 

لا ة ع  غةةر و  سع مئة نس ة. و لف أمائة  0591لبجا سببيا الحظ ببغ سنة 
ةبمرز جيمو  البكوممة  سسم يا البكوممة الجزائرةمة ممماأال مي   ر بالنسبة لبجرائ ا

 .2ياإللعمامممممجممممل ال  مممماى لعبممممت المبكةممممة ال اصممممة فممممي المةمممم ان أالمبحولمممة مممممن 
قامة نظماا ا  الج ة   ل م ةن الو ع الج ة  و   واصب  الجيو  من ورف البكومة

 وجةمممه لغممماى الصمممبافة ال اصمممة و إلالعممممااة و ة مثمممل يمممحا النظممماا فمممي  مم راكي إ
ا ال ولممة ل  زةممز سةاسمم يا.  ا   سمم  مبيأصممبافة البكومةممة و البزبةممة ل صممبا ال

سمببةة و  سم ريا. ي مان الن و مان: لعمال ال فاى امإو  ةجابةةلعماليا اإلأ   ةا 

                                                           
1
ة المجبة الجزائرةة 0551-0595بن بوز  صالاة السةاسة اإللعمامةة الجزائرةةة المنوب ا  النظرةة والممارسة  - 

  ة10ة ص01ال     لما صالة
2
 . 010-011ة ص 2102زيةر اب ا نة الصبافة المك وبة في الجزائرة  ةوان الموبولعا  الجام ةةة الجزائرة  - 
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 امساسةةالمك وبة    بران من ال والع   لغاى المبكةة ال اصة و  وجةه الصبافةإ
ما فةمما ة مص ال وجةمه ألالعماا في الجزائرة  اإل  راكيال ي بني لعبةيا النظاا 

ن إ صممبب  جمةممع الصممبف الةومةممة  اب ممة لببكومممة.أن أصممبا سمميما ب مم  أف مم  
صممو اا بممب   بصممبافة فممي الجزائممر لمما ةمم ا  ون اإلل اإل مم راكيقامممة النظمماا إ

  و ال  رة . ف   قامم اممةةالم اكل المو ولعةة منيا م كبة ال وزةع وم كبة 
ل مممركة الوونةمممة لبن مممر ب ن ممماى ا 0511و  أ 05اح قمممرار ب مممارة    ممم البكوممممة ب

فممي مةمم ان  وزةممع الصممبف  ون وب يمما ب كممار لعوائيمما صمممابةة اإلا  ال وزةممع و و 
ن ورةم  يممحت ال مركة ال ممي ال  مموز  حا لمما ةم ا لعممإن  وزةمع الصممبف ممنمو  أظ أ
و ب م  حلممو  .1جماز  مممن ومرف البكومممةإأو  ال الصمبف الباصممبة لعبمت  أ ممةر إ

 مممأمةا  مممركة ايا ممم ا ال مممي كانممم    مممولت لعمبةمممة  وزةمممع إلمممت  البكوممممة لعمممم  
جمممراىا  ال  رةممم  ال مممي وربممم  إ  ممماح إإلمممت  إ مممافة .2الصمممبافة فمممي الجزائمممر

كم ممممكل سةاسممممي ةفممممر   غةةممممر سممممةور  البغممممة الفرنسممممةة فممممي المةمممم ان الث ممممافي 
  جماو  مممع يمحا الو ممع ال مي  جممراىا    ماح ب م  اإلإي فكمان لزاممما اإللعماممو 

ثممما لعربممم   ة0591ال الجرةممم   المصمممور  فمممي ال بةفزةمممون سمممنة أو بممم  ر  ف    ةالج ةممم 
ة 0591سممممنة  اإل ممممياركممممما   ممممرر   رةمممم   ة0592جرةمممم   النصممممر ب سممممنوةنة 

ولعموما فالسةاسمةة االلعمانةمة الم ب مة  .05913وب  يا جرة   الجميورةة بويران 
أو  النظمممرظفمممي يمممحت الف مممر   مةمممز  بمممالكثةر ممممن الغممممو  سمممواى لعبمممت الصممم ة  

لمما ةكممن ينمماو قممانون لالعممماا ةممنظا ممارسممة  0591غاةممة إلممت  المةمم اني اح انممه
ة و يحا الفمرا  ال مانوني اإللعمااو ةب   االوار ال اا لمينة  لعمامةةاإلاالن وة 

                                                           
  .99ة ص 2109نصر ال ةن نوارظة الصبافة و االريا  في الجزائرة الةازورظ لبن ر و ال وزةعة االر نة  -1

2
  .012ة ص 0552ةوان الموبولعا  الجام ةةة الجزائرة لعزظ لعب  الربمن و ا رونة لعالا اإل صالة   - 

3
  .011زيةر اب ا نة الصبافة المك وبة في الجزائرة مرجع سب  حكرتة ص  - 
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و بال مممالي اصمممبا الو مممع  اإللعممممااسمممببةة لعبمممت ن ممماو وسمممائل اللمممه ان كاسممما ه 
 . 1الركو إلت  ي ةمةل اكثراإللعمام

 .9111سنة إلى 9191 سنة من: ب الثانيالمطل
مرببممة  0595لوفمما  الممرئة  يمموارظ بوممم ةن اظ منممح     بممر المرببممة الماب ممة   

مرببممة السمماب ةة يمممال فممي الب مم ما  ممي  نولعمما مممن اإل اإللعممماااالي ممماا ب ومما  
 20ن  ا  الممت مر الرابمع لبمز  جبيمة ال برةمر المووني مما بمةن  الب اةة كان  بو 
بةممممخ وافمممم   اإللعمممممااح ة  بممممر من رجمممما ياممممما فممممي مةمممم ان إ 0595 جممممانفي 29و

يمة مه الكبمرا أب م ما  أكم    اإللعمااالمت مر و مول مر  لعبت الئبمة  اصمة بم
مو   في ال نمةة. ن  ما  يمحا الممت مر  بم  رلعاةمة السمبوة إب م   اإللعممااقوما   ع    

 ع و الكبةة لعبةه مما  سب  في   يور  السةاسةة و البز  البحةن يةمنا بصفة
ة ثب ممم  لعممم ا فالعبة يممما و لعرقبممم  ظيمممور النظمممر  الموبممم   لبم مممكبأح إي اإللعمامممم

 مراف  بم  نولعما ولوةا . يحا اإلأمن      ةهو م الج يا بس  ما  لعمامةةاإل
السمةور  لعبمت ب ماى إكومة و البز  بةمخ باولم  البكوممة من الصرا  بةن الب

 ا  الثمور  ال مي  ب م   ورا بمارزا أن ةج مل منمه أرا  البز  أبةنما  اإللعمااجيز  أ
يممحا  ا  رج  فممي ال ربةممة االة ةولوجةممة وال ولعةممة الن ممالةة و ال وجةممه السةاسممي. و   مم

ب صممممم ار ب ممممم  البممممموائا قانونةممممما  -اإللعممممممااقوممممما  –الصمممممرا  ب لعممممما    نظمممممةا 
لممووني الصمما ر  لعممن مممت مر جبيممة ال برةممر ا اإللعممماايميمما الئبممة أال  ممرة ا  و 
 لعمامةمةاإلو ال  رةمر ال مامل المحظ بم   السةاسمة  .0882 لسمنة اإللعممااقانون و 
المنبثممم  لعمممن الممم ور  ال اصمممة لبجنمممة المركزةمممة لبمممز  جبيمممة ال برةمممر المممووني. و 

و  ممممن  الئبمممة الممممت مر الرابمممع لبمممز  جبيمممة ال برةمممر المممووني مجمولعمممة ممممن 
 ويي: لعمامةةاإلإل كالةة  ووةر الممارسة  امساسةةالمب  ا  

                                                           
1
  .18ة ص2118قزا رظ بةا ة الصبافة و السةاسةة واكسة  كوا لبن ر و ال وزةعة الجزائرة - 
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الوسممممةبةة  مايمممما سممممنة ة الجميممممور و لعمامةممممةاإلالم ممممر  الصممممبفية الرسممممالة 
ال وزةمممع    ممم ور فمممي فبمممو الن مممر و مممما  028ن ممممن المكمممو   اإللعممممااقمممانون  0582

ةمممممم العا  ال اصممممممة و  وزةممممممع الن ممممممرةا  و المممممم ورةا ة اإلالممارسممممممة المينةممممممة و 
ةممممة وكممممان  وجممممه ال ممممانون نبممممو بما بكمممماا الجزائةممممةةامالمسممممتولةةة بمممم  الممممر ة و 

جبممممما  و الركمممممائز ال مممممي ة ممممموا لعبةيممممما النظمممممااة و  غبةممممم  جانممممم  الواسممممم  و ام
مما  مةمز  بمه .1من مموا  يمحا ال مانون 91كثر من %اال  وبا  في الممنولعا  و 

كمممحرائع لبجممم   0582لسمممنة اإللعممممااسممم غمال نصممموص قمممانون إيمممحت الف مممر  يمممو 
ن ارغمممما  ةسممممرار ال ولممممةأنيمممما مممممن أ بممممار لعممممن الصممممبفي ببجممممة الم بوممممما  وام

. 0591و الممحظ جمماى بممه مةثمما   اإللعمممااال ممانون ةتكمم  لعبممت بمم  المممواون فممي 
لع بمت  وم  و م ماال  إمال ال  سفي لمصوبا الثور  الحظ س  باإل كما  مةز 

 اإللعمماامبرةمالي الث مافي و بال مالي  مرور  بماةمة اإل اإللعمااالسةاسةةن و ن   بم
ال بم خ. ور  ك نما  لب صمرف و  اح مفيوا الث إو  اإللعمااالثور  ب وجةه الووني و 

ل بفزةممون لعبممت الصممبافة المك وبممة حالعممة و اسمم مرار  ف ممةل اإلإ و  ممي   الف ممر 
و الصمممممبافة المك وبمممممة  فمممممو  الصمممممبافة البكومةمممممة لعبمممممت الصمممممبافة البزبةمممممة و 

 الف مممر  لعبمممت ن مممل الن ممماو الرسممممي فمممي  بمممو اإللعممممااق صمممر  ور إالفرنسمممةة. و 
 ةف  ر  ال ب ة مما  ل ممم  الم الجممة ة فممةاإلج مالعةممو  ةاإلق صمما ة وممورا  البةمما  ل

لعممن الزةممارا  الرسمممةة  اإللعمممااو لعبةممه ف مم  كانمم  الصممبافة صممبافة سممبوة و 
 . 2ال بمثابة البا ر الغائ إ وبيا. فبا  كن ةن و  ن ما يا و لبمستول

يممحت الف ممر   ن وبة ممة النظمماا السةاسممي الممحظ سمما  الجزائممر فمميإ ةممر فممي ام
المحظ  مةممز بنظمماا البمز  الوابمم  و  ركةممز السممبوا  فمي فئممة ال ةمما   السةاسممةةة و 

ل ومما  السممبوة السةاسممةةة فممي الجزائممر مجممر  قنمما  ناقبممة  اإللعمممااج ممل وسممائل 
                                                           

 .91ة ص 2101ال ةم راوةةة اوروبة  ك وراتة جام ة لعنابةة  لةبة غروبةة  ور الصبافة المس  بة في  رسة   -1
  .91ة 99ة ص هنفس  لةبة غروبةة المرجع -2
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  اأ بمار مما فر ميا الرقابمة لعبمت امو   اإللعممااب كمار السمبوة ل وما  ونظرا إل
  . لعمامةةاإلغةا  ث ة الجميور في المتسسا  إلت 

 :لعمامةةاإل المطلب الثالث: مرحلة التعددةة
قوةما لبصمبافة الوونةمةة فمالممابظ  ف ما  0588ك موبر أب اخ ألعو  أ   ل

فمممي الجزائممر قمم  مممم  بنسممبة كبةمممر   لعمامةممةاإلن ال غةةممر الممحظ  مممي  ه السممابة أ
كمم   لعبممت  ممرور  أصمموا  و ن نمما   ال  ةمم  مممن امأب مم   ةالصممبافة المك وبممة
جانمم  إلمت  المسم و   و  موفةر الظممروف الممائممة لبرةمة ال  بةمر سمرةا ال نموا  

   بة الث افية السةاسي  اصة اإلق صا ظالجحرةة ال ي مس  المجال  ال غةرا 
نممممص لعبممممت و  لعمامةممممةاإلجمممماز ال    ةممممة السةاسممممةة و أالممممحظ 0885قممممرار  سمممم ور إ

ب ن مممماى المتسسمممما  الصممممبفةة المسمممم  بة فممممي  ممممكل  ممممركا   لعمامةممممةاإلالبرةممممة 
جممممراىا  ال نظةمةممممة إلاجسمممم   يممممحت ال    ةممممة مممممن  مممممال ب مممم    .1مسممممايمة

  :2ال انونةة نب صيا فةما ةبيو 
 ممممممموال أالممممممحظ سمممممما ب  مممممكةل رتو   0551ممممممار   05صممممم ار من مممممور إ

 .اإللعمااس ثماريا في مجال ا  جمالعةة و 

  بكمماا الم  ب ممة ببرةممة الم  مممن ام 51/19 اإللعمممااالمصمما قة لعبممت قممانون
 .لعمامةةاإلوال    ةة  ال  بةر

 صمابةا  السبوة ال مومةةة و ممان و ع وسائل  نظةمةة ج ة   لب كفل ب
ظ وزار  الث افمممممة أ مثبيممممما لعبمممممت مسممممم وا مصممممما ر ال مممممرارة سممممم  مالةة المينمممممة و إ
 البصرظ.المجب  الووني السم ي لعبت لالعماا و المجب  ام اإل صالةو 

 نظمممةا المتسسممما  الوونةمممة لاحالعمممة قمممرار مرسممموا  نفةمممحظ ة  مممي ب لعممما    إ
الوكالممة الوونةممة لثبمم اخ المصممور  نبمماى الوونةممة و البممخ ووكالممة امال بفزةممون و و 
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 02لعبممت  ممكل متسسمما  لعمومةممة حا  وممابع صممنالعي و  جممارظ وب مما لبممما   
والم  مممممن  88/10نمممممن ال ممممانو  19و  11و الممممما  ةن  اإللعممممماامممممن قممممانون 

 ال انون ال وجةيي لبمتسسا  ال مومةة.

 لعمما   ا  سممياة و أال ومما  ال مماا فممي  ممكل  ممركا  حا    نظممةا لعنمماوةن صممبافة
ق صما ةة إفمي  مكل متسسمة لعمومةمة  اإل ميار نظةا الوكالة الوونةة لبن مر و 

 .0585منح 
لعا ممم  الصمممبافة فمممي ب اةمممة يمممحت المرببمممة ف مممر  وجةمممز  ممممن البرةمممة الواسممم ة    

بمز  م  مرف  91كثمر ممن أة بةمخ ظيمر 0552إلمت  0551ر  فةمما بمةن والمثة
فكممارت و  كسممبه أ ماو صممبةفة   بمم خ ببسممانه و  ن ممر مممإإلممت  كممل ةسمم ت بممه و

بكومةمةة  :. كما  نولع  صبف  بمو الف مر  الموجةز  ممن1قالع   جمايةرةة واس ة
 :2بزبةةة فر ةة

 ن  صم ر جرائم يا و كانم  جبيما أبمزا  سم والع  امإ: الصبف البزبةة
 مازةغةة.امأو  سبولعةة ناو ة بالبغة ال ربةةة الفرنسةةأ

 مة يمي صمبف  اصمة ةم بكيما  مواص ممن : فمي الب ةالصبف المسم  بة 
 ربا  االموالأ

  الفرنسةة.أو  سبولعةا   ص ر بالبغة ال ربةةأأو  ويي ةومةا 

 سمممبولعةا  أأو  :  اب مممة لب وممما  ال ممماا و يمممي ةومةممما البكومةمممة الصمممبف
 الفرنسةة.أو   م بكيا ال ولة و ص ر بالبغة ال ربةة

ز يممارا كبةممر فممي ب اةممة يممحت الف ممر ة بةممخ إ ممي   الصممبافة ب ممكل لعمماا  
صممو اا إقممو  ا لعرفمم   وممورا نولعةمما و لعمم ا و ظيممر  ال  ممرا  مممن ال نمماوةن كممم
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صل لع   الصبف من ب اةة  ةسممبر السبوة السةاسةة و الصبافة بةخ و بةن 
 .ةومةة 01من بةنيا  011إلت  0550

ب جا  لع   من الصبف لعن إ أزاظ رئاسة البكومةة ب م  غبأب    ولي 
الصمممم ورة كممممما ظيممممر نممممو  مممممن الصممممرا  بممممةن الصممممبافة ال اصممممة و السممممبوا  
السةاسةة.   مثل مظايرت فمي ام ثمال لعم   كبةمر ممن الصمبفةةن امماا المبماكا و 

و و قةمممو  وا مممبة  بكممما  مممواب نمممه لممما  كمممن ينممماوأالمجمممال  ال  مممائةة. و بمممما 
ص ار الكثةر من الصمبفة و كمحا لعم ا  موفر  مروو الممارسمة المينةمة إلعمبةة 

م ماز  إفي الف ر  الموالةة ال مي   فاى لع   ياا من يحت الصبف.إإلت   اأما م
لعبمت لب ولمة فمي ل احلي بن ج ة  و ظيمور المجبم  امس  الة الرئة  ا سةاسةا ب

ن  ابمممما  ال  ممممرة ةة ال ممممي ول لاالمممم ور املغمممماى ن ممممائ  إة و 0552جممممانفي  01
ة 0552جمموان  5لعمممان بالممة الومموار  ةمموا إو  0550 ةسمممبر  21جممر  ةمموا 

  ممم  يمممحت  .اممنةمممةب كمممار السمممبوا  لث بمممار إصممم ار ال مممرار الم  ممممن قمممرار ا  و 
ول ور ام لغماى المإي  مارة  الجزائمر الم اصمر ة فب م  الف ر  مرببة غةر مس  ر  ف

مما  ال  ممرة ةة ال    ةممة و  ن  ابمما مممن اإل   ال مممل ب سمم ور قممرار بالممة الومموار ة جم 
 .1الحظ كر  برةة الصبافة0551 اإللعمااو قانون 0585

 ثر حلو لعبت الصبافة بةخ:ألعمان بالة الووار  ر إثأ
  ة وفمم ا انممحاومممن وممرف رئممة  البكومممة  لالعممماالعبممت ام المجبمم بممل

 . لعمامةةاإلواس ة لعبت الممارسة  م اة ا ماا أالمجال 

 سممم رجا  يةبمممة إ اصمممة ببجمممة  يةمنمممة السمممبوة السةاسمممةة لعبمممت الصمممبافة
الم ممممرا  الصممممبفةةة  مممممنق بمممماا لعناصممممر امإو لعممممن ورةمممم  ال ولممممةة وحلمممم

لع  ممممال صممممبفةةنة و وقةممممف الصمممممبف لعممممن الصمممم ور ب ممممرار ممممممن وزار  ا  و 
 ال ا بةة .
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 غبمم  ألصممبافة البزبةممة بسممب    بةمم  ن مماو   فمماى الكثةممر مممن لعنمماوةن اإ
 بةن  وفر الظروف المناسبة.إلت  بزا ام

 25لعبت لب ولة ةموا ةال مبم  بو ةافة رئة  المجب  امغ إولكنة ب   
ن أة لموبظ 0551ة البكوممة فمي جوةبةمة ة و ولي ر ا مالو رئاسم0552جوان 

لو الووة   نسجم  مع  وا  السبوةة فنظرا ل ماقة ر ا ماإغالبةة الصبف 
صمممبب  أو  .بممم  الوجممموت الصمممبفةة ال  ةممممةألع بمممارت  ب هبالصمممبفةةنة ونظمممر يا لممم

ا ال ممي كانمم   Libereteبممزا ة مثممل ابف المسمم  بة منممابر لممب   امب مم  الصمم
جممل الث افممة وال ةم راوةممة أ مماةا ال ممي ةوربيمما بممز  ال جمممع مممن  مم افع لعممن ال 

 بمز  جبيمة ال برةمر المووني. كان    افع لعمن مصمالا ال يا La tribuneوجرة  ا
ا وسممممةبة فممممي ةمممم  السممممبوا  لب ممممغو لعبممممت اإل مممميارصممممبا اأفممممي الوقمممم  الممممحظ 

صمبب  ريةنمة بالنسمبة ل مركا  الوبالعمةة ومتسسما  أصبافة ال اصةة ال ي ال
فمم كمن فممي  مم ف يممحت الصممبف مممن بةممخ  لعمامةممةاإلسممبا  ممما امأ .1ال وزةممع

لصممبافة المسمم  بة ال ممكل والم مممون وكممحا المنافسممة ال ممي وجمم  يا مممن وممرف ا
ن الومممممابع أ بةمممممخ ظيمممممر 0551سمممممب مبر  1 ممممم اىا ممممممن بإال مممممي بممممم أ   صممممم ر 

رأظ الممحظ  م مماز بممه كثممر مصمم اقةة مممن وممابع الممأظ لبصممبف المسمم  بة  بممار اإل
وال ا بةممة  اإل صممالوة مم  ال ممرار المموزارظ بممةن وزار ممي الث افممة و  .الصممبف البزبةممة

جممراىا  يمما اإلأبمم ا مممن وا 0551 جمموان 19والجمالعمما  المببةممة والمممتر  فممي 
لسمبوا  بموجبمه قمرر  ا ةثر لعبت مس  بل ال  ة  من الصبفال ي كان ليا ام

ومنمممع ن مممر كمممل  بمممر ال ةمممأ ي ممممن ال نممموا  الرسممممةةة  اممنةمممة بمممار ب كمممار امإ
 بمار وصمةا  الم  ب مة بكةفةمة م الجمة اموكان يحا ال رار م بولعما ببمبمة ممن ال 

وب مم    نةمما   وجةممه الممرأظ ال مماا . ويممحا ممما  اإللعمممااوسممائل  مممن قبممل اممنةممة
لعبر وار ميني ويو ما إية في اإللعمام اى ةبررت ال راجع الرسمي لعن برةة اآل
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برايةمممي فممي ب ةثممه لعممن و مم ةة ممارسممة المينممة الصممبفةة بممةن إبممرايةا إلعنممه 
نممممما لعمممممو   لبصمممممبفةةن المممممحةن كمممممانوا قممممم   مممممغبوا ظبال :0559و 0552سمممممنوا  

يمممتالى الموظفمممون فمممي قوممما  الث افمممة ة ف0588سمممنة مناصممم  ومسمممتولةا  قبمممل 
والصممممبف  اإل مممميارةمممم ةيا ال نمممما  ال بفزةونةممممة الوبةمممم   ووكالممممة أسمممم رج وا بممممةن إ

 ممغوو ال ةفممي المتسسمما  ال مومةممة لالعممماا لعممو   المراقبممة الحا ةممة .البكومةممة
ال  سفةةة  لع  اال اإل كثر  وور     الصبفةةن :أالمالةة الم بولعة ب جراىا  

وال مي  اممنةمةة المراقبمة الوقائةمة لث بمار بجمز الصمبف ةالم اة ا  ال  مائةة
 اإل صممالل وبم  ب م  حلممو ممن  ممال   ممكةل  بةمة   0551وربم  منمح جممانفي 

فمي  0551في وزار  ال ا بةمة و  مكةل لجمان ال مراى  فمي نياةمة  0551في جوان 
 . 1متسسا  الوبالعة

ومما  مايما  م يورا فمي ال ماقمة بمةن السمبوة  0551لعرف  يحت المرببة من 
 بمممار و ممم يور برةمممة بسمممب  الرقابمممة لعبمممت ن مممر و وزةمممع ام السةاسمممةة والصمممبافة

ثممممر لعبممممت الن مممماو أبممممزا  السةاسممممةة مممممما ل  بةممممر والركممممو  ال مممماا لن مممماوا  اما
  فممماى الصمممبافة البزبةمممة ممممن إ 0559ي لبصمممبف بةمممخ سمممجب  سمممنة اإللعمامممم
و . 09ب م  صم ور ال  بةممة الرئاسمةة رقما ة 2كبةمةبصفة  به  لعمامةةاإلالسابة 

ة قمممر  برةمممة الصمممبافة فةمممما سمممب  ببجمممأ راجمممع الرسممممي لعبمممت ال ممموانةن ال مممي ال
 0551بةمخ لعرفم  الف مر  بمةن  منمي انمحاوص وبة المرببة و ومور  الو مع ام

 . اإللعمااغ ةال ال  را  من الصبفةةن ولعمال قوا  إ 0559و
سم  الة إلع م   0559اسة البكوممة فمي  ةسممبر وةبةت رئأبم  أب    ولي 
لمممت م ممم ا  سمممةفي و  بةمممخ سممم  رار لعرفممم  الصمممبافة نولعممما ممممن اإل 2110ةمممة غاا 

 ة رجمممة ممممن المبافظمممة لعبمممت قراىيممماإلمممت  سممم والع  ب ممم  ال نممماوةن الوصمممولإ
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كممما  لعرفمم  الصممبافة  راج مما م ارنممة بالسممنوا  السمماب ة 2110ب مم اى مممن سممنة ا  و 
لعمماا ج ةم  ة ما مت وال غةمرا  ال مي فر م  إف ب  السمبوا  فمي و مع قمانون 

كما واصب  ال ولة  ج ةم  قب م يا لعبمت ال وما  ة لعمامةةاإلنفسيا لعبت السابة 
ن قممرار   مم ةل أكممما ة وحلممو بفممر  الرقابممة ولعمم ا فمم ا ال ومما  السممم ي البصممرظ

يانما  لمتسسا  واليةئا  النظامةة ممن اإلقانون ال  وبا  ببجة البفاظ لعبت ا
رغمما  .1فمموات الصممبفةةن و  مم ة  ال نمما  لعبممةيا أ كمممةا إلممت   اأ وال مم ا وال ممحف

لفمم ا المجممال واسمم ا  51/19 اإللعمممااالمبمماوال  الواسمم ة ال ممي جمماى بيمما قممانون 
وممار إن بيمما مممن الممارسممة السةاسممةة فممي  فممي الجزائممرة و لعمامةممةاإللبممارسمما  

لمما  كممن نيمما أال إلعمامممية إوممار إال مممل الصممبفي فممي    مم  إلممت  البممز  الوابمم 
ةمون فمي اإللعماموالممارسمون  ل  ك  الوموبا  ال ي كمان ةن ظريما الممابظمون

ن  مما  لعمم   إلعمم    ناق مما  ج بمم  منممه مبممل  51/19ح  ممي  قممانون إالجزائممرة 
نةمممة والم  ب مممة اجيممما  ا الصمممبفةونة المفكمممرونة رجمممال السةاسمممةا ففمممي ما  مممه الث

 ممه فممي الم مماركة فممي ة لمما   بمم   كةفةممة ممارسممة المممواون باإللعممماابممالب  فممي 
 .ظ و ال  بةرأفي ال فكةر و الر  امساسةةوممارسة البرةا   اإللعماا
ةمة بماةمة و   نمةن يمحت لف يحا الب  نمو  ممن الغممو  و لما  بم   الكةف 

لعن لعمبةة الوبمع و الن مر الم مار  ما لعن فصل ال ناوةن الصبفةةأالممارسة. 
ظيمممور إلمممت   اأ وبة يممما واق ةممما  فممم ن 51/19ممممن قمممانون  18يممما فمممي المممما  لةإ

سمممب  ممممما  .2م ممماكل لع ةممم   فمممي   اممممل الصمممبافة ممممع المومممابع ال اب مممة لب ولمممة
 لعمامةةاإلج ب  الممارسة  51/19في قانون  المب وا ن الن ائص أة  ا لنا 
انون  وقةمف لعم   سما ال م ح  ما بإقانونية  بم  لبصمبافة لعم   م ماكل. في فرا  

مماا ال  المةة لفيميما ال ماو  ألع   من الصبفةةن  م ثلإمن الصبف في بةن 
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ج بم   اإللعممااال مانا  غةر المب    في قمانون  ف نو يكحا  .اإللعماالبرةة 
فمي السمنوا    .ةاإلق صما ةالصبافة  ص ر في مبةو من ال مغوو السةاسمةة و 

لع ممممما  قممممانون إح ال ةممممزال إ لعمامةممممةاإلالماب ممممة لمممما ة غةممممر الو ممممع فممممي السممممابة 
ي ةسممةر و فمم  لممما جمماى فممي ممموا تة اإللعمامممو الةممزال ال مممل  19/ 51 اإللعممماا

ر بالنسمممممبة و المممممحظ لممممما ةغةمممممر الكثةممممم 02/19ب مممممت صممممم ور ال مممممانون ال  ممممموظ 
المجمال السمم ي  قمرار فم اإبه يو  ن الج ة  الحظ جاىألبصبافة المك وبة غةر 

 لبمبكةا  ال اصة. البصرظ
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 دورها و لعماقتها بالنظام السةاسي: :المبحث الثاني: الصحافة
 ول: لعماقة الصحافة بالنظام السةاسي.المطلب األ 
ة واج  في  ةنه: نظاا ال فالعلأالنظاا السةاسي ب Almound et Colemanة رف 

كمل المج م مما  المسم  بة و الممحظ ةممت ظ وظمائف ال كامممل و ال كةمف لعممن ورةمم  
النظمممماا السةاسممممي يممممو النظمممماا كممممرات البمممم ني الم ممممرو  نولعمممما ممممما. اإلإلممممت  البجمممموى

بممال ك  يممو الممحظ ة مموا ب بوةممل أو  ال ممرلعي الممحظ ةبممافظ لعبممت نظمماا المج مممع
 اإللعممماامما ب صموص ال ماقممة ال مي  مربو الصمبافة و وسمائل أ.ا 1يمحا المج ممع
المحظ  ن مو فةمه يمحت  يا   ب   بسم  وبة مة النظماا و المج ممعف نبصفة لعامة 

بمةن الصمبافة و السمبوة قم  وجم   مجمولعمة الوسائل. وفي  فسةر يحت ال ماقمة 
مممممن النظرةمممما  ال ممممي باولمممم   فسممممةر و ممممأوةر و  فكةممممو لعناصممممر يممممحت ال ماقممممة 

 :2فنج 
 :النظرةة السلطوةة 

نجب مرا إنةن السما   لع مر و السمابع لع مر فمي ن أ  يحت النظرةة فمي ال مر 
ر لكمايما م ا و ةظيمأو  لبكوم هأو  فبسفة السبوة الموب ة لبباكاإلت  و س ن 

ة يةجل و غر يا السةاسمي يمو مةكةافةبيرسووة أفماوونة ألو في نظرةا  ح
 بماةممة و  ووةمم  سةاسممةة البكومممة ال اب ممة لعبممت زممماا البكمما و   مممة ال ولممة.

في الصبف و ةص ريا من ةس وةع البصول لعبمت  مر ةص ممن البماكا  ة مل
ومار يمحت إف و  فر  رقابمة لعبةيما و ةبظمر فمي و  رف البكومة لعبت الصب

ن أ لعميا .  را النظرةة و  النظرةةة ن   الجياز السةاسي و الموظفةن الرسمةةن
متيبمة  غةمر   م  ال مين  وجه ال اممة أال ي  بكا ال ولة يي ال ي  مبو  الصفو 

                                                           
1
ة 1جون مارظ كو رظ: م  مة في اإل صال السةاسية  ر: الواير بن  رف اهللة المجبة الجزائرةة لما صالة لع   - 

  .005ة ص 0551
ة متسسة وةبة لبن ر و ال وزةعة ال اير ة 0مم وح ال امية صماح مبم  لعب  البمة ة اإللعماا السةاسية و منةر -2

 وما  مايا.  011ة ص 2102
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ممممل فمممي الصمممبافة ةكمممون لعمبمممه ال ممم ص المممحظ ة و  ة  ممماح ال مممرارا  السةاسمممةةإل
ل زاا لب ائمممم  ن بمممماإلةممممات ال ائمممم ة لممممحلو فيممممو ممممم ةإم ةمممماز  مممماص ةمنبممممه إبمثابممممة 

لمممحظ فمممي ظمممل يمممحت النظرةمممة   بممم   بال ممم ر ا اإللعمممماابرةمممة وسمممائل و  بكوم مممه.و 
 ظ وق .أ سما به ال ةا   الوونةة في 

  :النظرةة اللةبرالةة 

 وبال ب ةم  ةوروبةمةلعصر الني مة امإلت  ساسيأ  و  يحت النظرةة ب كل 
ن كثةمرا وروبةمةالمفكرةن امح ببور لع   من إ ةال رنةن الثامن لع ر وال اسع لع ر

وروبةمة لسبووةة ب ت ب اةة لعصر الني ة امفكار امن المبا   ال ي  ب   ام
 :ة مول 0511المحظ ك م  لعماا جمون مةب مون  نكبةمزظالمفكر اإلبرزيا أوكان من 

 جايممه الفكممرظ إظ  مم ص ميممما كممان أن برةممة الن ممر بممأظ واسمموة ومممن قبممل إ
ن بل من برةة الن مر بمأظ ن أ الوبة ة لجمةع الب ر وال نس وةع ب  من ب و 
البمم  فممي ا :نيمماأف مم  لعممرف البرةممة لعبممت  جممون لممووما أظ لعممحرا.أ  ممكل و بمم 

نجبةمزظ لعماا وكمان لموو قم  قم ا لببرلممان اإل ا . سما بمه ال موانةن  يىظ أ ف ل
 البرلممان فمي حلمو الوقم   مورا  ةياجا فةمه   ةةم  برةمة الصمبافة و  بةانا 0519
ن صممار لمما ة ب مم  اإل لغمماى قانونممه بفممر  الرقابممة الوقائةممة لعبممت الصممبف.إإلممت 
ل ال  مممماإنظرةمممة السمممبوة أو  ول لبنظرةمممة البةبرالةمممة لعبمممت النظرةمممة السمممبووةةام

ظ أكمم  لعبممت ب ممر أصمم ر البرلمممان البرةومماني قممرارا أال ممرن الثممامن لع ممر بممةن 
صم ار الصمبف ممن  ون البصمول إبماح لثفمرا  أرقابة مسب ة لعبمت الن مر كمما 

لعبت  ر ةص من السبوة وق  جاى يحا ال  اون ن ةجة مفكار المفكر االنجبةزظ 
ن برةمممة الصمممبافة  مممرورةة لوجمممو  ال ولمممة البمممر  وحلمممو أكممم  أالمممحظ باكسممم ون 

ة  مر  الصمبفي  نأقابمة مسمب ة لعبمت الن مر ولكمن ةمكمن ة وب  لعم ا وجمو  ر 
ن ةن ممر ممما أن يممحا الن ممر جرةمممة وكممل انسممان بممر   مممحا إلب  مما  ب مم  الن ممر 

جمممماى  سمممم ور  .ة مممماى لعبممممت الجميممممور ومنممممع حلممممو ة مممم   مممم مةرا لبرةممممة الصممممبافة
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فمي مجمال برةمة  لةب مر ب مكل كاممل  م  ل ال ولمة اممرةكةمةالوالةا  الم بم   
ظ قممانون ة ةمم  أن ةصمم ر أنممه ةبظممر لعبممت الكممونغر  أح نممص لعبممت إالصممبافة 

ن   م ةا ممنمه البم  أ  اسمألعبت  البةبرالةةنفكار أو  وا  والصبافة.برةة ال  بةر 
 رور  ل ب ةم  الرفايةمة ن الن   البر أفكار لبجميور و نوا  الم بوما  واالأكل 

  مماح ال ممرارا  ال ممي  كممون إبة يمما  سمم وةع غباأو  ن الجمممايةر مج م ممةأوال  مم ا و 
ن  ممما  إقممما ر  لعبمممت  ث مممة بالجممممايةر  ج بيممماالب ة مممة ويمممحت الإلمممت  قمممر أ ائمممما 

وةبممممم   المفكمممممر  ممثبمممممةيا و ممممموجةييا و غةةمممممريا لعنممممم ما ةكمممممون حلمممممو  مممممرورةا.
 :يةب ال ناصر الرئةسةة لنظرةة البرةة فةما  ةنة  ماكوةلي السوة ظ اإللعمام

 ةة رقابة مسب ة .أن ة برر من أج  ن الن ر ةإأ_ 
جمالعمة  ومظ  ص  مظن ةكون مف وبا أن مجال الن ر وال وزةع ةج  إ _ 

 من  ون البصول لعبت ر صة مسب ة من البكومة .
مستول رسمي ةجم  أو  بز  سةاسيأو  ظ بكومةأإلت  ن الن   الموجهإجم _ 

 ال ةكون مبما لب  ا  ب ت ب   الن ر.أ
 لزاا بالنسبة لبصبفي.اإلأو  كراتظ نو  من اإلأ ال ةكون يناوأ _ 

ا  ون مممريا بالوسمممائل ظ نمممو  ممممن ال ةمممو  لعبمممت جممممع الم بوممممأه_ لعممم ا وجمممو  
 .ال انونةة

رسممممال الم بوممممما  لعبممممر البمممم و  إأو  لعبممممت  ب ممممي قةمممم ظ أال ةكممممون ينمممماو أو_ 
 ال ومةة.

 الميني  ا ل متسسا يا الصبفةة. اإلس  مالن ة م ع الصبفةون بأز_ ةج  
سيم  النظرةة البةبرالةة ب كل كبةر فمي  برةمر الصمبافة ممن سمةور  ال ولمة أ  

سم والع  ا  ل ي  فر يا السبوة لعبت الصمبافة و وجو  الكثةر من ال ةو  ا فأني 
ن   م ع  ممال ال مرن ال اسمع أ( اممرةكةةوروبا والوالةا  الم ب   أ ول ال مال )

   ةمة وال نمو  فمي مجمال لع ر وب ت من صف ال رن ال  رةن ب  ر كبةر ممن ال 
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ناق ممة بممر  بممةن ن  مم ةر فممي يممحت المج م مما  مأسمم والع  الصممبافة ا  الصممبافة و 
سميا أالجمايةر ويو ما إلت  ن  ن ل يحت المناق ا أالسةاسةة و  اإل جايا كافة 
وروبمما أو مما  الصممبافة فممي أولكممن   ا يممحت المج م مما  وزةمما   بةوة يمما. ممفممي  

ب  م   ب مكل كبةمر لعمن  بمو إممن ال مرن ال  مرةن مرةكا  مال النصف الثاني أو 
الصممبف وقممل  نولعيمما وقبمم  بال ممالي قمم ر يا فكممار البةبرالةممة ف ناق مم      ةممة ام

 ار  المناق ة البر  ا  لوفاى بب  الجمايةر في الم رفة و لعبت ال ةاا بوظائفيا في ا
كةممز ب كممار وال ر اإلإلممت   جمماتوقمم  ل مم   زاةمم  اإل فممي المج مممع ون بيمما لبجمممايةر.

ساسمممةا فمممي   مممرة  يمممحت النظرةمممة لبن ممم  ممممن كافممممة أفمممي مبكةمممة الصمممبافة  ورا 
ان  المتمنةن بيحت النظرةة  را ب ت من جأالسةاسةة وبرز  رتةة  ا اإل جاي
 فمممي بالمممة مممما الإن برةمممة الصمممبافة وبرةمممة ال  بةمممر ال ةمكمممن  ممممانيا أا   مممول 
فكار و وزة يا ب ة ا لعن السمةور  الرأسممالةة ممن نابةمة والسمةور  مان ا  إةكون 

 ا. راأالبةروقراوةة السةاسةة من نابةة 
  ةاإلجتمالعةنظرةة المسؤولةةsocial responsibility : 

ب م اى ممن ال  م  الثماني إ  ةة لبنظرةة الببرالةة لبصمبافة ب أ  المراج ا  الن
من ال رن ال  رةن ولكنيا ببغ  حرو يا ب   نياةة البر  ال المةة الثانةة لعنم ما 

كا ةمةممممما ة رأسممممميا أسممممم احا أثنمممممي لع مممممرا غالصمممممبافة ممممممن   مممممكب  لجنمممممة برةمممممة 
بممممرز ن مممما  الصممممبافة ألع مممماىيا أو ممممم  بممممةن  روبممممر  يو  ممممنزالبروفةسممممور 

  البجنمممة  راسممم يا لعبمممت جمممر أ ولمممةا  ةفمممرز و ةمممو ور بة رسمممون.مثمممل  اممرةكةمممة
رةوانةمة و ائر  الم ارف الب ةاممرةكةةبة  اةا ب موةل من مج اممرةكةةالصبافة 

                 :ب نممممممموان 0519لعممممممماا   مممممممه البجنمممممممة كامبمممممممةلع أوقممممممم م    رةريممممممما فمممممممي ك ممممممما  
صممبافة بممر  ومسممتولة صمم ا إلممت  ول ةمم   لعممو  البجنممة .ةاصممبافة بممر  مسممتولا

وروبةة ولعبت رأسيا الممبكة الم ب   أالةا  الم ب   و ارجيا في بب ان  ا ل الو 
ل مزاا ال مامبةن إإلت  و لع  0515لبصبافة لعاا  امولتف  كب  البجنة المبكةة 
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ونممص   رةممر  و  ممكةل مجبمم  لبصممبافة. ةاإلج مالعةممفممي الصممبافة بمسممتولة يا 
في الوالةا  الم ب    اإللعماان صنالعة ألعبت  0519لجنة برةة الصبافة لعاا 

لع باريما المصمببة ال اممة إمر فمي ةم  ال وما  ال ماص وا م ة فمي ن ةسم أةج  
وو مممم   البجنممممة مجمولعممممة  صممممورا  بممممول وظممممائف الصممممبافة فممممي المج مممممع 

فممن بةمخ وظمائف وسمائل   ةخ ولع   من ال وصةا  لببكوممة والمتسسما .الب
ن   ممممموا أن الصمممممبافة ةجممممم  أفمممممي المج ممممممع الم اصمممممر رأ  البجنمممممة  اإللعمممممماا

 : 1بالوظائف ال الةة
  .ب اخ ال ومةة ةا   رةر صا   و امل وحكي لعن امأ_   
 ن   مل كمنبر ل با ل ال  بة  والن  .أ _ 
    ا صور  لبجمالعا  الم نولعة ال ي ة كون منيا المج مع. نأجم_ 
  .ي اف المج مع وقةمه و و ةبياأن  برز أ _ 
 ن  وفر م بوما  كامبة لعما ةجرظ ةومةا.أيم_ 

مانا  ال سمم ورةة لبرةممة وصمم  لجنممة برةممة الصممبافة البكومممة ب وبةمم  ال ممأ  
سم مرار المنافسمة ا  لعماا ج ةم   و إسائل ن   مل لعبت  سيةل ظيور و أالصبافة و 

 امفمرا بةن الوسائل ال ائمة كما والب  البجنة ب لغاى ال  رةع الحظ ةبظمر لعبمت 
ن يممحا ال  ممرةع ةيمم   ا  ثورةممة لعبممت المتسسمما  ال ائمممة مجممراى  غةةممر إمسممان   

ب  م ةا  لعمامةمةاإلوص  البجنمة المتسسما  أو  .ةاإلق صا ةالمناق ا  السةاسةة و 
يةر ف مما لعمن زةما   مراكمز ب ةاجما  الجمماممائما إلسا بال نو  والكا ال  مة   
ن ممماى يةئمممة ج ةمممم   ا  و  اإللعمممماااالكا ةمةمممة والببمممخ والن مممر فممممي مجمممال  ال راسمممة

 اى كممما يمما و  مم ةا   رةممر سممنوظ بممول يممحا اآل اى الصممبافة ل مبامسمم  بة ل  ةممةا 
ا ن ة ببمموا مسممتولة يأبالن مم  الم بمما ل و  اإللعمممااوصمم  البجنممة ال ممامبةن بمجممال أ

فمي  كةر   ممون جرظمرةكي اس اح امكما ق ا  .كناقل لعاا لبم بوما  والمناق ة
                                                           

1
  091منةر صماح مم وحة صماح مبم  لعب  البمة ة مرجع ساب ة ص  - 
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حا قاممممم  إنممممه أرتةممممة ج ةمممم   لبمسممممتولةة   ممممول  الم مممماةةر' 'مسممممتولةة رفممممعك ابممممه 
يمممحت الصمممبافة بممم لعماا النممما  والمبافظمممة لعبمممت  صوصمممة يا ومرالعممما  قمممةميا ف

 جات الما   إبةان مستولةة الجمايةر   ر يونصف المستولةة ولكن النصف اآل
ن ة  امل مع مما أح ةج  لعبت الجميور إنفسيا أال ي يي ب وريا  جات  المحالعة

 مم رةيا مممن نممه وجبممة ك بممو ال ممي ةالعبممت  ة مم ا مممن  مممال الصممبافة وال بةفزةممون
ةسممم يا بممل أو  ن ةمم رو الواقممع وال ة  ببيمما كممما ة رأيمماأالسمموبر ماركمم  بممل لعبةممه 

مبمما  امساسمةةف را ما ه إ   بمف ممع مةولمه وة مع أو  ال مي   فم فكار ةزن ام
ا بمممممةن المسمممممتولةة مسمممممتولةة الجرائممممم فمممممي ك ابمممممه ا روبمممممر  راظةسممممماوظ  لبن ممممما .
سمما  بمم  ال ممراى فممي الم رفممة ثمما أ بممار والبةا ةممة منيمما وصمم   ام ةاإلج مالعةمم

وف مما و حن إالمج مممع وال ممي  سمميا فممي  ومموةرت.  المناق ممة ال ةموقراوةممة الب ممة فممي
  بالهة سممإالسممةور  لعبممت ممما ةمم ا أو  ليممحت النظرةممة ة مموا المج مممع بممب   الرقابممة

 .1لع اى المج معأساسي لبماةة أةس   ا يحا الب  ب كل و 
  :النظرةة الشةولعةة 

ممممةما  نظرةمممة الصمممبافة ال مممةولعةة  ول ممممن ال مممرن ال  مممرةن مممي  الربمممع ام
  الروبممي ليمماة  ر كممز يممحت النظرةممة لعبممت وظممائف ام كممارل مممارك ال ممي ة مم  و 

يممي نفسمميا وظممائف الجيمماز البمماكاة  فممي المج مممع ال ممةولعية و اإللعمممااوسممائل 
ن  وج ة لن ر أن يحت الوسائل ةج  إة اإل  راكيظ  لعا ب اى و  وسع النظاا أ

فممي ظمل يممحت النظرةممة الب ة ممة. و  ن  ببممخ لعمنأة و لمة  ليمما اإل مم راكةالسةاسمة 
زى ال ة جمزأ ممن ال ولمة  وا  لببكوممةة وجمأة   م  الجمايةرةم اإللعمااوسائل  ف ن

ن   ممموا ب  مممغةل يمممحت الوسمممائل و البمممز  ال مممةولعي يمممو المممحظ ة ممموا أال مممي ليممما 
مثل الب ةخ لعن الف مل فمي بال وجةهة و  سما النظرةة ال ةولعةة بالن   الحا ية 

 ي اف ال ةولعةة. ب ة  ام

                                                           
  229بسةوني ابرايةا بما  ة مرجع سب  حكرتة ص  -1



 الجانب النظري                                                                         الرابع لفصلا  

 

- 140 - 
 

ن  بممماو أممممن جيمممل أ ممم ف و ار ن الجممممايةأ ف مممر  النظرةمممة ال مممةولعةة 
ن   مممل  ائممما مممن أةجمم   اإللعممماالعبممما بكممل ممما   مموا بممه البكومممةة و وسممائل 

 وبة مة البمال ممعبف ل لعا   يمو مما   ولمه ال ةما   و ة فم  ف ل. و امجل امأ
كممي  مم لعا  اإللعمممااكممل ممما  ف بممه وسممائل  فمم ن ممو النظرةممة الماركسممةةة ومممن ثمما 

 ف بمممه ل رقبمممة ن كمممل مممما أ  ماقةممما فمممي بمممةنأنجممماح ال مممةولعةة ة ممم  إو سمممايا فمممي 
النظرةممة  رسممال مممن  مممال يممحت ماقةمما. و ةمثممل اإلأنجمماز ال ممةولعي ة مم  غةممر اإل

ال ممةولعةة  سمم   م  النظرةممةإ  .1سمم  بال ب مما لبمج مممعب مما لبفممر  فةممما ةمثممل اإل
كثمممر منيممما لب نظةمممر ال بممممي ك ممم ارا   كمممافت الفمممرصة امفمممر ا  كثةمممر  لب لعاةمممة 

 غمال لعممممن وب مممما  سممممة ال  مممم ا الث ممممافي ورفممممع اإلةاإلج مالعةممممالمسمممماوا  وال  الممممة 
لعبمت  0558 با  السموفةا ي لعماا نيةار ال ةولعةة وس وو اإل ال    ال امل. وب

 .اإللعمااة  الرئة  الروسي مة ائةل غوربا  وف  ياو  النظرةة ال ةولعةة في 
ة بم    اإللعماان  ور الصبافة و وسائل أن بص من  مال ما سب  لعر ه   

 وارت.إو السةاسي الحظ   مل في  اإلج مالعيلعموما من  مال النظاا 
 المطلب الثاني: دور الصحافة في صنع القرار السةاسي

 اممنةممممةو  ةاإلق صمممما ةالسةاسممممةة و  امو مممما ب لعمامةممممةاإل ممممر بو السةاسممممة 
ةر بو ب موا ال ولمة  مامبة وممن ثما فيمو ةسم ت  اإللعماا ف نولعبةه  ةةاإلج مالعةو 

ز يار و ال ومور لعبمت كافمة المسم وةا  من و اإلل ب ة  ام بورة ة غةر مبا ر 
أو  ظ غمممزو ث مممافيأ بصمممةنه ممممن  ةو وسمممةع م ارفمممه  ولعةمممة الممممواون ممممن  ممممال

النا   لعن  راكا  جار  بةا ةة  فكرظ و قةمي م ا  لما يو سائ  في مج م ه و
ي اإللعمامممةمابممظ ال  ةمم  مممن المي مممةن و الم  ب ممةن لبمجممال    ارة ةممة سمماب ة.و 
 اإللعمااي لممه لعماقممة ووةمم   بممال غةر السةاسممي. فمماإللعمامممن ال غةةممر أالسةاسممي و 
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حلممو ةممتثر فممي ال غةةممر السةاسممي و  ة وا أوممما ةممر بو بممه مممن وسممائلة م مممونة 
نبمممو مج ممممع بممم ةخ ب وممموةر ال مممةا و الم   ممم ا  السةاسمممةة فمممي اومممار ال وجمممه 

الم ور السةاسمي المحظ  بمكمان اميمةمةه ممن ف نمو لعبةمه  ظ ال اا.أال أثةر في الر و 
 أنمممماوممممن  ممممال ال ولعةمممة و ال ن مممئة السةاسمممةة لعمممن ورةممم  بمممخ  اإللعممممااةب بمممه 

لبسممبوو و لب ث ةممف السةاسممية الم ممارف و الم   مم ا ة قممةا و ال جممار  سةاسممةةة 
ب غحةمة لعمبةمة صمنع ال مرار السةاسمي ب ةمار  اإللعمماافي يحا االوار   وا وسائل 

لب مبةممةة و حلممو لعممن ورةمم   امساسممةةمسمم مر مممن الم بوممما   مثممل الممم  ما  
   ممل ف مو جوان  م ةنمة فمي البةئمة. ويمي الإلت  ن  ائيإي ماا ب كل  وجةه اإل

و  بنممي  ك نمما  ل ممر  الموالمم  لعبممت صممان ي ال ممرار و لكنيمما  س  ممةر و   ممرح
ب ر ةمم   اإللعمممااممم  ما  لعمبةممة صممنع ال ممرارة و يممحا ممما ةسمممت فممي  راسمما  

جنممم   أفمممرا  المج ممممعة و كمممحا ألوةممما  االي مممماا السمممائ   لممم ا و أولوةممما ة أظ ام
ن   بممم  أ. كمممما ةمكمممن لبصمممبافة 1ولوةممما  صمممان ي ال مممرارأصمممان ي ال مممرار أظ 

 اإل صمممالح  ممموفر الصمممبافة و غةريممما ممممن وسمممائل إ ةنامةمممة فمممي صمممنع ال مممرارة 
ومممراف صمممنع ال مممرارة و يمممي أسممم   اا  ا مممل لعناصمممر و الم بومممما  ال اببمممة لا

نيممما  ةسمممر ميممماا أر  الم بومممما   ا مممل البكوممممةة كمممما بمممحلو  سمممما ب بكممماا  ائممم
يمةممممة يممممحت أبجمممممع و   ممممغةل الم بوممممما ة و  رجممممع صممممان ي ال ممممرار ال اصممممة 

لبم بوممممما  ممممن  ممممال لعماق يمممما  ةاإلق صممما ةال ةمممممة السةاسمممةة و إلمممت  الوظةفمممة
 وكممم  سمممناى مبمممم   .2 مممرةنف مممال امألعمممن ورةممم  سمممةور يا لعبمممت أو  بالسمممبوة

مسم  بة ال   ممل فمي أو  ميما كان  رسمةة م ار مة اإللعماان وسائل أبور الج
 ةاإلق صمممممما ةفممممممرا  بممممممل  مممممممن منظومممممممة م كامبممممممة مممممممن البنةمممممما  السةاسممممممةة و 

                                                           
1
ة 2102ة لعالا الك  ة ال اير ة 0بسةوني ابرايةا بما  ة الصبافة و صنع ال رار السةاسي في الوون ال ربية و - 

  .081ص 
  .050المرجع الساب ة ص  -2



 الجانب النظري                                                                         الرابع لفصلا  

 

- 142 - 
 

ال ممأثر مممع  بممو البنةمما  والث افةممة فممي ال ولممة. ويممي   بمما ل ال ممأثةر و  االج مالعةممةو 
 ةر الحظ  ربومه لعماقمة  ائرةمة ة يحا ام1 من مكونا  النظاا السةاسي الواب 

ن يمحت ال ماقممة أغةمر  بماآل رة مأثر كمل منيمما ح ةمتثر و إال ماا ظ أالر بمو  ةنامةمة 
 مراة أاممل كثةمر  بسم  لعو ةاسمي السمائ ة و ق     بمف بسم  وبة مة النظماا الس

سسا  ال س ورةة  رجة  ماسو الجمايةر و وجو  المت كنو  ال  ةة الموروبة و 
ة  ممال يمحت الجزئةمة 2ظ لعماا بمر وممتثر فمي السةاسمة ال اممةأال ي   ةا   ف  ر 
 لع باريمماإ رجممة إلممت  لع باريمما مصمم را لبم بوممما   سمممو ب اإللعممماا  مم  ل وسممائل 

ببماخ ظيمر  ب م  امأيمحا فةمما  .ةاإلج مالعةمسجما  ارة ةما لببةما  السةاسمةة و 
ال م و  ال ةم ا فمي م مزل لعمن  جايا  الجمالعما  و ا  ن   كةل   صةة الفر  و أ

ن الفر  لعا   مما أب ارةةة حلو ج مالعةة و إمن ث افا  و سةاسا   ما ةبةو به
ن الممممممحاكر  أإلممممممت   ممممممافةباإل جايا ممممممه إ بممممممار ال ممممممي    ممممممار  مممممممع ة جنمممممم  ام

لفمممر  و كبمممما  مممالف مب ممموا الصمممبةفة  جمممات اإة  ممماران مممما ة فممم  و  سممم ة ا اإلو 
ن أا لعممممن المجممممال ال مممم ورظ و الفكممممرظ و ب  مممم  المب ممممو إ جايمممما  ال ممممار  كبممممما إ

ال إلعاممة و الصمبافة بصمفة  اصمة مما يمو  اإللعممااالحظ  ب ثه وسائل  ال أثةر
  جل ال غةةر.أ ظ الجيور من لس   ا ا  ساب ة إ لةل لعبت وجو  

 في الجزائر  اإللعمامالثالث: جمهور وسائل  المطلب
الجميمممور ممممع ال غةمممر المممحظ ومممرأ لعبمممت ال مبةمممة  ب راسممما ي مممماا جممماى اإل 

ةممتثر كمل مممنيا فممي و  ةورافيممالعمبةممة ة فالعمل أإلممت   صممال  وميمممن إ لعمامةمةاإل
 جايا مه ر و بال الي لما ةصمبا الجميمور فمي إومار يمحت ال مبةمة سمببةا فمي إ اآل
بممممل أصمممبا ةمثممممل لعنصممممرا إةجابةممما فممممي ال مبةممممة ةمممتثر فممممي إ جايمممما    أثةرا مممهةو 
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كمممما ةمممتثر فمممي الوسمممةبة ممممن  ممممال   جايا مممه نبمممو المب مممواةالمصممم ر نبممموت و إ
  ةمممار جميوريممما ممممن  ممممال المب ممموا إإلمممت    ةمممار الم بممما لة فالوسمممةبة  مةممملاإل

يمةممة  بممرز أ. و 1ة مماإ  ةممار الوسممةبة مممن  مممال المب مموا أإلممت  والجميممور ةمةممل
 :2اسا  الجميور من  مال مجاال  ثماثة ر 
  راى و  فسمممممممةر الجميمممممممور لثبممممممم اخ و الوقمممممممائع افيممممممما ومرالعممممممما  إ جايممممممما  و

 الن اوا  السةاسةة.و  ةاإلج مالعة
   ال امممة و  وجةييمما ب ممكل ةب مم   جايمماالمناسممبة لا لعمامةممةاإلرسمما البممرام  

 لةه.اإلقنا  لبجميور المرا  الوصول إ
 أنسمم  الوسممائل ل ب ةمم  اميمم اف الجزئةممة. ف مم   فةمم  اإلحالعممة كجيمماز  إ  ةممار
الصمبف لعمن  ب ةم  أو  بةنما ة جز ال بفزةون ةلعمامي في  ب ة  ي ف م ةنإ

 المرج ممي لبجميممور ويممو وممارو مم ا يممحت ال مبةمما  مممع مرالعمما  اإليممحا اليمم ف. 
 جممات سممر إفةممة ال ممي  فسممبوو المك سممبة و الم وارثممة و ال وممار ال مماا لنممماح  الاإل

أو  سم جابة الموبم   لمنف  المثةمرا اإلإلمت  في الجمالعما  و المج م ما  امفرا 
وال  الةم  و ال ما ا    ماقةمةمل ال  مالةا ال ةنةمة و امالمثةرا  الم  ابية ال ي   م

لعبةممه    بممر و   لعممراف و وممر  ال فكةممر ال ممي  مةممز الجمالعمما  و المج م مما .وام
فممي لعمبةممة ال ممأثةر و   مموا لعبممت أسمما   امساسممةةبمم  النممماح  الم مماةةر الث افةممة أ

فكممار الم مماةةر الث افةممة و ممما  تكمم  لعبةممه مممن أ اإللعممماار بمماو ممما    مممه وسممائل إ
يممما الجميمممور نبمممو مو مممو  م مممةنة حلمممو أن النمممماح  ال مممي ةب مممزا بأو  السمممائ  ة

النمماح . ممن ينما ة  ما أو  ة ما ةس ر م  لعما   بيمحت الم ماةةرالسبوو الفمر ظ أ
و الجميممور ال ممي  بنممي المو ممولعا  و النممماح   اإللعممماال مممن رسممائل  جممات كممإ

                                                           
1
  .21ة ص 0551 راسة الجميور في ببوخ اإللعمااة لعالا الك  ة ال اير ة  مبم  لعب  البمة  - 

2
لعب  اهلل بوجمالة الراظ ال اا: مفيومهة  كوةنهة  صائصهة مظايرت و ايمةة قةاسهة المجبة الجزائرةة لما صالة  - 

  .21ة ص 0550ة 19ال   



 الجانب النظري                                                                         الرابع لفصلا  

 

- 144 - 
 

لعامممة   مممل  اإللعممماان وسممائل أإلممت  حن ن بممص. إ1ال ممي  ممر بو بيممحت الم مماةةر
أو   مم لعةا ال ممةا الث افةممة السممائ   و لعكمم  و جيمما  النظممربممت لع ببكمما ال ممرور 

 ةم    م ة   ببمه الجمةمع ف مو و    مما ةةظ  ر ال ةا ال ي ال ة  ر  لعبةيا أب  أ
ال ة فالعممممل ك  صممممةة  اإللعممممماا ممممةاى الم  سممممةة فممممالفر  فممممي جميممممور وسممممائل ام

ن السمبوو فمي جمالعما  ةن ممي إلةيما و ة فالعمل م يما و إ من زلة و لكمن ك  مو
. لعبممما منممه بأيمةممة الجميممور فممي 2اإلج مممالعيي يممو جممزى مممن السممبوو اإل صممال
و  صممائص  بسممما باوممة اإل ةوسممف  مممارسمم اح ةة بمماول اماإل صممالال مبةممة 

 صمممائص فمممي الجزائمممر ومممم ا  واب يممما ممممع  اإللعممممااممةمممزا  جميمممور وسمممائل و 
جميمممور وسمممائل اإللعمممماا فمممي  - ةمممريمممحا امر بصمممفة لعاممممة. صمممفا  الجميمممو و 

 الحظ ةم از بأربع سما  يي: -الجزائر
  كثمر  ن  اريا و بةن أفرا  الجميورة وحلو بسب  إ اإلج مالعي  ف ال واصل

 لةيا.ال ي ةن مون إ ةاإلج مالعةال وائر 

 إلمت  فمرا  يمحا الجميمور و  صائصميا ممن المسم وا ال بمميإ م ماف سمما  أ
 و الميني. اإلق صا ظ ةناال ب

    ن  ماريا المكثمف ممما المكمونةن لمه و إ امفمرا ةم ماز يمحا الجميمور بكثمر  لعم
 غةر ممكن في م ظا الباال . اإل صالج ل  با ل الرسائل مع ال ائا ب

   لسما  الجميور و  صائصه. اإل صالب ائا بافةة لم رفة كلع ا وجو 
 :3في الجزائر فةم از   اإللعمااما لعن جميور وسائل أ 
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 فمممراج بممم  المممروابو بمممةن أ فمممرا  الجميمممور الجزائمممرظ:ال ماسمممو ال  ممموظ بمممةن أ  
سمممرةة و   ممم ة  المج ممممع الجزائمممرظ ال ائممممة لعبمممت أسممما  ال رابمممة و ال ماقممما  ام

و الم ةنممممةة ال ماسممممو  الم  بفممممة وظمممماير  الجمممموار و البمممميالصمممم اقة و المممموالىا  
ويمممي نا جمممة لعمممن  مجةممم ت لمممروح  ةال  ممموظ بمممةن أفمممرا  المج ممممع الجزائمممرظ قممموظ

ي المم ن الكبمرا و امرةماف و ال مي   مر  فمي ألعمما  الث افمة الجمالعة سواى ف
ئمرظ ة  بمر الجمالعمةة سمواى سمامي. فالفر  في المج ممع الجزاال ربةة و ال ةن اإل

ن  ارجيمماة المصم ر امساسممي لبماة ممهة و فمي إواريمما ةمكنممه أأو  سممر  مل ام ا
في وسمو  ةب   مكان هة فيو موجو  ما وج   الجمالعةة و الم بوما  الم  اولة

 بممممما ل ثمممممر أيمةمممممة و امكثمممممر لعر مممممة لبن ممممما  و الجمالعمممممة يمممممي الم بومممممما  امك
بل ن ما  ب ت  بو ال ي ة بصل لعبةيا  ار  إوار الجمالعة  كون مفكارة و ام

بمم  أة مما  ا بيمما لةبمم   ممم ا أيمة يمما. ولعبةممه ةمكممن أن ةكممون يممحا المنوبمم  أ
ظ مممن  مممال ائممر أفممي الجز  اإللعممماال راسممة جميممور وسممائل  امساسممةةالممم ا ل 

ال مممماا.  اإلج ممممالعيمكانمممة الفمممر  فمممي الجمالعمممة و مكانمممة الجمالعمممة فمممي السمممةا  
فممرا  المج مممعة ةج ممل يممحا المج مممع المم مابا ال  مموظ بممةن أ فمم نكن ةجممة لعامممة و 

ن و الصمممبافة المك وبمممة بصمممفة  اصمممة أ اإللعممممااك بمممة ةصممم   لعبمممت و سمممائل 
لع بممر  كم غةممر  ممار  ةممه أ   صممبا ورفمما ف مماال فممي ال فممالعما  ال ممي  مزيمماة و لعب

  ةار لعةنمة إإلت  لعن الجمالعة ةج  ال  امل م ه ب كل  اص و يحا ما  ف نا
 غوةمممة صمممبفةة لمجمولعمممة ممممن ال جم ممما  ممممن م ممماال  ال مممي كانممم  لعبمممار  لعمممن 

مال بمبمممممة ال لعاةمممممة لمةثممممما  السمممممبا البزبةمممممة و ال ممممم بةة ال مممممي  ممممما  ن مممممةويا  ممممم
 المصالبة الوونةة.و 

 اإللعمممااسمم  مال وسممائل ل مم  أكمم   لعمم    راسمما  أن إالث افممة ال ممفيةة:  وبة ممة 
المسم وا الموبمو ة إح أكم  إلمت  في ال ول ال ربةة ومنيا الجزائرة لما ةصمل ب م 

قنموا   إال أن بم  يمحا إلمت ن  مار الصمبافة ال ربةمةلعزظ لعب  الربمن أنه رغا إ
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ال  بة ةمممة ال مممزال ميممممة فمممي المج ممممع ال ربمممية و   ممممل يمممحت ال نممموا   اإل صمممال
والمبا ثمممة ..الممم  و جبيممما  نممماق    صممم قاىة بب ممما  البممم ةخئبمممةة أوسممماو امال ا
ة بةمخ أثب م   راسمة اإل صمالو   اإللعمماامجمال فمي   و  الصبافة المك وبة و 
كثمر ال مفيية أن أ اإل صمالجرة  لعبت لعةنة من سمكان والةمة بمومر ا  بمول أ  

سمممائل كثمممر ممممن الو ال مممفيي المبا مممر ا اإل صمممالممممن ال ةنمممة ةسممم  مبون  65%ممممن 
ال مةا ال  صمةة الصمبف الةومةمة و  قراى  را بول ما أثب    راسة أ را. فةام
ومممممارا  اإلثمممممر قمممممراى  لبصمممممبف يمممممي ممممممن اإلومممممارا  و امك المينةمممممةن الفئممممما  أ

 22.86.1%الموظفةن و من ال ةنة   43.21%السامةة

 وساو المج مع الجزائرظ: في أ اممةةن  ار إ 

 رفممة ال ممراى  والك ابممة وفممي ز يممر  فنممون ال  بةممر ال ممفيي فممي غةمما  مل مم  إ
مب ور  ال  بمةا وال م اول لماا النا  بالبغة ال ربةة الفصبت ال ي ظب  غةا  إ

ن ممممن المتكممم  أ و بممم مالة  واسمممع بمممأوامر صمممارمة ممممن سمممبوا  اإللعبمممت نوممما
م رفممة الفممر   ال  ممر  لم مممون الصممبافة المك وبممة ة وبمم  مسمم وا م ممةن مممن

ن اإل ا ة وقمف لعبمت يمحا ال مرو  اصمة ف م  س  مال المكثف ليلب راى  والك ابة وا 
الجزائرةمة لعبمت لعةنمة ممن  Libertéقام  بيا جرة    اآلراى ال يثب   لعمبةة سبر أ

 ممم ص( لممم ةيا مسممم وا   بةممممي لعمممالي  2111ممممن يمممتالى ) %9140ن قرائيممما أ
ن  رجمة لم ةيا مسم وا ثمانوظ ولعبمما أ %1140ل ةيا مس وا م وسمو و %1540و

  ب مت الوسمائل السمم ةة البصمرةة أكثمر إسم  ماال %10411الزال    مار   اممةة
حا كان  يمحت الممابظمة وبة ةمة ب مت فمي الم ول من الوسائل الم روى  ام را إ

نيما ممن ةمزا  كمالجمع بمةن الصمو  والصمور  وا  الغربةة لمما ليمحت الوسمائل ممن مم
الوسمممائل البمممار   لعبمممت بممم    بةمممر ماكبويمممان منيممما ال   وبممم  جيممم ا كبةمممرا لعنممم  

                                                           
1
ةومةةة و ال ةا ال  صةةة محكر  ماجس ةرة جام ة الجزائر: فسا لعبوا بن  لعوا اهلل بكارة قراى  الصبف ال - 

 . 19ة 2110اإللعماا و اإل صالة 
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 رجممة و مموبيا ممما  من ف ممة و ال  ممر  لم مممونيا ومنيمما  ب مموظ لعبممت م بو 
وبمة جم  م  بفمة و  ة يا في الجزائر  ج ل الصمبافة المك  ف نة ا من ف ة أ

ممممن ةبسممنون  امفممرا ن  ممار( ويممي لعر ممة لفئممة م ةنممة مممن فممي يممحا الم مماا )اإل
 ال راى  والك ابة.

  في الجزائر:  اإللعمااالوابع ال ا  لجميور وسائل 

مممن المج مممع الجزائممرظ يممحت النسممبة ج بمم   %99كثممر  ممكل فئممة ال ممبا  أ
ببوغه سواىا من  ممال الوسمائل  اإللعماامنيا الي ف الحظ  س ت م ظا وسائل 

حت الفئمة لعم   بمرام  الصمبافة المك وبمة بةمخ  صصم  ليمأو  السم ةة البصرةة
اةا ال ممممبا  بم  بممممف حالعةممممة وب ممممت لعنمممماوةن صممممبفةة   نمممماول ق مممم بةفزةونةممممة وا  

ال كبمر لعم   ممكمن ممن يمحت ال مرةبة وا  اولمة إسم  وا  أأنوالعيا الي ف منيا مب
جنبةمة كبمما لعجمز  وسمائل ام اإللعمماام مامةن وسمائل إلمت  يا سموف  ب فم ف ن

ن الم ممكل لممة  فممي السممبوو نةممة لعبممت  ببةممة رغبا ممه ويممحا ة نممي أالوو اإللعممماا
م ممامةن جةة سمم را ةئممرظ بممل فممي إن صمما ال  بةممر_ لب ممبا  الجزاي _إاإللعماممم
يما _ اصمة ال مبا  الجزائرةة ال مي لما   مرف ب م  وبة مة جميور  اإللعمااوسائل 

كثممر لعبممت الصممبافة مممنيا_ ولمما   ممرف أة مما ممما ةرة ونممه وة ممص البمم ةخ ينمما أ
ن الومابع ال جمارظ المحظ نه لعبت وسائل السمم ةة البصمرةة ام مرا مالمك وبة م

 فم ن ( وأالا النمو  ممن الم رفمة )الجميمور م از به الصبافة المك وبة ةفمر  يمح
ربممممة الصممممبافة قبممممال لعبةيمممما ومنممممه زواليمممما ولعبةممممه  ب ممممت  جمصممممةريا  مممم ف اإل
إقنممما  ال مممبا  إلمممت  سممم  وا  ال مممبا   ممم ةفة لممما  صممملالجزائرةمممة فمممي مةممم ان إ

نممه الم ممار إلةيمما سمماب ا  أكمم  أ اآلراىل فمماف بممول م مممونيا ففممي لعمبةممة سممبر باإل
فة المك وبممة وال كمم  لم مممون الصممباكبممما   مم منا فممي السممن كبممما زا  ال  ممر  

بمةن  ة راوح سن قراى الصبف في الجزائر مابةخ  .أظ ال با  أقل   ر ا ليا
 29غببةممة قرائيمما ة ممراوح بممةن أن سممن أ Libertéسممنة ف مم  وجمم   جرةمم    19و 09
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أن ة ما  أكم  ينما أ لعوما اهلل بكمارسنة وفي ال راسمة ال مي قامم  بيما بنم   11و
سمنة بةمخ  11و09بمةن    مراوح سمنيا مماكبر الفئما  قمراى  لبصمبف يمي ال مي أ

ن ال  مممر  لب مممراى  ممممن ممممن ال ةنمممة لكمممن ةجممم  ال نبةمممه أ %85كثمممر ممممن مثبممم  أ
 سمبر اآلراى حا  ثبم ف يتالى ال ة ني المواظبة لعبةيا إح فمي نفم  الوقم  أور 

ا  وم نممت حلممو ق نمماى لبصممبةفة مممن ال ممبأن الكيممول وحوظ السممن الم  مم ا أكثممر إ
ل  ممممر  فيممممما لةسمممما  ممممةئةن ان فممممي  رجممممة ااى  ال ةب  ةممممق نمممماى وال ممممر أة مممما أن اإل
 راى  فيحا السبوو ةر بو بأب ا  أ مرا بال رور  ال ق ناى لة أن اإلح م كاممان إ

لعما قمراى  الصمبف لم ا ال    م ا فمي امغبم  امج مالعي. حا  وابع نفسي وا  
 وحلممو نظممرالةيمما الم ممار إه ال راسممة ةملا  السممالعة الوابمم   ويممحا ممما وصممب  إال مب
 النسممبة والم مماال  ال صممةر  ف مم  وصممب  يممحت الموا ممةع ال فةفممةإلممت  ل يممتالىةمملم

لةيما وق  ةفسر يحا بوجو  أنموا  أ مرا ممن الوسمائل ال مي قم  ةبجمأ إ %9142إلت 
نمه ال  وجم   راسمة فمي ئرظ وق   كمون كثةمر  وم  بفمة لعبمت غ  بمار أال ا  الجزا
 يحا ال أن.

ةسمايا  منمهل بفزةمون الجزائمرظ ن  ا  الجزائرظ غةر را  لعمن مب موا اإ
ي ماا بموا مة ه وم اوب مه ببغمة ال بةة  يمة  لبواقع من  مال لع ا اإلفي لعم

زةمون لوبم ت بمل الصمبافة المك وبمة يحا البكا ال ة ني ال بةف ةفيميا الكثةر منيا
أن  اإللعممااسم  مال وسمائل بمول إ مصموفاوظ بب اسماة ا ف    وصمب   راسمة أ

ن ممغاال  رسممائل ال ممي  بمبيمما ال  جةمم  لعممن اإلن الم ظمما قممراى الجرائمم  ةممرون أ
ر الصممبافة  ممرا بممول جميممو وفممي  راسممة أ ال ممي ةوربونيمما بممول بةمما  المموون

ن يحت الصمبافة ال  ببمي من المس جوبةن ةرون أ %99ن الوونةة الةومةة  أك  أ
ا   مبممممور بممممول ظ ال مممما  الجزائممممرظ غالبمممما مممممل  مممماةا ال ممممي  يمممما أوا رغبمممما يا.

أو  مممممور ال اصممممة بنجمممموا السمممممةنماوب مممم  ام ةاإلج مالعةممممالرةا ممممة وال  مممماةا 
قل   ب ا ل ةه ففي لعمبةه سمبر رةة و ب ت السةاسة من الموا ع اماالب اخ الجا
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 %1ن بمول بمرام  ال بةفزةمون الجزائمرظ أ SIGMAقام  بيا متسسة سةجما اآلراى
البصمممة السةاسمممةة امن ممم ا ال بفزةمممونا ف مممو ممممن ال ةنمممة الم روسمممة ف مممو ة ممماب ون 

ة مماب ون ن ممر   %09ة مما ة مماب ون البصممة السةاسممةة افممي  ائممر  ال مموىا وأ %1و
ة مممممماب ون البصممممممة ال رفةيةممممممة اصممممممرابة رابممممممة ا  %1540 بممممممار الثامنممممممة بةنممممممما أ
 مر كبممةا ويمحت النسم   لةمل لعبمت  مأ ر ة اب ون البصمة الث افةمة اا %19499و

ن أإلمممت  فةمممه لممم ا الفمممر  الجزائمممرظ ويمممحا قممم  ة مممو الموا مممةع السةاسمممةة لعمممن ال ر 
  نمماول  منيمماممما وروبممة بالورة ممة ال ممي  ثةممر ف مموله أال  مماةا السةاسممةة غةممر م

ال مفيي فةمما  اإل صمالن الث مة فمي أأو  نه م نمي بيما مبا مر موا ةع ال ةب  ا
كثمممر ممممن م ممممون وسمممائل ل  ممماةا السةاسمممة ليممما صممم ا بالنسمممبة إلةمممه أة مممص ا
  لعمامةا.ون ال ا  الجزائرظ مازال مجيوال إالمسببا  كثةر  في ك و ب ت اإللعماا
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 الظروف السةاسةة التي رافقت التعددةة. المبحث الثالث:
 في الجزائر. األمنةة األزمةالمطلب االول: 

ةممم ف نا البممم ةخ لعمممن الظمممروف السةاسمممةة ال مممي راف ممم  ال    ةمممة البزبةمممة و 
البمم ةخ لعممن ممما إلممت  بممال بول المم ةم راوي فممي الجزائممرممما ةسمممت أو  لعمامةممةاإل

المبمممةو الممم ا بي المممحظ جمممرا فةمممه  منةمممة وسةاسمممةة.  مةمممزأزممممة أصممماببيا ممممن 
صممم    الجزائمممر ب ممم   سمممما  لعبمممت م  بمممف ام ن  مممال نبمممو ال ةم راوةمممة فمممياإل

السةاسمممي وصمممل نظمممماا و لعبمممت المسممم وا  ةاإلج مالعةمممة ةاإلق صممما ةالسةاسمممةةة 
بمم و ت ال صمموا ببممخ بمم   بمموا ر ال مم ف و إلممت  الجزائممرفممي  ز  الوابمم بممال

 مممبه الموب مممة لعبمممت  المممحظ ف ممم  سمممةور ه اليمممزال وا مممبة لعبمممت ال ولمممة و البمممز 
لعبمت النظماا ال مائا ب مكل  المج مع الحظ لعبمر لعم   ممرا  لعمن رف مه و سم وه

ب جاجةممة لعنةفممة لعرف يمما منمماو  م  مم    مممن إن بممات مممن  مممال بركمما  مثةممر لا
ب جاجما   م بةة لعنةفمة جمر   مار   ال مي  مةمز  ب الثمانةنما  البما  ب اةمة ممن

ة ناب ممة مممن  مبمممل المج مممع منيممابممزا  والن ابمما ا وممر الرسمممةة ال  بة ةممةا امام
مازةغي الحظ قا  ه ب اة يا الربةع امج مالعةة كان  إجاى  في صةغة بركا  و 

 ممممورابا  فممممي إ ب يمممما و   فممممي منو ممممة ال بائممممل 0581 البركممممة الث افةممممة البربرةممممة
 مورابا  ال مي اصممة مثمل ال صمبة و جماى  ب م يا اإلبةاى ال  بةة فمي ال ام

ة  ب يمممممما 0581ةممممممم سمممممموةفة و لعنابممممممة قسنوةن ةلعا مممممم يا منو ممممممة  ممممممر  الممممممبما 
كانمم  ة و 05881ك مموبرأة ال ممي  مممب  كممل منمماو  الممبما  فممي ن فا ممة ال مم بةاإل
 بمم  سممواى. جمماى  كثريمما لعنفمما و  ممأثةرا لعبممت مسمم  بل النظمماا و المج مممع لعبممتأ

قصاى و ال يمة  الحظ ومال  مرائا واسم ة يحت البركا    بةرا لعن و  ةة اإل

                                                           
1
لعةا ي لعنصرة ال    ةة السةاسةة في الجزائر الواقع و االفا ة ورقة م  مة لبن و  ال ي نظم يا جام ة ال البة  و  - 

ةلعمانة 0555ماظ  05-08المنو ة ال ربةةا ب ارة  الم ي  ال ببوماسي االر ني بولا االن  ال ال ةم راوي في 
 . 2الممبكبة االر نةة اليا مةةة ص
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لعمممن نظممماا سةاسمممي قمممائا لعبمممت  النممما   اإلج ممممالعي ممممن المج ممممع و بالمممة الظبممما
جيممممز  أقبةممممة سممممبووةة م مركممممز  فممممي أم ةممممازا  مممممن قبممممل ب كممممار السممممبوة و اإلإ
ممة لعمة مة ز الثمانةنما  فمي أالنظماا منمح من صمف . يكمحا   مل متسسا  ال ولةو 

ال مممائا لعبمممت بةروقراوةمممة ال ولمممة و الرةمممع النفومممي  اإلج ممممالعيزممممة النظممماا يمممي أ
 صا ةة و  ةمة و و  ةة سةاسةة و إج مالعةة م فجر  بف ل قن ائ  إإلت  مت ةا

جيمز  ال ولمة ن ةجة ال كب  الحظ أصما  أ امو ا لةه اإلنس ا  الحظ و صب  إ
 واجمم   فممي البكمما لعبممت النفمموح مسمم  ةا بممةن الزمممر الميةاكبيمما بف ممل الصممرا  الو 
ق صما ةة  ا لي ال ةاا ب صمابا  سةاسةة و ة رغا مباوال  الرئة  ا م ةاز اإلو  ا 

لعوائممممه  ف مممما ج ةمممم اة لكنممممه لمممما من صممممف الثمانةنمممما  بيمممم ف إن مممما  النظمممماا و إ
ة  بمم  بوبة ممة ال صممور منيمما ممما  سممبا  وع الممحيا  ب ةمم ا فممي ميم ممه ل مم   أةسمم

و منيمما ممما ة  بمم  بالم اومممة ال ممي صمممابا   بممو اإل لةممهلممحظ إسمم ن   إال ممة  ا
ومممراف م  ممم    مسممم فة   ممممن النظممماا الرة مممي ال مممائا وفمممي م ممم م يا قةممما   أبممم  يا أ

نس ا  لووني في حلو الوق . و لعبةه ف   أ   و  ةة اإلبز  جبية ال برةر ا
ة  لبمبما  السم  فماقا الو معإلمت  الصمرا  بمةن زممر النظماا الم نافسمةال ي مةز  

ال ي  كب  من وفا باسمما فمي  مارة  الجزائمر 0588ك وبر أب اخ أإلت  صوالو 
ن  مممال نبمممو ة الم ممما  المممحظ  ولممم   لعنمممه ف مممر  اإلنممم  بمثابممماك منيممماالبممم ةخة 
لع ممرف إسمم ف اى لعبممت  سم ور ج ةمم  اإل 0585فةفمرظ  21ب اةممة مممن  ةال ةم راوةمة

مممر  فممي  ممارة  الجزائممر المسمم  بة بال    ةممة السةاسممةة ال ممي جممرا   نةنيمما  1مول
 .0585جوةبةة  9بموج  قانون الجم ةا  حا  الوابع السةاسي الصا ر في 

 0585فةفمممرظ  21ةن إلع مممما   سمم ور لعا ممم  الجزائممر فمممي الف ممر  مممما بمم ل مم 
لغمماى اإلو  نظممار أببممما  ةم راوةمما جممح   0552سممنة  امولممتن  ابمما  ال  ممرة ةة ا 
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أن جممممماى مولعممممم  إلمممممت  .1البمممممابثةنأو  الكثةمممممر ممممممن الم  ب مممممةن سمممممواى السةاسمممممةةن
لع بر  يحت اإلن  ابا  بمثابة جواى مف مة بال ةم راوةة و أ  اإلن  ابا  في ظل إ

كانممممم  أول  0551جممممموان  02سمممممةةن. فبببمممممول م بمممممان لجمةمممممع الفمممممالعبةن السةاإ
ئرة و وجم  النا م  الجزائمرظ نفسمه أمماا صمنا ة  ن  ابا      ةة لعرف يا الجزاإ

ق را  لة  ار من ة اى بكل برةة و  فافةة. كان م وسمو م ماركة الممواونةن اإل
بمز   29بمز  ممن بمةن  00بمزا  الم ماركة و ببمغ لعم   ام 64.15%في بم و  

 اإلسمممممامةةانممممحاو. و جمممماى  ن ممممائ  اإلن  ابمممما  بفمممموز سمممماب  لبجبيممممة  ام  ممممم 
 0551ن  ابممما  جممموان ة و لعبةمممه ف ممم  العممما   إ2جبممم  ببممم ظم 891لان ممماح   

نيمار  جزائرة رف   من  ان اإلسممامةةن و السةاسةة لبالمببةة  ر ة  ال اروة  ا 
ل برةممممر ال مممم   الجزائممممرظ.  ب يمممما اإلن  ابمممما  سمممموور  قةمممما   جبيممممة ابموجبيمممما ا

ثممار ال  ةمم  مممن ال سمماتال  بممول مسمم  بل المنو ممة مممما أ 0550ال  ممرة ةة لعمماا 
 00ن  ابمممما  فممممي إلغمممماى اإلإلممممت  المسمممم وا المممم ا بي و ال ممممارجية و  فممممعلعبممممت 
 صم ر ه المبكمممة ال بةممالان مماح ب ممرار أ اإلسممامةةو بممل الجبيممة ة 0552جمانفي 

يمممو ال نمممف إ  مممح الصمممرا  السةاسمممي  مممكما ا مممر و  لعبةمممه ف ممم و  سمممجن قةا ا يممماو 
نيةممممار ال ممممرلعةة المسممممبا الممممحظ أسمممم  لب اةممممة مرببممممة ج ةمممم    مةممممز  أساسمممما ب 

 ةمممم ممممن ينممما بممم أ  بممموا ر ال نمممف  ظيمممر3ال سممم ورةةة و بممم لعمان لبالمممة الوممموار 
س والع  امو  لب نف أن  ب مل السمابة. و بم أ الن موى الف بمي ل م    الم بنةةقبةة ا 

 :4يميا نظةما  إريابةة أ
                                                           

مبم  بو ةافة مس  بل النظاا السةاسي في الجزائرة اوروبة م  مة لنةل  يا    ك ورات في ال بوا السةاسةة و  -1
  .011ة ص 2118ال ماقا  ال امةة جام ة الجزائرة 

2-BENYOUB, Rachid, Annuaire Politique de l’Algerie2000, Alger, 2000, p104.  
3
 -BEN JAMIN Stora ,Du terrorisme autopsie de la tragédie algérienne Aujourd’hui, ed Rocher Noir, 

France, Paris, 1995, p 24.  
ة ص 2109ال وزةعة االر نة ازورظ ال بمةة لبن ر و رة  ار الةاالريا  في الجزائنصر ال ةن نوارظة الصبافة و  -4

010.  
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سسمميا لعبمم  ال مما ر  ممبووي بجبممال ال ممي أ MIA المسممببة اإلسمممامةةالبركممة 
ال ممي كممان  اإلسمممامةةلبركممة ال ممي جم مم  ب اةمما البركممة و يممي ا 0550الزبربممر 

 ممرا  سمممتا البركممة جمالعممة إريابةممة أ ة زلعميمما مصمموفت بمموة بي. كممما ظيممر 
الجمممة  سممم ة  م بممموفية وا 0550 سسممميا سمممنةأ MEI ااإلسممممامةةمجمممل ال ولمممة 

لان اح ب مار   اإلسمامةةالجناح ال سكرظ لبجبية  0552ة سمامي لان احا سناإل
 أسسمم  بمبمما ر  مممن سمم ة  م بمموفي  ا ة و البمماقون لعبممت ال يمم ا ال مميممم ني مممزر 

 لبجيمما  المسمممباا اإلسمممامةةة و الجبيممة 0550فممي جوةبةممة  قمممر المم ةن  ربممانو 
FIDA  غ ةممممممممال ال ممممممممباو الكبممممممممار و إسمممممممم ي ف  إ 0551ال ممممممممي  أسسمممممممم  لعمممممممماا

نة ب ةممما   لعبممم  الويممما  ال  صمممةا  السةاسمممةةة الفنمممانةنة المث فمممةنة الصمممبفةةو 
 سمممت ا ال كفةممر و اليجممر ا   ممرا  و بسممةن كا مماة كممما ظيممر  جمالعممة أال مممار 
بمم  ن كمان ة و يما نمور الم ةن صم ة ي و أفغانسم اامت مباربي أسسيا ق ال ي أ

 الجمالعة اإلسمامةةإلت  الجمالعة  نا ظ بالصرا  المسبا. إ افة بولعمر  و يحت
ك مممموبر ال ممممي   مممم  أ وممممر جمالعممممة إريابةممممة لعبممممت اإلوممممما  فممممي أ GIAالمسممممببة 

ن  بمو  ي قام  ب وبة  صفوف الجمالعما  اإلريابةمة. ةمكمن ال مول أالة و 0552
لعمممان االجةمما' الجمالعمما  اإلريابةممة  نافسمم  لعبممت ق ممل امبرةمماى  صوصمما ب مم  إ

صممبب  ال  فممر  بممةن المممواون و أ 0551ال ممامبة لعبممت المج مممع سممنة البممر  
املعمممالة ولمما و  رجممال السةاسممة ةمممنو و رجممل المم ةنة المث ممف و رجممال امالبسممة

ال ب ممممممت الر ممممممع ال المث فممممممةنة ال صممممممبفةةنة و  اإلريابةممممممةلعمممممممال ةممممممن  مممممممن ام
الجةماا  بم  إممار  بم أ اإلن م ا  ةم   فمي صمفوف ا 0551. مع نياةة 1الريبانو 
  اةبمظ باإلجمما   ا مل الجمالعمة ممما أ مةريا الووني جمال زة موني المحظ لماأ

 أسةسمممه لبجمالعمممة السمممبفةة لبممم لعو  و  ن ممم ا  بسمممان بوممما  لعمممن ا الجةمممااإإلمممت 
     ال.الو 

                                                           
1
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ث ةبممة جمم ا إح ال ة ممل لعمم    اممنةممة امزمممة ةممر ف مم  كانمم  بصممةبة فممي ام
بصممماى رسممممي رغممما أنمممه ال ةوجممم  إةايا لعمممن مئمممة ألمممف بسممم  ال  ممم ةرا  و  مممبا

ن ما ة ار المن ئا  ال الع ةة و   وةل اإل م إلت  إ افةم روف ل    ال باةا 
 . 1بالمئة من النا   ال ومي 9لبر  ال ي ببغ  بوالي بايظة ليحت افالكبفة 

 و الوئام المدني. المطلب الثاني: قانون الرحمة
ج ةمم   و م  مم   مممن مرابممل ال نممف  مرببممة بمم أ الةمممةن زروال  لعيمم فممي 

الجمالعممما  ي و المتسسممة ال سممكرةة مممن نابةممة و المواجيممة بممةن النظمماا السةاسممو 
فمي نياةمة المرببمة  ن اى لجنمة البموار الموونيإ راة و  ا أمن نابةة  اإلريابةة

يمممحت البجنمممة:   أ مممر و  0551 ولمممة فمممي ب اةمممة لعممماا لعبمممت لبن  الةمممة لبمجبممم  اماإل
ةوسممف ال وةمم ة الجنممرال الصممنياجية الجنممرال مبممم   مموا ية الجنممرال الوةمم  

المصمالبة بن صالا. و جسم   بموا ر البموار و  راجية قاسا كبةرة لعب  ال ا ر 
ظ و لعب  ال ا ر بو م ا كما لعبي ج يما نةن من قا   الفة  و ثإ ب وما  سراح

ن كممممل نمممم و  الوفمممما  المممموونية إال أ ركة فممممي  قمممما   الفممممة  بالم مممماقنممممابمممماول إ
صمم ر بةانمما المبمماوال  بمماى  بالف ممل  اصممة ب مم  أن  بممةن أن لعبممي بببمما  قمم  أ

المسببةة مما ج ل الرئة  زروال ة بن لعن ف ل  اإلسمامةةة لعا فةه الجمالعة 
    البوار الووني

نظمم   وفمي الم ابمل 0559ن  ابما  رئاسمةة قبمل نياةمة ة بن لعن إجراى إو 
موالبممة الرئاسممة بال ممرو  فممي  يمما ممما جمماى فةممهقمموا المصممالبة لع مم  روممماة و أ

 2لان ماح اإلسممامةةمفاو ا  غةر م رووة مع الم ار ة بما في حلو الجبية 
ن يحا ال    قوبل بالرف  من ومرف من أجل إةجا   سوةة سةاسةة لثزمة إال أ

                                                           
1
لعب  البمة  ميرظة امزمة الجزائرةة: الواقع و االفا ة امزمة الجزائرةة ال بفةا  السةاسةة و اإلج مالعةة و  - 

 . 081ةص 0555ة مركز ال راسا  الوب   ال ربةةة بةرو ة 2اإلق صا ةة و الث افةةة و
2
ة 2111ة 1ة مجبة البابخة ال   2111-0588بو نافة  مسةة قبي ا اة ا ار  النظاا السةاسي لب نف في الجزائر - 

  .028ص 



 الجانب النظري                                                                         الرابع لفصلا  

 

- 155 - 
 

أةاا لعبمت لع م  رومما بم ث  لعمبةمة  نه ب  لسبوة و المج مع الم ني.  اصة وأا
مممممن الممممووني م ةرةممممة امممممماا م ممممر إريابةممممة  مثبمممم  فممممي إنفجممممار سممممةار  مف  ممممة أ

ةسما زروال رئةسما لبجميورةمة و   ةمةن م م ا  سمةفي رئ ن  ا إو ب    بال اصمة.
ومما  إو  اممنةمةغما  المب   ا  و المراكمز إلببكومة  بفا لر ت مالوة  ا 

زا  مممع و  ممر  زروال البمموار مممع ال ممركاى السةاسممةةن. و بممالموا ةسممراح  مماغبةيا
 كال أك كل من  اممنةة امزمة ر نبو  ووة  االبوار السةاسي ب خ  وجه 

ممما ة ممرف   قممانون الربمممة ل مماا أو  ال صممالا و  جبممت حلممو فممي قممانون ال وبممة
ثماثممة إلممت  ممما   م سمممة 02مممر ةب مموظ لعبممت الممحظ صمم ر لعبممت  ممكل أ 0551
 ة  الجزائرظبناى ال  ب ة  ال آلفة ال وا  و ال آ ية بةن أ إلت  ي ف ةفصول
لع بمر قمانون أ  و  ةالمج ممعإلمت  مكن كثةرا من بمبمة السمماح ممن ال مو   نهورغا أ

 راو السةاسةةن الحةن إ ن لع اإال أ الربمة  ف ة نبو و ع ب  لبنزةف ال موظ
 ةل  سمم ور . ب مم    مم  الن ممائ  المرجممو ةمم  ب بممال  ون امزمممةة مم ون ورفمما فممي 

 اممنةممممةل الظممممروف ن  ابمممما  ال  ممممرة ةة والبب ةممممة وفممممي ظممممو إجممممراى اإل 0551
سمممم  ال ه ممممممن مممممةن زروال الم  ب ممممةن السةاسممممةةن ب الممممرئة  الة جممممأالم مممم يور ة فا

و ممممن ثممما ممممن البةممما  السةاسمممةةة وألعبمممن لعمممن إجمممراى إن  ابممما  رئاسمممةة  الرئاسمممة
وسممماو ئة  صممم مة كبةمممر  أسممم  الة المممر ل  مممكل بمممحلو إ 0555مسمممب ة فمممي أفرةمممل 

 ر مممب  لعممم     صمممةا  سةاسمممةة ليمممحت . 1ال ممم   الجزائمممرظ والوب مممة السةاسمممةة
نصة  لعب  ال زةز بو فبة ة الحظ أل   وابا  فوز كان منن الاإلن  ابا  غةر أ

ألعبممن مممن  مالممه لعممن إسمم ب اخ الةممة ج ةمم   إلسمم  ا   اممممن  0555فممي أو  
   ما 11بكامه في ئاا الم ني الحظ ور   أسا الو والسبا الووني أوب  لعبةيا إ

رجماىة موزلعة لعبت فصول يي:   ابةر اإللعفاى ممن الم اب ما ة الو مع ريمن اإل
                                                           

1
ن ةمة لعزوفة سةاسة الوئاا الم ني بةن المب أ و الواقعة محكر  ماجس ةر في ال بوا السةاسةة و ال ماقا  ال ولةةة  - 

  .21ة ص 2119/2111ة كبةة ال بوا السةاسةة و اإللعماا
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و الغاةمة  1ريما اإلنفسمياة  مباةا ل  وبا ة   ابةر لصمالا المسمبمةن أ  فةف ا
الممائمممممة   مممم ابةر  اصممممة بغةممممة  مممموفةر الببممممول  أسممممة مممممن يممممحا ال ممممانون يممممي 

  رةمممم  و الممممحةن ة بممممرون لعممممن أو  ريمممما فممممي ألعمممممال إ الم مممموروةن لث مممم اص
انون إر كممز يممحا ال مم. 2جرامةممةي ال وقممف بكممل ولعممي لعممن ن مماوا يا اإلرا  يمما فممإ

 : ربع مباور ييلعبت أ

 .ال مسو بال س ور و  نفةح ال وانةن 

 ب ا  ب   باةا ال نف و ال كفل بيا.إ 

  ن ممماح فمممي إ زاى المتسسممما  و جمةمممع الممممواونةن المممحةن كمممان ليممما  ورإ نفممماال ر
 الجزائر

   مرة ورغما نجماح آلأو  فسا المجال ل و   كل من  مل بيما الورةم  لسمب 
   ةرإال أنه لا ةكن البل ام امزمةب  ما في   فةف من إلت  يحا الم رو 

سةاسمة ن قمائما إ صمرح المرئة  الف ممن الم ما بةن ف م و رغا لعمو   اآل والجحرظ
لمممما   ممممع بمممم ا نيائةمممما ملعمممممال  واصممممل  وبة يمممماالوئمممماا الممممووني يممممحت الزالمممم  أ

صمم ار مةثمما  السممبا و المصممالبة الوونةممة كجرلعممة ثالثممة . ولعبةممه  مما إ3ريمما اإل
 . اممنةة امزمةل لب

 المطلب الثالث: مةثاق السلم و المصالحة الوطنةة.

الممممم ني فممممي   فةممممف مممممن بمممم   ظمممماير  سمممم  ا   الوئمممماا إب مممم  نجمممماح قممممانون 
لعممممم ا  يائبمممممة ممممممن أسممممم فا   ا  كل مببممممموظة و ب ممممم اإلريابةمممممةال مبةممممما  ريممممما  و اإل

                                                           
1
صبراوظة ةس    رةفة مسالة الم رولعةة و  أثةريا لعبت االس  رار السةاسية محكر  ماجس ةر في ال بوا السةاسةة  - 

 . 010ةص 2115وال ماقا  ال ولةةة كبةة ال بوا السةاسةة واإللعمااة جام ة الجزائرة 
2
ربةع  25الم  ب  باس  ا   الوئاا الم ني المتر  في  55/18ا الجميورةة الجزائرةة ال ةم راوةة ال  بةةة قانون رق - 

(ة ص 0555ةولةو  01ة المواف  ل 0121ربةع االول  25ة 11ةولةو.) الجرة   الرسمةةة ال     01االول والمواف  ل 
11.  

3
ةر في ال انون ب ال  لعب  الرزا ة المصالبة الوونةة في ظل السةاسة الجنائةةة محكر  م  مة لنةل  يا   ماجس  - 

  .90ة ص 2101الجنائي وال بوا الجنائةةة جام ة قسنوةنةة 
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لظممماير  ن الم الجمممة ال بفةزةمممة أالجزائمممر ممممن بكاممممه و  أكممم   إريمممابةةن ممممن اإل
ن المصمالبة ألع برنما إحا إو  ةنجع لب  اى لعبت الظاير ريا  يي السبةل اماإل

زممممما  بممممةن ائل بممممل ال مافمممما ة المنازلعمممما  وامالوونةممممة يممممي وسممممةبة مممممن وسمممم
يي  م ماز لعمن غةريما ممن الوسمائل و ال ول و ةا وسبمةا و وراف ام  اص و ام

ور ممما   ممممن  كثمممر بسممماوةنيممما امأبمممل المنازلعممما  ب سممموةة ال مافممما  و الرسممممةة ل
مممممن بةممممخ جحرةممممة و الوقمممم  والف الةممممة وال مممممولةة و بةممممخ ال كممممالةف و الجيممممو  

ل مممي ال بمممول لممم ا اسمممةا لع مانةممماة رببممم  بمممه الجزائمممر و ة كمممما   ممم  قمممرار سة1البمممل
ن يمما  إ ة مم ة و 2سمم را ةجةة لعامممةإ نمم ر  يممحت السةاسممة  مممن ال مم  ة و غالبةممة 

الثوابمم   ج مالعةمما ثمةنمما   لعمممهإسممبل ل ب ةمم  السممبا المم ا بي مكسممبا مثممل يممحت ال
جممل أ  الةمم  مممن مبممه مممن قممةا و لعمما ا  و ممما ةبلبمج مممع و  و الث افةممة ةاإلج مالعةمم

غرةمم  اإلإلممت    ممو  جممحور المصممالبة الوونةممة. و  السممبا و ال سمماما و ال صممالا
 ب ممممو ا مممما  كثةممممر  بممممول مو ممممو  المصممممالبة و الممممحةن لعرفمممموا سممممجاال  و ن 

المصممالا الوونةممة فممي  ظ لعمم   كبةممر مممن الممابظممةن    بممرأبسمم  ر . و اإلنسممان
لبمواون     ما فيي لا  فر     ب و  االنسان الم  رف بيانجابا و الجزائر 

ل زامما  الجزائمر لعمر  البمائوة  بنيما لما   مر  أبموج  نمص ال سم ورة كمما 
ممممن الف نسمممانة بةمممخ سممممب  بب مممن  مممماى اآل  ممممة ب مممو  اإلل ر مممةةأ ويمممي
ار المحظ لموالت لمما  مما سم  ر سم  ا   اما  الممواونةن و إلمت  ممللعما   امأو   رواحام

وقممم  جممماى مةثممما   .3جةمممال البالةمممة و الماب مممةظ م مممرو  لفائممم   امأال مممرو  فمممي 

                                                           
1
 ك وراتة قسا ال بوا السةاسةة  مبم  بو ةافة مس  بل النظاا السةاسي الجزائرظة اوروبة م  مة لنةل  يا   - 
  .229ة ص2118ال ماقا  ال ولةةة جام ة الجزائرة و 

2
ة ص 2111رجل المصالبة الوونةةة الجزائرة  ةوان الموبولعا  الجام ةةة   قورةةة بو فبة ة رجل االق ار و ابم - 

21.  
3
البجنة االس  ارةة الوونةة ل رقةة ب و  االنسان و بماة ياة   رةر سنوظ لعن و  ةة ب و  االنسان في الجزائرة  - 

  09ة ص 2115
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ح لممما إ مممكل وثة مممة   ممما مجمولعمممة ممممن البنمممو  المصمممالبة الوونةمممة فمممي السمممبا و 
ف    ب خ فمي  ةباج مه لعمن مب وات إلت  ة  من موا  قانونةة وا بةة وبالنسبة

 مسمكه ب ةممه إلمت  بووال  ال    لعبر م  بف المرابل ال ارة ةةة مرج ما حلمو
س  با ة  أبت اإل  ماقه كما  ب ث  ال ةباجة لعن وبة ة ال    الجزائرظ ال يأو 

لعمما   بنمماى ال ولممة والنيممو  إ   بالم ممارو ال ممي  ا مميا فممي سممبةل وحكممر ال مم
ي ن ة سممماموا لعمممن المأسممما  ال مممأةة ووبممم  المةثممما  ممممن الجزائمممرةةن بامممممة وال ولممم

ممممممن ال ممممممومي يمةمممممة حلمممممو فمممممي  ب ةممممم  امأ مممممي  يا ال  مممممرةة السممممماب ة مبمممممرزا 
ن وكافمة ممور الجة  المووني ال م بي وقموا  ام ا  المةثا  ب أوال  صية ثا 
 ممممة لمواجيمممة حلممموب نظمممةا م اوممممة ام ممموب وا بصمممبر وبمممزا إالممموونةةن المممحةن 

ة مما لعممن أو بمم خ مةثمما  السممبا والمصممالبة  1اجرامممي الماإسمممامي وان اإلاال مم
سممر  ممباةا المأسمما  سممواى كممان يممحا ال  مموة  أمسممتولةة ال ولممة فممي ال  مموة  

و نافةيمممما مممممع قممممةا المممم ةن ريمممما  م نوةمممماة كممممما  بمممم خ لعممممن ق ممممةة اإلأو  ما ةمممما
نمه ال أن الجزائمرةةن لعرفموا ألع بمر المةثما  ا  سممامي وقمةا المج ممع الجزائمرظة و اإل

 ممرور   ب ةمم  إلممت  مممن ثمما  لعمما _ بنمماى لعبممت ممما   مم ا_ نمةممة بمم ون السممبا وام
ا ال م   الجزائمرظ ب ما ن ا المصالبة غاةة ةن  يأحلو ب مصالبة وونةة مبررا

نيممما موبممم  غةمممر قابمممل لب أجةمممل نظمممرا لمممما  واجيمممه الجزائمممر ممممن أوصممم قا حلمممو 
ن سةاسممة الوئمماا الممم ني كانمم  ألع بممر المةثمما  إة وقمم  2 بمم ةا  ال نمةممة ال  ةمم  

لعمن موقفمه ممن قمانون  رةبةمةأسةاسة الربممة بةمخ لعبمر ال م   بكمل نجع من أ

                                                           
الم  من اس  لعاى اليةئة النا بة  298-2119الجميورةة الجزائرةة ال ةم راوةة ال  بةةة المرسوا الرئاسي رقا -1

  .1ة ص 99ة الجرة   الرسمةة ال    25/15/2119لماس ف اى الم  ب  بالمصالبة الوونةة ةوا 
2
  .1المرجع الساب ة ص  - 
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نون الربمممةة و قمم  يمم ف الم ممرو  سمم ف اى ال مم بي لعبممت لعكمم  قمماالوئمماا فممي اإل
 :1إلت  ا المصالبة الوونةةامن و السبا الووني  امس  ا  ةر إلام

ار ممما ة نمي سم  موال محكةر ب مةا اإل 0591نوفمبر ولأالبفاظ لعبت مك سبا   -
لمج ممع ال ال ممل لعبمت  م مةرت لعبمت ولوةة الةموا يمي بنماى ا رور  ال نبه بأن ام

وةمه سم  مار ويمحا  نال من لعماة  ف مر  اإلإ اإلس  مالنه ال ةب  بن مة ألع بار إ
 سا .م ركة البناى يي ام أنمن الن بة لعبت 

 سمممائر ما ةمممة وب مممرةة المسمممار المممووني المممحظ  بمممف  ننبمممراف لعممم صمممبةا اإل -
سمما  ثممار المأاال ولممة فممي ف ممر  ممما ومباولممة مبممو  ركممانأن ة ممو  أم  بممر  وكمما  

 س ثناى .إوةاف ال    الجزائرظ  ون أالوونةة ال ي كان  بة يا كل 

روابيا وب ت أ من مم بكا  النا  وألع بار إاا ال اا لعبت من والنظس  ا   امإ -
 سماا وب ت  ب  بماةة ال انون .مسألة بةوةة سواىا في نظر اإل يا لعراأ

لع بممماريا  ممممن بسمممماو امأبصمممانة الجمممة  ال ممم بي المممووني وكمممحا ال أكةممم  لعبمممت  -
كبمممر ممممن المأسممما  الوونةمممة فمممي سمممبةل الجميورةمممة المممحةن  بمبممموا ال سمممو امبمممما  
 ب راا.مر ةس ب  ال   ةر واإلأظ لعبت الجميورةة ويو البفا

  مموةيا  أو  سمم  ماال إظ أسممماا  ةممن ال ولممة ورفمم  سمممابة اإل ال أكةمم  لعبممت -
سممماا  ةممن  سمماما ن اإلألع بممار إسممماا ومنافةممة لبوونةممة لعبممت سمما اإل مغر ممة ب

 وسبا ال  ةن لعنف.

 البفاظ لعبت م وما  اليوةة الوونةة وال أكة  لعبت م وما يا. -

ممن سم  رار واممن  مال لعمو   اإل ةاإلق صا ةر ةة لب نمةة السةاسةة و يةئة ام  -
 لبمواونةن.

                                                           
ر  ماجس ةر في ال انون الجنائي وال بوا لسةاسة الجنائةةة محكب ال  لعب  الرزا ة المصالبة الوونةة في ظل ا -1

 . 91/91ة ص 2101ال بوا ال انونةةة جام ة قسنوةنةة الجنائةةة قسا الب و  و 
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الربمممممة ال ممممي سممممب  يا و ثبممممةو كممممل سمممم كمال م ممممرو  الوئمممماا الممممووني وسةاسممممة إ -
 لعمال المناوئة ليحا المس ت.ام

ل زامممما  ب  يممم ا يا الوونةمممة لعبمممت صمممور  الجزائمممر ال ولةمممة ممممن  مممال اإل بسممةن  -
ولوةمما  السةاسممة أيمما أمممن مم بكا ممه مممن أ ن برةممة المممواون وبرم ممه وألع بممار إ

 الوونةة وكحا اليةئا  ال ولةة ومنظما  ب و  االنسان.

ب مم  لع ممرةة  امةممة بصمم   أرواح مئمما  االف الجزائممرةةن و بوممم  أركممان و   
واصممل مجمم م يا و مممزق يا كممل و قو مم  أ ة مموي  صممور  ببمم ياو   ق صمما ياإ

ممر يمحت الف نممة ة  بسما أمممز ة ب م  كمل يمحت الفظالعمة كمان البمم  ممن  ب ةم  يب م
 لة وةزكةه الببا و بسن الصفا يا  كفما  مةزت الرأفة و ةوب ه ال و كفل ب ب ا 

  وارثيما يمان و ال مغةنة ال مي قم    رسم  فمي امحو   البغ وال سامي لعن الب   و 
الوونةمممة لومممي صمممفبة سممما  جممماى م مممر  المصمممالبة لعبمممت يمممحا امة و 1جةمممالام

وال سمماما. جنوبممه نبممو السممبا مبمما   ال مم   و قممةا و  لةمممةة و كممرة الما ممي ام
سمممم  رار اإلإلممممت  قمممم  لعمممما  ال مممم   الجزائممممرظ مممممن  مممممال يممممحت البركممممة المت ةممممةو 
ب  الةمم ت فممي مجممال السممبا  ربممو الصممبةإلممت  مممرفممي واقممع ام اإلج مممالعيالمم مابا و 
 سمور ا . موةكاأصمببوا بمةن  مو  فاإنمما المتمنمون إ:ا ق   م  سا هأ الم جحر  فيو 

 ".01ةةاآل البجرا 

 المصالحة الوطنةة: بعادأ
المرببممة الج ةمم  ة    ار يمما قةمما  المصممالبة الوونةممة ال ممامبة ك سمم را ةجةة إ

امواصممر ال ممي لجميورةممة: اإلعمما   بنمماى الممروابو و ة صمم  بيمما كممما أو مما رئممة  ا
مع  مزق  أوصالهة ال بف ل ألعمال ال نمف فبسم ة بمل فرا  مج إنفصم  بةن أ

يمما ال    صممر فممي ف نولعبةممه ةمم ةولوجةا  ال مممالة و الغممي بوجممه  مماصة بف ممل إ
إنيما   نمي فمي غاة يما ال صموا  بمل لعممال ال نمف....نظرظ لعبت مجر  إة ماف أ
                                                           

1
  .10 لةبة بركانة لعب  ال زةز بو فبة ة: رجل السماا و ال ب ظة الجزائرة المك بة ال صرةةة  . .نة ص  - 
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ومنممايبياة وبممخ روح  ممما كانمم  م مماربيا اةمم  بنمماى الوفمما  بممةن الجزائممرةةن ألعمما إ
مممما  ممممان لبجمةمممع فمممي مباولمممة لنسمممةانفمممي الصممم ورة و ممممان امممممن ومالسمممبا 

ة و  بئمة صار.....ويي   ني كحلو مصالبة رسممةة و سةاسمةة بمةن الجزائمرةةن
 ج ةم  وونمي ةكمون كفمةما ممن  ممال إصمماح ال ولمةة  وراف في سبةلجمةع ام

ال  ممممماى لعبمممممت ة و صممممممابا  اليةكبةمممممة نظمممممةا السمممممابة السةاسمممممةةة و اإللعممممما   وا  
ن اى لعماقا  إامزمةنفجار إإلت    سبا  ال ي أام  .1ةة ج ة  ج مالعة وا 
 

                                                           
   مةة نا ظ الصنوبر اقصر االمااة جرةالسة  لعب  ال زةز بو فبة ة اماا اوارا  اال وا  رئة  الجميورةةة  -1

  .11ة ص28/11/2110ة  ارة  02922ة ال     ال  
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 نتائج الدراسة التحليلية:    
 الصفحات:خاص بترتيب المقاالت حسب  : 10جدولال

   التكرار النسبة  المئوية 
 الصفحة 

 الصفحة االولى  0 65.2%
 الصفحة الثانية .0 64582%

 الصفحة الثالثة 66 % 8545.

 المجموع  65 011%

 

 

 

 المقاالت حسب صفحات الجريدة ترتيبل  رسم توضيحي          
 التعليق على النتائج:

ال سيما في العقود السياسية، و تلعب وسائل االعالم دورا خطيرا في الحياة 
األخيرة، حيث تطورت وأصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث قدم 

لناس على يقظ وعي اة و عادلة لكثر من القضايا، كما أعالم تغطية متوازناإل

 الصفحة االولى

 الصفحة الثانية

 الصفحة الثالثة
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دوره في تشكيل إلى  ضافةير، إستخدام السلطة و التبذالظلم و الفساد، و سوء إ
راء معظم الة للعمل السياسي، و سبيل إليصال آفع  عليه فهو قوة الرأي العام، و 

، غير أن عامل العرض الصحفي و طريقة 1المشاركين في اللعبة السياسية
راجه قد تقلل من قيمة المحتوى اإلعالمي أو الحدث وفقا لما تريد كل جريدة خإ
 خبارلكل صحيفة، إذ تتوزع األخراجية السياسية اإل برازه و تماشيا معإ

بناط مختلفة الت على صفحات الجريدة بما يبرز أهميتها و يتم إدراجها بأقاوالم
حيث  خرىعن بقية المحتويات اإلعالمية األ و عناصر تيبوغرافية مميزة لها
االخبار على عالمية من خالل عرض المواضيع و يتم إبراز قيمة المضامين اإل

رة في عدد قررة و مقدمساحات معينة، في صفحات محددة و تحت عناوين م
ن أو الرسم البياني  من خالل الجدول يتبين لنا  و عليه، 2عمدةمناسب من األ

 %79.85تحت باب الوطني ، بنسبة  30جل المقاالت جاءت في الصفحة 
ولى ، ثم الصفحة األ  %09.83تحت نفس الباب بنسبة   30تلتها الصفحة 

الخبر سعت لتحقيق  يدة ن جر أخالل هذا الترتيب نستنتج من  % 0.73بنسبة 
ن م لفة بين القراء والجريدة خاصة منهم مبتغى موضوع المصالحة نوع من األ

لنشر مواضيع تحت نفس العنوان  هذا الباب هذه الصفحات و  صيتخص خالل 
منية في ضاع األو ت السياسية والشعبية ومستجدات األذات عالقة بالتجمعا

هتمام إحيان لجلب ستغلتها في بعض األإولى فقد ما عن الصفحة األأالجزائر. 
ولى و جزء منه في الصفحة األأذ تقوم بنشر مقدمة المقال إالقراء باألحداث 

فالقارئ عندما  30ما عن الصفحة أاقي فيكون في الصفحات الداخلية .ما البأ

                                                           
1
، بيروت، ماي 077فضيل دليو، الصحافة المكتوبة في الجزائربين االصالة و االغتراب، المستقبل الربي، العدد  - 

  .78، 85، ص 033
2
  03محمود علم الدين، االخراج الصحفي، دار العربي للنشر و التوزيع،  القاهرة، ص  - 
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 الجريدة ستغلتإيسر لها لذلك ى الجانب األيفتح الجريدة غالبا ما تقع عينه عل
 . خراجيةاستها اإلذلك في سي

 خاص بتقسيم المقاالت حسب الفاعلين: :16 جدولال
 النسبة المئوية المقاالت الفاعلين
 18.42% 18 عبد العزيز بوتفليقة

 13.15% .1 عبد العزيز بلخادم

 10.52% 18 لويزة حنون 

 7.89% 16 احمد اويحيى

 5.26% 16 عبد اهلل جاب اهلل

 2.63% 10 احمد بن بلة

 5.26% 16 جرة سلطانيابو 

 2.63% 10 ولد عباس

 5.26% 16 تائبين

 2.63% 10 شيوخ الزوايا

 2.63% 10 ائمة المساجد

 2.63% 10 جماعة هدام

 2.63% 10 منظمة ضحايا االرهاب

 2.63% 10 عبد الحق العيادة

 2.63% 10 جمعية العلماء المسلمين 

 2.63% 10 جماعة سلفية

 %6526 10 مداني مرزاق
 2.63% 10 حسان حطاب

 2.63% 10 ميلود شرفي

 2.63% 10 رابح كبير

 %011 64 المجموع
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 النتائج:  تعليق على 
عتماد فاعلين معينين خالل عملية الدعاية و الترويج لميثاق السلم إن إ

ظه بشكل عام هو تعدد عتباطية فما نالحالمصالحة الوطنية لم يتم بطريقة إو 
حتى تعدد مشاربهم السياسية و إلى  ضافةإختالف رؤاهم للموضوع إالفاعلين و 

: قادة سياسيين، رؤساء أحزاب، ممثلين عن  اإلجتماعيةدوارهم أختالف إ
تفاق الفرقاء السياسيين هاب، شخصيات دينية... كما نالحظ إر الضحايا اإل

ادة من و السلم الوطنيين: قحول قضية المصالحة الوطنية وأهمية إسترجاع األ
 ئتالف الرئاسيين في الحزب المنحل وفي جماعات إرهابية، أحزاب اإلسابق

سالمية اعة اإلرهابي الجمللتنظيم اإل مير السابقد الحق العيادة: األبمثل: ع
رهابي: ألمير السابق و مؤسس التنظيم اإل، حطاب حسان" االمسلحة" الجيا"

، مداني مزراق: المسؤول السابق 0889عام  الجماعة السلفية للدعوة و القتال
....هذا االختالف سالمي لإلنقاذ، التائبينالجيش اإلعن التنظيم المسمى: 

طياف المجتمع كافة أإلى  توجيه رسائلهاإلى  والتنوع يوحي بمسعى الصحافة
و الشخصيات في مثل قادرين على التصويت. و الفاعلين أالفراده أ الجزائري، و

 المقاالت حسب الفاعلين

 عبد العزيز بوتفليقة

 عبد العزيز  بلخادم

 لويزة حنون

 احمد اويحيى

 ابو جرة سلطاني

 عبد هللا جاب هللا

 تائبين

 رئيس جمعية العلماء المسلمين

 جماعة سلفية

 مداني مرزاق
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ن تتوفر فيها مجموعة من ال بد أ قناعاإلإلى  تسعى من خاللههذا المقام الذي 
 مثل: المصداقية، الثقة، الجاذبية..... قناعالعوامل تساعد في عملية اإل

 كبر عدد من المقاالت بنسبةيه فقد حصد عبد العزيز بوتفليقة أوعل

كونه قام بأكبر قدر من التجمعات الشعبية للدعاية لمشروع ميثاق  09.80%
، ثم لويزة %00.07السلم و المصالحة الوطنية، تاله عبد العزيز بلخادم بنسبة 

وليس  خيراأ، ليتساوى % 5.98 ويحي بنسبة، يليها أحمد أ%03.70حنون بنسبة 
ثم  %7.03بو جرة سلطاني و التائبين، بنسبة آخرا كل من عبد اهلل جاب اهلل، أ

ئمة عباس، شيوخ الزوايا، أن بلة، ولد حمد بلكل من: أ %0.30جاءت نسبة 
رهاب، رئيس جمعية العلماء اجد، جماعة هدام، منظمة ضحايا اإلالمس

 رابح كبير و المسلمين، ميلود شرفي
 خاص بالمواضيع  :16 الجدول

 المواضيع  التكرار النسبة المئوية

 المصالحة الوطنية  008 38.58%

 تعويضات مالية 03 % 7.03
 العفو الشامل موضوع 39 % 8.03

 المعارضين للميثاق  33 0.00%
 موضوع المفقودين 37 0.33%

 مواضيع اخرى                08 07,03%

 المجموع 080 033%
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 لمواضيعلفئة ا رسم توضيحي 

 التعليق على النتائج:
تختلف التجربة التاريخية التي عايشتها الجزائر في التسعينات من  حيث  

حل السابقة من تاريخها المعاصر، إذ السياسية عن المراو  اإلقتصاديةالتحوالت 
نفتح عليه إاإلقتصاد الحر و إلى  قتصاد الموجهتحول النسق اإلقتصادي من اإل

نعكاسات االو   ثارم اآلاظالمجتمع الجزائري على العالم الخارجي مما سمح بتع
و السياسية،  اإلجتماعيةمخلفات التحوالت إلى  ضافةعلى المنظومة القيمية، إ

يم العمل، الجد و المسؤولية و اإلتقان، الشرف واالمانة، التسامح فتوارت بذلك ق
قيم سلبية، إلى  ، و تحولت جميعهايجابيةخاء، و غيرها من القيم اإلو اإل

ي المحسوبية، الرشوة، والتهافت على الثراء المادي بدون أ مشوهة كالالمباالة،
طني، كما توترت نتماء الو ال عن العدوان و العنف، و ضعف اإلجهد، فض

داخل المجتمع وحدثت هزة عنيفة في  فراد و الجماعاتالمعامالت بين األ
في المجتمع،  نقالب في ترتيب سلم القيم، و حدث إاإلجتماعيةنساق القيم أ
 حاولت الصحافة خالل هذه الفترة تأسيسا على ذلك و بناء عليه كيفو 

 اإلجتماعيةالوقائع (، تغيير األحداث و 0337العشرية السوداء)المتأخرة من 
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ستبدالها بقيم جديدة تعتلي ل مغايرة القيم المسيطرة آنذاك وا  السياسية من خالو 
التواصل بواب ، و ذلك عن طريق طرق مختلف أاإلجتماعيةسلم القيم 

السلم ن و معرض شتى المواضيع ذات العالقة بإستعادة األ االجتماعي، و
الخاص بالمواضيع التي الرسم البياني و نالحظ من خالل الجدول و  الوطنيين، 

إلى  0337/39/08خالل هذه الفترة الممتدة من تم تناولها من قبل الصحافة 
بميثاق السلم وهي فترة الدعاية و الحمالت التحسيسية  ,0337/38/08

وعليه فقد كانت حصة األسد من نصيب الميثاق في حد   .ةالمصالحة الوطنيو 
, و أعضاء ويحي, بلخادمأتمعات التي نشطها كل من بوتفليقة، ذاته فالمج

حول  خرين كانت جلها تدورآفاعلين إلى  التحالف الرئاسي بصفة عامة إضافة
شعبية تبسيطها من خالل التجمعات الإلى  تفسير بنوده إضافةو لميثاق شرح ا

إضافة على تعريجهم على %  38,58لك بنسبة والحزبية التي نشطوها .و ذ
الية موحضي موضوع التعويضات ال %8,03موضوع العفو الشامل بنسبة 

كانت متفرقات و  %0,00بينما جاءت مواضيع المعارضة بنسبة  % 7,03بنسبة 
 ,المسلحكانت أهم هذه المواضيع التخلي عن العمل و %  07,03أخرى بنسبة  

من أبرز هذه  الديبلوماسيين وقضايا العروش....الخ غتيالإ، زمة األمنيةاأل
صالحة ألنها كانت الحدث األبرز المواضيع. و لقد تم التركيز على موضوع الم

المدني والمواطنين  النسبة للمجتمعبحتى واألهم بالنسبة للصحافة حينذاك و 
ستراتيجية وحسب الصديق شهاب:" إ العالميوحتى على الصعيد الوطني و 

الالت التي تضمنها ميثاق السلم المصالحة الوطنية من حيث القيم والد
لألزمة الوطنية بإجتثاث  بلورة حل شاملإلى  الحة الوطنية، تهدفصالمو 

ساس ائري على أسياسات لقيادة المجتمع الجز ثارها ثم تطوير معالجة آجذوها و 
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جل مواجهة تحديات المرحلة و التنمية الوطنية الشاملة، من أ الحكم الصالح
 .1كل وعي و مسؤوليةبداخليا و خارجيا، 

 
  : الخاص بالفاعلين :18 الجدول

 ا لفاعلين   التكرار النسبة

 بوتفليقة  عبد العزيز  88 03,70%

 المسلحة الجماعات 75 09.73%
 لويزة حنون 08 00.30%
 بلخادم عبد العزيز 05 9.53%

 اويحي احمد 09 7.98%

 تائبين  00 0,98%

 الزوايا  شيوخ  39 0,78%

 أبو جرة سلطاني  39 0,78%

 منظمات ضحايا اإلرهاب  33 0,88%

 ائمة المساجد 30 3.38%
 فاعلين أخرين  80 00,30%

 المجموع  039 033%

                                                           

، ص 0337، مارس 39الوطنية: مسار....قيم... و ضمانات، الفكر البرلماني، العدد الصديق شهاب، المصالحة -0
57/93. 
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 الفاعلين توضيحي لفئةرسم 

إلى  ختيارها بطريقة حصصيه نسبةإأن  العينة تم إلى  شارةسابقا اإل تتم
لميثاق السلم حزبية للدعاية و الترويج  وا الفاعلين الذين نشطوا تجمعات شعبية

 و قد كان هؤالء الفاعلين أعضاء في التحالف الرئاسي ,و المصالحة الوطنية
:"إان هذا التكامل ال يقتصر على الذي يعبر عنه عبد العزيز بلخادم بقوله

لجماعي الذي بدأناه نتخابات الرئاسية فحسب بل سيستمر ليعزز العمل ااإل 
قطبا بالمفهوم  ن يرتقي ليصبحننا نريد من هذا التحالف أسنوات، إ .منذ 

القيم، و العقيدة، ال حترام المثل، خيرة من دون إن هذه الالواسع للوطنية، ل 
تؤدي معناها في البناء الوطني، نريد من هذا االئتالف ان يكون نصرة للحق 

يضيف في هذا الصدد ." و 1و اداة لتحقيق االصالحات التي شرعنا في تنفيذها
نحن في التجمع الوطني الديمقراطي مثل شركائنا في  ويحي:"السيد أحمد أ

مة هي جزء أإلى  مة مسلمة، ننتميأإلى  ننا ننتميأهذا التحالف مقتنعون 
نحن مازيغية، و شعب متجذر في الإلى  سالمية، و ننتميإلالعربية ا أمةمن 

                                                           
1
السيد عبد العزيز  بلخادم، االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في كلمة بمناسبة التوقيع على وثيقة  - 

  .0338فيفري  03التحالف، فند االوراسي، 
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نتظار البناء إن الجزائر في أمس و التحالف اليوم مقتنعون في إئتالف ال
خرين من قادة الفيس آفاعلين إلى  إضافة ".1يدنتظار التشيإن الجزائر في أو 

ق الجماعات اإلرهابية سابقا أو تائبين و ممثلين عن حقو  المحل أو قادة
ع المدني و منظمات ضحايا جماعات من السلفيين ممثلين عن المجتم ,اإلنسان
الصحافة  هتمامبإط تجمعات و حظي كثر من نش  أحيث كان بوتفليقة  .اإلرهاب

،  %03,70لك ألنه صاحب  المشروع  ورئيس الدولة  حيث كانت النسبة و ذ
ما في الحزب المحل إعضاء سابقين أالتي نشطها  تاله في ذلك التجمعات

ت مسلحة  نأخذ على او في جماعأ لإلنقاذسالمية و في الجبهة اإلأالفيس 
عبد الحق  ،حسان حطاب ،يل المثال وليس الحصر مدني مرزاقسب

بنسبة  عضاء التحالف الرئاسي :بلخادم أثم   %09.73العيادة...الخ  بنسبة 
تمتاز لويزة و    %00.03  بنسبة لويزة حنون   %7.98 بنسبة اويحيى ، 9.53%

و الروح النضالية،  حنون درجة عالي من الوعي السياسي، و وضوح في الرؤية
" حزب العمال الجزائري"  رأس أحد األحزاب التروتسكية في العالم و هي على 

للقضاء على الدولة تحذر من المؤامرات الغربية الديمقراطية، و إلى  تدعو
ك تفكيع اليد على ثرواتها ومقدراتها و القومية و على سيادة الشعوب، لوض

د عمالها، سواء بحجة تشريسواقها و مؤسساتها وشركاتها الوطنية، و إستباحة أ
كما  ،2منظمة التجارة العالميةإلى  نضمامر اإلو تحت ستاالشراكة مع أروبا أ

لتائبين وهم لبنود السلم والمصالحة الوطنية ا قناعساهم في عملية الترويج واإل
 هابي،ر عن عملهم اإل و  ل  خ  ثم ت    رهابيةراد كانوا سابقا ضمن الجماعات اإلفأ

 .  %3.38ئمة المساجد بنسبة أإلى  ضافةإ  %0.98وذلك بنسبة 

                                                           
لجزب التجمع الوطني الديمقراطي في كلمته بمناسبة التوقيع على التحالف السيد احمد اويحي، االمين العام  -1

  .0338فيفري  03الرئاسي، فندق االوراسي، 
2
  .550/550، ص 0339جورج الراسي، الدين و الدولة في الجزائر، دار القصبة للنش و التوزيع، الجزائر،  - 
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سالمية في عملية تواصلها مع الجماهير على إعتمدت الجبهة اإل 
من ، و 1تعبئة فئة كبيرة من المجتمع لصالح خطابهاالمساجد، كما تمكنت من 

عتبارها منابر للدعاية و التواصل ذلك برزت أهمية اإلرتكاز على المساجد بإ
  % 0.78 شيوخ الزوايا بنسبةإلى  ضافةع مختلف فئات المجتمع و عناصره، إم

وال كونها مؤسسة ر الزوايا في المجتمع المغاربي؛ أحد حضو فال يخفى على ا
جتماعي سياسي ثانيا كتنظيم إ و س فيها العبادة و الذكر و التعليم،ر دينية تما
ثير النافذ في الحياة ذلك عبر التأرئيسا في حياة المغرب العربي، و  لعب دورا

العسكرية، وقدرتها على خلق تضامنيات ومساندات و  اإلجتماعيةالسياسية و 
 .2وتحالفات على مستوى الجماعات القبلية والريفية

 بو جرة  سلطاني أإلى  ضافةإ  %0.88رهاب بنسبة منظمات ضحايا اإل
قد عبر عن دعمه للميثاق على إعتبار أنه يتالقى مع و   %0.78 بنسبة

 ،بن بلةأحمد  من بينهم   %00.30خرين بنسبة آونشطاء طروحات حمس، أ
  وغيرهم.ولد عباس....   ،المسلمينرئيس جمعية العلماء 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
ثقافية في الجزائر، االزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية و عمار بلحسن، الكتابة و المنبر الغائب: المجالت ال - 

7071اإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية، مرجع سابق،  
  

، ص 0300، دار الوسام العربي للنشر و التوزيع، الجزائر، 0المجتمع، طبعبد السالم فياللي، الجزائر الدولة و  -2
87 . 
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 :القيم : الخاص بفئة.1 جدولال
 سلبية :الحاملة لمعان                           إيجابيةالحاملة لمعان  

  إيجابيةالقيم الحاملة لمعاني  القيم الحاملة لمعاني سلبية 

 القيم  التكرار النسبة % القيم  التكرار  النسبة % 

 السياسية  816  %84544 السياسية  .86  %.2055

  اإلجتماعية 85  %585.  اإلجتماعية 1.  8564%

  اإلقتصادية ..  %6546  اإلقتصادية 26  5504%

 الدينية  56  %2582 الدينية  68  6556%

 تربوية/علمية  08  %1558 تربوية/علمية  6  1586%

 زمانية/مكانية  6.  %6524 زمانية/مكانية  62  6585%

 التاريخية  01  %1525 التاريخية  01  %.058

 التواصلية  860  %65558 التواصلية  46  %.0055

 المجموع  242 011%
 المجموع  0864 100 %

                            

 
 للقيم الواردة في المقاالترسم توضيحي 
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  :النتائج التعليق على 
و مضمون  ية على مهارة المرسل فقطقناعال يعتمد نجاح العملية اإل
ن تتوافق هذه المتلقي بل يشترط أرغبات الرسالة ومدى تلبيتها لحاجات و 

مما يؤكد  المضامين مع فكر و معتقد، ثقافة الجمهور و مرجعيته بصفة عامة،
حترام قيم أة خصوصية المجتمع الجزائري و اضرورة مراع للحد من ، فرادها 
 رية، خاصة مع تصادميه المدينة الجزائلآلت إ ضطراب الذياإلختالل واإل

ذ يصف بعض المحللين هذا الوضع بتشوه  الخطابين اإلسالمي و العلماني، إ
ين تحتل المنظومة مرحلة تغييب الوعي، أإلى  الوعي، الذي قد يتطور ليصل

القيمية العلمانية المتكاملة مكان المنظومة المختلة القائمة في ظل التحوالت 
ع الجزائري في العقود الثالثة جتماعي للمجتماإل ت البناءسوالتغيرات التي م

السائدة في  جديدة، بعضها يشبه القيم إجتماعيةخيرة، فظهرت قيم األ
 خر يشبه القيم في المجتمعات الغربية.البعض اآلو المجتمعات الشرقية، 

مادي و رمزي متعدد خالف صراع اإلنتج عن هذا الالتجانس و  
منذ  أمني الذي بدأعنف سياسي و  همها ما ظهر في شكلالجوانب، كان أ

التسعينات. لكن كيف ساهمت الصحافة في تعديل هذا الوضع و ما هي القيم 
الجديدة التي مررتها الصحافة لتحل مكتن القيم  السائدة في هذه الفترة 

ن أإلى  خلصت الدراسة ونتائجها عليه فقد و  من تاريخ الجزائر. المأساوية
ون القضية سياسية بالدرجة ذلك ك ،كثر نسبةأياسية كان ستخدام القيم السإ

ي عبارة عن قيم وه  %89.99 يجابيةفجاءت نسبة القيم السياسية اإل ،ولىاأل
بنعم لصالح ميثاق  اإلستفتاءفراد المجتمع بأ إقناعجل أمشجعة ومدعمة من 

من في فلك السلم ،األ السلم والمصالحة الوطنية فجل هذه القيم تدور
وهي   %30.87فيما نجد القيم السياسية السلبية بنسبة  .، الديمقراطيةستقرارواإل

 لإلرهابعلى النقيض من ذلك تبرز مخلفات السياسة السلبية للعشرية السوداء 
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، فكانت ة القيم التواصليةلت القيم السياسيف، تمن والخو أمن الال
الحوار  ألسلوبوذلك لما  ،السلبية  %00.87و  يجابيةاإل  %08.85بنسبة

ناهيك عن  و التأثيرأ قناعهمية في عملية اإلأيصال المعلومة من إوطريقة 
قاالت غلب هذه المأ نأإلى  ضافةإالشفهية في المغرب العربي عامة ،الثقافة 

هذه  ن الخطاب الملقى في مثلإوعليه ف ،كانت كتغطية لتجمعات شعبية
على سبيل  يجابيةجاءت اإلو فشلها وقد أالمناسبات  هو عمود نجاحها 

، بعائالتهم يمنع اتصالهم :ما السلبية على شكلأ...  يطلب : يدعو،المثال
والتي تندرج تحت راية  ،يجابيةثم جاء التركيز على القيم الدينية اإلالخ  يهدد...

ال تزر وازرة  ،صالح ذات البينإ سالم وتنطلق من مبادئه الحنيفة مثل :اإل
ما السلبية أ  %3.83بنسبة  يجابيةوجاءت هذه القيم اإل  ..التسامح. وزر اخرى،

 ألغراضستعمال الدين إكان على سبيل المثال و %   0.80فجاءت نسبتها 
قيم  نمثلها بـ:  %7.88بنسبة  يجابيةاإل اإلجتماعيةالقيم  جاءت  ه.منافية لمبادئ
 اإلجتماعيةما القيم أ... االجتماعي ،قيمة التسامح ،التعايش  التآزرالتكافل ،

الخوف  ،نعدام الثقةإالتشتت وهي كالتالي :  %5.09السلبية فجاءت نسبتها 
 ...الخ 
ما السلبية فبنسبة أ  %0.90 يجابيةما الجانب االقتصادي فكانت قيمته اإلأ
التي  الباهظةوالتكلفة  اإلقتصاديةدلت في مجملها على الخسائر   8.09%

موال أو  ،فرادن تخريب لممتلكات الدولة واألزمة ماألدفعتها الجزائر خالل هذه 
ما إثم جاءت القيم الزمكانية وهي  . طائلة دفعتها في السالح والذخيرة ...الخ

ما السلبية فكانت أ  %0.39بنسبة  يجابيةكان جاءت اإلو للمأقيم للزمان 
حول ذ تدور في مجملها إ يجابيةلإل  %3.38ثم القيم التاريخية بنسبة   0.58%
ما أرضهم، أخذ حريتهم وتحرير أوتعاونهم في  ستعمار،لشعب ضد اإلكفاح ا

 حتالل ....الخ ستعمار الغاصب ،اإلمثلت قيم اإل %0.87السلبية وهي نسبة 
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وهي حول تربية  يجابيةلإل  %3.85ما بالنسبة للجانب التربوي فكانت نسبة أ
ما السلبية فبنسبة أوالعفو ...الخ . من ،التسامح جيال القادمة على السلم ،األاأل

 حقاد وسوء المعاملة...الخحول األ  3.80%

 

 دائرة بيانية للقيم االيجابية و السلبية                
ن القيم أ الرسم البيانيو  عالهال يخفى على من يطلع على الجدول أكما  

فاقت القيم الحاملة لمعان سلبية بأكثر من  ضعفين  إيجابيةالحاملة لمعان 
ية ضثبات الفر وهو ما يمكننا من خالله إ 0.383=  393÷0809حيث: 

ذا ما في أن األثر يكون إيجابي إ ولى من نظرية الحتمية القيمية والتي تتمثلاأل
ثر يتجلى األ. و يالقيماالعالمي " رأسمال رمزي" مع الرأسمال بط المحتوى ار ت
 يجابي في عمومه في:اال

 : تعزيز القيم
مواقفهم قدر ما تعمل تغيير آراء الناس و إلى  ال تسعى وسائل االعالم

راء اآلساس تكوين أ اإلجتماعيةن العالقات يمها، على إعتبار أعلى تدع

 القيم 

 القيم الحاملة لمعان ايجابية 

 القيم الحاملة لمعان سلبية 
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ن يوافق العامل يعز ما أنتجته، شرط أاالعالم يبني على ذلك و  نالمواقف، وأو 
 . 1االجتماعياالعالمي مع العامل 

 االنسجام و الترابط االجتماعي: تحقيق
التي تعد معيار  اإلجتماعيةدورها الفعال في عملية التنشئة إلى  ضافةإ

المجتمع و ثقافته تقوم  كتساب قيمأساس لكل سلوك إجتماعي يتم من خاللها إو 
حزمة ثقافية تتماشى مع تقدم أ إجتماعيةعتبارها مؤسسات وسائل اإلعالم بإ
وعليه فهي تعزز الترابط اإلجتماعي وتحقق  تنشط فيه،المجتمع الذي 

مجتمع تربطه صفات إلى  نتماء، من خالل نشر اإلحساس باإلنسجاماإل
.الخ، كما تعمل وسائل مشتركة، كالقيم، اللغة، التاريخ، الحيز الجغرافي..

الدين بين أفراد الجمهور  اإلجتماعيةالشمل، تعزيز العالقات  صال على لم  اإلت
 . 2وسائل االعالم بعض ما يشاهدونه أو يقرؤونه فييناقشون مع بعضهم ال

 
 الفاعلين واستخدمهم للقيم:ب الخاصة ولاجدال

   لويزة حنون: : 12الجدول 
 .    *ق، س: القيم السلبية.يجابيةإ: القيم اإل *ق،

 حنون لويزة                          التكرار  النسبة المئوية
 القيم 

 السياسية

 ق، إ   80  64585%

 ق، س                                                                      61  01556%

 اإلجتماعية
                                                           

1
  .000متميز، ص عزي عبد الرحمن، نحو فكر اعالمي  - 

2
  .000المرجع السابق، ص  - 
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 ق، إ 4  8568%

 ق، س                                                 1  0  1%

 اإلقتصادية

 ق، إ    .0  4505%
 ق، س                                                      5  8550%

 الدينية

 ق، إ                               6  0515%
 ق، س                        6  0515%

 تربوية/علمية
 ق، إ                           1 0 1%

 ق، س                         0  15.8%

 الزمكانية
 ، إق 4  8568%

 ق، س                                            1 0 1%

 التواصلية

 ق، إ     86  66585%
 ق، س                                                 8  6504%

 التاريخية
 ق، إ 1 0 1%

 ق، س                                                 1 0 1%

 المجموع      046 %011
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 رسم توضيحي الستخدام لويزة حنون للقيم            

 
 :النتائج تعليق على

تدخالتها بخصوص ب السيدة لويزة حنون  1اشتهرت  زعيمة حزب العمال     
د بلورت خطابا سياسيا يعارض كل ما ق، فاإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالوضعية 

من شانه تعزيز و دعم سياسات االصالح من منظور ليبرالي، وتقترح استمرار 
للمواطنين، من  اإلجتماعيةالدولة في دعم القطاع العمومي والتكفل المطالب 

ايجاد إلى  مشاركتها في عقد وما الذي سعىإلى  صحة، تعليم، سكن، اضافة
اهتمت االمينة العامة لحزب العمال لجزائر و عليه فقد حل امني لالزمة في ا

حيث  يجابيةاإل اإلقتصاديةللقيم  %9.08بعد السياسة بنسبة  اإلقتصاديةبالقيم 
 اإلجتماعيةشددت على ضرورة استعادة السلم حتى يتسنى لنا مناقشة القضايا 

 ،مثل: التكفل بذوي المفقودين، التعويضات المالية، ادماج العمال اإلقتصاديةو 

                                                           
وهو امتداد للمنظمة االشتراكية للعمال التي كانت تعمل في السر قبل  االعالن عن  0883تأسس حزب العمال سنة  1

 . وهو حزب يساري معارض، اعلن عن تضامنه مع العمال و الطبقات اإلجتماعية0898التعددية في الجزائر عام 
  -االكثر عرضة لالستغالل ، وقف في وجه الخصخصة و دعا إلى تدخل الدولة لحماية المستهلك. 
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مثل: غلق المؤسسات، استغالل موارد  السلبية اإلقتصاديةللقيم   %8.80و
تقليل  مثل: استعادة السلم، حل جزائري،اما السياسية  ، الفقر، البطالة، الجزائر
فكانت  ..الخ حل وسط..التصويت،  نختار من بين مخططات السالم، ،العنف
انبطاح امام مثل: االزمة،  للسلبية   %03.80و يجابيةلإل %09.58بنسبة 

لقيم التواصلية بنسبة باكما كان االهتمام موصوال  ،الضغوط الدولية...الخ
، اقتناعها، نقاش ، يثمن، عدم المعارضةمثل: رحبت يجابيةلإل 00.88%

للسلبية وحظيت  %0.09و  ،مواقفهم...الخ، دعوة، التعبير عن يشارك الكل فيه
، مثل: السلم االجتماعي % 8.05 بنسبة  يجابيةاإل اإلجتماعيةالقيم 

مثل: ترسيم السلم يكون  يجابيةونفس النسبة للقيمة الزمكانية اإل التضامن...الخ
 لشقيها .  %0.38اما الدينية فكانت بنسبة سبتمبر، 08يوم
 التي شاركت في الدعاية للميثاق  بالشخصيات السياسية خاص :18 جدولال
جاءت مشاركة هؤالء الفاعلين كمتفرقات و لم يكن لهم برنامج خاص   

للترويج للميثاق، و عليه ارتئينا ادراجهم في نفس الفئة وذلك لعدم توفر اكثر 
 ال لكل فاعل.قمن م

 شخصيات سياسية                 التكرار النسبة المئوية
 القيم 

 ق، ا              السياسية      060 34.56 %

 ق، س                           
05562%  86 

 إ ق،               اإلجتماعية 66  4588%
  ق، س                       

6500%  4 

 ق، إ               اإلقتصادية 5  6568%
 ق، س                       

6551%  00 
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 رسم توضيحي الستخدام بعض الشخصيات السياسية للقيم          
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 الدينية                   ق، إ 02 %0.52
 0.  %0560 ق، س                       

 تربوية/علمية           ق، إ 60  15.6%
 ق، س                       

1% 0 1  

 الزمكانية               ق، إ 01  6526%

  س ق،                        
% 1.31  .0 

 ق، إ              التواصلية    26  02526%
 ق، س                                                                                                     

1585%  03 

 ق، إ              التاريخية       80  0548%
 ق، س                                                                                                    

11%  11 

 المجموع      685 011%
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 النتائج:على تعليق 
 ،الرئيس السابق للجزائر بن بلة بالشخصيات التالية :يتعلق هذا الجدول     

قائد حزب النهضة  الذي يعتبر من  عبد اهلل بن جاب اهلل ، ابو جرة سلطاني
ضة و تتبنى نهج االخوان المسلمين من حيث االيديولوجية و ر احزاب المعا

يقوم على مجموعة من المبادئ هي: االسالم دين الدولة الجزائرية و  الفكر،
يع و قوة الهام لالمة و توجهاتها، نضاالت الشعب ر المصدر االساسي للتش

الجزائري عبر التاريخ و موروثه الحضاري و الثقافي، مبادئ اول نوفمبر 
ى موقفا ، تتمثل التوجهات الفكرية للحزب في انه ذو توجه اسالمي يتبن0878

شارك  وسطا ، يرفض العنف، يتبنى مبدا الشورى، يطالب بالوئام و التسامح، 
مد جسور إلى  كما سعى المصالحة الوطنيةإلى  دعيفي اجتماع روما و 

لسلطة و نادى بضرورة الحوار كوسيلة مثلى ل االحزاب معارضةالحوار بين 
وهم مجموعة من الشخصيات  ولد عباس ،ميلود شرفي ،1للخروج من االزمة

لميثاق السلم والمصالحة السياسية المشاركة في الحملة التحسيسية والترويجية 
 كانت النسب كالتالي :. الوطنية 
، المساواة، مثل: الوطنية، تحقيق السلم %08.73بنسبة  يجابيةالسياسية اإلالقيم 

مثل:  %08.03السلبية بنسبة  القيم السياسية تلتها  رفع حالة الطوارئ...الخ
، حالة غياب االمن و االستقرار ،، استمرار االزمةاالقتتال، اراقة الدماء، التنافر

مثل: االقتناع،  %03.30بنسبة  يجابيةالتواصلية اإلالقيم ثم   .الطوارئ
بنسبة  يجابيةاإل اإلجتماعية القيم ثم ،ادعو...الخاقتراحات، التعبير عن الراي، 

 ، التضامن، اإلجتماعيةتسوية الوضعية  مثل : التكفل بضحايا االزمة، 9.88%
مثل: الحمد هلل، مشيئة  %3.00ةبنسب يجابيةالدينية اإل القيم  ثم االخاء...الخ

 اهلل، حقن دماء المسلمين، التكفل الروحي و االيماني، سماحة الدين 
                                                           

1
  .38-30، ص 0330عمر برامة، الجزائر في المرحلة االنتقالية: احداث، مواقف، دار الهدى، الجزائر،  - 
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مثل عرقلة المسار االنتخابي  الزمكانية السلبيةالقيم  عادلتهااالسالمي....الخ 
مثل العولمة  %0.83ثم القيم اإلقتصادية السلبية بنسبة  . 0880في جانفي 

المتوحشة، تجار الموت، اثرياء الحرب، الرشوة، المحسوبية، خسائر 
ثانية، العد  33مثل: %0.30بـ  يجابيةالزمكانية اإلالقيم ثم المادية...الخ. 

مثل:  %0.98بـ  يجابيةثم التاريخية اإل ...الخ التنازلي لربع الساعة االخير
القيم بعد . 0337سبتمبر 08، 0830، 0830، 0887الثورة التحريرية 

القيم  مثل: الدولة غنية، خزائن مملوءة... الخ ثم %0.05بـ يجابيةاإل اإلقتصادية
الجوع و الخوف، ضحايا االرهاب،   %0.00 السلبية اإلجتماعية

 القيم ثم %3.58 بـ السلبية القيم التواصلية  اخرا وليس خيراالمغبونين...الخ، وا
  مثل: ، التربية، فهم الدين... .%3.70بـ العلمية التربوية
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 خاص استخدام عبد العزيز بلخادم للقيم:: 14جدول ال
      

عبد العزيز بلخادم              التكرار النسبة المئوية   
 القيم 

 ق، ا              السياسية   86  81584%

 ق، س                       
68556%  .1 

 ق، ا             اإلجتماعية  10  %..15

            ق، س                       
0528%  16 

 ق، ا            اإلقتصادية   01  5.4%.

             ق، س                       
6566%  18 

 ق، ا               الدينية    .1  6585%

          ق، س                       
1% 0 11 

 ق، ا            تربوية/علمية 11 0 1%

              ق، س                       
1% 0 11 

 ق، ا            الزمكانية   10  %..15

          ق، س                       
15..%  10 

 ق، ا              التواصلية  65  02561%

           ق، س                       
0500%  16 

 ق، ا                التاريخية  11 0 1%

        ق، س                       
1% 0 11 

 المجموع  085  011%
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 رسم بياني يوضح استخدام عبد العزيز بلخادم للقيم               
 :النتائج التعليق على

من خالل  االمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بلخادم عبد العزيز ركز
مثل:   %83.59حيث جاءت نسبتها  يجابيةخطاباته على القيم السياسية اإل

، التصويت، استرجاع التصالح، الوئام، توفير االمن و االستقرار، حق االحزاب
مثل: العشرية   %05.80تلتها القيم السياسية السلبية بنسبة ...الخ  المكانة
 يجابيةثم التواصلية اإل  المجازر، اغتياالت، ويالت االرهاب...الخ ،السوداء
 اإلقتصاديةثم   عبير بكل حرية...يلح، رافع، ت مثل: دعا،  %03.03بنسبة 

 ..، ثورة االنعاش االقتصادي، النهوض..مثل: تنمية البالد  %7.79بـ يجابيةاإل
السلبية بنسبة  اإلقتصاديةثم مثل: فرض عين ،   %0.58بـ يجابيةثم الدينية اإل

السلبية بنسبة  اإلجتماعيةلتأتي  ...، خسارةمثلك الدمار و التخريب  0.00%
مثل:  %0.00ثم التواصلية السلبية بـ  ،...االغتصاب االتكالية،  0.35%

عودة الثقة، نبذ  ،مثل: الشجاعة يجابيةاإل اإلجتماعيةثم شدد...الخ 
فيما  .%3.77والسلبية بنفس النسبة وهي  يجابيةالزمكانية اإل و القيماالحقاد....
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التاريخية في القيم إلى  غابت القيم الدينية السلبية والتربوية العلمية ،اضافة
 خطابات بلخادم وتجمعاته .

 الخاص باستخدام احمد اويحي للقيم:  :15 الجدول
                                     

 

 اويحيى احمد                 التكرار النسبة المئوية 
 القيم

 السياسية                 ق، ا        .2  68585%

 ق، س                       
0655.%  68 

 ق، ا               اإلجتماعية 40  %.852
 ق، س                        

0502%  60 

 ق، ا              اإلقتصادية 80  6566%
 ق، س                        

4586%  0. 

 الدينية                   ق، ا 0.  6551%
   ق، س                        

% 00 01 

 علمية            ق، اتربوية/  10 00 %
 ق، س                     

% 00 10 

 الزمكانية                 ق، ا 01 00 %
                ق، س                       

6551%  .0 

 تواصلية               ق، ا 86  68580%
 ق، س                          

0502%  6 

 ق، ا            تاريخية       11 0 1%
 ق، س                         

1% 0 11 

 المجموع 086  011%
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 رسم بياني الستخدام احمد اويحي للقيم .               

 :النتائج التعليق على
  %05.58اويحيى بصفة عامة على القيم السياسية بـ احمد اهتمام  انصب     
 للسلبية %00.87و مثل: االمة الجزائرية، اعادة االمن و السلم....  يجابيةلإل

ثم  ...، تدهور الوضع االمنيمثل: زعزعة االستقرار، سنوات الجمر، التطاحن
، مثل: االقتناع، االلتفاف يجابيةلإل  %08.80جاء بالقيم التواصلية بنسبة 

مثل:   %9.50السلبية بنسبة  اإلقتصادية تلتها القيم....الخ يهديكم اهلل اجعوا
 اإلجتماعيةثم ..الخ ، التهريب، تخريب االقتصاد.الرشوة، اللصوصية، الفساد

لتليها  ،احضان المجتمع....إلى  مثل: العودة  %8.37بنسبة  يجابيةاإل
 يجابيةوالدينية اإل اكتوبر...،  7مثل احداث   %0.83الزمكانية السلبية بنسبة 

واخيرا التواصلية السلبية   %0.00بـ:  يجابيةاإل اإلقتصاديةبنفس النسبة لتأتي 
 .  %0.03بنسبة 
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 بوتفليقة و استخدامه للقيم:  الخاص بعبد العزيز :01 جدولال
   بوتفليقةعبد العزيز         التكرار   النسبة المئوية 

 القيـــم
ق، ا                         السياسية  0.2  68514%

        ق، س
61560%  008 

 ق، ا         اإلجتماعية 8  1525%
              ق، س                                                                                                                                           

.586%  66 

 ق، ا         اإلقتصادية 06  %.656
                ق، س                                                                                                                                           

.561%  61 

 ق، ا              الدينية 08  %.655
  ق، س                                                                                                                                           

0564%  4 

 ، ا /العلمية  قالتربوية  06  6514%
 ق، س                                                                                                                                     

1568%  6 

 ق، ا        الزمكانية  06  6514%
             ق، س                                                                                                                                           

0564%  4 

 ق، ا         التواصلية  068  605.6%
                     ق، س                                                                                                                                           

8524%  27 

 ق، ا          التاريخية 60  15.6%
                                                                                                      ق، س                                         

0586%  01 

 المجموع  82.  011%
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 رسم توضيحي الستخدام عبد العزيز بوتفليقة للقيم               

 النتائج:  عليق علىالت
عبد العزيز بوتفليقة نلحظ من خالل الجدول اعاله ان رئيس الجمهورية      

ها على القيم السياسية بصفة نشطالل خطاباته في التجمعات التي ركز من خ
، مصالحة، العفو اإلستفتاءمثل:  بصفة خاصة يجابيةوالسياسية اإل ،عامة
من اجمالي القيم التي وظفها   %05.39،اذ حظيت هذه االخيرة بنسبة  ...الخ

إلى  مثل: عدم اللجوء  %03.00في خطاباته ،تلتها في ذلك السياسية السلبية بـ:
واهتم عبد العزيز بوتفليقة بالناحية التواصلية اضعاف الجزائر،   ،الشعب

 يجابيةوشرحه فكانت القيم التواصلية اإل ،مشروعه ،ريقة ايصال مقترحاتهطو 
وذلك   %7.50السلبية بنسبة  اإلجتماعيةثم جاءت القيم   %00.70بنسبة 
لخراب والدمار الذي اورثته لنا العشرية ا اإلجتماعيةاهم المخلفات  إلبراز

السلبية  اإلقتصاديةالقيم إلى  السوداء من ايتام ومشتتين وارامل ...الخ  اضافة
، الجمر الناجمة عن سنوات اإلقتصاديةوذلك ابراز االضرار   %7.03بنسبة 

ثم تلتها التواصلية السلبية وهي عبارة عن عبارات التهديد او االمر  ،مثل الفساد
الشديد التي كانت جلها موجهة للجماعات االرهابية التي لم تستجب لنداء 
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كما وظف بوتفليقة الجانب الديني  قانون الرحمة ،الوئام ثم المصالحة الوطنية .
وضف القيم التربوية/العلمية بنسبة  و  %0.87بنسبة  يجابيةمن الناحية اإل

،كما مثل خفض المديونية   %0.07بنسبة  يجابيةاإل اإلقتصاديةو   0.39%
تلتها القيم التاريخية السلبية   %0.39بنسبة  يجابيةاإل وظف القيم الزمكانية

وهي في اغلبها مرتبطة بالفترة االستعمارية ،ثم جاءت القيم   %0.50بنسبة 
 لبية والتي تعلقت بسوء فهم الدين ،او تحقيق مصالح باسم الدين وماالدينية الس

وهي نفس النسبة للقيم الزمكانية السلبية ،ثم التاريخية   %0.09ذلك بنسبة إلى 
ثم   %3.38بنسبة  اإلجتماعية،ثم   %3.70وهي قيم الثورة بنسبة  يجابيةاإل

انتاج النخب، صناعة  مثل: البحث،  %3.08التربوية /العلمية السلبية بنسبة 
 .العقول...الخ

 :فاعلين اخرينالخاص ب :الجدول 
 ائمة المساجد ، شيوخ الزوايا:: 00الجدول   -0 

 القيـــــــــــــــم  التكـــــــــــرار  النسبة المئوية 

 ق، ا         السياسية  68  615.8%
              ق، س                                                                                                                                        

6588%  12 

 ق، ا       اإلجتماعية 06  01588%
        ق، س                                                                                                                                       

11%  11 

 ق، ا       اإلقتصادية 16 %.052
         ق، س                                                                                                                                      

11%   11 

 ق، ا           الدينية  68  % 64514
                ق، س                                                                                                                                      

052.%  16 

 ق، ا     تربوية/علمية 11  11%
            ق، س                                                                                                                                        

11%  11 
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 ق، ا        الزمكانية  12  6588%
              ق، س                                                                                                                                        

11%  11 

 ق، ا        التواصلية  05  0.581%
                                                                                    ق، س                                                                  

052.%  16 

 ق، ا         التاريخية  11  11%
              ق، س                                                                                                                                        

11%  11 

 المجموع  060  011%

                                 

 
 .لقيمالدينيين ل رسم توضيحي الستخدام الفاعلين              

 : التعليق على النتائج
من خالل الجدول اعاله يتبين ان ائمة المساجد و شيوخ الزوايا اولو      

لمناسبة، فموضوع اهمية كبيرة للقيم السياسية و ذلك لما يفرضه الموضوع و ا
الحرب االهلية التي كانت تتخبط فيها الجزائر هي مواضيع االمن والسلم و 

 نسبة ب إيجابيةيم السياسية الحاملة لمعان قبامتياز حيث حظيت السياسية 
تها ب، اما السياسية السلبية فكانت نسمثل: الحق في المواطنة...  % 03.75

0

10

20

30

40

 القيم ذات المعان االيجابية 

 القيم ذات المعان السلبية



الجانب التطبيقي                                     الفصل الخامس                                   

- 194 - 

بنسبة  يجابية، تلتها من حيث االهمية و االعتماد القيم الدينية اإل 0.85%
االمر بالمعروف، النهي عن  جادة الصواب،إلى  مثل: العودة % 09.39

وذلك راجع للمرجعية الدينية لكل من  المنكر، اصالح ذات البين،....الخ 
  % 07.53بنسبة  يجابية، ثم القيم التواصلية اإلالمؤسستين " المساجد، الزوايا" 

، الحملة الدعائية، فرصة، ايصال مفهوم المصالحة، التحسيسيعد مثل: دعا، 
يمكننا تفسي ذلك بالقاعدة االسالمية في الحوار" و ......الخ  الخطاب

الجانب االجتماعي حيث جاءت إلى  لينتقل التركيز "وجادلهم التي هي احسن
الحق في الدراسة، و في شهادات مثل :  يجابيةللقيم اإل % 03.58نسبته ب 

و  .....الخمواجهة االنحرافات، مساعدة االرامل  الميالد، التكافل االجتماعي،
مثل:  ،يجابيةاإل اإلقتصادية ، ثم وردت القيم يجابيةللقيم الزمكانية اإل % 0.85

مثل: هذه الفرصة االخيرة، التواصلية السلبية  والتعويضات.....الخالمساعدات 
 ، ، مثل: الفتنة، % 0.37و الدينية السلبية بنفس النسبة  و هي: محذرين ..، 

السلبية،  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةفيما نلحظ غياب الحديث عن القيم االخرى ك
التاريخية بشقيها ، التربوية و العلمية هي االخرى بشقيها، حيث كانت نسبتها 

33 % . 
 حايا االرهاب ض منظمات، جمعية علماء المسلمين: 06الجدول  -0

 
 القيــــــــــــــم  التكرار النسبة المئوية 

 ق، ا         السياسية  08  % 00.90
   ق، س                                                                                                                                        

 00.50%  03 

 ق، ا        اإلجتماعية 30  0.05%
            ق، س                                                                                                                                        

0.05%  30 

 ق، ا       اإلقتصادية 30  0.05%
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            ق، س                                                                                                                                         33  33%

 ق، ا         الدينية  35  07.83%
            ق، س                                                                                                                                        

0.05%  30 

 ق، ا  التربوية/العلمية  33  03%
                                                                                                                            ق، س                                                                                                                                       

3% 0 33 

 ق، ا       الزمكانية  33  03%
                     ق، س                                                                                                                                        

3%0 33 

 ق، ا       التواصلية  39  09.09%
           ق، س                                                                                                                                        

0.05%  30 

 ق، ا        التاريخية  33  03%
            ق، س                                                                                                                                        

3% 0 33 

 المجموع  88  033%

                          

 
 .لقيمالمدني ل رسم توضيحي الستخدام  المجتمع              
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 :النتائج التعليق على
جاء نصيب كل من جمعية العلماء المسلمين و منظمة ضحايا االرهاب 

التسامح و كز على قيم االحترام والتعاون و الذي ير  ،1كممثلين عن المجتمع المدني
االدارة السلمية ، المشاركة السياسية و الشعبية و مفهوم المواطنة، و حقوق االنسان

، ومن اهم ما يؤديه من وظائف هي دعم ثقافة السلم و 2و االختالفللتنوع 
القيم السياسية اهتم كل منهما ب فقد . و عليهالتسامح، الدفاع عن حقوق االنسان

القيم  تلتها  وطني، االمان....الخ مثل: رشد السياسة،   %00.90بنسبة  يجابيةاإل
إلبراز االثار السلبية للعشرية السوداء و ما   %00.50السياسية السلبية بنسبة 

حملته من دمار شامل لكل البالد و على كافة االصعدة الداخلية و الخارجية و 
ثم  مثل: دعا... ، %09.09نسبة  يجابيةالمجسدة فيما شكلت القيم التواصلية اإل

مثل: االصالح في االسالم، حكمة الدين،  ، %07.83بنسبة  يجابيةالدينية اإل
، تكفل اجتماعي و يجابيةاإل اإلجتماعيةساوى االهتمام بالقيم ثم ت اسالمي.....الخ

 مثل: االزدهار،...الخ ،يجابيةاإل اإلقتصاديةالسلبية،   اإلجتماعيةالقيم و  نفسي
  %0.05نسبة و التواصلية السلبية ب مثل: الفتنة، الشتات،....الخ الدينية السلبية

لكل قيمة اما عن الباقي من اليم فقد عدمت نسبته " القيمة التربوية العلمية، 
  . %33بنسبة السلبية  اإلقتصاديةالتاريخية، الزمكانية، 

 
 

                                                           
1
اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية يعرف حسنين ابراهيم توفيق المجتمع المدني انه مجموعة االبنية السياسية و  - 

و القانونية، تنتظم في اطارها شبكة معقدة من العالقات و الممارسات بين القوى و التكوينات اإلجتماعية في المجتمع 
، يحدث ذلك بصورة دينامية و مستمرة من خالل مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تعمل و تنشا استقاللية عن 

  الدولة.
2
محمد فتحي عيد، دور مؤسسات المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات، مركز الدراسات و البحوث،  - 

  .007، ص 0338جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض، 
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 : خر في المعادلةالطرف اآل -6

جمعات ارهابية خالل العشرية إلى  و هم عبارة عن اشخاص شكلوا او انضموا
احضان المجتمع و إلى  عن العمل المسلح رغبة في العودةالسوداء،  ثم تخلو 

 قادة  ،تائبين و تشكلت هذه الفئة من  اقتناعا بان العنف ليس الحل االنسب.
 .قادة في الجماعات المسلحة  ، الفيس : 06الجدول 

 القيــــــــــــــم  التكرار النسبة المئوية 

 ق، ا       السياسية  0.2  61528%
                     ق، س                                                                                                                                        

 685..%  06. 

 ق، ا        اإلجتماعية 01  %.055
                       ق، س                                                                                                                                        

15.4%  16 

 ق، ا        اإلقتصادية 10  1505%
                      ق، س                                                                                                                                        

1% 0 11 

 ق، ا         الدينية  16  15.4%
                  ق، س                                                                                                                                        

0582%  15 

 ق، ا  التربوية/العلمية  11 0 1%
                                                                                                  ق، س                                                              

1% 0 11 

 ق، ا      الزمكانية  02  6508%
                 ق، س                                                                                                                                        

0568%  18 

 ق، ا      التواصلية  065  68561%
              ق، س                                                                                                                                        

854.%  81 

 ق، ا        التاريخية  11 0 1%
                                                                                                                        ق، س                                                      

1% 0 11 

 المجموع  15.  011%
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 رسم توضيحي الستخدام القيم .                      

 : نتائجالتعليق على ال
الجدول نالحظ ان القيم السياسية انطالقا من البينات الموضحة في 

مثل: الجهود الوطنية، مسارها   %03.38تصدرت سلم القيم بنسبة  يجابيةاإل
السلم، ، ، احترام التداولالصحيح، المشاركة، الحريات االساسية

مثل: تعهد،  %05.03بنسبة  يجابيةتلتها القيم التواصلية اإل ...الخالمصالحة،
عبيرا عن ، التي شكلت في عمومها ت....الخ الحوار قناعته، الثقة،  ابدى،

اي االفراد في الجمعات دعوتهم لباقتناعهم بمسار السلم واالمن الوطنيين، و 
التصالح ال مسيرة التسامح و اللحاق بهم الستكمإلى  الرابضة بالجبالالمسلحة و 

مثل:    %08.77ة الوطني الشامل، ثم جاءت  القيم السياسية السلبية بنسب
، قتل الديبلوماسيين، نهج انتحاري، الخيانة، عرقلة، االخطار، سنوات المحنة
عمال العنف التي هي القيم المفندة ألو ...الخ، اعتداء ضد المدنيين، حالة تمرد 

الوطن، ثم التواصلية السلبية ارتكبها هؤالء والتي توحي بخطيئتهم تجاه الشعب و 
ثم  مساومة، زورا،....الخ مثل: ال يستطيع الحديث، خالف، ، %5.97بنسبة 

هي ما لم تتباعد نسب القيم االخرى و ، في %0.08بنسبة  يجابيةإلالزمكانية ا
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، العدالة، مثل: نهضة المجتمع  %0.53، يجابيةاإل اإلجتماعيةللقيم   0.87%
نهج تكفيري، مثل: م  %0.05لقيم الدينية السلبية، الخ، و ا....الحقوق المدنية،

، مثل: حقيقة يجابيةينية اإلللد  %3.79 ، وللقيم الزمكانية السلبية...الخ 
الخوف  ،اإلجتماعيةمثل: التوترات  السلبية اإلجتماعية ....و القيم االسالم
  للقيم االخرى.   %33ةبو نس ...الخ

 معامل الصدق و الثبات:
المجال التطبيقي لنظرية تعد دراستنا ضمن الدراسات االولى الباحثة في 

تطبيق كل الخطوات قد حاولنا قدر المستطاع احترام و عليه ف، و الحتمية القيمية
د ر مصداقية، نو وسعيا منا لنكون اكثر موضوعية و  المنهجية المتعلقة بها.

ياس )ع، س، ن( قالمعلومات التالية: اعتمدنا من خالل دراستنا هذه على م
حمن، وعلي نصير، سعيد بومعيزة" زي عبد الر حكمه االساتذة" عالذي اعده و 

التحكيم حسب ما اورده االستاذ عزي إلى  ياس ال يحتاجقعليه فان هذا المو 
خصوص الصدق وثبات المقياس في الملتقى بعبد الرحمن مجيبا على سؤال 

االغواط. غير بجامعة عمار ثليجي بالدولي الثاني حول نظرية الحتمية القيمية 
تأكد اكثر قمنا تقديم االستمارة للتحكيم من قبل االساتذة التالية اننا وسعيا لل

 اسماؤهم:
 "عبد الرحمن عزي.  رمزنا له  "ا 

 "نصير بوعلي.  رمنا له  "ب 

 "بدر الدين زواقة.  رمزنا له" ج 

،  وهي طريقة متوسط االتفاق بين كل محكمين اثنين بحساببعد الترميز قمنا 
 لحساب معامل الثبات، و تقوم على القاعدة الرياضية التالية: هولستي

 متوسط االتفاق بين المحكمين× عدد المحكمين   
 ( متوسط االتفاق بين المحكمين0-+)عدد المحكمين0
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 جاءت النتائج العملية للمرمزين الثالثة كالتالي:
 وحدة 07المحلل )ا( قام بترميز

 وحدة. 03المحلل )ب( قام بترميز 
 وحدة. 08المحلل )ج( ام بترميز 

ان المحكمين الثالثة اشتركوا في ترميز إلى  بعد تفريغ اجوبة المحكمين توصلنا 
 وحدة. لمعرفة متوسط االتفاق بينهم يجب اتباع الطريقة التالية: 07

 المرمز ا و ب:
6.- 6. =1 
62- 6.  =10 
6.(+0+1 =)62 

   1558أي    58566=    011× .6ومنه 

        62    
 المرمز ا و ج:

6.-6.=1 
65-6. =8 
6.(+8+1 =)65. 

 1545أي  45588=   011×.6ومنه: 
       65 

 المرمز ب و ج :
62-6. =0 
65-6.=8                                6.(+8+0 =)81 

 1548أي   .485=  011×.6و منه: 
          81 
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يتم  بجمع النسب السابقة و تقسيمها اما متوسط االتفاق ين المحكمين الثالثة 
 على مجموعها كالتالي:

1558+1545+1548           =1550% 

         6 
و هي   %1550و بهذه النتيجة التي تمخض عنها حساب معامل الثبات  و هي 

المعتمدة في بحوث و  %41نتيجة كافية و تفوق النسبة المطلوبة و هي 
 االعالم.

 : العامة اإلستنتاج
يم في أي مجتمع انساني هو احد المركبات االساسية المكونة قان نظام ال

البنائية و  اإلجتماعيةله، و التي تمنحه الخصوصية و تميزه في كل مكوناته 
الوظيفية، ومن خالله تتبلور المالمح السلوكية ألفراده و جماعاته، و عليه فالقيم 

او القائمة المكونة من المبادئ تلك الزمرة إلى  تشير بشكل عام اإلجتماعية
المعايير التي يضعها مجتمع ما في ضوء تراكم خبرات ، تتكون نتيجة عمليات و 

د المجتمع لتنظيم العالقات بينهم، كما انها الحكم عليها افرا تفقانتقاء جماعية، ي
المعايير التي بادئ و مالذي يصدره االنسان على شيء مستهديا بمجوعة ال

يات اهتمت عليه فقد جاءت عدة نظر و  .1وضعها المجتمع الذي يعيش فيه
لإليجاد حلول منطقية عوامل المؤثرة فيه وفي وظائفه و البالمجتمع وبالفواعل و 

إلى  ، وصوالاإلجتماعيةلهذا االشكال تتالت الدراسات المفسرة للظواهر 
تأثيره ثير وسائل االعالم على المجتمع و التي اهتمت بتأ راسات االعالميةدال

فيها: ومن ضمن النظريات التي اولت اهتماما بالمجتمع و ثقافته في التأثير 
نظرية او المقترب القيمي الذي حاول تفسير على المضامين االعالمية نجد ال

السلبية التي تحدثها وسائل االعالم على افراد  يجابيةطبيعة التأثيرات اإل
                                                           

1
  .030، ص 0338، دار الميسرة، 8صالح محمد علي، سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية، ط  
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القيم المتضمنة في الرسائل إلى  المجتمع وذلك بإرجاع طبيعة هذا التأثير
االعالمية باعتبار ان القيمة هي الرسالة عكس نظرية ماكلوهان القائلة بان 

من خالل دراستنا هذه و التي حاولنا من خالله اختبار  هي الوسيلة.سالة ر ال
الرسائل و هي طبيعة المضامين، القيم و  بعض فرضيات نظرية الحتمية القيمية

الل فترة الدعاية لميثاق السلم االعالمية التي حملتها  الصحافة المكتوبة خ
. المعنى بضده ليتضح() مقابلة وفكرة التضاد الثنائي المصالحة الوطنية، و 

 09من خالل تحليل . %85.03بنسبة  إيجابيةكانت  اإلستفتاءان نتائج   علما
الجمعة ان بعض االعداد الموافقة ليوم  يوم رغم 87وهي  مقال خالل هذه فترة

لم تصدر. كشفت نتائج الدراسة ان جريدة الخبر خصصت باب تحت مسمى 
الوطنية خاصة منها السياسية  "الوطني" للحديث عن كل ما يخص األحداث

احداث إلى  الراميةو  آنذاك و ذلك حسب متطلبات السياسة االخراجية للجريدة 
عملية التحليل لمحتوى جريدة كما بيت   نوع من االلفة بين القارئ و الجريدة.

و غير  الخبر للتجمعات الشعبية و الحزبية التي نشطها فاعلين سياسيين،
، تصدرهم السيد عبد العزيز بوتفليقة، صاحب المشروع، حامل لقيمة نسياسيي

لجماعات تاله في ذلك قادة سابقين في ا....الخ -رئيس الدولة -الجهاد، الوالية
السلم الوطني، عبروا عن تأييدهم لمشروع االمن و ، المسلحة باختالف مشاربهم

التصريحات  عبية التي نشطوها اواهتمت الجريدة بتغطية التجمعات الش
البيانات سعيا منها إلبراز مساندتهم له و حث الباقين في  العمل االرهابي على و 

المواجهة المسلحة، قيمة دفع قيمة السلم بدل العنف و اللحاق بهم،  حملوا 
إلى  اضافة قيمة القيادة، و المضرة بدل من جلب منفعة او مصلحة شخصية

مساجد تمت االستعانة بهم لما لهم من القادة الدينين كشيوخ الزوايا وائمة ال
مكانة في المجتمع الجزائري يحملون قيم دينية، قيمة القيادة باعتبارهم قدوة ألفراد 

ففي  اإلجتماعيةكونهم ممثلين الهم مؤسسات التنشئة إلى  المجتمع اضافة



الجانب التطبيقي                                     الفصل الخامس                                   

- 203 - 

القيم الحاملة لمعاني  لااستعمتم  انهالدراسة  رصداالسالمية. تالدول العربية و 
على خالل تطرقها لإلرهاب و مخلفات العشرية السوداء  %00.08بنسبة لبية س

بنسبة   يجابيةفيما ركزت على القيم اإل اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالحياة السياسية، 
القول إلى  فضائل المصالحة الوطنية مما يدفعنافي تناولها للسلم و   35.53%

مبدئ ال يظهر و ذلك عمال ب قناعانها وظفت الية التضاد الثنائي في عملية اإل
هي من منطلق  نظرية الحتمية القيمية الية نتمكن من المعنى اال بضده، و 

ادفات لها فيكون خاللها من اظهار المعاني التي يصعب تعريفها او ايجاد مر 
ابراز  من خالل قناععليه فان نفس االلية مطبقة في عملية اإلالتعريف بضدها و 

مخلفات سنين الجمر على مزايا المصالحة الوطنية وذكر مساوئ االرهاب و 
هي هل ية الكبرى للدراسة و بذلك نكون قد اجبنا على االشكالو  .الجزائريين عامة

بنعم لصالح  اإلستفتاءالجماهير ب إقناعوظفت جريدة الجبر القيم في عملية 
لين السياسيين قاموا تفصيل ان الفاع من خالل ما سبق الميثاق؟ كما نلحظ 

لى اساس الخلفية اهداف و بنود ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التي بنيت ع
كما نستنتج ان المضامين االعالمية لجريدة الخبر جاءت  .المرجية للمجتمع

ترتكز استراتيجية    اكبر من القيم السلبية يجابيةترابطية ، الن نسبة القيم اإل
المصالحة الوطنية باعتبارها نسقا قيميا على فكرة  الحل الشامل لالزمة الوطنية 

)انظر جدول معالجة اثارهاجذورها والقضاء على مسبباتها و  باجتثاث
سس على فكرة تطوير سياسات قيادة المجتمع الجزائري على او   ،المواضيع(

ير توف، و اإلجتماعيةالعدالة شاملة و لوطنية الالتنمية االديمقراطية و الحكم الصالح و 
ترسيخا لقيم التصالح . و 1هيبتها في كل المجاالتعوامل قوة الدولة الجزائرية و 

عنها فان العفو و اعادة بناء الدولة كفكرة مرجعية ال غنى للمجتمع الجزائري و 
                                                           

1
، ص 0337مارس  39لوطنية: مسار....قيم....وضمانات"، الفكر البرلماني، العددالصديق شهاب،" المصالحة ا - 

53.  
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السياسيين المصالحة الوطنية بعدا اخر هو الجمع بين الفرقاء لثقافة السلم و 
ترقية إلى  )انظر جدول الفاعلين( من خالل االئتالف الحكومي الذي يهدف

عدم الخلط تقرار البالد و مكافحة االرهاب و العمل المشترك من اجل تعزيز اس
الدفاع الشعوب في الكفاح ضد االستعمار و بين االسالم و بينه و بين حق بينه و 

عم المواقف الجزائرية على المستوى عن الوحدة الوطنية بأبعادها الثالثة و د
في اطار القيم  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةي، وتعميق االصالحات السياسية و الدول

إلى  الوطنية، كما  ناضل التحالف الرئاسي  من اجل الديمقراطية التي تحتاج
انظر جدول )  زمنإلى  بناء هذه الديمقراطية و استقرارها يحتاجامن سياسي و 

. و قد سعت المصالحة الوطنية في 1( ال بد من احترامه-م الزمنيةالقي -القيم
وقف االقتتال و انهاء الحرب االهلية التي دامت اكثر من عقد إلى  شقها االمني

قناعالفتنة بين ابناء الشعب الواحد و نزع فتيل زائريين، و بين الج هم بانه ال غالب ا 
واكد ميثاق السلم  (.ياسيةالقيم الس –ال مغلوب ) انظر جدول القيم اليوم و 

لى ترسيخ قدم االمة في الحداثة المصالحة الوطنية تصميم القيادة الوطنية عو 
تحميل كل ته وهويته، و اعلن عزمه على العمل من اجل ترقية شخصيو 

على الشخصية والثقافة المؤسسات مسؤولية اتخاذ االجراءات الكفيلة للحفاظ 
ض بالجوانب النهو أثر التاريخ الوطني و الل احياء مترقيتها من خالوطنية و 

)انظر جدول القيم: الدينية، التواصلية(. كما تضمن  2اللسانيةالدينية و الثقافية و 
المصالحة الوطنية بعدا اقتصاديا و اجتماعيا حيث اكد رئيس و ميثاق السلم 

ضرورة ط السلم من اجل تنمية االقتصاد و الجمهورية على ضرورة توفر شر 
انظر جدول القيم:  ) 3السلم االجتماعيمن اجل االستقرار و  اإلقتصاديةالتنمية 

                                                           
1
 30، 053فاروق ابو سراج الذهب، هل تحقق حلم الشيخ محفوظ نحناح في بناء الجماعة الوطنية؟، النبا، العدد  - 

 . 00، ص 0338مارس 
2
  .000ره، صمحمد بوضياف، مستقبل النظام الساسي الجزائري، مرجع سبق ذك - 

3
  .000المرجع السابق، ص  - 
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(. قد شكلت كل هذه االبعاد محاور ارتكز عليها اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالقيم 
بنعم لصالح  اإلستفتاءالشعب بضرورة  إقناعالفاعلين السياسيين في عملية 
نجاح هؤالء الفاعلين  فتاءاإلستقد اثبتت نتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و 

  2.57%حيث صوت ما   نسبته حيث عكست التأييد الشعبي الواسع لهذا المشروع
لصالح ميثاق نعم ب  97.43%نسبة مواده و ثاق و اي الرافضة لمبادئ المي الب 

عليه يمكننا تأكيد االجابة بان الصحافة الجزائرية ، و 1المصالحة الوطنيةالسلم و 
االوضاع التاريخية للبالد من خالل تغير مصفوفة القيم ساهمت في تغيير 

السلم إلى  مجتمع يجنحإلى  للمجتمع من مجتمع يغوص في العنف و ال امن
في االخير يمكن القول انه من االهمية مكان الدور الذي   االمن الوطنيين.و 

الذي به ، هذا االخير ، التغيير االجتماعي والثقافيقناعتؤديه القيم في عملية اإل
تتغير االنماط الثقافية و الحياتية للشعوب انطالقا من مغايرة النسق القيمي الذي 

 معاييره.تطلباته و ينشط من خالله المجتمع و يستجيب لم
 
 

                                                           
1
الموافق الول اكتوبر  0803شعبان عام  05المؤرخ في  37/ا.د.م/30انظر محتوى اعالن المجلس الدستوري رقم - 

حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد  38/0337/ 08، المتعلق بنتائج استفتاء 0337عام 
  7/03/0337المؤرخة في  35
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مع، نهاية المدنيات جالغربية عامة في العالم أعلن صعود الهيمنة األوربية ، و أ
زمة تاريخية طويلة أدخلها في أبداية تحلل بنياتها االساسية، و الكالسيكية و 

لتاريخية بل مادية وروحية. ولم تكن المدينة العربية بمعزل عن هذه الهزة ا
منذ القرن الثامن  الحضاريةقلبها. وقد أدى  تأكد الغلبة العسكرية و كانت في 

في كل  تطاير اشالئهاتدريجيا و  سالميةإمبراطورية عشر الى تحلل أكبر إ
التقليدية للهيمنة الداخلية اإلتجاهات. لقد نخرت هذه الغلبة األسس الثابتة و 

االنفجارات الصراعات و بالعربية اليوم تجيش فالمجتمعات  االجتماعية.السلطة و 
لهذه األزمة الحضارية، و لعل أعمق  اد الروحية و المادية بعمما يبرز األ

زوال كل يقين، الخوف من العالم من و الطمأنينة، تجلياتها هي فقدان األ
تخلي عن كل موقف إيجابي تجاه الواقع، نطواء على النفس و الالميل إلى اإلو 

خر معا، و غياب فض الذات و اآلر  المتمثلة فيلى السلبية الشاملة و الخلود إ
ة على العمل و المحفزة لإلرادة. فاعلية كل المثل الكبرى الباعثة لألمل و الحاث

الوضعية تبين درجة خطورة هذه األزمة وانتقالها من مستويات دنيا الى  ن هذهإ
،  1اسي الى الثقافييتجاوزها الساخرى أرفع، وغوصها من السطح الى العمق، و 

هذا األخير الذي تشكل وسائل اإلعالم و اإلتصال أبرز حامل له و أسرع 
وقت متاح، قل الطرق لنشره و إيصاله إلى اكبر عدد ممكن من الجماهير في أ

أن إنتقال الثقافة إلى وسائل اإلعالم عملية بنيوية  2حدى الدراساتأكدت إفقد 
لقد أفرزت العولمة عالما وصل فيه  خرى.تولد تأثيرات إيجابية تارة سلبية تارة  ا

السماوية، عن الجار، و عن الذات إلى حد ال يمكن غتراب عن القيم اإل
ظهرت العولمة الحاجة الى توحيد التغطية عليه بإستهالك اإليديولوجيا و كما أ

                                                           
، المركز الثقافي العربي، المغرب، 4برهان غليون، اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية و التبعية، ط -1

 وما تالها ، بتصرف.  5، ص 6002
  .6002، سبتمبر 695، العدد62المستقبل العربي، السنةعزي عبد الرحمن، الثقافة و حتمية االتصال: نظرة قيمية،  -2
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صوله و رؤى النظر في واقع النظام العالمي و أوصل القيم و األخالق، فقد أ
تعاونا ن يثمر ته على أر لى الشك في قدديقي الدجاني إستقبلية كما يقول صم

ن تفعله هذه العولمة هي نوع دوليا لحل مشاكل عالمنا. إن كل ما تستطيع أ
لى مهرجانات وطنية عوب إمن التجنيس الثقافي، تتحول فيه ثقافات الش

مقتنيات إلى وثائق أرشيف و لى مجرد طقوس، ومآثر تراثها عقائدها إو 
الخطورة تحملها وسائل اإلعالم إلى كل مكان و إلى كافة  هذه، 1المتاحف

ظ على ممتلكاتنا الثقافية لى التركيز و الحفااألفراد مما يجعلنا في حاجة إ
 قيمنا و غرسها في الناشئة. بإحياء، و ذلك ثارهاالعولمة و آبعيدا  الحضاريةو 

 

                                                           
1
 . 426، ص 6002نبيل علي، الثقافة العربية و عصر العولمة، عالم المعرفة، الكويت، - 
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 10 .....................................................وحدات التحليل.
 11 ............................................صياغة االستمارة.
 14 ............................................الدراسات السابقة.

 30 ................................................مفاهيم الدراسة.
  الفصل الثاني: القيم: عالقتها بالعلوم و التغيرات النسقية.

 40 .........................................المبحث االول: ماهية القيم.
 40 .......................................المطلب االول: اشكالية المفهوم.

 43 ................................المطلب الثاني: مداخل تفسيرية للقيم.
 45 .........................................المطلب الثالث: اهمية القيم.

 50 ....................... المصادر و الخصائص المبحث الثاني: القيم:
 50 .....................................المطلب االول: تصنيفات القيم. 

 00 ....................................المطلب الثاني: خصائص القيم.
 00 ........................................المطلب الثالث: مصادر القيم



 11 ...........................المبحث الثالث: التغيير في النسق القيمي
 27 .....................................المطلب االول: النسق القيمي.

 14 ............................المطلب الثاني: عوامل التغير القيمي.
 11 ...........................مطلب الثالث: االعالم و التغير القيميال

 00 االجتماعية الفصل الثالث: المنظومة االعالمية و االنساق 
 05 ......................المبحث االول: المنظومة االعالمية و المجتمع
 06 .....................المطلب االول: وسائل االعالم كنسق اجتماعي

 01 ...................................المطلب الثاني: القيم و المجتمع.
 05 ......................االعالم.المطلب الثالث: االعتماد على وسائل 

 063 .........................................المبحث الثاني: االقناع.
 351 ...............................المطلب االول: استراتيجيات االقناع.
 000 ..............................المطلب الثاني: القيم كمدخل لإلقناع.

 000 .................الثقافي و التغير االجتماعي الثالث: التغير المطلب
 00 الفصل الرابع: المنظومة االعالمية و الظروف السياسية في الجزائر.

المبحث االول: التجربة االعالمية في الجزائر من الحزب الواحد الى                
                                                                ............................................التعددية االعالمية. 

011 

 011 ............................المطلب االول: مرحلة االحادية الحزبية.
 015 ...................0000سنة  الى  0010 سنة المطلب الثاني: من

 011 ..............................المطلب الثالث: مرحلة التعددية الحزبية.
 034 .................: الصحافة، دورها و عالقتها بالنظام.المبحث الثاني

 034 ............................المطلب االول: عالقة الصحافة بالنظام.
 046 .....................صنع القرار. المطلب الثاني: دور الصحافة في 

 041 .................المطلب الثالث: جمهور وسائل االعالم في الجزائر.    
 056 ............: الظروف السياسية التي رافقت التعددية.المبحث الثالث  

 056 ........................المطلب االول: االزمة االمنية في الجزائر.



 054 ....................المطلب الثاني: قانون الرحمة و الوئام المدني.   
 050 ..................المطلب الثالث: ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.

 003 الفصل الخامس: الجانب التطبيقي. 
 004 ترتيب المقاالت حسب الصفحات...................................

 000 ...................................المقاالت حسب الفاعلين.ترتيب 
 000 ........................................الجدول الخاص بالمواضيع.

 010 ..........................................الجدول الخاص الفاعلين.    
 015 ..............الجدول الخاص بالقيم الحاملة لمعان سلبية و ايجابية.

 010 ..........................للقيم.باستخدام لويزة حنون  الجدول الخاص
 001 باستخدام شخصيات سياسية للقيم.................. الجدول الخاص

 000 ...........العزيز بلخادم للقيم......... الجدول الخاص باستخدام عبد
 000 للقيم.......................... الجدول الخاص باستخدام أحمد أويحي

 006 .............عبد العزيز بوتفليقة للقيم...الجدول الخاص باستخدام 
 001 باستخدام أئمة المساجد و شيوخ الزوايا للقيم....... الجدول الخاص
باستخدام جمعية العلماء المسلمين، منظمة ضحايا  الجدول الخاص
 ...................................................االرهاب للقيم.

004 

 001 باستخدام الطرف اآلخر للقيم....................... الجدول الخاص
 160 ......................................................االستنتاج العام.

 160 ............................................................الخاتمة.     
 160 ........................................................قائمة المراجع

  المالحق.
  الفهرس

 



 الملخص:

يمكن اجمال دراستنا في انها محاولة امبريقية الختبار بعض فروض نظرية الحتمية 
القيمية في االعالم هذه االخيرة التي يتساءل العديد من الباحثين عن امكانية التحقق 

منها و كيفية انزال معانيها المعيارية الى الميدان التطبيقي، اعتمدنا على اسلوب 
مقال من جريدة  83ياس )ع، س، ن( كأداة لتحليل تحليل المحتوى  كمنهج و مق

الخبر اثناء الحملة الدعائية لميثاق السلم و المصالحة الوطنية. بحثا عن القيم التي 
 وظفت في االقناع و الكيفية التي جاءت بها.  

 

 

RESUME:  

On peut considère notre étude comme un essaye expérimentale, afin de 

tester quelques hypothèses de la théorie LA VALEUR 

DETERMINISME EN COMMUNICATION, par l’utilisation de 

l’analyse de contenu comme méthode de recherche et « A, S, N » comme 

outil de recherche. On analyse 38 articles du journal « AL 

LKHABARE » pondant la période de la propagation du projet de 

charte pour la paix et la réconciliation nationale, en cherchant la façon 

d’utiliser les valeurs pour persuader.   
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