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  بعد هللا عزو جل صاحب الفضل األول واألخير
 تقدم بجزيل الشكر وفائق االحترام والتقدير إلى أ
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أهدي هذا المجهود العلمي الذي يتجسد في مذكرة 

  ...الماستر في تخصص علم اجتماع االتصال
        إليك... أمي يا من علمتني العطاء دون مقابل ىإل

  .أغلى كنوز العالم وأعز ما أملك أمي الغاليةيا 
 إلى من علمني الخلق... ي واعتزازيإلى تاج رأس

  .الكريم والدي
   وإلى جميع زمالئي ةفي الحيا سندي تياخوأإلى 

  .الذين عشت معهم لحظات لن يمحوها الزمن
إلى من شجعني ودعمني في حياتي وأعطاني دفعة 

.لألمام



  ملخص الدراسة           
 

  :ملخص الدراسة
عة الم ة تعد هذه الدراسة من الدراسات التي تهدف إلى التعرف على طب عالجة اإلعالم

ة، ومعرفة األساليب اإلللحراك الشعبي في الصحا تو ة المفة الم ة الحراك قناع ستخدمة في تغط
فتي الدراسة في معالجة الموضوعالشعبي و    .ذلك المساحة التي خصصتها صح

ة  ضا المنهج المقارن، وأداة تحليل المحتو على عينة قصد وتم استخدام المنهج المسحي وأ
استخدام األسبوع  الصحفمن  ة  الد والشعب، والعينة المنتظمة للمادة التحليل الجزائرة ال

  .الصناعي
    :أهم النتائج التي تم التوصل إليها

  زت على الد على موضوع رفض العهدة الخامسة، أما جردة الشعب ر زت جردة ال ر
ة والتغيير المرحلة االنتقال ة   .المطال

  الد  .للمحرر الصحفي أما جردة الشعب اعتمدت على المراسل الصحفيلجأت جردة ال
 ة في ج ر الوال ة بدون ذ ع القض رت مواض رتذ الد، أما جردة الشعب فذ  ردة ال

ة وهي العاصمة  .الوال
 فتين على الجمهور العام لتا الصح  .تعتمد 
 ة ع إلى عرض القض فتين في عرض المواض  .لجأت الصح
 ة أما جردة الخبر فقد اعتمدت جردة ال الد على التقرر الصحفي في المادة الصحف

 .اعتمدت على الخبر الصحفي
  سر ع في الجهة ال فتين المواض  .نشرت الصح



  ملخص الدراسة           
 

  ة، أما جردة الشعب على نص بدون صورة موضوع الد على نص  اعتمدت جردة ال
 .صورة

 الد على العنوان العمود في عرض المواض ع، أما جردة الشعب اعتمدت جردة ال
 .اعتمدت على العنوان العرض

 ة ع في الصفحة األولي ثم الصفحات الداخل فتين المواض  .تنشر الصح
 الد أكبر مساحة من جردة الشعب   .خصصت جردة ال

ة ة: الكلمات المفتاح تو ة، الحراك الشعبي، الصحافة الم   . المعالجة اإلعالم
  

   
    



    Résumé    
 
Résumé de l’étude. 
   Cette étude vise à identifier la nature du traitement médiatique du 
mouvement populaire dans la presse écrite, et les méthodes des 
méthodes féodales utilisées pour couvrir le mouvement populaire ainsi 
que la superficie allouée par les deux documents de l’étude. La méthode 
d’enquête a été utilisée ainsi que l’approche comparative, l’outil 
d’analyse du contenu pour un échantillon de journaux et de personnes du 
pays, et l’échantillon systématique de matériel analytique utilisant la 
semaine industrielle. 
 Les principales conclusions du rapport étaient: 

 Le journal Al-Shaab s’est concentré sur la question du rejet du 
cinquième mandat.  

 le journal Al-Shaab s’est concentré sur la revendication de la 
phase de transition et de changement. 

  Le journal Al Bilad Mujal a fait appel au journaliste, tandis que le 
journal Al-Shaab s’est appuyé La question a été mentionnée sans 
mentionner l’État dans le journal Al-Shaab.  

 le journal d’État Al-Shaab a mentionné la capitale. 



    Résumé    
 

  Les deux journaux sont axés sur le public. 
  Les deux journaux utilisés dans un spectacle Le journal du pays 

s’est appuyé sur un texte objectif.  
  le journal Al-Shaab n’avait pas de texte. 
  Le journal al-Shaab s’est appuyé sur le titre de la présentation 

thématique. 
  le journal al-Shaab s’est appuyé sur le titre général. 
  Les deux articles publient les sujets sur la première page, puis sur 

les pages intérieures. 
  Le journal du pays a consacré la plus grande partie du Journal du 

Peuple.  
Mots clés : Traitement des médias, mouvement populaire, presse 
écrite. 
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  :قدمةم
ا ا اهمتس ح واالتصال على ر ال إلعالمتكنولوج الها ولهذا أص مختلف أش تواصل بين الشعوب 

اة األف بير على مختلف جوانب ح ل  ش ل هذه التطورات أثرت  راد وهذا من العالم قرة صغيرة، و
ار والمعلومات،  أحدث األخ د الجمهور  ما بينهم تزو ة العالقات ف خالل الوسائل المتعددة لتقو

  .   حيث لكل وسيلة جمهورها الخاص
فر  22(عرفت الجزائر مؤخرا موجه الحراك الشعبي الجزائر وقد  ح أهم )2019ف ، حيث أص

ه  حدث وس اإلعالم واالتصال فقد خرج الشعب الجزائر للشوارع في ذلك اليوم للتعبير عن رأ
روز  ة و ش قة وسوء األوضاع المع س عبد العزز بوتفل سبب ترشح الرئ ة وهذا  طرقة سلم

ال الفساد   .أش
عصر المعلومات ولهذا تبرزت الحاجة إلى مختلف وسائل اإلعالم  حيث يوصف عصرنا الحالي 
ار، حيث تنوعت وتعددت هذه الوسائل فنجد التلفزون، واإلذاعة  للنشر ونقل المعلومات واألخ

حت وسيلة مهمة في التأثير على القراء ة، وهذه األخيرة أص تو   .والصحافة الم
ام بنشرها في صفحاتها وتسعي الصحافة الم ار والمعلومات والق ة في الجزائر إلى رصد األخ تو

ار وحقائ حول موضوع معين داخل المجتمع، وتساهم في الكشف عن  ة وأف ار يوم من أخ
ة ما، وهذا من خالل ما تحمله من مقاالت التي تسعى إلى  اب والحقائ الموجودة في قض األس

فتين تفسير وتحليل الظاهر وهذا  الد"ما نشرته الصح من موضوعات حول الحراك " الشعب"و" ال
ل جردة للحدث ة  .الشعبي الجزائر والسعي لمعرفة مقدار أهم



 مقدمة 
  

 
 ب 

ة في معالجة الحراك  تو ة التي تقوم بها الصحافة الم ف وسنحاول من خالل دراستنا معرفة الك
عدة خ ة تتميز  ارها وسيلة إعالم اعت  ، صائص تميزها عن غيرها من الوسائل الشعبي الجزائر

ار والمعلومات والتأثير  األخ دهم  ن من الجمهور وتزو وتسعى لتأثير في القراء واكتساب عدد مم
همفي    .سلو

ة التي تتلخص في اإلطار المنهجي واإلطار النظر  وسنعتمد في هذه الدراسة على الخطة التال
قي على النحو التالي   : واإلطار التطب

ة بتمهيد و  يتضمن اإلطار المنهجي حيث ةبدا ال اتها وأهدافها  لدراسة تحديد اإلش وتساؤالتها وفرض
قة ونوع الدراسة  اإلضافة إلى الدراسات السا م،  ار الموضوع وتحديد المفاه اب اخت وأهميتها وأس

ذلك وح انات ومجاالت الدراسة وعينة الدراسة، و اس دات التحلومنهجها وأدوات جمع الب يل والق
اتو  حث، وأخيرا خالصة الفصل صعو حث التي واجهتنا أثناء ال   .ال

مدخل إلى الحراك الشعبي في : أما اإلطار النظر للدراسة في جزئه األول من الفصل األول
  .الجزائر

حث واحد وستة مطالب وأخيرا خالصة الفصل ة بتمهيد وم   :فنتناوله بدا
حث األول تضمنمدخل إلى الحراك : الم مفهوم الحراك الشعبي في الجزائر، : الشعبي الجزائر و

اب اندالع الحراك  م المشابهة للحراك الشعبي، سيرورة أحداث الحراك الشعبي في الجزائر أس المفاه
الشعبي في الجزائر، مميزات الحراك الشعبي في الجزائر، الحراك الشعبي في الجزائر بين 

ات، وأخيرا ات والسلب   .خالصة الفصل اإليجاب



 مقدمة 
  

 
 ج 

مدخل إلى الصحافة :  أما الجزء الثاني من الجانب النظر للدراسة في فصله الثاني تحت عنوان
ضم ة ف تو حث واحد: الم حث األول الموسوم  .وخمسة مطالب وأخيرا خالصة الفصل تمهيد م الم

ضم: بـ ة و تو ة وخصائصها وأنو : مدخل إلى الصحافة الم تو اعها ووظائفها مفهوم الصحافة الم
ة في الجزائر، وأخيرا خالصة الفصل تو ذلك نشأة الصحافة الم   .و

قي للدراسة فتضمنتأما في اإلطار الت الد : طب فتي الدراسة ال حث األول بتعرف صح الم
فتي الدراسة من خالل دراسة الحراك الشعبي في الجزائر والشعب،  ة لصح ثم نتائج الدراسة التحليل

ل في حسب مضمون ف فتي الدراسة، ثم الحراك الشعبي في الجزائر حسب الش فتي ي صح صح
ات الدراسة، ثم  ى النتائج العامة للدراسة،اإلضافة إلالدراسة،   ومناقشة النتائج على ضوء فرض

ات الدراسة، قائمة    .   المراجع ومالحقهاخاتمة وتوص
  



 

 

     
  
  
  
  
  
  

  المنهجي اإلطار
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  :تمهيد
ار ال احث عد اخت الدراسة، والبد من أن تتوفر لد ال ام  ة والمهمة للق يزة األساس موضوع الر

ون قادر على  يف  عرف ما يرده و ه أن  غي عل ن قة و ار مس مجموعة من المعلومات منها أف
ة للموضوع   .وضع خطة مناس

ات، وأ  ضا فرض ة وتساؤالت وأ ال تضمن هذا اإلطار المنهجي للدراسة من إش ة الموضوع و هم
ة التي تتناول  قة ثم اإلجراءات المنهج م الدراسة والدراسات السا ه، مرورا بتحديد مفاه ا وأهدافه وأس
ة وعينته  انات ومجاالت الدراسة ومجتمع الدراسة التحليل فيها نوع الدراسة ومنهجها وأدوات جمع الب

اته، وأ ار صدق التحليل وث اس واخت حثووحدات التحليل والق ات ال   .خيرا صعو
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ة الدراسة ال  :إش
شهدت دول العالم العري في العقود األخيرة موجة االحتجاجات من خالل انتفاضات قامت 

ا، سورا، العراق:(بها شعوب الدول مثل وانتشرت في معظم أقطار الوطن العري ) تونس، ليب
، العدالة ومح المزد من اإلصالح وحرة الرأ والتغيير في األوضاع د ارة الفساتطالب 

ة ة وحتى النفس اس ة، والس ة، االقتصاد   .االجتماع
ة حراك شعبي سنة  غيرها من الدول شهت بدا ا لم تشهده منذ  2019والجزائر  انا شعب غل

ة مصيرة وذلك بتارخ  ات رئاس الد مقبلة على انتخا ح  2019أفرل 18عقود، إذ أن ال أن ترش
س الم انت مذلة ومهينة للجزائرين، وهذا الرئ ة خامسة  قة لعهدة رئاس ة واليته عبد العزز بوتفل نته

ة  ما دفع الشعب الجزائر للخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضهم للعهدة الخامسة، والمطال
ة من الفساد حيث  ناء دولة جديد خال املة و اسي جديد وتحقي أهداف  حقوقهم وٕانتاج واقع س

ال إلحداث حالة س ة بين مختلف األج اهمت الشعارات المرفوعة في المسيرات في صنع لغة تواصل
  .تضامن بينهم

فر  22جاءت الدعوة عبر وسائل التواصل االجتماعي للخروج يوم  عد صالة  2019ف
اسي، حيث  الجمعة وذلك عن طر احتجاجات أو مسيرات للتعبير عن الوضع الراهن للنظام الس

قدرة الذات على الرفض والتغيير، وعبر الشعب ا نت هذه المسيرات ذو مستو ووعي إيجابي 
ة طرقة سلم ة  حضارة أبهرت العالم والمحللين و   الجزائر عن نفسه من خالل مواقفه والمطال

، إن الحراك الشعبي الجزائر الذ  ع الدول األخر ارة عن رسالة موجه لجم اسي، وهي ع الس
شه ة الواق تع سعى للتخلص من الوعي الزائف وشرع ه  اته وظروفه وأسالي ع الجزائر اآلن في حيث

ه  ة، فهذا الحراك المقدس قدم للعالم درسا جديد لم تسب إل عما حصل في عدد من الدول العر
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ادئه ، وهذا من خالل الوعي الشعب وم ة في الحراك،  مدارس الشعوب األخر ذلك سلم وأخالقه 
ل الطاقات والوسائل فال ستح هذا الوطن المهين بين األمم وأن الجزائر تمتلك  شعب الجزائر ال 

ة ن دولة ذات سلطة قو حيث أن المطالب تصب في اتجاه واحد وهدف واحد أال  ،والفرص لتكو
ر والعلم واإلبداعو ديدة وف أهداف جديدة في الحرة وهو التغيير واالنتقال لبناء جزائر ج   .الف

عة وظائفها وتأثيرها على  انة مميزة من خالل طب ومن هنا تحتل وسائل االتصال واإلعالم م
م معلومات جديدة عن الحراك  ة التي تسعى إليجاد وتقد تو أفراد المجتمع ومن بينها الصحافة الم

ارة  ة اإلخ ، ومعرفة مد اهتمام هذه الوسيلة اإلعالم ت( الشعبي الجزائر ةالصحافة الم من ) و
أبرز  دهم  ة جمهورها وتزو ات من أجل ضمان نجاحها وتوع ة التطور واقتناء أحدث التقن مواك
ة الوعي للجماهير لإلطالع على أحداث وتغير الحراك الشعبي ومد  ار والمعلومات وتنم األخ

ار األفراد وآرائهم اتجاه الحراك الشعبي في الجزائر   . مساهمتها في التأثير على أف
الها هي أحد المتغيرات التي  افة أش غيرها من الوسائل اإلعالم و ة  تو والصحافة الم
ة التي تقدمها  تلعب دورا مهما في مسيرات الحراك الشعبي الجزائر وذلك من خالل المادة اإلعالم
سب حداثة الموضوع ومد أهميته  فة وذلك  بيرة وتنوع في فنون الصح حيث خصصت مساحات 

ل الستهداف أكبر عدد من الجمهور لهذه الوسيلة حيث تنوعت هذه لد ال مجتمع والعالم 
ات الشعب ومن بينها المطلب األساسي ال للعهدة الخامسة " الموضوعات وذلك حسب الزمن ومتطل

اسي حيث تحدث عن الجانب اإليجابي الذ أظهرته تلك المسيرات وهي  إلى تغيير وٕاصالح س
م الحضارة وال ةالق ه يتمثل السؤال المحور للدراسة في،سلم ة  :وعل عة المعالجة اإلعالم ما طب

ة من نموذج جردتيللحراك الشعبي الجزائر في ا تو الد  لصحافة الم   الشعب؟و  ال
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          :تساؤالت الدراسة
ة الت    ة صغنا التساؤالت الفرع ال ح مضمون اإلش ة التي طرحها ولتوض ال ةمن خالل اإلش   :ال
  ماذا قيل؟: تساؤالت من حيث المضمون / أ

 ة من طرف الصحف عيناألعبي ما موضوعات الحراك الش  الدراسة؟ ةكثر تغط
  ة موضوعات الحراك الشعبي ؟  عينة الدراسة ما المصادر التي اعتمدتها الصحف  في تغط
 عد الجغرافي للحراك الشعبي في الصحف عينة الدراسة؟   ما ال
 ؟لحراك الشعبي خالل تغطيتها ل للصحف عينة الدراسة  ستهدفما الجمهور الم  
 ةما األساليب اإلق ة المستخدمة في تغط  في الصحف عينة الدراسة؟الحراك الشعبي  ناع

ل/ ب  يف قيل؟ : تساؤالت من الش
 ة المستخدمة في معالجتها للحراك الشعبي؟   ما الفنون الصحف
 ى مستو الصفحات؟علموضوعات الحراك الشعبي  ما جهة النشر 
 ة الحراك الشعبي؟  ما عناصر اإلبراز المستخدمة في تغط
 ما المساحة التي خصصتها الصحف عينة الدراسة في معالجتها الحراك الشعبي؟ 

ات    :الفرض
ة العامة    :الفرض

الد والشعب الحراك الشعبي  عالجت    .بيراهتمام  جردتي ال
ة ات الفرع    :الفرض

  ماذا قيل؟ :من حيث المضمون 
فت اأهم الموضوعات التي غطته   .رفض العهدة الخامسة ماه انالصح
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ة الحراك الشعبي الجزائر  فتي الدراسة على المحرر الصحفي في تغط   .تعتمد صح
ة العاصمة فتي الدراسة في المجال الجغرافي على وال   . تعتمد صح

فتين الدراسة على الجمهور العام   .استهدفت صح
فت م أدلة و تعتمد صح   . براهين الستهداف الجمهورالي الدراسة على تقد

ل   يف قيل؟: من حيث الش
ة الحراك الشعبي  فتي الدراسة على الخبر الصحفي في تغط   .تعتمد صح

منى لنشر محتو الحراك الشعبي فتي الدراسة على الجهة ال   .تعتمد صح
ة صورة موضوع فتي الدراسة على نص    .تعتمد صح

  .عرضالعنوان الفتي الدراسة على تعتمد صح
ار الحراك الشعبي فتي الدراسة الصفحات األولى لنشر أخ   .خصصت صح

فتي الدراسة على أكبر مساحة لعرض محتو الحراك الشعبي   .خصصت صح
ة الدراسة    :أهم

ة                              ة الدراسة في هذه تتمثل أهم   :  النقا التال
  د أو إثر ة تزو ت ة اء م ة ل ةالعلوم االجتماع  علم اجتماع االتصال تخصصو  واإلنسان

 .بهذه الدراسة
  ة في الوقت الراهن في المجتمع الجزائر ة األهم  .ندرس موضوع في غا
 ة للمؤسسات اإلعال النس ة في الجزائر أهميته  تو ة الم ن لهام م االستفادة من  حيث 

 .نتائج هذه الدراسة
  ح نقا  .القوة والضعف في تناول الصحف للحراك الشعبيتوض
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 : أهداف الدراسة 
ة األهدافتحقي  إلىتهدف هده الدراسة               :التال

  ة للحراك الشعبي في الصحف الجزائرة عينة عة المعالجة اإلعالم التعرف على طب
  .الدراسة

 موضوع الحراك ال  .شعبيالتعرف على حجم اهتمام الصحف عينة الدراسة 
 ة الحراك الشعبي  .الكشف عن المصادر التي اعتمدتها الصحف في تغط
  ة للحراك الشعبي الجزائر في الصحف عينة ة اإلعالم عد الجغرافي لتغط التعرف على ال

 .الدراسة
  ة الحراك الشعبي في الصحف عينة ة المستخدمة في تغط معرفة األساليب اإلقناع

 .الدراسة
 لى مستو الصفحات في الصحف عينة الدراسةمعرفة اتجاه النشر ع. 
  فة عينة الدراسة في معالجتها للحراك ل من صح التعرف على المساحة التي خصصتها 

 .الشعبي
  فتي ة المستخدمة في معالجة الحراك الشعبي من خالل صح معرفة الفنون الصحف

الد" و " الشعب"  ".ال
  ة الحر ن المستخدمة في تغط  .اك الشعبيمعرفة أهم العناو

ار الموضوع  اب اخت   :أس
ة في موضوع الدراسة  ار الموضوع تعتبر أهم الخطوات األساس اب اخت ة تحديد أس إن عمل

ة وتساهم في الوصول إلى النتائج الموجودة بدقة، ومن هنا تندرج إلى  ة وأخر ذات اب موضوع أس
  :      هيو 
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ة األس/ أ   :اب الذات
 ة في استخدام أداة  .تحليل المحتو  الرغ
 ه طة  م المرت موضوع الحراك الشعبي والمفاه  .االهتمام 

ةاأل /ب اب الموضوع   :س
  عتمد ارة عن مرجع  نظرا لعدم وجود مراجع حول موضوع الدراسة، أن تكون هذه الدراسة ع

ه  .عل
 قة ة ودق طرقة علم  .الوصول إلى نتائج الدراسة 
  انت طرفا مهما في اإلعالم في الجزائرل بوسائ وعالقته موضوع الدراسةحداثة ، حيث 

 .الحراك الشعبي
  ارنا لهذا المو م عمل مختلف و أن اخت  .جيدضوع هو محاولة تقد
م    :الدراسة مفاه

ة  م الدراسة من أهم المراحل المهمة والضرورة في المنهج تعد مرحلة ض وتحديد مفاه
ة لغة واصطال   .حاحيث نحدد مفهوم المعالجة اإلعالم

ة   :مفهوم المعالجة اإلعالم
  :المعالجة

  :لغة
    1.عالجه عالجا و معالجة ونقول عالجه أ زاوله وداواه

  
                                                           

عقوب  - 1 ، مجد الدين محمـد بن  اد   .1130، ص 2008، دار الحديث، القاهرة، القاموس المحالفيروزأ
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  :اصطالحا
الطرق المعالجة  معنى ثب ومزاولته  ه واالنشغال عن قرب و هو ممارسة ما والتجرب عل

اشرة  ة الوصول إلى نتائج الممارسة و الم اغ مها حسب متطل ه قمنا ٕاظهارها وتقد   ت التجرب، وعل
اسها    1.ق
  :اإلعالم

  :لغة
اهلمة اإلعالم مشتقة من العلم، تقول العرب استعمله الخبر فأعلمه  عرف الخبر إ  عني صار 

  2.عد أن طلب معرفته أ نقل الخبر
  :اصطالحا
قة للناس والحقائ أو مجموعة الوسائل الهادو  ار والمعلومات الدق م األخ فة عرف هو تقد

  3.لتحقي االتصال
ة   :المعالجة اإلعالم

ار  قصد بها العمل اإلعالمي الذ زاولته الصحافة الجزائرة في تغطيتها لمختلف األخ و
ارها أو عرض  ة أو الطرقة التي يتم من خاللها تناول أخ ة والعلم ة واالجتماع ة والثقاف اس الس

  4.وقائع أو أحداث
                                                           

سة وادفل،  -1 ة لعينة من نشراترم رة، دراسة تحليل ة من خالل قناة الجز ة لألزمة السور رة "اإلشارة األولى" المعالجة اإلعالم ، مذ
، قسم ا صر ة، جامعة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال، تخصص سمعي  ة واإلنسان ة العلوم االجتماع ل ة،  لعلوم اإلنسان

، أم البواقي،    . 23، ص 2016،2017العري بن مهيد
ة، الجزائر، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهير إحدادن،  -2   .13، ص 2014، 5، ديوان المطبوعات الجامع
  .13، ص 2015، 1ر اإلعصام العلمي للنشر والتوزع، عمان،  ، دااإلعالم الرقمي الجديدماهر عودة الشمايلة وآخرون،  -3
ة في الجزائرقده حمزة،  -4 ة لظاهرة الهجرة غير الشرع رة لنيل شهادة معالجة الصحافة الوطن ، تحليل محتو لعينة من الصحف، مذ

ة ل ة المستدامة للمؤسسات، قسم علوم اإلعالم واالتصال،  ة، جامعة  الماجستير في االتصال والتنم ة واالجتماع اآلداب والعلوم اإلنسان
ة،   . 04، ص 2011- 2010 اجي مختار، عنا
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م تعرف        ن تقد ةات ام م  جرائ قةللمفاه   :السا
ة   :المعالجة اإلعالم

ة الحراك  ة في تغط تو ه الصحافة الم ة الكشف عن العمل اإلعالمي الذ تقوم  وهي عمل
معالجتها ام  ة الق ف   .الشعبي من خالل عرض الوقائع واألحداث و

ة تو   :الصحافة الم
ار ومع ة جمع األخ عمل قوم  مارسها الصحفي و الجتها ثم نشرها على صفحات فن ومهنة 

ل المستجدات  ار وٕاعالم الجماهير  ة وف قوانين وقواعد وهذا بهدف إخ ل موضوع الجرائد 
  .واألحداث

عة للدولة توب سواء التا ة في مجال اإلعالم الم القطاع  أو وهي مجموعة مؤسسات إعالم
  .الخاص

  :في الجزائر الحراك الشعبي
ارهم المختلفة الجزائر  أفراد المجتمعأنه خروج   والمتنوعة إلى الشارع للتعبير عن آرائهم وأف

ع فئات المجتمع في تحديد  ة جم ه الجزائر، أ مشار اسي الذ حالت إل حول الوضع الس
  .مصيرهم

  
  
  
 



  
 اإلطار المنهجي 
 

 14 

قة    :الدراسات السا
ار أهميتها، فهي  ن إن م قة عنصرا مهما في المجال العلمي وال  تقوم تعتبر الدراسات السا

ذلك الن م مساعدة على الجانب الميداني و انات  ظر بتقد ضا االستفادة من أدوات جمع الب وأ
عض الدراسات التي  ر  ن ذ م قة حول هذا الموضوع،  الرغم من ندرة الدراسات السا والمراجع، 

التالي اشرة مع موضوع دراستنا وهي    :لها عالقة م
ة "شيخ عبد الكرم عن رسالة سعدوني وهي  :الدراسة األولي ة لألزمة السور المعالجة اإلعالم

ة ة والجزائر ة والشروق اليومي " بين الصحافة اللبنان ة مقارنة جردتي النهار اللبنان دراسة تحليل
  .الجزائر 

ة والجزائرة في  ل من الصحافة اللبنان هدفت هذه الدراسة إلى معرفة االتجاهات التي تبنتها 
ا ة األخ احث تغط ة التي ترسلها للمتلقي، وطرح ال ر لألحداث السورة ومعرفة الصور اإلعالم

ة ة التال ال ة لألزمة  :اإلش ل من جردة الشروق اليومي الجزائر والنهار اللبنان يف تناولت 
  السورة؟

ة ة للتساؤالت التال ال   :وتفرع عن هذه اإلش
 ل من الشروق  الموضوعات ما زت عليها   النهار في تناولها للوضع في سورا؟و  التي ر
 ة في تغطيتها لألزمة السورة؟ ما ل من جردة الشروق الجزائرة والنهار اللبنان  اتجاه 
 ار؟ ما  المصادر التي اعتمدت عليها الجردتين في تغطيتها لألخ
  ة والشروق الجزائرة ما ل من النهار اللبنان فة التي اعتمدت عليها  التي األنواع الصح

 تناولتها لألزمة السورة؟ 
  ة األزمة في سورا؟ما ل من جردتين لتغط  حجم المساحة التي خصصتها 
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  موقع الذ خصصته الجردتين في صفحاتها لمعالجة األزمة السورة؟ما 
 ارة للجردتين؟ يف أثر ة اإلخ عد عن بؤرة الصراع على التغط  عامل القرب وال
 ل من ا ما الصراع الدائرة في سورا؟درجة اهتمام   لجردتين 

ة والشروق اليومي الجزائر وتمثلت الفترة من  وقد قام الطالب بتحليل مضمون جردتين النهار اللبنان
ضا المنهج المسحي،  ، معتمدا31/01/2014إلى  01/08/2013 على المنهج الوصفي وأ

عة الدراسة التي تقتضي المق سبب طب ارنة بين محتو الجردتين، من خالل والمنهج المقارن وذلك 
، وتمثلت ة أداة تحليل المحتو   .عينة الدراسة في العينة القصد

ة وقد توصل إلى أهم النتائج   :التال
  ة اهتمامات جردة انت في أولو ة  اس في معالجتها " النهار"يتضح أن الموضوعات الس

ة رة ،%44,8 ألزمة السورة بنس ة بنسب متقارة  تليها الموضوعات العس واإلنسان
انت في آخر اهتمامات ، %25,2و 25,9% على الترتيب ثم الموضوعات األخر التي 

ة  .%4,2 الجردة بنس
   ة ة نس ة %6,25وفرت جردة النهار اللبنان ، أما جردة الشروق فق خصصت نس

 . إلحداث األزمة السورة 1,13%
  اتها" الشروق "أما جردة انت أولو في معالجة موضوعات األزمة السورة بنفس ترتيب  فقد 

ات جردة  ة"أولو ة" النهار اللبنان ة اهتمامها بنس اس  حيث تصدرت الموضوعات الس
ة ، 49,2% رة بنس ة ، %23,1تلتها الموضوعات العس ة بنس ثم الموضوعات اإلنسان
ة ، 18,5%  .%9,2وفي األخير الموضوعات األخر بنس
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 ة للجردتين فنجد أن جردة النهار قد  هناك اختالف النس بير بين ترتيب المصادر 
ة  االت قائمة المصادر بنس ع  ،%56,8تصدرت فيها الو ثم الموضوعات التي تحمل توق

ة  ة  ،%27,3الصحفي بنس ة  ،%6,8ثم المراسلين الصحف بنس يليها المراسلون بنس
ة ،5,7% أما جردة الشروق فقد اختلفت  ،%3,4 وفي األخير المصادر األخر بنس

ة حيث نجد أن الموضوعات التي  لت موادها العالم عينتها في ترتيب المصادر التي ش
ة  عات الصحفيين أكثر الموضوعات بنس ة  ،%51,1تحمل توق الة بنس ثم مصادر الو

ة  ،22,2% لت مصادره ، %17,8تليها المصادر األخر بنس فالصحف التي ش
ة وأخيرا ، 6,7% موضوع واحد بنس   .%2.2المراسل 

  ة والشروق الجزائرة حيث نجد فة النهار اللبنان اتجاهات المعالجة األزمة السورة بين صح
ة من خالل العينة المدرسة اد فة األولى بلغت فيها نسب الح في  %65 نجد أن الصح

انت تأييد  ،%10,2 و من موضوعاتها تحتو على انتقاد لنظام السور ، %19,3 حين 
ة، %4,5 للمعارضة في مقابل  من المادة اإلعالم

  ن هناك أ تأييد من طرف الجردة للنظام السور في عينة انتقدت المعارضة ولم 
ة  ة ، %0الدراسة بنس س النهار نجد أن النس كبير من الأما جردة الشروق فعلى ع

انت تحتو على انتقاد للمعارضة بنس ة  ة  ،%37,8ة مادتها العالم وتأييد لنظام بنس
ة  ،17,8% ة الموضوعات المنتقدة لنظام نس في المقابل ، %8,9في حين لم تتجاوز نس

 .لم تكن أ من موضوعات العينة في جردة الشروق تحمل تأييدا للمعارضة
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  ة المتعلقة في األزمة السورة فنجد أن جردة النهار معظم ما يخص موقع المادة اإلعالم ف
ة م ة بنس ع  ،%69,3وضوعات األزمة السورة منشورة في صفحاتها الداخل ثم المواض

ة  انت  ،%25المنشورة على الصفحة األولى بنس أما الموضوعات الصفحة األخيرة 
ة  انت  ،%5,7بنس نجد أن هناك تواف في هذه الفئة مع جردة الشروق الجزائرة حيث 

ة التي عالجت ة معظم المادة اإلعالم ة بنس  األزمة السورة نشرت على صفحاتها الداخل
ة  ،84,8% تليها موضوعات الصفحة ، %8,9ثم موضوعات الصفحة األولى بنس

ة   .%6,7األخيرة بنس
  ة من على تغطيتها الخبر الصحفي بنس والتقرر ، %44,3فنجد أن جردة النهار قد ه

ة  ار بنس ة  ،%28,4اإلخ ه العمود بنس ي والمقابلة والمقال لم التعث ،%11,4يل
ة بنسب تتراوح بين  وفي األخير األنواع األخر اقتصرت  ،%2,3و  %5,7التحليلي بنس

اتير زت على أنواع الرأ  1.1%على فن الكار ة أما جردة الشروق الجزائرة فقد ر بنس
، وقد على الترتيب، %6,8و  %9,8و  %11,3 العمود والتعلي والمقال التحليلي بنسب

ة  ارة والخبر الصحفي على تغطيتها بنس منة التقرر اإلخ  %10,6 ،للتقرر %22,5ه
انت نسبتهاللخبر،  ة ف ة  ،%4,5 أما المقابلة الصحف   .%3,8تليها األنواع األخر بنس

  :التعلي على الدراسة
  ة المقارنة بين جردة عمل ام  ار جردتين والق واألخر  خاصةدراستنا تتواف معها في اخت

 .عامة
  ة ة بين دراستنا ودراستها، استعملت مدة زمن ار الفترة الزمن ة اخت من في عمل الفرق 

إضافة إلى أن ، د إلى تطبي أسلوب المسح الشاملعددا فق وهذا ما أ 15 قصيرة أ
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ضا اعتمدت على  ة، أ سي وأسئلة فرع ات بل طرحت سؤال رئ احثة لم تعتمد على فرض ال
  .اة المالحظة التي لم نتطرق لها نحن في دراستناأد

ة اسي " رسالة الزهرة بوجفجوف عن  وهي :الدراسة الثان ا الحراك الس ة لقضا المعالجة اإلعالم
ة ار ات اإلخ ي في الفضائ رة و  -"العر  -أنموذجا france24قناتي الجز

ارة لقض ات اإلخ ة الفضائ ة تغط ف ل هدفت هذه الدراسة إلى  ا الحراك من خالل الش ا
سي احث التساؤل الرئ ه و  :والمضمون، وطرحت ال ما يتمثل أوجه التشا االختالف بين قناتي ف

اسي في الوطن العري؟  france24الجزرة و ا الحراك الس   في معالجتها لقضا
ة   :التساؤالت الفرع

 ل من قناتي الج ارزة في  اسي ال ا الحراك الس ما تتمثل قضا من  france24زرة وف
 خالل الفترة الدراسة؟

  اسي العري ة القناتين ألحداث الحراك الس ارة المعتمدة في تغط ما هي المصادر اإلخ
ة؟  خالل فترة الدراس

 ة القناتين؟ ارزة في تغط ة ال  ما هي األماكن الجغراف
 ا؟ ان اتجاه معالجة القناتين لهذه القضا  يف 
 ؟ا هي األطر المعتمدة فم  ي انتقاء أحداث معينة على حساب أخر
 ارة الواردة في القناتين؟  ما أهم القوالب اإلخ

ضا المنهج المقارن للمقارنة  ة في دراستها على المنهج المسح الوصفي التحليلي أ اعتمدت الطال
، وتمثلت عينة الدراسة في أسلوب القصد في  بين القناتين، وأداة الدراسة هي تحليل المحتو
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ة لقناتي الجزرة وا س ار مفردات العينة المتمثلة في النشرات الرئ ، أ نشرة حصاد france24خت
اليوم على قناة الجزرة التي تستغرق ساعتان من الزمن ونشرة السادسة بتوقيت الجزائر على قناة 

france24  ة حيث حددت ة ثان ارة من  9ومدتها زمن ة لتسجيل المادة اإلخ ام متتال أ
ة  20/12/2013   .29/12/2013إلى غا

ة احثة إلى النتائج التال   :وتوصلت ال
  اسي في قناة الجزرة وردت في األزمة من السورة ا الحراك الس ة لزمن قضا أن أعلى نس

ة لقناة  %49:ومؤتمر جينيف وقدرت بـ النس حيث جاءت  france24وفي نفس الشيء 
ة األزمة السورة أو الحرب في سور  ا قض ة زمن القضا ة األولى من حيث نس ا في المرت

ة %49:وقدرت بـ انت مختلفة، حيث ظهرت في قض ة في القناتين ف ، أما ثاني أعلى نس
ة الوضع األمني  %26:المظاهرات في مصر في قناة الجزرة و قدرت بـ بينما سجلت قض

ة  لقناة  النس اسي في تونس  ة  france24والس ر  %25وذلك بنس جع هذا االختالف و
عة من قبل القناتين حيث نجد قناة  ة المت اس ا المغرب  france24إلى الس قضا تهتم 

ز قناة الجزرة على المظاهرات  ة، في حين تر انت مستعمرات فرنس ارها  اعت العري 
 .واالحتجاجات وتطوراتها من يوم إلى آخر

 ة في قناة الج ة لتكرار األماكن الجغراف ة أعلى نس ثم  ،%41,48زرة وردت في مصر بنس
ة  ة  ،%37,76سورا بنس ا بنس ة %13,29ثم أمر ، ثم %4,78، ثم األردن بنس
ة  ة  france24أما قناة . %2,55تونس بنس ة األولى بنس فجاءت سورا في المرت

ة 38,61% ة %23,26، تليها مصر بنس ا بنس  . %12,37، ثم أمر
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 ة لتكرار ا اسي الواردة في القناتين يوجد أعلى نس ا الحراك الس ارة في قضا لقوالب اإلخ
ة  ة  %73.07انت لقالب الحوار بنس في قناة  %51.51في قناة الجزرة، ونس

france24 اب المتظاهر ة المراسلين عن طر إشراك الش ، وظهر هذا القالب أثناء تغط
عد جاء قالب التقرر في الحوار وٕاعطاءه فرصة للتعبير عن األحداث من وجه ة نظره 

ة  ة  %26.92بنس   .france24في قناة  %45.45في قناة الجزرة، ونس
  : التعلي على الدراسة

  ارة أما في دراستنا على ات اإلخ ة أال وهي الفضائ اعتمدت في دراستها على وسيلة إعالم
ة تو  .الصحافة الم

  سي والفرعي دون اللجو ات، أما في دراستنا فقد لجأنا اعتمدت على التساؤل الرئ ء إلى فرض
ات   .إلى وضع تساؤالت وفرض

ة بليردوح، وفاء بن عميروش عنوهي  :الدراسة الثالثة فة للحراك " رسالة ران المعالجة الصح
فر  22الجزائر حراك  الشعبي في دة الخبر نموذجا-"2019ف ة لعينة من جر    -دراسة تحليل

اغتها  سعت هذه الدراسة إلى معرفة ة التي أرادت الصحافة أن تسعي في ص اس قة الس         الحق
يلها وما هو مصير الحراكو    .تش

سيمن  الطالبتين انطلقت موضوع الحراك الشعبي " الخبر" يف عالجت جردة :التساؤل الرئ
فر  22في الجزائر حراك  ة  2019ف ال ل ومن حيث المضمون؟ وتفرعت اإلش من حيث الش

ةالتساؤالت لاإلى  ة  فرع   :التال
  اب الحراك الشعبي في الجزائر  ؟2019ما هي أبرز أس
 م  ؟2019تتمثل مطالب الحراك الشعبي في الجزائر  اف
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  ضمن جردة الخبر؟ 2019ما هي المساحة المخصصة للحراك الشعبي في الجزائر 
  جردة  ضمن 2019ما هي الصفحات األكثر تداوال في معالجة حدث الحراك الشعبي

 الخبر؟
  فة المستعملة من طرف جردة الخبر في معالجة الحراك الشعبي في ما هي األنواع الصح

 ؟2019الجزائر 
  ار التي اعتمدت عليها جردة الخبر حول موضوع الحراك الشعبي في الجزائر ما هي األف

 ؟2019
 ار حول الحراك  ما هي المصادر التي اعتمدت عليها جردة الخبر في الحصول على األخ

 الشعبي في الجزائر؟
  عة الصور الرفقة في معالجة موضوع الحراك الشعبي في الجزائر ضمن جردة ما طب

 ؟2019الخبر 
  ما األساليب اإلقناع التي استعملتها جردة الخبر في معالجة موضوع الحراك الشعبي

 ؟ 2019
انات، استعملت في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي من خالل أد اة تحليل المحتو لجمع الب

ار مجموعة من جرائد الخبر أ المصادر في شهر مارس لسنة  وتمثلت عينة الدراسة في اخت
ة2019   .، أ اختارت العينة القصد
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ر منها احثة إلى النتائج نذ  :وتوصلت ال
 ة للجرائد لغ ²سم 881832جردة بــ ) 31(محل الدراسة  بلغت مساحة اإلجمال ت و

الحراك الشعبي  بيرة  ²سم 153121,53مساحة الموضوعات التحليل الخاصة  مساحة 
ة الموضوعات التي نشرتها الجردة  ق المساحة المخصصة ل ومعتبرة، إذا ما تم مقارنتها 

الموضوع إذ بلغت أكبر مساحة في العدد رقم  إذ ) 9181(وهذا دليل على اهتمام الجردة 
            وقدرت) 9184(وسجلت أصغر مساحة في العدد رقم  ²سم 9552,5قدرت بـ 

بير لمعالج موضوع الحراك  ²سم 1168,25بـ  ونستنتج أن جردة الخبر خصصت حيزا 
 .الشعبي في الجزائر

 ة في عرضها لموضوع ال حراك الشعبي في الجزائر حيث احتلت الصفحة األولى أكبر نس
ارها مخصصة ألهم %15,64 بـ قدرت حدث وطني أو دولي، وذلك من خالل  اعت

ة  ة بنس ن العرضة، ثم تليها الصفحة الثان       والثالثة %14,04الصور الكبر والعناو
ة القار  %13.88بـ   عد صفحة المانشيت بوا اشرة  ان م وهما الصفحتين اللتين تأت

ة  اقي الصفحات بنس خيرة على حيث احتوت الصفحة ما قبل األ %13,59للجردة ثم 
عض  ، أما األخيرة فهي مخصصة للعمود و اتورة إضافة إلى صورة وتعلي الرسوم الكار

ار الحراك الشعبي  .أخ
 سي احتل أول النسب بـ ة %28,73: أن عنصر العنوان الرئ ، ثم العنوان التمهيد بنس

ة 20,13% ة %3,25، ثم العنوان الفرعي بنس  .%1,35، ثم المانشيت بنس
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 صورة واحدة تصدر أول النسب وقدرت بـعنصر ال ، ونص بدون %13,78: نص مرف 
ة %6,31صورة  أكثر من صورة بنس ة %1,80، ثم نص  صورتان بنس ، ونص مرف 
1,62%. 

  دون تعلي معلومات، ثم جاء  %32,68جاء التقرر بـ ة تسرد لنا و وتعتبر مادة صحف
ه قالب الحوار بـ %5,84المقال الصحفي بـ  ار  %4,86 يل ة لألخ ساعد في مصداق

أتي  %4,67المنشورة، ثم العمود بـ  ه الجرائد ثم  وهو النوع الصحفي الذ تشتهر 
ة  اتير بـ  %1,95الربورتاج بنس ة  %1,75والكار  .%1,36وأخيرا التعلي بنس

  ة ع الصحفيون حصة األسد فيها أ بنس ان لتوق أما مصدر المراسلون  %31,55حيث 
ة ف ة بنس ة الثان ات  %15,32ي المرت ة وشخص ة الثالثة مصدر هيئات حز ثم في المرت

ة بـ  اس ة  %13,22س          ومصادر مجهولة  %12,77ووردت مصادر أخر بنس
 .وهذا دليل على أن الجردة لها مصادرها الخاصة %12,52بـ 

 رة األكثر تدا انت الف رة أن رفض العهدة الخامسة  فة لجردة نجد ف وال في المعالجة الصح
التغيير ورحيل النظام الساب %28,70الخبر لموضوع الحراك بنسبته  ة  رة المطال ، ثم ف

ة  ة  ،%18,07بنس عة بنس رة تفعيل المادة %6,78ثم تمديد العهدة الرا ما جاءت ف  ،
ة  102 ة %6,13بنس ات بنس رة تأجيل االنتخا رة محا%5,17، ثم ف رة الفساد ، ثم ف

ة  ة بنس مقراط ار األخر %4,52والحقرة وتحقي دولة د  .، وتليها األف
 ة قدرت بـ ة  ،%15,64: احتلت الصفحة األولى أكبر نس ة بنس ، ثم %14,04ثم الثان

ة  ة %13,88الثالثة بنس اقي الصفحات بنس ، ثم ما قبل األخيرة %13,59، ثم 
ة 7,16%  .%6,15، ثم الصفحة األخيرة بنس
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  ان اتجاه جردة الخبر نحو معالجتها لموضوع الحراك الشعبي في الجزائر هو اتجاه
ة  ة %53,50وموقف إيجابي وذلك بنس ة بنس ة الثان ما جاء االتجاه المحايد في المرت  ،

ة 45,91% صفة الموضوع   .   ما يدل على أن الجردة تحلت 
  :التعلي على الدراسة

 بير بين د النا تمحور يوجد تواف  راستنا ودراستهما وذلك من خالل موضوع الدراسة و
ة  .حول الحراك الشعبي في الجزائر وهي دراسة تحليل

  دراستهما اعتمدت على جردة الخبر وذلك لمدة شهر واحد وهو شهر مارس، أما دراستنا
ة، مستقلة(نا على جردتين فقد اعتمد وم  .، ولمدة أرعة أشهر)ح

 ل وأسئلة من حيث المضمون اعتمدنا في درا التفصيل في (ستنا على أسئلة من حيث الش
ات، أما دراستهما لم يلجأ إلى التفصيل بينهما فقد ) األسئلة ضا على فرض واعتمدنا أ

ات ة دون أن تلجأ إلى فرض سي وتساؤالت فرع  .استعملت سؤال رئ
عة ان زهرة عن وهي: الدراسة الرا ةداللة الصور الفو " رسالة ع تو ة في الصحافة الم  - "توغراف

الد أنموذجا دة ال ميولوجي لصور الحراك الشعبي الوطني جر   .- تحليل س
عاد الصور المستخدمة في  سعت هذه الدراسة إلى محاولة طرح داللة الصور والكشف عن األ

سي ائي، التساؤل الرئ م فة الجزائرة اعتمادا على التحليل الس  :صح
ة؟ هل للصورة الفوتو  ة تعبيرا مرئي الفت فق أم أنها ذات دالالت خف تو ة في الصحافة الم غراف

ة ة إلى التساؤالت التال ال   :وتفرعت إلى اإلش
  ة؟ تو ة في الصحافة الم  ما هي استعماالت الصور الفوتوغراف
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 ة؟ ة ذات المصداق ن أن تصل مدلوالت الصور الموضوع م  إلى أ مرحلة 
ات   :الفرض
ة في ذهن المتلقي قد تتعد دعم المضمون اإلعالمي إلى المعاني  التي تبنتها الصور الفوتوغراف

  .مدلوالت أخر 
ة ات الفرع   :الفرض

حاءاتها مخالفة لمضمون اإلعالمي  .دالالت الصور وٕا
املة صورة  ا ما تطاب مضمونها اإلعالمي   .داللة الصور غال

مولوجي وه احثة على المنهج الس عتمد على التحليل، وتمثلت عينة اعتمدت ال في  و منهج 
ة من  انت الفترة الزمن ة، و أما .29/05/2019إلى  19/11/2018الدراسة وهي عينة قصد

العينة المدروسة  ة ) الصور(الزمن الخاص  فقد انحصر في األعداد التي طرحتها المادة اإلعالم
  .06/04/2019إلى  09/03/2019من 

  :وصلت إليهاأهم النتائج التي ت
 ع االجتم ة ذات الطا اس ع الس ة عموما وفي طرحها للمواض تو  اعي البد لهاالصحافة الم

ة اإلضافة التي تحدث الفرق الكبير على  مثا التقا احترافي تكون  ة  من صور فوتوغراف
 .مستو الداللة والتأثير

 الحدث الد  حف عامةناقلتها الصوالتي ت) الحراك الشعبي(انت الصور الخاصة  وجردة ال
ع مستجدات الحدث ة بتت ة السفير الرسمي لمجموع الجماهير المعن مثا  .خاصة 
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 ة للخبر الذ رافقته صال الرسائل الضمن انا في إ ة أح اف انت   .الصور مح التحليل 
 ة لدورها ة االلتقا مطلو ة وجمال ا، فإن فن ا أو حتى ثقاف ا أو اجتماع اس ان س  الحدث 

ة  قه في إدراك ونفس ارز في تحقي األثر الذ تسعى الصورة والخبر بدوره إلى تحق ال
 .المتلقي

  انت لما  ة متزايدة  أهم حظى  تستمد الصورة أهميتها من حجم الحدث والحدث المقابل 
الفن الفوتوغرافي وتواكب تطوراته ة  ة تولى أهم وتستغلها بإبداع مهني  الصحافة المعن

عة المجتمعالتواز   . ن مع مراعاة طب
 المسار العا قودنا لضرورة التقيد  ة التحليل األمر الذ  م للحدث في مادته اإلعالم

ة الصور المرفقة له  .وفوتوغراف
  الضرورة ذو مضامين معينة، لكن الصورة لها سلطة تحرف المضامين أو ل خبر هو 

ضا من األثر ما يلح صفة متحيزة ولها أ ها تأكيدها  حدث تمو ة الخبر  مصداق  الخلل 
ة تجاه أ موضوع اعات الشخص قلب موازن االنط ا   .خف

  قة ة اإلدراك العقلي، أتت هذه الصورة لتأكيد هذه الحق صر بوا من منطل أن اإلدراك ال
ا  انة الصور التي تزداد انتشار صار االرت دليل محسوس، وم فالتوثي الفوتوغرافي 

ي ةبينها و اعات الفرد ة واالنط الصورة الذهن ة  م عقل ، األمر الذ جعل من ...ن مفاه
أقصى الطرق تطورا منة وعدم استغاللها  ان التخلي عن هذه اله م   .الصعب 
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  :التعلي على الدراسة
 ةاعتمدت في دراستها على الصور الفوتوغراف تو  ة الموجودة في الصحافة الم

ميو  ، أما في دراستنا فقد قمنا بدراسة موضوع )الصور( لوجي واعتمدت على تحليل س
ة واعتمدنا على التحليل المحتو  ة السوسيولوج  .الحراك الشعبي من الناح

  ة عامة الد واعتمدت هي على فرض النا اعتمدنا على نفس الجردة أال وهي ال
  .وفرضيتان فرعيتان فق

ة " رسالة أسماء قرشوش عن وهي :الدراسة الخامسة فة للثورات العر معايير المعالجة الصح
ة في الصحافة ة الجزائر تو ة" الم   .دراسة تحليل

ة في الصحف محل  ار المنشورة حول الثورات العر تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عدد األخ
ة، التساؤل  فة ألحداث الثورات العر الدراسة وأساليب والوسائل المستخدمة في المعالجة الصح

سيال     :رئ
  م(ما المعايير ة ) الق ار التغط التي اعتمدت عليها الصحف محل الدراسة في انتقاء أخ

فة ألحداث ة" الصح ة"الثورات العر  :؟ التساؤالت الفرع
  ار المنشورة حول ة"ما عدد األخ  في الصحف محل الدراسة؟" الثورات العر
  ار ةالثورا"ما المساحة المخصصة لمعالجة أحداث وأخ في الصحف محل " ت العر

 الدراسة؟
  ار ة"ما موقع نشر أخ  في الصحف محل الدراسة؟" الثورات العر
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  ة فة ألحداث الثورات العر ما هي أساليب ووسائل اإلبراز المستخدمة في المعالجة الصح
 في الصحف محل الدراسة؟

 الجة أحداث الثورات ما هي أهم الفنون التحررة التي اعتمدتها الصحف محل الدراسة لمع
ة؟  العر

  ة في الصحف فة ألحداث الثورات العر م الخبرة المتضمنة في المعالجة الصح ما هي الق
 محل الدراسة؟

 ة في الصحف محل الدراسة؟ ة المستخدمة في معالجة أحداث الثورات العر  ما نوع التغط
العينة،من خالل أداة تح احثة على المنهج المسح  ، وتمثلت العينة في عينة اعتمدت ال ليل محتو

ة ة" قصد ة " عمد وم ة( أ تمثل مجتمع الدراسة في جردتين هما الشعب ح والشروق ) العموم
  .31/12/2011إلى  01/01/2011اليومي المستقلة، من

  :النتائج التي توصلت إليها
 ة س اهتمام المؤسسة اإلعالم ص مساحة لمعالجة أحداث معينة تع الحدث،  فمجرد تخص

ة الشعب ة من المساحة ) ²سم 218400(فخصصت يوم لمعالجة أحداث الثورات العر
ة الشروق خصصت  ة، أما يوم ، حيث بلغ عدد )²سم 28348.50(المطبوعة الكل

ة الشعب  ة في يوم ار المنشورة حول الثورات العر ة الشروق  86األخ وم  156خبرا و
ا وهذا ما نالح اهتمام ار الثورات خبرا صحف أخ  .القطاع الخاص 
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  ة الشعب أو الشروق حيث ة األولى سواء يوم ة في المرت حيث جاءت الصفحات الداخل
ة  فة الشروق بنس ة األولى في صح ة المرت  %65,38احتلت أعلى الصفحات الداخل

ة بـ أعلى الصفحة في الصفحة األخيرة  %25,64ـ: أسفل الصفحة في الصفحات الداخل
ة حيث احتلت أعلى % 3,20بـ  ار في الصفحات الداخل ة الشعب نشرت األخ أما يوم

ة األولى بـ ة  ،%60,4: الصفحة في الصفحات الداخل وأسفل الصفحات الداخل
39,53%. 

  ة ة الشعب بنس  %61,62يتبين أن الخبر الصحفي جاء في المقام األول سواء في يوم
ة الشروق بـ ة مع %60,25أما يوم ة وهي نس اقي األنواع األخر في المرت تبرة مقارنة ب

ة التقرر الصحفي بـ ة  %12,17الثان ة الشروق ونس ة  %12,79في يوم في يوم
  .الشعب

  :التعلي على الدراسة
  ة أما في ة الجزائرة في دراسة الثورات العر تو اعتمدت في دراستها على الصحافة الم

ة جزائرة أال دراستنا قمنا بدراسة ظاهرة تخص الم استعمال وسيلة إعالم جتمع الجزائر 
ة الجزائرة تو  .وهي الصحافة الم

 ال ة وأخر مستقلة في دراستنا جرد الشعب وال وم وفي دراستها د النا استخدمنا جردة ح
 .الشعب والشروق اليومي

 عرفه سعى للحصول على معلومات جديدة لم  زت الصحف على الخبر الصحفي حيث  ا ر
  . الجمهور من قبل أ وسيلة أخر 
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قة   :  أوجه االستفادة من الدراسات السا
  ،ة حث انات األساليب ال قة في تحديد منهج الدراسة وأدوات جمع الب أفادت الدراسات السا

م الستمارة التحليل  قة في وضع تصم ة السا ما ساعدت طرق إجراء الدراسات التحليل
 .المتعلقة بهذه الدراسة

 ستفادة من التراث العلمي لهذه الدراساتاال. 
 ة وأهدافها وتساؤالتها حث ة ال ال اغة اإلش ذلك تحديد  ساعدت الدراسات في تحديد ص و

 . الفروض
  : نوع الدراسة ومنهجها 

ة التي تهدف إلى وصف مضمون أو محتو هذه  تنتمي هذه الدراسات إلى الدراسات الوصف
ر الظاهرة، حيث تستهدف هذه إلى ة للحراك  تصو ع المعالجة اإلعالم ووصف وتحليل مواض

ة في الجزائر تو   .الشعبي في الصحافة الم
حث  أنه مجموعة الظواهر موضوع ال عرف  تعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحي والذ 
ة ن القاعدة األساس ة بهدف تكو اف ة  حث ولمدة زمن ونة لمجتمع ال  تضم عدد من المفردات الم

انات والمعلومات في مجال تخصص معي  ومعالجتها   1.من الب
ة،  ة أو اجتماع ة أو ثقاف مؤسسات إدارة أو علم انات المتعلقة  ع منظم للب ضا تجم  وهو أ

 
 

                                                           
حث اإلعالميسعد سلمان المشهداني،  - 1   .163، ص 2007، 1لبنان،  ، دار الكتاب الجامعي،مناهج ال
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استنتاجات منها عد تحليلها وتفسيرها ومن ثم الخروج  ما  ن ف م   1.التي 
اره المنهج ا اعت قوم بتوثيرجع استخدامنا للمنهج المسحي  واالتجاهات  ي الحقائلذ 

ة وذلك من خالل  طرقة إعالم فها وتحليلها  ن تصن م انات والمعلومات التي  والحصول على الب
الظاهرة  ه في دراستنا حيث جمعنا المعلومات الخاصة  فئات الموضوع أو العناصر، وهذا ما قمنا 

ام بتحليلها وتفسيرها وهذا ل استنتاجات  على الوضع الحالي للظاهرةلتعرف المدروسة والق والخروج  
  .  منها

ة للظاهرة  احث على اكتشاف الخصائص الكل ساعد ال المنهج المقارن والذ  تم االستعانة 
 راز الصفات المتشابهة، والمختلفةفي ماضيها وحاضرها ومستقبلها وذلك عن طر المضاهاة إب

   2.طور أو تقهقر الظاهرة عبر الزمنبين ظاهرتين أو مجتمعين، ومعرفة درجة ت
اء  عني مقارنة األش ضا  عرف أ عضهاو ينل المستو :وهما :، وتتم المقارنة على مستو

لي(  الخارجي ضا المستو الداخلي) الش ة : من حيث األعداد، األحجام وأ انات األساس الب
ة للظاهرة ونة للظاهرة أ دراسة داخل   .الم

ستخدم هذا المنهج  ح المقارنة والوقوف على أوجه االختالف واالتفاق بين الظواهر مع  و لتوض
ة  حوث االجتماع بيرة في ال ة  اين واالتفاق بينها، ولهذا المنهج أهم ات للت اب والمسب تحديد األس

ع المقارن  فيد في دراسة الظاهر ذات الطا   3.ألنه 

                                                           
م قنديلجي،  - 1 حث العلمي و عامر إبراه ازور العلماستخدام مصادر المعلوماتال ، 105، ص ص 1999، 1ة، عمان، ، دار ال

106.  
م أبراش، - 2 ةالمنهج العلمي و إبراه قاته في العلوم االجتماع   .179، ص2008، 1التوزع، عمان، ، دار الشروق للنشر و تطب
م،  - 3 ةإسماعيل إبراه حوث اإلعالم   .62ص  ،2017، 1 القاهرة، التوزع،، دار الفجر للنشر و مناهج ال
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الد"و" الشعب"بين مضامين جردة تم توظيف المنهج المقارن من خالل تحليل والمقارنة  " ال
ه واالختالف  في تغطيتها لموضوع الحراك الشعبي في الجزائر وذلك عن طر إبراز مواطن التشا

حث في عينة الدراسة   . حول موضوع ال
انات   :أدوات جمع الب

  :تحليل المحتو  
احثون في مجاال  ستخدمها ال ن أن  م حث العلمي  ة متنوعة هو أسلوب أو أداة لل حث ت 

ة  وعلى األخص في علم اإلعالم لوصف المحتو الظاهر والمضمون الصرح للمادة اإلعالم
ة المصاغة في تساؤالت  حث اجات ال ة لالحت ل والمضمون تلب المراد تحليلها، ومن حيث الش

قا ة ط حث وفروضه األساس احث ال حددها ال فات التي  انات وذلك بهدف استخدام هذه ا للتصن لب
س السلوك االتصالي العلني للقائمين  ة التي تع عد ذلك، أما في وصف هذه المواد االتصال
ع منها الرسالة  ة التي تن ة أو العقائد اس ة أو الس رة أو الثقاف ة الف االتصال، أو الكتشاف  الخلف

شر أن تتم  االتصال، وذلك  ة  أو التعرف على مقاصد القائمين  صفة االتصال ة التحليل  عمل
ة أو  ة المنشورة أو تحليل نصوص إذاع احث عندما يرد تحليل الفنون الصحف عه ال ت منتظم، و
مجموعة من العاملين في مجال الصحافة يزاولون  لة تتعل  ة أو الخوض في مش نصوص تلفزون

ا     1.نشاطا مهن
ضا على أنه عرف أ انات والمعلومات: ما  ات  طرقة جمع الب بهدف الوصف الكمي لمحتو

ة   2.التي تعرفها وسائل اإلعالم أو محتو الوثائ التارخ
                                                           

،ص  سعد سلمان - 1   .164المشهداني، مرجع ساب
ةمناهج و رشيد زرواتي،  - 2 حث العلمي في العلوم االجتماع اعة والنشر و أدوات ال ، ص 2007التوزع، عين ميلة، ، دار الهد للط

135.  
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فتي  انات هذه الدراسة على طر استمارة تحليل محتو صح        " الشعب"وقد جمعت ب
الد"و حث وهي أرعة أشهر في الفترة الممتدة من " ال ة ال فر  22خالل الفترة الزمن إلى  2019ف

  .2019 ما 31
  :   مجاالت الدراسة
الد"و" الشعب"أجرت هذه الدراسة على جردتين هما : المجال الجغرافي ع " ال الض في المواض و

فر  22حراك ( التي تعالج الحراك الشعبي    ).2019ف
فر  22من : المجال الزمني   . 2019 ما 31 إلى 2019ف

ة وعينته   :مجتمع الدراسة التحليل
ة قمنا بدراس النس ة  ار عينة قصد ه فقد تم اخت ة على مختلف الجرائد وعل ة استطالع

الد"للصحف الجزائرة تمثلت في جردة  ضا جردة " ال ممثل لعينة الصحف القطاع الخاص  وأ
ن " الشعب" ة على أنها عندما ال يتم ن تعرف العينة القصد م ممثل لصحف القطاع العمومي، و

ار  احث من اخت اب التي يراها ال حث األصلي أل سبب من األس ة من مجتمع ال عينة عشوائ
مقنعة له، أو أنه يرغب في الحصول على عينة ذات مواصفات وخصائص محددة فإنه يلجأ إلى 

ار عينة تس ؤخذ على هذا (  ىماخت حث، و قصد أفرادا معينين من مجتمع ال ة أنه  العينة القصد
   1.)عشوائي ومتحيز في الوقت نفسه النوع من العينات أنه غير

ة ارات التال ار عينة الدراسة من الصحف الجزائرة وفقا العت   :وتم اخت

                                                           
مي،  - 1 حث العلميأسس و ناهدة عبد زد الدل   .91ص  ،2016، 1 التوزع، عمان،، دار صفاء للنشر و قواعد ال
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 ممثل للصحف ا ارنا على جردة الشعب  عة للقطاع العموميلقد وقع اخت وهي ملك  لجزائرة التا
ش ما أن الجزائر تع ا و ع القضا فة جزائرة تهتم بجم ارها صح اعت ة تسعي  الدولة  اس أزمة س

ار واألحداث التي تجر في الجزائر ن من األخ ة أكبر عدد مم   . هذه الجردة إلى تغط
  ،عة المعالجة ة لمعرفة طب فة عموم فة خاصة وصح أ ودرجة االختالفات الموجودة و اخترنا صح

ة لهذا الموضوع  .من الصحف أكثر تغط
  ة الصحف ق   . التي لم تكن أعدادها متوفرةسهولة الوصول إليها مقارنة مع 

ة   :عينة الدراسة التحليل
احث عند دراسته األفراد و  ع أن ير محجوب أن ال ستط افة األفراد أو أالمجتمعات ال  خذ 

احث  بيرة جدا لهذا يختار ال ة  أسره لدراسته ألن هذا يتطلب جهدا ووقتا وتكاليف ماد المجتمع 
  1.ستهعينة محددة من هذا المجتمع لدرا

ة لجردة  الد"وعينة المادة التحليل ار عينة منتظمة، حيث تم السحب العينة األولي " ال قد تم اخت
ارنا للموضوع  سبب اخت ة وذلك  انت بدايته من ) الحراك الشعبي الجزائر (طرقة قصد الذ 

فر  22 ان ذلك يوم األحد2019ف فر  24 ، و ل أس 2019ف ام في  بوع أ ثم تم أخذ األ
ذا تم  ع وه يوم االثنين في األسبوع الثاني والثالثاء في األسبوع الثالث واألرعاء في األسبوع الرا

ة األعداد لألشهر األرعة ق ار  فة عن الصدور في أحد )04(اخت ، وفي حالة احتجاب الصح
ان مجموع األعداد الخا ه و صادف سحب العينة يؤخذ العدد الذ يل ام الذ  ضعة للتحليل هو األ

  .عددا 71عددا من أصل  14
  

                                                           
ه محجوب، و  - 1 حث العلمي و ج   .149، ص2005 ،2 عمان، ،ار المناهج للنشر والتوزعد ،مناهجهأصول ال
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فة ): 01(الجدول رقم التحليل في صح ة  ع عينة األعداد المعن الد"يوضح توز   ":ال
خ            العدد    خ         العدد    التار   التار
  5854           24/02/2019    5899      17/04/2019  
  5862       05/03/2019    5906      25/04/2019  
  5869       13/03/2019    5907      27/04/2019  
  5876       21/03/2019    5913      05/05/2019  
  5877       23/03/2019    5921      14/05/2019  
  5885       01/04/2019    5928      22/05/2019  
  5892       09/04/2019    5935      30/05/2019  
  

ة" الشعب"أما جردة  طرقة قصد ار عينة منتظمة، حيث تم السحب العينة األولي       قد تم اخت
ارنا للموضوع  و سبب اخت انت بدايته من ) الحراك الشعبي الجزائر (ذلك  فر  22الذ  ف

ان ذلك يوم األحد 2019 فر  24، و ل أسبوع أ يوم االثنين في  2019ف ام في  ثم تم أخذ األ
ة  األسبوع الثاني والثالثاء ق ار  ذا تم اخت ع وه في األسبوع الثالث واألرعاء في األسبوع الرا
ام الذ )04(األعداد لألشهر األرعة فة عن الصدور في أحد األ ، وفي حالة احتجاب الصح

ان مجموع األعداد الخاضعة للتحليل هو  ه و عددا  14صادف سحب العينة يؤخذ العدد الذ يل
 .عددا 82من أصل 
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فة): 02(رقم الجدول التحليل في صح ة  ع عينة األعداد المعن   ":  الشعب"يوضع توز

  
ان مجموع األعداد  الد الذ  حث بين جردة ال أما  71حيث يوجد اختالف في عدد مجتمع ال

ساو مجموع األعداد  ان العدد  ة األعداد لجرد  82جردة الشعب ف ق سب عدم توفر  وهذا 
الد في موقع الجردة   .)األرشيف(ال

  
  
  
  

خ  العدد خ  العدد  التار   التار
 17879       23/02/2019   17922       14/04/2019  
 17886       03/03/2019   17929       22/04/2019  
 17893       11/03/2019    17936       30/04/2019  
 17900       19/03/2019   17942       08/05/2019  
 17907       27/03/2019   17949       11/05/2019  
 17914       04/04/2019   17950       13/05/2019  
 17915       06/04/2019   17957       21/05/2019  
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اس /1  :وحدات التحليل والق
 :وحدات التحليل  - أ

هي أصغر قسم، أو أصغر جزء أو قطاع من المحتو المراد تحليله، وتسمى وحدات       
ة متالترميز، وهناك وحد الكلمة، أو الموضوع العامات ترميز نموذج أو الفقرة أو  عددة 

ن العمل  م ة، وتعتبر الكلمات أسهل وحدات الترميز التي  المساحة، أو الزمن، أو الشخص
   1.بها

ة الوصول إلى  م مضمون المادة المدروسة إلى وحدات لتسهل عمل وتستخدم من أجل تقس
مي ونوعي للمضمون    .تحليل 

اسأس- ب   :لوب الق
اس المساحة والزمن   :وحدة مق

احث لمعرفة مساحة التي تشغلها  ستخدمها ال ، الذ  اس المستخدم في تحليل المحتو وهي مق
متر المرع استخدام السنت فة محل الدراسة  ة حول الحراك الشعبي في صح   .المادة اإلعالم

  :وحدات التسجيل والعد
فة التي وردت وهي أصغر وحدة إعتمدنا عليها لم ار أو المقاالت من فنون الصح عرفة عدد األخ

ة موضوع الدراسة القض فة  الد والشعب ولمعرفة درجة اهتمام الصح فتي ال   .في صح
  

                                                           
، ص - 1 م أبراش، مرجع ساب   .200إبراه



  
 اإلطار المنهجي 
 

 38 

  :فئات التحليل -ج
احث في توزع وحدات التحليل المتوصل إليها  عتمدها ال ان التي  مات، التوزعات األر هي التقس

ه من خصائص في المادة المدروسة، ه من صفات أو تختلف ف    1.وهذا بناء على ما تتحد ف
طرقة أسهل، وفئات التحليل نوعان هما ة التحليل واستخراج النتائج  ان فئة ماذا قيل؟ : وهي إم

ة وتكون حول مضمون مادة االتصال والمعاني التي تنقلها تو يف قيل؟ وسيلة الصحافة الم ، وفئة 
ل االتصال تدور ه المضمون  أ ش ل الذ قدم ف ة حول الش تو   .وسيلة الصحافة الم

  فئات ماذا قيل؟-1
       ، ار الموجودة في المحتو ارة عن مجموعة من الفئات التي تصف المعاني واألف وهي ع

المضمون، وتتفرع هذه الفئة إلى عدة فئات وهي ل ماله عالقة  ة على    :وتحاول اإلجا
 :فئة الموضوع - 1- 1

ر استخداما في دراسات تحليل المضمون، التي تقوم بتصنيف المضمون وفقا وهي األكث
ار ومعان  واتجاهات، لمات وأف ه من  شمل عل زت 2لموضوعاته، وحسب ما  وقد ر

ة فتي الدراسة، وتضم  الدراسة الحال على الحراك الشعبي في الجزائر التي تناولتها صح
ة ة التال   :الفئات الفرع

                                                           
حث العلمي في علوم اإلعالم و  مناهجأحمد بن مرسلي،  - 1 ة،، ديوان الماالتصالال   .265ص ،2010 ،4 الجزائر، طبوعات الجامع
، صسعد سلمان الم - 2   .184شهداني، مرجع ساب
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ع - 1- 1- 1 ات لجم ة التجاه : القطاعات اإلضرا طرقة جماع وهو التوقف عن ممارسة العمل 
اسي ومن بين هذه ة والقانون  النظام الس  المؤسساتو  القطاعات قطاع التر

م العالية، و اإلستشفائ  ).  الجامعات(التعل
س الساب لترشح للعهدة الخامسة :رفض العهدة الخامسة - 2- 1- 1   .وهي عدم قبول الرئ
عاد رموز النظا - 3- 1- 1 ماست هي مطلب من مطالب الشعب الجزائر : م الساب من الح

ام النظام الساب  .  الستقالة ح
س االستقالة  :102تفعيل المادة  - 4- 1- 1 وهي مادة ضمن الدستور الجزائر تتضمن على الرئ

مهامه ام   .سبب تدهور صحته وعدم قدرة على الق
ة ملك ال: الشعب مصدر السلطة - 5- 1- 1 ادة الوطن قصد بها أن الس شعب وحده أ أن و

 .الشعب هو من يتخذ القرارات حول وطنه
قصد بها أن الشعب الجزائر يرفض أ تدخل من أ دولة  :رفض التدخل األجنبي - 6- 1- 1 و

ة جزائرة ة الحراك الشعبي قض ة الن القض  .أجنب
مطالب الحراك الشعبي - 7- 1- 1 ه تجاهل السلطة لمطالب الحراك : عدم االهتمام  قصد  و

فضل إصرار الشعب على الشعبي وعدم تنفي طرة على الوضع ولكن  ذها من أجل الس
ا ه بدأت السلطة بتنفيذها تدرج  .مطل

ة والتغيير - 8- 1- 1 المرحلة االنتقال ة  ة بتغيير ا: المطال قصد بها هو المطال لنظام الساب و
 .من الفساد خلوبنظام جديد ي

ة - 9- 1- 1 اس ة األحزاب الس قصد بها هو تدخل أصحاب األحزاب: مشار في مطالب  و
ة الحراك الشعبي  .الشعب وٕابداء الرأ حول قض
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ة الحراك الشعبي وتحضره -10- 1- 1 ما : سلم ه هو تضامن وتعاون أفراد المجتمع ف قصد  و
ان يخلو من الش ة غببينهم، وأن الحراك  التكافل والسلم  .بل تميز 

ات -11- 1- 1 ات مع رموز الفساد أ: تأجيل االنتخا قصد بها هو عدم إجراء االنتخا و في و
ات نزهة انتخا ة  ، المطال قاء رموز النظام الساب  .ظل 

ام النظام الساب -12- 1- 1 ة ح محاس ة  ه هو محاك: المطال قصد  مة أصحاب النظام و
ما   .من فساد داخل الدولة فعلوالساب 

ه ومساندة أفراد : تأييدهمساندة الحراك و  -13- 1- 1 وتعنى الوقوع بجانب الحراك ومطال
ة الحراك الشعبيالمجتمع في قراراتهم   .حول قض

ه ما مد مساهمة  :دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل الحراك -14- 1- 1 قصد  و
 .المواقع في انتشار الحراك وتوسعه في أرجاء الوطن

عد الجغرافي -1 ة  :فئة ال ان وقوع الحراك الشعبي وتضم فئات فرع م وهي الفئة الخاصة 
  :أخر وهي
ات األكثر تكرار ة، برج العاص: الوال رة، تمنراست، بجا اس، سطيف، وهران، البو مة، سيد بلع

، قسنطينة، ورقلة   .بوعررج، تيز وزو، الواد
ات أخر  ع الحراك الشعبي الجزائر : وال ات التي تكررت مرة واحدة في مواض   .وهي الوال

ة  ر الوال ع الحراك الشعبي في الجزائر التي تنا: بدون ذ قصد بها هي مواض ولتها الصحف ولم و
ة فيها ر الوال   .  يتم ذ
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ة الحراك : فئات المصدر الصحفي- 3- 1 فتي الدراسة في تغط وهي المصادر التي اعتمدتها صح
ة وهي   :الشعبي الجزائر وتضم فئات فرع

عملون في مهنة : المحرر الصحفي - 1- 3- 1 وهو شخص أو مجموعة من األشخاص الذين 
ة، و  تو ةقومون الصحافة الم ضا إعداد  الحراك الشعبي بجمع المعلومات عن قض ونشرها، وأ

  .  التقارر والمقاالت وغيرها من الفنون 
عيدا عن : المراسل الصحفي - 2- 3- 1 م  ق فة أو اإلذاعة أو التلفزون، الذ  هو مندوب الصح

غطيها م فيها و ق المنطقة التي  اء الخاصة  األن مدها    1.مقرها، و
اسيمحلل  - 3- 3- 1 قوم بتحليل : س ة أ  اس قوم بتحليل األوضاع الس هو الشخص الذ 

الظاهرة م  اب التي تتح الكشف عن األس قوم    . ظاهرة الحراك الشعبي في الجزائر، حيث 
قصد بها الخبراء والعلماء وأساتذة الجامعات: خبراء ومختصين - 4- 3- 1   .و
ستخدمها المحرر الصحفياألساليب والوسائل  وهي: أساليب اإلقناع - 4- 1 ة  التي  تا في 

ة الحراك الشعبي قض للوصول إلى القار وٕاقناعه بوسائله المختلفة،  الموضوعات الخاصة 
حيث يدفعه إلى قبول أو رفض أمر معين أو اتخاذ موقف أو قرار معين،  وٕاحداث التأثير المرغوب 

ة ة التال م أدلة وحجج، األرقام: وتضم فئات الفرع انات، عرض و  تقد ةاالب   .لقض
ة وتضم جمهور عام، : الجمهور المستهدف - 5- 1 وهي الفئة التي توجه لها الرسالة اإلعالم

  .وجمهور خاص

                                                           
م الحديثة لإلعالم و المعجمي العبد هللا،  - 1 ة، ،االتصالم في المفاه   .257، ص 1،2014 بيروت، دار النهضة العر
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ل- 2   يف قيل؟: فئات الش
فة - 1- 2 ل المادة الصح فة : فئة ش فة التي تقدم من خاللها صح هي فنون والقوالب الصح

ا الحراك الشعبي وهي أ   :نماالدراسة والقضا
م معلومات مفيدة وجديدة عن واقعة أو حدث أو موضوع معين : الخبر الصحفي- 1- 1-1 هو تقد

جب أ ةيهم أكبر عدد من القراء، و طرقة سلم اغة الخبر  ع ن تكون ص فهمه جم  وأسلوب واضح 
  1.القراء

انات أو معلومات مادة الموضوع قوم بجمع: التحقي الصحفي- 2- 1- 2 أو  ما يتضمنه من ب
لة الموضوع ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل الذ يراه صالحا لعالج المش   2.آراء تتعل 

ة التي ال تل: التعلي الصحفي - 3- 1- 2 آرائه الشخص ة التي يتدخل فيها الصحفي  تزم هو الكتا
ارات تثير الفضول والبها الجردة، و  الحدث و ستخدم ع       ستجداتواكب الممتعة وأن التعلي مرت 

    3.عل عليهاو 
ر الصحفي - 4- 1- 2 قدم مجموعة من المعارف والمعلومات حول الوقائع في سيرها  :التقر

تب التقرر ة للمحرر الذ  ة والتجارب الذات قوم بإبراز اآلراء الشخص تها، حيث    4.وحر
بورتاج صحفي - 5- 1- 2 ة : ر ر اهو فن من فنون الكتا قوم بتصو ة،   ونقله إلى  لواقعالصحف
 

                                                           
م،  - 1 ة والتطبيإسماعيل إبراه ر الصحفي بين النظر   .13، ص 1998 ،1 ، مصر،التوزع، دار الفجر للنشر و فن التحر
م، مرجع نفسه، ص إسماعيل إبرا  - 2   .101ه
  .101 ،99ص  ،، ص2006 ،2 الجزائر، ،الصحفي الناجحمحمـد لعقاب،  - 3
ةفاروق أبو زد،  - 4 ة الصحف   .135، ص  1990، 4 ، علم الكتب، القاهرة،فن الكتا
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مقدرة على الوصف والسرد جب على الصحفي أن يتمتع    1.الجمهور و
اتور - 6- 1- 2  ة في : ار عني االبتعاد فهمه وتقديره فن من الفنون التعبيرة الذ يجد صعو و

الغة  ضا الم عني أ عي و النسب الطب عني عدم االهتمام  ل أو  عن التناغم الهندسي المنتظم للش
لوا ه في الش    2.لتشو
والصحفي بهدف تم بين طرفين أ بين الشخص وهو حديث تفاعلي ي: الحوار الصحفي - 7- 1- 2

ار ومعلومات جديدة حول ظاهرة الحراك الشعبي   .الحصول على أخ
تابها في  : المقال الصحفي - 8- 1- 2 آراء  فة  اسة الصح اشر عن س ل م ش عبر  الذ 

ة الجارة و  ون ذلكاألحداث اليوم ا، و والتعلي عليها من خالل شرح وتفسير األحداث  القضا
ة خاصة رة أو تصور مبتكرا أو رؤ طرح ف عادها، وقد          3.للكشف عن أ

ة - 2- 2 فتي : فئة موقع المادة الصحف ا الحراك الشعبي في صح وهي الصفحة التي تتناول قضا
الد والشعب، وتندرج عن هذه الفئة الفئات ال ةال   :تال

 الحراك الشعبي: الصفحة األولي  .وتتضمن موضوعات المتعلقة 
 ة ع الحراك الشعبي :الصفحة الداخل  .تتضمن مواض
 تنشر الموضوعات للحراك الشعبي في الصفحة األخيرة :الصفحة األخيرة.  

                                                           
، ص  -1   .83محمـد لعقاب، مرجع ساب
حة،  -2 ة، بولعراس فت ة عجليد مل اتير ةتأثير الصورة الكار اتير ميولوجي لعينة من الرسوم الكار دة" لى الرأ العام تحليل س  جر

رة تخرج لنيل شهاد ،"الشروق نموذجا ة، جامعة عبد الحميد بن ة الماستر، تخصص وسائل اإلعالم و مذ المجتمع ، قسم العلوم اإلنسان
س، مستغانم،   .22ص  ،2015-2014اد

  .266 ص، مي العبد هللا، مرجع ساب -3
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مني  :جهة النشر - 3- 2 ع الحراك الشعبي في الصفحة ال هي الفئة التي تهتم بجهة نشر المواض
سر أ   .و الصفحة ال

ع الحراك الشعبي في  :فئة عناصر اإلبراز - 4- 2 وهي العناصر التي من خاللها يتم إبراز لمواض
فة الدراسة وتنقسم إلى   :صح

ة لموضوع الحراك الشعبي في الجزائر للتعرف  :الصورة - 1- 4- 2 قصد بها وجود صور مصاح و
الد والشعب وتتف فتي ال ة التي أعطتها صح ةعلى أهم   :رع إلى الفئات التال

ة - 1- 1- 4- 2 صورة الشخص ات التي لها عن وجود نص و  هي التي تعبر: نص  الشخص
الموضوع الحراك الشعبي الجزائر    .عالقة 

ة - 2- 1- 4- 2 صورة موضوع ة تعبر عن هي التي تحتو على نص و : نص  صورة موضوع
عده   .موضوع الحراك الشعبي الجزائر ووقت حدوثه أو 

افة موضوعات الحراك الشعبي التي نشرت بدون صورة :بدون صورة - 3- 1- 4- 2   .هي 
ن - 2- 4- 2   : وتنقسم إلى: العناو
الد والشعب وهو الذ يتصدر الصفحة: المانشيت - 1- 2- 4- 2 فتي الدراسة ال ون  في صح و

ارز   .بخ غل و
ض - 2- 2- 4- 2 ةوهو ينشر على ع :العنوان العر فت رض الصفحات الداخل الد لصح ي ال

قوة جذب القار للموضوع والشعب تمتع    .و
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صل إلى عرض : العنوان الممتد - 3- 2- 4- 2 وهو العنوان الذ يزد طوله عن عمود وال 
  .الصفحة

  .في الصفحة ان الذ ينتشر على عمود واحد فقوهو العنو  :الصفحة العمود - 4- 2- 4- 2
اس المساحة التي خصصته: فئة المساحة - 6- 2 فتي الدراسة للمحتو وذلك وتعني ق ا صح

فتين لنشر موضوعات الحراك الشعبي في الجزائر اس تكون و  لمعرفة مد اهتمام الصح وحدة الق
  ).²سم(السنتمتر مرع

اته  ار صدق التحليل و ث   :اخت
ار صدق التحليل: أوال   :اخت

ا اس وأدلة ق ة أسلوب الق صدق التحليل من مد صالح والظواهر التي س الموضوعات قصد 
ار  مها، أ أن اخت عمل على تعم عتمد عليها، ومن ثم  احث تحليلها، واستخالص نتائج  يرد ال

حث وصالحيته اس المستخدم في ال حث أو المق سعى لتأكد صحة أداة ال   .الصدق 
ةلتحقي درجة الصدق و و    ع الخطوات التال   :الصحة للتحليل يت

قا وواضحا من التحديد الدقي لفئات الت-أ ل فئة تعرفا دق حليل ووحداته وتعرف 
احث عن طرقة وضع تعرف  ع ال ستط خالل الفصل النظر أو التارخي الذ 

 .واضح وشرح وافي لكل فئة من فئات التحليل
ة فئات التحليل -ب م على مد صالح مين للح االعتماد على مجموعة من المح

ة ا اس في عمل   .لتحليلووحدات العد والق
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ات التحليل ار ث   :اخت
ات  الث اس المستعم( قصد  ة الوصول إلى النتائج نفسها عند إعادة تطبي المق ان ل على إم

ات إلى تأكيد من ) الظروف نفسهاالمادة نفسها في المواقف و  ة الث وعلى هذا األساس تسعى عمل
عدين اآلتيين ة لل النس ة من االتساق    :وجود درجة عال

التحليل-أ      احثين القائمين  االتساق بين محللين وتعني توصل محللين  :االتساق بين ال
ستعمالن  ل منفرد أحدهما عن اآلخر إلى النتائج نفسها أو نتائج متقارة عندما  ش عمالن 

عان خطوات وقواعد التحليل نفسها ت  .التصنيف نفسه و
احثون إلى :االتساق الزمني- ب نفس النتائج بتطبي نفس فئات التحليل  وهو أن يتوصل ال

عيد إجراء  ووحداته احث  على نفس المضمون إذا جر التحليل في أوقات مختلفة أ أن ال
عد مضي شهر أو أكثر على إجراءه التحليل األول حث       1.ال

 
 
 
 
  

                                                           
، ص ص  - 1   .199، 189سعد سلمان المشهداني، مرجع ساب
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حث  ات ال   :صعو
ات التي تقف عائ أمام إكمال ا حث، ومن بين هذه في أ عمل علمي يوجد جملة من الصعو ل

ات التي    :جهتناواالصعو
 ة للمراجع في موضوعنا ة الجامع ت  .افتقار الم
  قلة المراجع حول موضوع الحراك الشعبي الجزائر. 
 أسلوب تحليل المضمون الذ يتطلب جهد ووقت.  
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  :خالصة الفصل
عد طر  التحديد اإلطار المنهجي للموضوع  ة الموضوع تناولنا في هذا الفصل  ة، وأهم ال ح اإلش

ة حيث  س ذالك أم المتغيرات الرئ م الدراسة، و ضا تحديد مفاه اب الدراسة وأ ح أس وأهدافه وتوض
ع متغير تا متغير مستقل والحراك الشعبي  ة  تو الدراسات     تعتبر الصحافة الم مع االستفادة 

قة    .لدراستنا السا
 



 

 

  

  :الفصل األول

مدخل إلى الحراك الشعبي في 

  الجزائر
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  :تمهید

شهدت �عض الدول العر��ة انعراجا س�اس�ا خطیرا تمثلت في احتجاجات ومسیرات، حیث بدأت في 

جم�ع أنحاء الدول العر��ة، وأص�حت تعرف �مصطلح ثورات ثم انتشرت في  2010تونس أواخر 

لشرارة ل انطالق الر��ع العر�ي وامتدت إلى سور�ا، والجزائر �غیرها من الدول عرفت بدا�ة أو 

وهذا ما سنتطرق إل�ه في هذا الفصل والذ�  2019ف�فر�  22الحراك الشعبي الجزائر� منذ 

  .   لحراك الشعبي، وأ�ضا ممیزاته�حتو� على مفهوم الحراك الشعبي، وأس�اب ا
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  :مدخل إلى الحراك الشعبي: الم�حث الثاني

  :مفهوم الحراك الشعبي: المطلب األول

یتنوع و�تغیر مفهوم الحراك الشعبي لعدة مفاه�م، وذلك لفهم المصطلح بدقة من خالل           

  :لغة، اصطالحا: تقد�م مفهوم شامل من حیث الجانب اللغو� 

  :لغة/ أ

  :الحراك

وما �ه ) حر�ة فتحرك( �عني النشا�  ضد الس�ون والث�ات لذلك �قول الحر�ة ضد الس�ون       

  1).الكاهل(من الفرس فروع الكتفین وهو) الحارك(أ� خفیف ذ�ي و) حرك(غالم أ� حر�ة و : حراك

  2.اشتقت من الفعل حرك حر�ا وحر�ة أ� �معني خرج عن الس�ون ) معجم الوس��(أما في        

  :الشعب

الشعب بوزن الكعب له، تشعبت من ق�ائل العرب والعجم : جاء في معجم الراز� أن مصطلح

أ�ضا القبیلة العظ�مة ، وقیل أكبرها الشعب ثم القبیلة ثم الفصیلة ، ثم العمارة والجمع شعوب وهو 

أ�ضا جمعه من �اب قطع وهو من ) شع�ه(�الكسر ثم ال�طن ثم الفخذ، وشعب الشيء فرقه و

   3.األضداد وفي الحدیث ما هذا الفتي التي شعبت لها النفس أ� فرقتهم والشع�ة لواحدة

                                                           
  .56، ص 1986 م�ت�ة لبنان، ،، مختار الصحاحمحمـد بن أبي ��ر بن عبد القادر الَراز�  -1
  .168، ص 2004، 4، م�ت�ة الشروق الدول�ة مصر، �معجم الوس��آخرون، إبراه�م أن�س و  -2
  . 142محمـد بن أبي ��ر بن عبد القادر الراز�، المرجع الساب�، ص  -3
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الشعب �معني الجماعة الكبیرة ترجع ألب واحد وهو أوسع من ) �معجم الوس�(وقد ورد في 

) الجمع(القبیلة، والجماعة من الناس تخضع لنظام اجتماعي واحد والجماعة تتكلم لسانا واحد و 

  1.شعوب

ومنه �ظهر لنا أن الشعب هو جماعة تشترك في اللغة والعادات بإضافة إلى نظام            

  . وثقافة معینة

  :اصطالحا/ ب

وهو �عني حر�ة �ل�ة شاملة لمجتمع ��ل فئاته االجتماع�ة مهما �ان انتماؤها تسعي نحو  

نقلة نوع�ة �طب�عة الح�م الس�اسي والنظام االجتماعي، �حیث تدخل �ل فئات المجتمع في عمل�ة 

   2.تشار��ة وتضامن�ة لتحقی� هذه النقلة النوع�ة

العم�قة التي شهدها العالم العر�ي والتي اصطلح على  و�عرف أ�ضا �أنه أحد مظاهر التغیرات

تسمیتها �الر��ع العر�ي، و�تن�ه المواطن العر�ي إلى حقه المشروع في الح�اة الكر�مة وتثمر ثورته 

  3.عن انتهاء ح�م الطغاة في أكثر من بلد عر�ي

  

  

  

                                                           
  .483آخرون، المرجع الساب�، ص إبراه�م أن�س و  -1
2

، 3، مجلة التكامل االقتصاد�، جامعة الجزائر اإلدار� في انبثاق الحراك الشعبي في الجزائردور الفساد المالي و  سا�ح فط�مة، -

     . 35، ص 2019، سبتمبر 03، العدد 07الجزائر، مجلد 
سات ، رسالة ماجستیر في الدراالس�اسة السعود�ة تجاه ال�من في ضوء تحوالت الحراك الشعبي ال�منيسف�ان احمد محمـد الشن�ار�،  -3

  .   06، ص 2016ة، جامعة األزهر، غزة، سنة العلوم اإلنسان�الشرق األوس�، �ل�ة اآلداب و 
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  :المفاه�م المشابهة للحراك الشعبي: المطلب الثاني

لحر�ات الحاصلة في الفترات األخیرة �النس�ة ل�عض الدول فقد طرحت �النظر إلى مختلف ا 

  :عدة مفاه�م مشابهة للحراك الشعبي نذ�ر منها

  : االنتفاضة/ 1

أو  والعس�ر�ة، ل �افة المدن�ةهي مقاومة شعب�ة مستمرة، ومواجهة حضار�ة شاملة �الوسائ     

و�بت، وهي ظاهرة نضال�ة متمیزة  خوفبل تأتي من ألم و  ،عا، وال تأتي االنتفاضة من فراغبهما م

  1.تعتني وتهتم �التغییر الجذر� الشامل الذ� یخرج من المجتمع بوساطة أفراده

وهي ثورات وحر�ات جماهیر�ة، قامت بها فئات في المجتمع، تهدف إلى تلب�ة مطالبها االجتماع�ة 

  2.واالقتصاد�ة

  :الر��ع العر�ي/ 2

رمز لثورات ما �عد الحداثة، ألنها خلت من النخب القائدة من التنظ�م الطالئعي، هي ثورة و      

فافتقدت الق�ادة التي تقودها ثقاف�ا وس�اس�ا، والمرجع�ة الف�ر�ة واضحة المعالم هي ثورة عشوائ�ة 

  3.عالم�ة الهو� والف�ر واألهداف

   

  

                                                           
  .08، ص 2016، قسم الدین وقضا�ا المجتمع الراهن، �حث عام، الر�ا�، ، مطلب الحر�ة والثورة العر��ة المعاصرةعز�ز العر�او�  - 1
  .09مرجع نفسه، ص  - 2
  .08مرجع نفسه، ص  - 3
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  : الحر�ات االحتجاج�ة/ 3

ض تستخدم أدوات یبتكرها المحتجون للتعبیر عن الرفض أو هي أش�ال متنوعة من االعترا     

  لمقاومة 

   1.الضغو� الواقعة علیهم أو االلتفاف حولها، وقد تتخذ أش�اال هادئة أو ه�ات غیر منتظمة

  : الثورة/ 4

  2.إنها عمل�ة حر��ة دینام���ة تتمیز �االنتقال من بن�ان اجتماعي إلى بن�ان اجتماعي آخر       

أ�ضا حر�ة شعب�ة تهدف إلى تغییر عاجل وأساسي لألف�ار والق�م المتح�مة في النظم  وهي     

االقتصاد�ة والس�اس�ة والمناهج الثقاف�ة واألنشطة الح�وم�ة، في مجتمع من المجتمعات من أجل 

  3.تحقی� العدالة االجتماع�ة، وتأس�س نظام س�اسي �قوم على العدل المساواة

  

  

  

  

  

                                                           
، 18/05، مجلة عمران، العدد و الحراك االحتجاجي، مقار�ة سوسیولوج�ة المدینة الجزائر�ةالطاهر سعود، عبد الحل�م مهور�اشة،  -1

  .98، ص 2016
اإلعالم، جامعة جلة �حوث االتصال، �ل�ة الفنون و ، مینایر 25معالجة الصحف المصر�ة لثورة أسماء ز�ر�ا محمـد قمصان،  - 2

  .237، ص 2017، د�سمبر 02الز�تونة، لیب�ا، العدد 
  .07مرجع ساب�، ص عز�ز العر�او�،  - 3
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  :رورة أحداث الحراك الشعبي في الجزائرسی: المطلب الثالث

سعي المجتمع الجزائر� ��ل خصوص�اته االجتماع�ة والثقاف�ة إلى تغییر طب�عة النظام   

  :الحاكم ومواجهته ��ل القو� التي �متلكها وذلك من خالل التظاهرات التي �انت بدایتها �ما یلي

  :العهدة الخامسة للرئ�س بوتفل�قة: الشرارة األولى/ أ

ال یختلف اثنان على أن ترشح الرئ�س الساب� بوتفل�قة لعهدة رئاس�ة خامسة مذلة ومهینة    

للجزائر�ین وحطمت �بر�ائهم، ف�یف لبلدان الملیون ونصف الملیون شهید أن �قبل بتنصیب رجل 

مر�ض في منصب رئاسة الجمهور�ة من جدید، �عدما تحول إلى أضحو�ة في دول العالم، و�ان 

�ه الست�عاد  �ن اخت�ار شخص آخر من النظام لترشحه رغم عدم قبول الجزائر�ینمن المم

  .لو مؤقتااالحتجاج والحراك و 

ولكن حجم اإلهانة �ان �بیرا وغیر قابل للتحمل، فجاءت الدعوات عبر ش��ات التواصل  

�عد صالة الجمعة لتعبیر عن الرفض و المطال�ة   2019ف�فر�  22االجتماعي للخروج یوم 

سقا� العهدة الخامسة، وال یخفي على الكثیر�ن أن شائعات أو نقل األخ�ار تحدثت عن وقوف إ

بدولته العم�قة خلف هذه الدعوة لخل� واقع جدید �سمح له ) مدیر المخابرات الساب�(الجنرال 

  . �الس�طرة أو �العودة إلى امتالك جزء من النفوذ في السلطة على األقل

وال�ة على األقل بدون ق�ادة وال  35ائر�ین وهم �حتلون الشوارع في فلم ��ن أحد یتخیل الجز 

را�ة وال إطار حز�ي وحتى شخص�ة وطن�ة توجههم، وه�ذا انفجر الواقع الجزائر� المتراكم و�دأ 

الحراك ��تب صفحة جدیدة في تار�خ الجزائر تعلن انتهاء مرحلة الس�ون والصبر حفاظا على 
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ة التعبیر عن حب الوطن �الوقوف والسیر للمحافظة عل�ه من الوطن، بل وجاءت فعال مرحل

  .العصا�ة التي �انت في الح�م تعبث بخیرات ال�الد وترهن مستقبله

  :    ف�فر� تتحول إلى شرارة ثان�ة 22مسیرة / ب

دون اعتراض ومضا�قات من قبل المؤسسات األمن�ة  ف�فر�  �22عد خروج الجزائر�ین في      

شعرو بنوع من العزة والسعادة، ألنهم استطاعوا أن �عبروا لكل العالم أنهم ل�سوا شع�ا میتا خانعا 

ذل�ال یرضي ��ل شيء، بل المالیین التي خرجت في وقت واحد �مطلب واحد أكدت أن النظام لم 

ة عوامل دفعت الجزائر�ین لالستقالة من الشأن الس�اسي، ��ن یتمتع �شرع�ة شعب�ة، بل تراكمت عد

  .فلم �عودوا �عبرون عن قناعاتهم ومواقفهم الس�اس�ة

، وهو إظهار الرفض المطل� للعهدة ف�فر�  22و�التالي تحق� أهم شيء من خالل مسیرة 

وهاد�  الخامسة، ف�انت �مثا�ة م�الد جدید للفعل الس�اسي في الجزائر و�عد مرورها �ش�ل سلمي

و�عدها �سر حاجز الخوف والشك تحول إلى شرارة أسست للمسیرات التي تلیها، وتحولت تدر�ج�ا 

من موقف احتجاجي ضد العهدة الخامسة إلى حر�ة احتجاج�ة عارمة مطال�ة  ف�فر�  22مسیرة 

  1.بتغییر النظام

  :بدا�ة تش�ل الحراك �وعي جماعي/ ج

ور �العزة والقدرة على االنجاز، بدأ یتسرب لنفوس الناس في لحظة النشوة �االنتصار والشع      

من الوعي الجماعي حول الحراك، و�أن الجم�ع أص�ح شر��ا ومساهما ف�ه حیث اكتسب األفراد 

الفرد ��تسب " المحتجون جرأة وقوة التمسك �المطالب في ش�لهم الجماعي و�وعي مشترك هذا الن

                                                           
 ،57الجامعي الجدید، تلمسان، ص ص ، النشر الحراك الشعبي الجزائر� النسخة المنقحة لثورات الر��ع العر�ينور الدین ���س،  - 1

59.  
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على االسترسال في أم�اله، مما �ان �حجم عنه منفردا من الوجود وس� الجمع قوة �بیرة تشجعه 

�الضرورة، ثم هو ال ���ح جماح نفسه الن الجماعة ال تسأل عن أفعاله لشیوعها بین جم�ع األفراد، 

  "   فال �شعر الواحد منهم �ما قد یجره العمل عل�ه من الت�ع�ة وهذا هو الزاجر للنفوس عما ال ین�غي

الحراك و على رأسها الطا�ع السلمي الذ� فرض نفسه منذ  هنا تأسست مبدئ�ا قواعد 

  .االنطالقة األولى، فنجد الجم�ع �طالب �السلم�ة، و�حرص علیها تفاد�ا أل� انزالق

في هذه المرحلة نجح الحراك �قوة ضغ� فاعلة تملك قدرة �بیرة على التجنید والتعبئة وتنتج   

خطا�ا صر�حا �طالب واضحة تتحدث على إسقا� العهدة الخامسة وٕاسقا� العصا�ة التي تح�م 

ال�الد، لیتطور الخطاب إلى المطال�ة بتغیر النظام عن طر�� شعارات لقیت رواجا �بیرا رغم 

الذ� لخص مطلب تغییر النظام ��لمات �س�طة ومعبرة، ولدت " یتنحاو قاع" ها، مثل شعارشعبو�ت

من لغة الجزائر�ین الیوم�ة وتحمل قدرا من الراد��ال�ة واإلصرار وعدم االنفتاح على التفاوض 

  1. والتنازل عن ف�رة التغییر

  :الدخول في المصالحات/ د

رات لتصالح الجزائر� مع نفسه ومع اآلخر�ن، في خضم األساب�ع األولى للحراك ظهرت مؤش

فقد قلنا أن األوضاع المعقدة التي �ان یتخ�� فیها المواطن �سبب سوء تنظ�م المجتمع جعلت 

 الجم�ع �شعرون �أنهم مخطئون وعاجزون وفي نفس الوقت اآلخر�ن �ذلك مخطئون وال �فعلون ما

وش واالتهام المت�ادل وأح�انا القط�عة یجب للخروج من هذا الوضع، لذلك جدث التالمس والتنا

  والتسف�ه والتجر�ح بین المواطنین �أفراد و�فئات اجتماع�ة فمن السهل رمي اآلخر�ن �اللوم لدفعة 
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عن النفس و�ص�ح الجم�ع �شعر فرد�ا أنه ضح�ة لمجتمع سيء ال �قبل �الضرورة ف�رة أن ��ون 

المواطنة لد� الكثیر�ن �سبب �الدرجة األولى هو نفسه نموذج سيء أو مواطن سيء، ف�شت�ه مفهوم 

ف�ل سلطة في مجتمعات العالم الثالث تدعى الوطن�ة " ما أورثته ولألسف األنظمة الفاسدة لشعو�ها

التي ترسمها في إطار �ساعدها فق� في التأكید واالستمرار، ف�ل ما تقوله وطني و�ل ما یخالف ما 

وترفض من تر�د في ظل الوطن�ة وتصاحب من تشاء  تقوله یخرج عن الوطن�ة، تجارب من تشاء

  1.وتقبل ما تر�د ألنه وطني

  :االختالف حول الذهاب لمرحلة انتقال�ة أو تنظ�م انتخا�ات/ ه

من أهم اإلش�ال�ات التي ولدت انشقاقا واختالفا محسوسا لد� المحتجین مسألة أیهم أولى   

نتقال�ة لتهیئة األجواء قبل الشروع في أ� مسار الذهاب النتخا�ات رئاس�ة أو المرور عبر مرحلة ا

انتخابي، وحدث جدل حق�قي خاصة �عدما اقترحت المؤسسة العس�ر�ة الذهاب لالنتخا�ات، 

من الدستور التي  102أ� تطب�قا للمادة  جو�ل�ة 04ووضعت خر�طة لتنظ�م انتخا�ات رئاس�ة یوم 

من شغور منصب رئ�س الجمهور�ة  یوما 90تنص على ضرورة تنظ�م انتخا�ات رئاس�ة �عد 

  .�االستقالة

ولكن الجماهیر المحتجة لم تقتنع بهذا المسار، وحتى من �انوا ینادونه �ضرورة الذهاب 

النتخا�ات رئاس�ة لم ��ونوا مقتنعین �أن ظروف وشرو� تنظ�م انتخا�ات رئاس�ة نز�هة متوفرة، 

م أ� انتخا�ات هو ذهاب ال�اءات الثالث، خاصة وأن الشر� المسب� الذ� أجمع عل�ه الجم�ع لتنظ�

و�ان جمهور من المحتجین �طالبون �ضرورة الذهاب لمرحلة انتقال�ة واخت�ار مجلس رئاسي أو 
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هیئة رئاس�ة تشرف على هاته المرحلة من رموز الحراك أو شخص�ات الوطن�ة النز�هة المقبولة من 

  1.قبل الحراك

  :أس�اب اندالع الحراك الشعبي في الجزائر: المطلب الرا�ع 

تعددت وتنوعت األس�اب التي دفعت الجزائر�ین للخروج إلى الشارع، ومن بین هذه األس�اب 

  :نذ�ر منها

  :األس�اب الس�اس�ة/ 1

 والذات الطا�ع �صنف النظام الجزائر� ضمن األنظمة الس�اس�ة السلطو�ة العر��ة الغیر الحرة    

العس�ر� مع مجيء الرئ�س بوتفل�قة للح�م توسعت قاعدة النظام التسلطي لتشمل رجال األعمال 

  .2و�یروقراطیین لیتم توز�ع مداخیل النف� على المجموعات النافذة داخل النظام

حیث �عتبر إعادة ترشح الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة لعهدة خامسة السبب الرئ�سي لخروج      

� لشارع الحتجاجات، وهذا راجع إلي وضعه الصحي الذ� ال �سمح �عهدة خامسة الشعب الجزائر 

تدني مستو� الح�اة االجتماع�ة للمواطن الجزائر� مع �ثرة البیروقراط�ة والفساد من جهة و  من جهة

وممارستها التعسف�ة �الفساد الس�اسي وتر�یز الثروة في أید� المست�عدین في السلطة لعقود  3أخر�،

القضاء وعدم إشراك الش�اب في القرارات لى انتشار فساد النخب واإلعالم و من، �اإلضافة إمن الز 

الس�اس�ة ، �ما جاءت هذه االنتخا�ات في ظروف س�اس�ة أمن�ة میزتها أزمة المجلس الوطني 
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مؤسسة العس�ر�ة التي الشعبي من خالل االنقالب على رئ�سه، وتغییرات غیر مسبوقة في سلك ال

  1.ٕاقامة أو متا�عة ض�ا�ل و شاهدت عز 

  :األس�اب االقتصاد�ة/ 2

سنة من الح�م عمل النظام على فرض فلسفة التهدئة وشراء األمن  20على مدار 

وسائل اإلعالم واألحزاب الس�اس�ة : االجتماعي وصناعة الوهم ونشرها عبر قنوات �ثیرة مثل

خالل نشر الفساد المالي واإلدار� عب، من �سر عز�مة الشوال�ة، �ما عمل النظام على ضرب و الم

  .األخالقيو 

وفي ظل انتشار الثورات في �عض الدول العر��ة حاول النظام الق�ام ب�عض اإلصالحات، 

لتضاف  2016ب�عض اإلصالحات الس�اس�ة �تعدیل الدستور سنة  2011وقامت الح�ومة �عد 

شملت نظام االنتخا�ات والنظام  اللغة األماز�غ�ة �لغة رسم�ة إلى جانب العر��ة وٕاصالحات أخر� 

بإضافة إلى رفع حالة الطوار� التي ظلت ) السمعي ال�صر� (الحز�ي فضال عن قانون اإلعالم

، بإضافة إلى �عض اإلصالحات االقتصاد�ة المتمثلة في دعم 1992مفروضة في ال�الد منذ 

ان في حالة توتر الش�اب لكنها مشار�ع فاشلة �سبب عدم مالئمتها للوضع االقتصاد� الذ� �

  ).العملة الصع�ة( وغل�ان وتزامنت تلك المشار�ع مع ارتفاع سعر البترول وارتفاع احت�اطي الصرف

و�ذلك توقیف الكثیر من المشار�ع الكبر� التي �انت طور االنجاز، وتحدید قائمة المواد 

عات في الصحة المستوردة لوقف نز�ف العملة الصع�ة وتقل�ص عمل�ات التوظیف في مختلف القطا

  والتعل�م، هذا الواقع االقتصاد� المعقد أثر �ثیرا على المواطن الجزائر� خاصة فئة الش�اب وهذا ما 
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أد� تأزم األوضاع االقتصاد�ة وعدم قدرتها على تسییر المرحلة واالعتماد على حلول مفبر�ة آن�ة، 

الت االقتصاد�ة بن�هة س�اس�ة التمو�ل التقلید� وعدم التنو�ع االقتصاد�، و�ل هذه التحو : مثل

أص�حت �ابوس للمواطن الجزائر�، بین غالء مع�شي وز�ادة نس�ة ال�طالة وهجرة غیر شرع�ة، 

إضافة إلى فرض  س�اسة التقشف المستمر على المواطن �ما هذا وأكثر دفعت المواطنین للخروج 

لة د�مقراط�ة �المعني الحر�ة، ودو طال�ة �التغییر الفور� والجذر� و وم 2019ف�فر�  22یوم 

   1.الحق�قي

  :األس�اب االجتماع�ة/ 3

إن األوضاع االجتماع�ة المتدهورة في الجزائر والتي تزایدت �ش�ل سر�ع خالل السنوات           

األخیرة ساهمت �ش�ل �بیر في انبثاق الحراك الشعبي في الجزائر، و��في أن نشیر في هذا المجال 

 %35ملیون شخص  1.456إذ بلغ عدد العاطلین  2018نها�ة  %11.6أن نس�ة ال�طالة بلغت 

من الشعب الجزائر�،  %10 منهم حاملي الشهادات الجامع�ة، هذا فضال عن أن نس�ة تقارب

   2.�حسب تقدیرات البنك الدولي، تعاني من الفقر بإضافة إلى مش�لة الس�ن

  : األس�اب النفس�ة/ 4

لة انه�ار نفسي و�بت اجتماعي، من نظام س�اسي لم �قدم تعرض أكثر من جیل إلى حا        

للمواطن الجزائر� متطل�ات الع�ش الكر�م، ونشر الفساد والتسیب في جم�ع القطاعات مما عطل 

  مصالح أفراد المجتمع وقلبها تعرض في السنوات التسعینات لإلرهاب والتطرف العنیف الذ� نتج 
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ن المفقودین، هي محطات صع�ة مر بها المجتمع عنه مئات اآلالف من القتلى واآلالف م

الجزائر� حیث غرست في نفسیته اإلح�ا� وال�أس من السلطة الحاكمة، و�هذا الطر�قة �فقد الفرد 

" في �تا�ه قاموس الحر�ات االجتماع�ة على أن " س�سیل ب�شو"�قول و صفة المواطن داخل وطنه 

متوقع تلبیها وتطلعات لم تلبیها، وهو ما تنجم عنه تتعل� بتوتر بین تطلعات " اإلح�اطات النسب�ة

حاالت عدم رضا �م�ن أن تفضي إلى سخ� والفعل االجتماعي، والفئة المحرومة هي المرشحة 

للخروج إلى الشارع والق�ام �اإلصالحات رغم أن نفس�ة الشعب تضررت �سبب نظام فاسد لم �قم 

ه للواقع المتعفن �حراك سلمي ووعي جمعي لما بدوره اتجاه مواطن�ه إال أنه عبر عن غض�ه ورفض

�حدث إن استعمل العنف في الحراك الذ� �عتبر متنفسا لكل أنواع الضغو� النفس�ة، خاصة أنه بدأ 

�حصد ثمار النجاح، وأولها تراجع الرئ�س المنته�ة والیته عن الترشح لعهدة خامسة، وهذا الخطوة 

و�دا�ة تش�ل مجتمع جدید �أف�ار جدیدة ومؤسسات  تعتبر بدا�ة سقو� وتالشي النظام الساب�

     1.مستقلة
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  :ممیزات الحراك الشعبي في الجزائر: المطلب الخامس 

یختلف الحراك الشعبي في الجزائر من حیث ظروفه وأسالی�ه و�ذلك خصائصه ومن هنا    

  :�م�ن تصنیف �عض الخصائص ما یلي

  :سلم�ة الحراك/ 1

ر� �طا�عه السلمي، والذ� عبر عن نضج المجتمع الجزائر� وثقافة تمیز الحراك الجزائ 

المواطن العال�ة لد� المجتمع الجزائر� من خالل دعوات المحافظة على الطا�ع اإلنساني والسلمي 

للحراك الشعبي واالستمرار في تقد�م الورود لرجال الشرطة واألمن بل حتى حمایتهم إلث�ات أن 

شوارع ال�الد بهدف التخر�ب، بل من أجل رفض العهدة الخامسة وتغییر الجزائر�ین لم یخرجوا ال

  1.النظام

وهي الص�غة األولى التي طغت على الحراك الجزائر� منذ بدایته، ومن خالل قراءة تحلیل�ة 

ومعمقة لخصوص�ة الحالة الجزائر�ة �م�ن استنتاج أن الشعب الجزائر� استفادة من تراكمات 

، 1988أحداث أكتو�ر ( نف في العمل�ة االنتقال�ة وفي تحقی� المطالبالماضي وعدم جدو� الع

  2).، أحداث الحراك العر�ي1992فترة اإلرهاب منذ 
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  :مشار�ة فئات المجتمع الجزائر� المختلفة/ 2

إن ما �میز الحراك الجزائر� هو مشار�ة النوع�ة لكل فئات المجتمع الجزائر� المختلفة،         

سواء تعل� األمر �المرأة أو رجل أو شاب أو طفل وحتى المسن، وقد برز دور المرأة الجزائر�ة في 

لمرأة م�انها هذا الحراك وهو ما �سر الصورة النمط�ة التي اعتاد علیها الجزائر� على اعت�ار أن ا

وهذا ما یدفع نحو تأس�س للفعل الد�مقراطي في المجتمع الجزائر� ... في مساحات معروفة و مغلقة

  .وح� الجم�ع �ان رجال أو امرأة في التعبیر

  :المطلبتوحید الشعارات و / 3

ما میز الحراك هو توحید الشعارات التي رفعها المواطنون، ونادوا من خاللها �التغییر  

وتدرجت ) س�اس�ا، اجتماع�ا اقتصاد�ا( للح�ومة واإلصالحات الشاملة لكل المجالت الجذر� 

المطال�ة الشعب�ة من المطال�ة �عدم ترشح الرئ�س بوتفل�قة لعهدة خامسة إلى المطال�ة بإسقا� 

   1.الح�ومة والنظام ��ل

  :عنصر الوحدة الوطن�ة/ 4

ة �حیث لم تظهر شعارات عنصر�ة ع�س الحراك الشعبي صورة ایجاب�ة عن الوحدة الوطن�

اك في الجزائر من توحید الصفوف وأثن�ة ومحرضة إال نادرا ومن دون أهم�ة، فقد تم�ن الحر 

الشعب من ن تأكید صلة الوث�قة بین الج�ش و اإلثن�ة، فضال عوتجاوز مع�ار الجهو�ة والعرق�ة و 

ك �ستمر �أن تجعل الحرا هي خاص�ة �فیلةو " خاوة خاوة - شعب - ج�ش" خالل الشعارات أبرزها 

  .حتى یتم�ن من تحقی� مطال�ه �افة) اإلصرارالسلم�ة و ( بنفس الوتیرة
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هي أن الحراك في الجزائر أتي متأخرا نسب�ا عنه في الدول العر��ة التي وهناك خاص�ة أخر� و 

ى ، خاصة الدول الجوار، ولكن التوقیت حال�ا هو األنسب �النظر إل2011عاشت حراكا واسعا منذ 

االستفادة عن أخطاء الشعوب المجاورة والعمل على عدم تكرارها فنجاح الحراك له شروطه 

وضوا�طه وقد یتحق� �األسالیب السلم�ة والحضار�ة ما ال یتحق� �العنف الذ� ال یز�د األوضاع إال 

   1.احتقارا وسواء

  :غ�اب النخ�ة في بدا�ة الحراك / 5

مثقفین عن مجتمعهم وآمال شعو�هم، وما زاد هذا أص�ح جل�ا �سبب انفصال الكثیر من ال

الغ�اب هو الرفض القاطع من الحراك حول ق�ادة الحراك وجعل تأطیره ذات�ا، إن  �عض النخب 

الس�اس�ة حاولوا البروز داخل الحراك مستعملین المواقع التواصل االجتماعي من أجل نشر خطابهم 

  .وأف�ارهم

ون الثورة الشعب�ة ضد النظام یجعل من الصعب اختراقه أن غ�اب قادة �سیر "وهناك من یر� 

، ولكن في مرحلة "عن طر�� االستقطاب، لخدمة أجندات غیر تلك التي خرج الجزائر�ون من أجلها

ما من الحراك واالنتقال التدر�جي الذ� �مر �ه بین مد وجزر مع النظام ، یجب حضور النخب 

المصالح الشخص�ة، حیث شهد تطور الحراك نقال  للتأطیر �عیدا عن طموحات الق�ادة وتحقی�

       2.نوع�ا لظهور النخب
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  :الحراك الشعبي في الجزائر بین االیجاب�ات والسلب�ات: المطلب السادس

�عتبر الحراك من أهم األس�اب للتغییر في النظام، حیث ش�ل هذا الحراك إیجاب�ات            

  :وسلب�ات، نذ�ر منها

  :ایجاب�ات الحراك الشعبي في الجزائر/ أ 

  :تمیز الحراك الشعبي في الجزائر �أنه

  سر الحراك الحاجز الصمت لد� الناس من نظام الح�م خاصة عند فئة الش�اب�

التي ش�لت العصب الرئ�سي للحراك وذلك لفتح المجال الواسع النتقاد أنظمة 

مجتمعات ولم تبدأ من القمة وٕان الح�م، وأن الحراك بدأ من القاع أ� من قاع  ال

لحقت بها النخب الس�اس�ة والثور�ة وأعطت الشعوب زمام الم�ادرة ألول مرة 

 .وش�لت صرخة قو�ة ضد �ل مظاهر االستبداد والفساد

  ،أثبت الحراك عدم دقة حسا�ات األنظمة في استقرار ح�مها وعدم حاجتها للتغییر

 .الق�م الس�اس�ة السائدة وع�س رغ�ة شعب�ة عارمة في تغییر منظومة

  أثر الحراك على ثقة المواطن بنظامه فقد تغیرت النظرة إلت�اع رموز النظام، وفتح

اآلفاق أمام التنم�ة الس�اس�ة واالجتماع�ة من صورة ذلك إعادة االعت�ار لدور 

 . الش�اب �ونهم محرك للنهوض االجتماعي

 تتحجج �األهداف النبیلة للتدخل  أد� أ�ضا إلى تعر�ة المواقف الدول�ة والتي �انت

م�ادئها في إطار المفاضلة بین أهدافها و  في الشؤون البلدان، حیث وضعها الحراك

  .ومصالحها
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  : سلب�ات الحراك الشعبي في الجزائر/ ب

    :�الرغم من االیجاب�ات فقد أثر الحراك سل�ا في جوانب أخر� تمثلت في             

  للمطال�ة ... سور�ا لیب�ا: إلى حروب أهل�ة مثلتحول الحراك فیها من سلمي

�حقوقه والحر�ة والعدالة إلى مجرد محاولة الحصول على الح� في الح�اة �عدما 

تحول مسار األحداث من ق�ضة أمن�ة تقوم بها الدولة إلى عصر الفوضى 

 .والالدولة �ال نظام وال حدود وال مسؤول�ة

  اإلدار�ةقد أثر الحراك �ش�ل �بیر على البني. 

 والج�ش  في �عض الدول العر��ة فقد أد� إلى تف��ك الدولة ومؤسساتها الخدم�ة

 .واألمن والبني التحت�ة �فعل مقصود

 1.أثر أ�ضا الحراك سل�ا على القضا�ا المر�ز�ة مثل القض�ة الفلسطین�ة     

  

  

  

  

  

 

                                                           
1
، رسالة التنم�ة الس�اس�ة في الوطن العر�يأثرها على راك العر�ي في ظل مفهوم الثورة و ، تداع�ات الحإسالم نز�ه سعید أبو عون  - 

  .70، 69، ص ص 2017لوطن�ة، فلسطین، ماجستیر، �ل�ة الدراسات العل�ا، جامعة النجاح ا
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  :الفصل خالصة

الس�اسي، و�انت نتیجة هذه الحراك هو فتح الحراك العر�ي نقاشا واسعا حول التغییر في النظام 

، والجزائر شهدت أكبر موجة حراك شعبي و�ان هدفه هو  اإلطاحة �العدید من رؤساء الدول

�اإلضافة إلى الكشف عن قضا�ا  التغییر في النظام الس�اسي و�ذالك جم�ع األنظمة لتطو�ر الدولة

 .الفساد

 



  

  

  :الفصل الثاني

  مدخل إلى الصحافة الم�تو�ة
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  :تمهید 

تعد  الم�تو�ة ، وال شك أن الصحافةالم�ة هي اكتشاف غر�يإن الصحافة الم�تو�ة �وسیلة إع     

وتش�یله في المجتمع، ولها أ�ضا القدرة على �سب القراء وسائل التعبیر عن الرأ� واحد من أهم 

واستحدثها اإلنسان لیجمع من خاللها معلومات في شتى المجالت ة سر�عة والتأثیر علیهم �صف

�اعت�ارها أنها السلطة الرا�عة في الدولة، وتهدف الصحافة �غیرها من الوسائل إلى تنم�ة وتوع�ة 

  .قراء �المعارف والثقافات وتهتم أ�ضا �مواكبتها لألحداث المحل�ة الدول�ة وتغطیتهاجمهور ال

وسنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم الصحافة الم�تو�ة ونشأتها، ونتعرض أ�ضا إلى أنواع 

  .الصحف و�ذلك أهم الوظائف لهذه الوسیلة
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  :مدخل إلى الصحافة الم�تو�ة: الم�حث األول

 :مفهوم الصحافة الم�تو�ة: األولالمطلب 

الم�تو�ة من الناح�ة اللغو�ة ثم من الناح�ة االصطالح�ة  �م�ن التعرض لمفهوم الصحافة     

  :على النحو التالي

  :لغة/ أ

وهي شيء مرت�� �الط�ع  pressفي قاموس او�سفورد تستخدم �لمة صحافة �معنى 

 journalismو�قصد بها الصح�فة  journalا والط�اعة ونشر األخ�ار والمعلومات وهي تعني أ�ض

�معنى الصحفي، ف�لمة الصحافة تشمل إذن الصح�فة والصحفي  �journalistمعنى الصحافة و 

  .في الوقت نفسه

و�قصد �الصح�فة الكتاب وجمعها صحائف وفي " المح�� الفیروز�اد�"أما في قاموس 

ني الصح�فة قطعة جلد أو قرطاس �تب تع" المنبر ألحمد علي المقر� الفیومي" قاموس الص�اح

ف�ه، وفي المعجم الوس�� تعني اضمامة من الصفحات تصدر یوم�ا أو في مواعید منتظمة وجمعها 

  1.صحف وصحائف والصحفي من �أخذ العلم من الصح�فة ال من األستاذ

  :اصطالحا/ ب

ل�عض منها  التي نعرض ن التعار�ف حول مصطلح الصحافة، و أورد ال�احثون  العدید م

  :على النحو التالي 

                                                           
  .37، ص1998، 2، القاهرة، �مدخل إلى علم الصحافة، علم الكتبفاروق أبو ز�د،  - 1
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تعرف الصحافة �أنها صناعة إصدار الصحف، وذلك �استقاء األن�اء ونشر المقاالت بهدف  

اإلعالم ونشر الرأ� والتعل�م والتسل�ة، �ما أنها واسطة یتم عن طر�قها ت�ادل اآلراء واألف�ار بین 

ال على أنها من أهم وسائل توج�ه الرأ� أفراد المجتمع و�ین الهیئة الحاكمة والهیئة المح�ومة، فض

   1.العام

وتعرف أ�ضا �أنها الوسائل المطبوعة التي تعرف �أنها ع�ارة عن مساحات من الورق 

المطبوع، �طر�قة آل�ة، لنقل الرسائل االتصال�ة من القائم �االتصال أو المرسل إلى أعداد �بیرة 

التي تمیز الوسائل المطبوعة من حیث أنها ومنتشرة من األفراد، وتتمیز الصحف ��ل الخصائص 

مساحات من الورق تط�ع آل�ا، وفي أعداد �بیرة �غرض التوز�ع �اإلضافة إلى شرو� الدور�ة 

واالنتظام في الصدور التي تنص عل�ه معظم القوانین المنظمة للمطبوعات في دول العالم ، وهي 

  2.أ�ضا مطبوع مغلف �صدر دور�ا و�تمیز محتواه �التنوع

وتعرف الصحافة أ�ضا على أنها رسالة قبل �ل شيء، ثم موه�ة واستعداد وفن وعلم وهي ما 

ینشر على الصحف، وذات طا�ع جماهیر� و فائدة عامة، وهي تنشر األخ�ار وتفسرها وتذ�ع 

    3.واالحتفا� �ه األف�ار وتح�م على األش�اء وتقدم معلومات �قصد تكو�ن جمهورها

  4.م بتت�ع األخ�ار ونقلها وتفسیرها حتى تص�ح �املة في نظر القار� وتعرف أ�ضا أنها تقو 

  

  

                                                           
  .23 ،22ص، 2005، �1 ، منتد� سور األز���ة،المدخل إلى الصحافةمرعى مد�ور،  -1
  . 48ص ، 2004 ، �3 ، علم الكتب، القاهر،نظر�ات األعالم واتجاهات التأثیرمحمـد عبد الحمید،  -2
  .04، 03ص ، 1967،  �2  القاهرة، لمعارف،، دار ارسالةالصحافة مهنة و خلیل صا�ات،  -3
  .18، ص 1963القاهرة،  ، دار القائم،المجتمعالصحافة و حمزة عبد اللطیف،  -4
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 :خصائص الصحافة الم�تو�ة: المطلب الثاني

  :تتمیز الصحف الورق�ة �الخصائص التال�ة

�قول �عض ال�احثین أن عیب الصحافة المطبوعة هو خلوها من الصوت، بینما یر� آخرون 

وفاعلیتها، والواقع �ما �قرره العلماء هو أن المرء أن الصمت الصفحة المطبوعة هو سر قوتها 

وهي تلتقف األحرف  عندما �طالع صح�فة ما، إنما یخلو لحوار مع ذاته، یتضمن ف�ه لرنات صوته

والكلمات واألسطر فتتمهل حینا لتعي الم�توب، وتسرع حینا آخر لتساب� المعنى، وقد تعبد �عض 

�ستمر األمر ه�ذا حتى �صل المرء إلى درجة عل�ا من  الفقرات مرات ومرات إعجا�ا و تأمال، و

االستمتاع تدفعه دفعا الن ��ون أسیرا للوسیلة فال یتوانى عن ال�حث عنها، وال یهمه بذلك المال 

  . والجهد في سبیل الحصول علیها

وتحرص الصح�فة المطبوعة أكثر من أ� وسیلة إعالم�ة أخر� على أن ��ون هدفها          

هو اإلعالم، ومهمتها هي المهمة اإلخ�ار�ة، إلى جانب صحافة الخبر نجد أ�ضا صحافة  األساسي

  .الرأ�

لذا فقد تمیز جمهورها " وسیلة السرد الرز�ن" تعتبر الصح�فة المطبوعة �ما قال أفالطون          

  .�التر�یز واالنت�اه و�ذل الجهد، و�صفه �عض الكتاب �أنه جمهور متعلم

تعتبر الصحافة من وجهة نظر العدید من ال�احثین مرآة للرأ� العام، و�عتبرها ال�عض          

األخر منبر الرأ� العام ومدرسة للشعب، فهي إلى جانب عراقتها وقدرتها المختلفة على التأثیر 
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ا على والتوج�ه والتنو�ر، فهي تمثل اإلعالم الموقف، فلم تتخلى أبدا عن م�ادئها وشرفها وحرصه

  1 .أن تكون صوتا صادقا للرأ� العام، على الرغم من ضغو� أصحاب السلطة وأنصارهم

توفر للقار� الس�طرة على ظروف القراءة، فالفرد �قرأ الجر�دة المطبوعة �صفة عامة في الوقت      

رد تكرار و توفر للف ؟...ن أین یبدأ و متى ینتهيالذ� یختاره و في الم�ان الذ� یراه و�حدد بذاته م

  .القراءة، حیث تنفرد بخاص�ة سهولة الحف�  واالقتناء، وٕام�ان�ة الرجوع إلیها مرة أخر� 

و�جانب ذلك ا یتف� مع حاجاته وٕام�ان�اته توفر الصحف أ�ضا للفرد حر�ة االخت�ار من بینها م     

اهتماماته، واخت�ار فإنها توفر للقار� الحر�ة في اخت�ار الرسالة أو المحتو� الذ� یتف� مع حاجاته و 

    2.الوسیلة المطبوعة والرسالة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .19، 18، ص ص 2015، �1ع، عمان، ، �، دار االعصام العلمي للنشر والتوز مدخل إلى الصحافةمحمود عزت اللحام، وآخرون،  -1
  .49، 48، ص ص محمـد عبد الحمید، مرجع ساب� -2
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 :أنواع الصحافة الم�تو�ة: المطلب الثالث

تتأثر الصحافة الم�تو�ة ش�ال ومضمونا، فهي تلبي احت�اجات الجماهیر وتشارك في  

األحداث الجار�ة برأ� والتعلی�، ولذا تنوعت الصحف في أش�الها وأحجامها وتعددت اهتماماتها، 

  .واختلفت مضامینها

  : و�قوم تصنیف الصحف على األسس التال�ة 

  :إلى نوعین من الصحف و�تفرع هذا النوع: حسب نم� الممارسة/ أ

  : صحف الخبر/ 1

تستهدف إعالم الجمهور �أحداث الیوم متوخ�ة الح�اد فیها تنشره، وتحاول تقد�م أكبر عدد  

مم�ن من األخ�ار التي تهم الجمهور ونجاحها �قدرتها على إحاطة الجمهور علما �أحداث أر�ع 

  .وعشرون ساعة

  : صحف الرأ�/ 2

وتدعو لف�ر معین وتوجه القرار وجهة معینة، ولها في  تستهدف الدفاع عن قض�ة ما،

  1.�تا�اتها خ� ف�ر� وٕایدیولوجي واضح

  :تنقسم إلى األنواع التال�ة الصحف وف� هذا المع�ار: حسب مد� االنتشار/ ب  

  

  

                                                           
1
  .25محمود عزت اللحام وآخرون، مرجع سابق، ص  - 
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  :الصحف الوطن�ة/ 1

هي الصحف توزع على المستو� الوطني، أ� مستو� الدولة، وثمة تسم�ة أخر� تطل� على 

تي تحظى بتوز�ع على مستو� النوع من الصحف وتسمى الصحف القوم�ة وهي الصحف ال هذا

  .القطر

  : الصحف اإلقل�م�ة/ 2

وتوزع فیها  هي الدور�ات التي تصدر في أقال�م الدولة وتوجه لمواطني األقال�م التي تصدر

  .معبرة عن مش�الت وأخ�ار وآراء وآمال جماهیر هذا اإلقل�م

  :الصحف المحل�ة/ 3

هي صحف تصدر في مدن صغیرة أو �بیرة، وتضع نصب عینیها مش�الت المجتمع 

المحلى، وتقوم بدور مهم في تنم�ة هذا المجتمع، و�بدو أن مستقبل الصحافة في ظل التطور 

التكنولوجي السر�ع سوف �قو� دورها العالمي في مقابل ز�ارة فتعلیتها على المستو� المحلي حیث 

  .والمعلومات المتصلة �ه د�م تغط�ة متخصصة ومتعمقة عن الواقع المحليتسعي الصحافة إلى تق

  : الصحف الدول�ة/ 4

هي الدائرة الجغراف�ة الرا�عة للصحف، وهذه النوع�ة من الصحف ال �قتصر انتشارها على 

المستو� الوطني، ولكن یتخطاه ل�صل إلى المستو� الدولي، �ما أن مضمون هذه الصحف ال 

  1.�ة بل یهتم �القضا�ا والمش�الت الدول�ة�فرق في المحل

                                                           
1
  .26 آخرون، مرجع ساب�،صمحمود عزت اللحام و  - 
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  :وهي أنواع منها: حسب دور�ة الصدور/ ج 

   :الصحف الیوم�ة/ 1

تصدر �صفة منتظمة یوم�ا، وتحتل األحداث واألخ�ار الیوم�ة مساحة �بیرة في هذه         

  . الصحف

   الصحف التي تصدر یومین أو أكثر في األسبوع،/ 2

 .تجمع بین األخ�ار والرأ� وتكاد ال تختلف عن الصحف الیوم�ة إال في دور�ة الصدور      

  : الصحف األسبوع�ة/ 3

هي أقرب إلى المجالت و�غلب علیها طا�ع التحق�قات والتحل�الت الصحف�ة، �ما أن اهتمامها       

        .�األخ�ار اآلن�ة محدود، وهي أقرب للرأ� والتحلیل منها إلى الخبر

  :یتمیز بنوعین من الصحف هما: حسب توقیت الصدور/ د

  :الصحف الص�اح�ة/ 1

  .وعادة ما تهتم �األمور الجادة واألخ�ار الجدیدة والتفسیرات والتحل�الت      

  : الصحف المسائ�ة/ 2

  .وتوازن بین المضمون الجاد والمضمون الترفیهي       

  :أنواعها وتنوعهم نذ�ر مایلىوهذا بتعدد : حسب تخصص المضمون / ه 
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  : الصحف العامة/ 1 

  .وهي صحف ذات اهتمامات عامة واسعة بهدف التوز�ع الجماهیر�        

  : الصحف المتخصصة/ 2

و�ظهر تخصص  وهي صحف ذات اهتمامات خاصة، وترتكز على مخاط�ة جمهور �عینه         

  :الصحف في ثالث مستو�ات ین�غي اإلشارة إلیها وهي

 و�ظهر في الصفحات المتخصصة في الجرائد والمجالت �صفحة : لمستو� األولا

  .الخ...األدب، والفن، والر�اضة، الس�اسة

 انت تتوجه إلى ٕان الصحف والمجالت األسبوع�ة المتخصصة، و  :المستو� الثاني�

  .الصحف الر�اض�ة والفن�ة: الجمهور العام وال تتوجه إلى جمهور �عینه مثل

 الصحف والمجالت األسبوع�ة المتخصصة التي تتوجه إلى جمهور : لثالمستو� الثا

  .الخ...الصحف والمجالت الطب�ة والهندس�ة واالقتصاد�ة: �عینه مثل

  :یتمیز هذا النوع بثالثة أنواع وهي: حسب شخص�ة الصح�فة ونوع�ة القراء/ و 

  : الصحف المحافظة/ 1

والعلم�ة، و�غلب علیها األخ�ار  یتزاید اهتمام هذه الصحف �الشؤون الس�اس�ة واالقتصاد�ة        

الجادة، وتتمیز �ارتفاع درجة الصدق والموضوع�ة ف�ما تنشره، �ما أنها تستخدم الصور و�تمیز 

  1.جمهورها �ارتفاع مستواه التعل�مي والثقافي واالقتصاد�

  

                                                           
1
  .28، 26ص  اللحام وآخرون، مرجع ساب�، صمحمود عزت  - 
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  : الصحف الشعب�ة/ 2

هي صحف یتزاید اهتمامها �األخ�ار االجتماع�ة والر�اض�ة والفن�ة والحوادث و�عتمد اخت�ار        

أخ�ارها على عناصر اإلثارة والتشو�� والطرافة، وتز�د فیها نس�ة األخ�ار الملونة وتستخدم المنشآت 

خفاض الضخمة والملونة وتستخدم الصور المثیرة والجذا�ة على نطاق واسع و�تسم قراؤها �ان

  . المستو� التعل�مي والثقافي واالقتصاد�

  : الصحف المعتدلة/3

وتجمع بین خ�ار الجادة واألخ�ار الخف�فة تقف وسطا بین النوعین السا�قین فتوازن بین األ       

العناو�ن الصاخ�ة والهادئة و�نتمي جمهور قراءها إلى الط�قة المتوسطة من صغار الموظفین �ما 

  1.ل�م والثقافةأنهم متوسطي التع

  :وظائف الصحافة الم�تو�ة: المطلب الرا�ع

تقدم الصحافة الم�تو�ة مجموعة من المواض�ع المتنوعة والمختلفة للقراء وذلك من خالل  

  :تطورها وازدهارها في تلب�ة رغ�ات وحاجات الجمهور من أبرز وظائفها مایلى

  :الوظ�فة اإلخ�ار�ة/ 1

هي الوظ�فة األساس�ة التي وحدت من أجلها الصحافة حیث تعمل على تزو�د األفراد  

�المعلومات حول األحداث التي تدور من حولهم، مما تجعلهم دائمي االتصال �مح�طهم الذ� 

  .یتواجدون ف�ه، وأكثر احتكاكا واندماج الن الفرد �ط�عه �میل الكتشاف ما حوله

                                                           
  .28محمود عزت اللحام و آخرون، مرجع ساب�، ص  - 1
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األخ�ار سواء �انت محل�ة أو إقل�م�ة أو دول�ة مهما �ان  وتتمثل هذه الوظ�فة في نقل 

األخ�ار  نوعها، ولم �عد هناك شك في أن الصحافة الم�تو�ة تعد الیوم من الوسائل الرئ�س�ة في

�أنها عمل�ة نشر معلومات وتوفر " عن الوظ�فة اإلخ�ار�ة للصحافة " ال�احثة فر�ال مهني"تتحدث 

وتجعل الخ�ارات المتعلقة �المصیر تزو�د المجتمع بوسائل تجعله قادرا  له إم�ان�ة تغیر نفسه بنفسه،

على �شف ذاته، الجماعي أكثر وضوحا �ما تجعل الحلول إلى هذه الخ�ارات أقل غموضا وأكثر 

  1.فعال�ة

  :الوظ�فة التثق�ف�ة/ 2

� الصحافة أهم وسائل التثقیف، وتحسین المستو� الثقافي ألفراد المجتمع، ورفع المستو 

التعل�مي عن طر�� تزو�د المجتمع �المعلومات واألخ�ار وتساهم في نقل تراث األمة من جیل إلى 

آخر، وهي وسیلة من وسائل محو األم�ة وتعل�م اللغات، والصحافة مسئولة عن تثقیف الشعب الن 

�یف  اإلنسان�ة في مجموعها ال تقرأ الیوم غیر الصحف، وأنه یجب ذلك أن یتعلم تالمیذ المدارس

�طالعون الصحف، والح� أن تحلیل جر�دة من الجرائد أو مجلة من المجالت وغر�لتها غر�لة جیدة 

وتتولى الصحافة مهمة الدعوة ونشر الدین في الدولة الغر��ة مثال هناك صحافة تهتم فق� �عمل�ات 

هتمام الكافي الت�شیر، سخرت لها موارد �شر�ة وماد�ة ضخمة في حین لم تولي الدولة اإلسالم�ة اال

لهذا الجانب وأهم الفنون الصحف�ة التي تعمد من خاللها على الرفع من المستو� الثقافي فن المقال 

                                                           
  .44، ص 2002، �1 ،دمش�، دار الف�ر المعاصر، المجتمعات الرقم�ةاالتصال و علوم اإلعالم و ، افر�ال مهن - 1
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الصحفي الذ� تخاطب �ه األف�ار والفلسفات الجدیدة من أجل رغ�ات القراء المعرف�ة واالهتمام 

  1.الكبیر �المحتو� الثقافي الذ� �م�ن من خالله بناء مجتمع راق

  :وظ�فة التار�خ�ةال/ 3

مع مرور الوقت وتعدد وظائف الصحافة وشمول مادتها لغالب�ة أوجه النشا� اإلنساني صارت     

الصحافة تقوم بوظ�فة هامة وهي تسجیل وقائع الح�اة االجتماع�ة، و�التالي صارت مصدرا من 

حر�تها الیوم�ة �ما مصادر التار�خ، فالصحافة الیوم�ة تقدم للمؤرخ وقائع الح�اة االجتماع�ة في 

   2.تقوم المجالت األسبوع�ة بتلخ�ص هذه الوقائع للكشف عن أ�عادها  وداللتها

  : وظ�فة التسل�ة/ 4

واالنتشار جة لظهور صحافة التوز�ع الكبیرة لقد برزت التسل�ة �وظ�فة هامة للصحافة، نتی     

ف�ض سعر ب�عها للقراء، الواسع �سبب ز�ارة إیرادات الصحف من اإلعالن، الذ� أد� إلى تخ

  .وتخف�ض ق�مة االشتراك فیها

وقد أحدث هذا التطور تغییرا �بیرا في محتو� الصحف، ودفعتها المنافسة في جذب أكبر  

وتجعلهم �قبلون  عدد من القراء إلى استحداث مواد صح�فة جدیدة، تستهدف تسل�ة القراء وٕامتاعهم

ء، �ما تعمل الصحافة إلى جانب ذلك على تسل�ة على الصح�فة، من أجل قضاء الوقت واالسترخا

قرائها �المسا�قات، واأللغاز، واألحادیث والتحق�قات الصح�فة  فاإلنسان الیوم وهو یؤد� أعماله إلى 

                                                           
مذ�رة لنیل شهادة د�توراه في علوم  أنموذجا، فن التصو�ر في الصحافة الم�تو�ة الجزائر�ة، جر�دة الشروق الیوميرفی� عبد الكر�م،  -1

 ،2017-2016ي ��ر بلقاید، تلمسان،االجتماع�ة، جامعة أبلتار�خ، �ل�ة العلوم اإلنسان�ة و تخصص فنون شعب�ة، قسم ا موسوعة،

  . 36ص
  .12، ص 1984 ،�2 مصر، ، عالم الكتب،فن الخبر الصحفيفاروق أبو ز�د،  -2
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تسییر على وتیرة واحدة ص�احا ومساءا والتسل�ة والترف�ه البرء مطلب إنساني طب�عي وأساسي في 

  . ح�اة األفراد والجماعات والشعوب

  :وظ�فة اإلعالن/ 5

ظلت الصحافة فترة طو�لة تنشر اإلعالن �اعت�اره نصائح، ولم تستخدم �لمة اإلعالن 

�معناها المألوف اآلن، و�انت إعالنات متواضعة عن الكتب واألدو�ة، ونتیجة للتطور االقتصاد� 

في الصحف، في المجتمعات األور��ة، خاصة �عد الثورة الصناع�ة، أخذت أهم�ة اإلعالن تزداد 

حیث أدت هذه الثورة الصناع�ة إلى ز�ادة اإلنتاج ز�ادة �بیرة، حیث احتاج األمر إلى اإلعالن 

للمساعدة في تصر�ف هذا اإلنتاج، فعن طر�� اإلعالن �عرف جمهور المستهلكین طر�قة  سلعة 

همته اإلعالم�ة المطلو�ة، و�ؤد� هذا إلى التقدم االقتصاد� لل�الد، وذلك في حالة ق�ام اإلعالن �م

الصادقة، فإلعالن الناجح یؤد� �التالي إلى ز�ادة االستهالك، وتحسین الخدمة االستهالك�ة 

والخدمة األمن�ة التجار�ة على �سب ثقة المستهلكین تجاه القدرة اإلنتاج�ة للمؤسسات، وهذا یؤد� 

  1.بدوره إلى ترو�ج إنتاجها من السلع ورفع مستو� هذا اإلنتاج

  

  

  

  

                                                           
  .242، 241 ص ص ،1،1993، �، القاهرة، م�ت�ة اإلس�ندر�ةمدخل إلى الصحافةمحمـد فر�د محمود عزت،  - 1
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  :نشأة الصحافة الم�تو�ة في الجزائر: المطلب الخامس

للحدیث عن نشأة الصحافة الم�تو�ة في الجزائر، �ستلزم المرور �المراحل التي عاشها   

المجتمع الجزائي فترة االستعمار واالستقالل ومن هنا نطرح التطور التار�خي للصحافة الم�تو�ة في 

  :الجزائر

  :ل االستقاللالصحافة  الجزائر�ة قب: أوال

، 1830تؤ�د الدراسات التار�خ�ة أن الصحافة الم�تو�ة لم تكن موجودة في الجزائر قبل سنة       

سنة غزو الفرنسیین للجزائر واالست�الء علیها، فعندما تجهز الج�ش الفرنسي لغزو الجزائر حمل 

� داخل الج�ش معه من بین  ما حمل مط�عة وهیئة تحر�ر تشرف على إصدار جر�دة هي صلة ر�

أو صح�فة تتصدر مع نزول الج�ش الفرنسي على التراب الجزائر�  lestafet sidi frradjو�انت 

�اللغة الفرنس�ة، و�شرف علیها ضا�� من الج�ش الفرنسي، وتتضمن معلومات عن الحملة الفرنس�ة 

الم�لفة مع �عض األخ�ار الس�اس�ة الخاصة �فرنسا و�انت توزع على الجنود وعلى المصالح 

     �الحرب ضد الجزائر، وسرعان ما عوضت �صحف أخر� الن هدفها منذ البدا�ة �ان محدودا 

: ال یتعد� مح�� الج�ش الفرنسي هذه الصحف الجدیدة ذات الطا�ع الح�ومي واستعمار� منها مثل

 1898وعرفت رواجا �بیرا حتى  1839جر�دة األخ�ار التي بدأت تصدر في مدینة الجزائر سنة 

ا بدأت تتكون شیئا فشیئا قوة التراب الجزائر� صحافة استعمار�ة تكتب �اللغة الفرنس�ة �شرف وه�ذ
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 علیها الفرنسیون من الجال�ة االستعمار�ة وموجهة إلى هذه الجال�ة، رسالتها في خدمة االستعمار

  1.وقوامها الوجود الفرنسي ومحار�ة �ل مقاومة لهذا الوجود

  :ظهرت قبل االستقالل إلى عدة أصناف وهي و�م�ننا أن نصنف الصحف التي

  :الصحافة الح�وم�ة/ 1

هي التي تشرف علیها الح�ومة الفرنس�ة بواسطة ممثلیها في الجزائر وهو الوالي العام ومعه       

واستمر هذا الظهور " الم�شر"بإصدار جر�دة  1847جم�ع اإلدارة االستعمار�ة بدأت �الظهور سنة 

ول�ست الصحافة الح�وم�ة إال ر�یزة " النجاح"تار�خ توقیف جر�دة  1956دون انقطاع حتى سنة 

  .لتثبیت الوجود الفرنسي و�س� نفوذها على الس�ان الجزائر�ین رغم أنها �انت تنط� �اللغة العر��ة

  :صحافة أح�اب األهالي/ 2

االستعمار�ة إن هذه التسم�ة تشیر إلى جماعة من الفرنسیین الذین استاءوا من الس�اسة         

وأرادوا أن �قدموا ید المعونة إلى نخ�ة معینة من المسلمین الجزائر�ین حتى ال ی�أسوا من الوجود 

وأحسن الخدمات ولهذا سموا بهذا  الفرنسي في الجزائر، ومن هذه الناح�ة فهم �قدمون لوطنهم أجمل

لجمع�ة الفرنس�ة لحما�ة ا"جمع�ة في �ار�س �اسم 1881وه�ذا تأسست سنة " أح�اب األهالي"االسم 

تتكون من وزراء ورجال الس�اسة والعلم واألدب �انت تهدف إلى تحقی� س�اسة المشار�ة " األهالي

                                                           
دراسة میدان�ة على  الجزائر�ة في نشر الوعي الس�اسي لد� الطل�ة الجامعیین، دور الصحافة الخاصة إبراه�م أسید، حسین خنفوف، -1

شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال، تخصص صحافة مذ�رة تخرج لنیل  عینة من طل�ة اإلعالم و االتصال بجامعة أم البواقي،

  .46، 45، ص ص 2018-2017واقي، جامعة العر�ي بن مهید�،أم الب ،اإلنسان�ةقسم العلوم  ٕاعالم الكتروني،و 
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التي �ان ظهورها سنة " المنتخب" وقررت في بدا�ة نشاطها إنشاء جر�دة �مدینة  قسنطینة �اسم 

1882.1  

  :الصحافة األهل�ة/ 3

لتسییر اإلدار� والمالي ومن ناح�ة التحر�ر والتوز�ع ومضمونها �قوم بها جزائر�ون من ناح�ة ا     

یتعل� �القضا�ا الجزائر�ة و�شؤونهم العامة في عالقتهم �الوجود الفرنسي �الجزائر مع االعتراف 

المطل� بهذا الوجود وقد عرفت هذا النوع ازدهار �بیرا وتطورا واسعا و�انت بدایته منذ سنة 

الح� في عنا�ة، وهي تعبر أ� الصحف األهل�ة أوال وقبل �ل شيء  ، عندما تأسست جر�دة1893

عن ارت�احها للحما�ة الفرنس�ة على الجزائر وعن اطمئنانها �الوجود الفرنسي ألنه یخدم مصالح 

  :األهالي، إال أنه �م�ن القول أن هذه الصحافة اتجهت اتجاهین �بیر�ن

ن االقتصاد� والثقافي فق� و�متنع عن الخوض اتجاه یدعو إلى المشار�ة و�حدد نشاطه في المیدا

في المیدان الس�اسي، أما االتجاه الثاني فیدعو إلى االندماج والفرنسة، و�عني هذا التمتع بجم�ع 

  .الحقوق الس�اس�ة والثقاف�ة التي تسمع بها القوانین الفرنس�ة للمواطنین الفرنسیین

  :الصحافة االستقالل�ة/ 4

ائر�ة التي لم تعترف �الوجود االستعمار� الفرنسي في الجزائر، بل أخذت هي الصحافة الجز       

تحار�ه �شدة ما �قو� الوعي الس�اسي بوجود أمة جزائر�ة و�ضرورة استرجاع االستقالل للوطن 

  .الجزائر�، سواء �انت هذه الصحافة تنطل� �العر��ة أو الفرنس�ة فوق التراب الجزائر� أو خارجه

                                                           
  .30، 27، ص ص 1991امع�ة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجالصحافة الم�تو�ة في الجزائرزهیر إحدادن،  - 1
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تار�خ الصحافة الوطن�ة یرت�� ارت�اطا �بیرا بتار�خ الحر�ة الوطن�ة في الجزائر  والحق�قة أن     

  : ولهذا فإنه مر بثالث مراحل

  :1943إلى  1830من : المرحلة األولى/ أ

�انت الصحافة األهل�ة في هذه المرحلة قو�ة و�انت الجمع�ات والهیئات تر� في الوجود     

د األمة هي الوسیلة الفعالة لنشر ف�رة االستقالل ف�انت الخل�ة الفرنسي ضرورة حتم�ة، ف�انت الجر�

الجزائر، : في المدن الكبر� مثل 1933األولى التا�عة لنجم شمال إفر�ق�ا والتي تكونت ابتداء من 

مع بدا�ة الحرب العالم�ة الثان�ة �عد  1939عنا�ة وقسنطینة وتلمسان ولم تتوقف جر�د األمة لسنة 

  1.ة الفرنس�ةأن منعتها الح�وم

لقد �ان توز�ع جر�دة األمة في الجزائر �مثل خطورة �بیرة ألصحابها، نظرا لموقف السلطات      

االستعمار�ة التي شددت الحراسة علیها والعقو�ة على من تجرأ قراءتها ف�انت توزع سر�ا وتقرأ في 

رأ من الخفاء، والصحافة االستعمار�ة تقوم �حمالت عن�فة ضدها، و�انت الصحافة األهل�ة تتب

أف�ارها وتدعوا لها �الو�ل ألنها تزعجها وتع�ر علیها الجو الس�اسي المالئم ومع اندالع الحرب 

العالم�ة الثان�ة وانهزام الج�ش الفرنسي وتواجد جیوش الحلفاء فوق التراب الجزائر� بدأ الوضع 

  . الس�اسي یتغیر في الجزائر وندخل في المرحلة الثان�ة

  :1954إلى  1943: المرحلة الثان�ة/ ب

لقد �انت النهزام فرنسا في بدا�ة الحرب العالم�ة الثان�ة تأثیرا قو�ا على �ل من �ان یؤمن    

�االندماج في الجزائر، وفرصة �بیرة  لتعم�م ف�رة االستقالل التي تبناها أصحاب االندماج في 

                                                           
  .47مرجع ساب�، ص  إبراه�م أسید، حسین خنفوف، -1
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ة التي انتشرت في جم�ع تجمع �بیر أعطي له اسم أح�اب الب�ان، والذ� قرر إصدار جر�دة المساوا 

أنحاء الوطن وجعلت ف�رة االستقالل مقبولة عند جم�ع فئات الشعب لكنها توقفت �عد أحداث ما� 

وتكو�ن أحزاب " أح�اب الب�ان" استأنف النشا� الس�اسي �انقسام حر�ة 1956وفي سنة  1954

ینها �انت السلطات س�اس�ة، ف�ان لكل حزب جر�دة تنطل� �اسمه وتشرح موقفها من االستقالل، ح

االستعمار�ة تراقب من �عید هذا النشا� الصحفي، لكن استمر طیلة هذه الفترة �قو� الوعي 

الس�اسي و�غذ� القراء بجم�ع أنواع المعلومات التي تنمي ف�ه الروح الوطن�ة وضرورة الكفاح في 

  1.سبیل االستقالل

  :1962إلى  1954من : المرحلة الثالثة/ ج

ولكن إذ  تغطي الصحافة الثور�ة هذه الفترة التي عرفتها الثورة الجزائر�ة وهي فترة س�اس�ة موحدة 

  : نظرنا إلیها من الناح�ة فإننا نجد أنها تنقسم إلى قسمین

  1956إلى  1954من:  

لم تكن للثورة فیها صحافة خاصة بها، والمعلوم أن جبهة التحر�ر بدأت نشاطها اإلعالمي    

شیر، و�انت الصحافة الوطن�ة التي أشرنا إلیها مستمرة في نشاطها وتنظر إلى الثورة من �عید �المنا

متخوفة من عواقبها ألنها �انت تعتقد �فشلها والحق�قة أن السلطات االستعمار�ة أوقفت عند بدا�ة 

�الثورة  الثورة صحافة حر�ة انتصار الحر�ات الد�مقراط�ة ضنا منها أن هذه الحر�ة هي التي أمرت

عندما اشتدت الثورة وأعطت لها األمر  1956ولكن الصحافة الوطن�ة األخر� لم تتوقف إال سنة 

  .  �التوقف واالنضمام إلیها
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  1962إلى  1956من:  

بدأت جبهة التحر�ر الوطني تذ�ر بجد بتأس�س صحافة تا�عة لها تنط�  1956في ما� وجوان   

الستقالل فأنشأت عدة صحف واحدة ة على الحصول على ا�اسمها وتشرح موقفها وتقو� عزم الثور 

المقاومة "فرنسا والثان�ة في المغرب والثالثة بتونس، وسمیت هذه الصحف �االسم واحد وهو  في

�العر��ة والفرنس�ة وفي سنة " المجاهد"ثم صح�فة را�عة في مدینة الجزائر تحمل اسم " الجزائر�ة

لثور�ة وٕاعطائها نفسا قو�ا فأوقفت المقاومة الجزائر�ة وجمعت قامت الثورة بتوحید الصحافة ا 1957

المناضلین والعاملین بها في هیئة تحر�ر�ة واحدة في إطار جر�دة المجاهد وتحت إشراف عضو�ن 

جبهة "من ق�ادة الثورة وه�ذا ظهرت جر�دة المجاهد في ش�لها �صح�فة عصر�ة تنطل� �اسم 

  1.وهي لسان حالها" التحر�ر الوطني

  :الصحافة الجزائر�ة �عد االستقالل/ ثان�ا

  :وعل�ه �م�ننا تقس�م هذه الفترة تقس�ما یخدم م�اشرة             

  :1972-1962مرحلة / 1

عند االستقالل �انت الس�اسة الجزائر�ة تجاه الصحافة الم�تو�ة في طور التكو�ن، و�انت فـي  

  :الحق�قـة رهـن الظروف، وال تخضع لخطة معینة، ولكن لها أهداف ثالثة هي 

و�قصد �الجزأرة إلغاء جم�ع الصحف التـي  :جزأرة الصحافة التي �انت تصدر غداة االستقالل / أ

ها الفرنسیون أو األجانب عموما، وخصوصا الصحف الیوم�ة، ووضعها تحت یر�ـدها و�متلك

اجتمع الم�تب الس�اسي لجبهة التحر�ر الوطني وقرر  1963تصرف الح�ومة الجزائر�ة، وفي سنة 

                                                           
1
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ن التي �ان �سیرها أشخاص ألجي ر�بو�ل��ا  Alger Républicainتأم�م هذه الصحف بإسثناء

توقفت هذه الصحف وعوضت �صحف أخر� تحمل أسماء جدیدة مثل یتمتعون �الجنس�ة الجزائر�ة، 

وصا�ا السلطات الجزائر�ة فلم تب� حینئذ صح�فة  النصر الجمهور�ة، وأص�ح �سیرها جزائر�ون تحت

غیر جزائر�ة من بین الصحف الیوم�ة أو األسـبوع�ة التـي تهـتم �األخ�ار العامة، وتمت بذلك جزأرة 

إلغاء الملك�ة الخاصة بل �قیت بها هناك صحف �ملكها خواص أفراد الصحافة، وهذا ل�س معناه 

ورغم هذه الخطوة الهامة التي قامت بها الح�ومة الجزائر�ـة،  أو جمع�ات ولكن �لها صحف جزائر�ة

إال أن مش�ل الوصول إلى ه�منة على الصحف الم�تو�ة �قي مطروحا وهذا هو الهدف الثاني الذ� 

  1.الجزائر�ة �عد االستقاللالسلطات  سـعت لتحق�قـه

إلى أن القوانین التي �انت تجدر اإلشارة  : الحزب على النشا� الصحفيه�منة الح�ومة و / ب

وتح�م الصحافة في بدا�ة االستقالل هي نفسها القوانین التـي �انت موجودة في عهد  تس�طر

االستعمار، ومن بینها تلك المتعلقة �حر�ة الصحافة والتي تنص على الملك�ة الخاصة للصحافة، 

وقد صدر غداة االستقالل عدد �بیر من الصحف �ملكها جزائر�ون ال عالقة لهم �الح�ومة وال 

دأت هـذه الصحف تمارس نشاطها ��ل حر�ة، مما جعل ال�احثین �صنفون الصحف �الحزب، و�ـ

  : آنذاك إلى ثالثة أنواع

 صحف تا�عة للدولـة .  

 حزب جبهة التحر�ر الوطني(صحف تا�عة للحزب.(  

 صحف تا�عة للملك�ة الخاصة.  

                                                           
، 16دد االجتماع�ة، جامعة �اجي مختار، عنا�ة، الجزائر، الع، مجلة العلوم اإلنسان�ة و الصحافة الم�تو�ة في الجزائر فت�حة أوهایب�ة، - 1
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قلة تجر�تها تف�یر الح�ومة في إلغاء الصـحف الخاصة وتعو�ضها �أخر� تا�عة للدولة �ان �عرقله 

خصوصا في ما یتعل� �الصحف الیوم�ة، و�ـذلك ألن الجر�دة الوحیدة التي �انت جبهة التحر�ر 

والفرنس�ة  �انت تصدر  و�انت تصدر �العر�یـةالوطني تصدرها وهي جر�دة المجاهد األسبوع�ة، 

اسـم و�عد ذلك أص�حت تصدر أول یوم�ة جزائر�ة تا�عة للدولة، تحمـل ، 1962بتونس قبل 

في �ل من وهران  1962سبتمبر  19الشعب، �ما ظهرت في نفس الفترة یومیتان جهو�تان بتار�خ 

و�ذلك تكون الجزائر قد اكتملت نشاطها في المیدان  République  LA رالنص قسـنطینة وهمـاو 

اتخذت الح�ومة الجزائر�ة قرار بإنشاء الشر�ة الوطن�ة للنشر  1962أوت 19الصحفي بتار�خ 

لتوز�ع، والذ� �ان احتكار استطاعت السلطات بواسطته فرض ه�منتها على توز�ع الصحف دون وا

ط�عهـا، �معنـى أن الملكیـة الخاصـة أص�حت غیر ممنوعة �صفة قانون�ة ولكن الممنوع هو توز�ع 

هذه الصحف عن طر�� هذه الشر�ة ال توزع إال الصحف التي حصلت على تأشیرة أو إجازة من 

ومة و�هذه الطر�قة تم�نت السلطات من اله�منـة على النشا� الصحفي، حیث لم تشهد طرف الح�

و�عدها حاولت تجسـید ثالث هدف لها  1966الساحة الوطن�ة إصدار أ� جر�دة خاصة �عد عام 

   .     في مجال اإلعالم الم�توب والذ� تمثل في إقامة نظام اشتراكي للصحافة

  :  إقامة نظام اشتراكي للصحافة/ ج

�انت إقامة نظام اشتراكي للصحافة تندرج في الس�اسة العامة للبلد، وفي المیدان الصحفي �ظهر  

ملك�ة الصحافة وتحدید وظ�فة معینة لكل صح�فة و�الح� : هذا االتجاه في أمر�ن أساسیین وهما

ة معینة علما أن مهمة الصحف دون خطة تكو�ن� 1968أن الصحف الجزائر�ة �قیت حتـى غا�ة 

و�انت الصحف في تلك الفترة تغطي  في ظل النظام االشتراكي هي مهمة تكو�نیـة �الدرجـة األولى

األخ�ار الدول�ة أكثر ما تغطي األحداث الوطن�ة و�انت تنقـل األخبـار الدول�ة التي تصلها دون 
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وقد بدأ یتحسن حال الصـحف سنة  تحو�ر في التحر�ر، إال في حالة تر�یزها على حدث دون أخر

فبدأت تقوم �مهمة التوع�ة وتهتم �النشا� الوطني محاولة إقناع قراءها بجدو� الس�اسة  1968

الوطن�ة  ومع ذلك  فإن مهمة التوع�ة ال ترتقي إلى المهمة التكو�ن�ة التي تقوم بها الصحافة 

  .شروح المر�زةاالشتراك�ة، إذ �انت الصحافة الجزائر�ة تكـاد تخلو من ال

  :1988-1972مرحلة / 2

الذ� قلب �ل المواز�ن في �ل القطاعات �ما فیها قطـاع  1975میزها التصح�ح الثور� عام  

عرفت إهمال لهذا القطاع  (اإلعـالم، هـذه الحق�ة التي ر�زت على الوسائل السمع�ة ال�صر�ة

، وأهم ما میز هذه الفترة في مجال الصحافة الم�تو�ة، )واالهتمام الش�ه �لي �الجانب االقتصاد�

د شملت هذه الفترة عناو�ن صح�فة عدیدة ومن عیو�ها قتل هو ظهور وتنامي موجة التعر�ب، وق

اإلبداع لد� اإلعالمیین، وتشو�ه محتو�ات المواد اإلعالم�ة التي ابتعدت عن اهتمامات وانشغاالت 

الذ� أكد ح� المواطن في اإلعالم من جهة، ومن جهة   1976المواطنین، حیث ظهر دستور

ســـائل اإلعالم  و�التالي جعل اإلعالم وظ�فة من وظائف الدولة على الملك�ة العــــــامة لو  أخر� ر�ـز

إضافة " ترو�ج المشار�ع التنمو�ة " و�رز دور اإلعالم في الدعایـة للحمالت الس�اس�ة وخصوصا 

إلى أن هذه الفترة شهدت ظهور قانون اإلعالم، وتلتها �عد ذلك الالئحة اإلعالم�ة التي نصت على 

الم�تو�ة، وذلك بإصدار صحف جهو�ة وصـحف متخصصة حتى تخل� ضرورة تنو�ع الصحافة 

وعل�ه �م�ن القول �أن الصحافة الم�تو�ة خالل هذه الفترة لم تعـرف ازدهـارا �بیرا   دینام���ة جدیدة

   1.المستو�ات االقتصاد�ة والثقاف�ةرغم التطورات الكبیرة التي شهدها المجتمع على 
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  :ما �عدهاو  1988دد� مرحلة اإلعالم التع/ 3

والتي قلبت �ل  1988أهم ما میز هذه المرحلة هو المظاهرات االحتجاج�ة في أكتو�ر          

المواز�ن وغیرت مجر� األحداث، وقد مست هذه التغیرات �ل القطاعات خصوصا الس�اس�ة منها 

ني دستور صادر في واعتبرها المحللون بدا�ة جدیدة ونقطة تحول جذر�ة في تار�خ الجزائر واعتبر تب

السبب الذ� سمح بتجسید التعدد�ة الس�اس�ة ألول مرة في تار�خ الجزائر، وألن  1989ف�فر�  23

القطاعات المختلفة ترت�� ف�ما بینها ولو �ش�ل نسبي فإن للجانب الس�اسي انع�اساته على اإلعالم 

ینص على  1990ل�ة الجزائر�، فعلى المستو� اإلعالمي جاء قانون متعل� �اإلعالم في جو�

صحف : تكر�س حر�ة الرأ� والتعدد�ة اإلعالمي فتمخض عنها بروز ثالثة أنواع من الصحف 

فظهرت الصحافة الحرة التي لها حر�ة العمل �عیدا عن سلطة ) حـرة (ح�وم�ة  حز��ة، ومسـتقلة 

رفت تراجع في فأص�حت تنافس الجرائـد الوطن�ة العموم�ة التي ع) القطاع العام(وس�طرة الدولة 

توز�عها لتترك المجال أمام جرائد أخر� استطاعت أن تكتسب ثقة ومصداق�ة وتحصل على ثقة 

  Liberté ةالقار� واهتمامه �جر�دة الخبر الناطقة �العر��ة، وجر�ـدة الـوطن الناطقـة �الفرنسـ�ة وجر�ـد

عقبتهـا  ،ارسة الصحف�ة�ات النظام ضد المم�ما عرفت هذه الفترة موجة التندید �أعمال وسلو�

موجـة مـن االعتقاالت التي مست الكثیر من الصحفیین ومسئولي الصحف، وتوقیف ومصادرة 

الكثیر من الجرائد، وقد توصل األمر إلى المتا�عة القضائ�ة �ما حدث مع جر�دة الشروق العر�ي، 

الذ� أفرز �ش�ل مثیر ، �ما میز هذه الحقبـة تأزمـا لألوضـاع األمن�ة الشيء   Libertéالخبر،

قض�ة االغت�االت من طرف موجة العنف الشن�عة التي عرفها الجزائـر والتـي أودت �ح�اة الكثیر من 

لیزداد عددهم الواحد تلـو  1993في ما�الطاهر جاووت أصحاب المهنة، و�ان أولهم الصحفي 

أمن أكثر و م�ان  اآلخر ، مما أسفر عن هجرة الكثیر الصحافیین إلى بلدان أخر�، �حثا عن
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�سـتط�عون فیـه الكـالم والتعبیر ��ل حر�ة وعلى الرغم من أن التعدد�ة الس�اس�ة واإلعالم�ة قد 

فسحت المجال أمام حر�ة الصحافة للظهور علـى السـاحة الوطن�ة، إال أن هذه األخیرة ما زالت 

الس�اس�ة، التجار�ة  تتع�ش رهانات و تحد�ات على مستو�ات عدیدة أهـم مـا �میزهـا الضغوطا

  1 .والقانون�ة
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  :التغط�ة اإلعالم�ة والحراك الشعبي الجزائر� 

في بدا�ة الحراك عمدت جم�ع القنوات التلفز�ون�ة والجرائد الیوم�ة، سواء �انت                     

الصحف�ة، �ما  عموم�ة أو خاصة على االنح�از لجهة النظام وهذا الفعل ضد أخالق�ات المهنة

أثرت هذه األفعال على نقل الحق�قة و�ل األحداث المرت�طة �الحراك الشعبي، مما دفع المواطنین 

على نقل وت�ادل المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي خاصة الف�سبوك ومتا�عة قنوات 

أن " � عثمان لح�انيقناة العر��ة والجز�رة هذا االنح�از أكده الصحفي الجزائر : فضائ�ة أجنب�ة مثل

ف�فر� �ان خطأ وسقطة مهن�ة غیر مبررة للقنوات الجزائر�ة و بإضافة إلى  22الجمعة  تغطیت

سقو� أخالق�ات المهنة التي ال �م�ن أن ��ون له مبررا، حیث اعتمد على التعت�م وتحر�ف مطلب 

إصالحات أثر هذا وٕاحداث ض العهدة الخامسة والتغییر رئ�سي للمظاهرات الذ� یتمثل في رف

التعت�م سل�ا على الحراك خاصة أنه �ان في بدا�اته، وهذا الس�اسة اإلعالم�ة الموجهة �ادت أن 

  .تكون أحد األس�اب في انطفاء الحراك أو انحرافه إلى الفوضى والعنف

ا إال أن إصرار الشعب على التغییر ومواصلة الحراك �ص�غة سلم�ة حضار�ة، أص�ح أمر           

واقعا وحق�ق�ا �م�ن إخفاءها إعالم�ة مما دفع القنوات الفضائ�ة على تغط�ة الحراك �ش�ل جزئي 

و�انت قناة الشروق وقناة ال�الد من بین القنوات األخر� سواء �انت خاصة أو تا�عة للسلطة 

 لنقل الحق�قة، و�عود السبب حول تغیر مواقف القنوات هو تغیر مواز�ن القو� داخل) عموم�ة(

السلطة و�روز صراعات داخل النظام الحاكم، بإضافة إلى متغیرات خارج�ة مبن�ة على �قاء 

مصالحها االقتصاد�ة، من خالل هذه التطورات التي عرفتها وسائل اإلعالم في فترة الحراك الشعبي 

  1.ندرك أهمیتها في إ�صال الحق�قة وخطرها عند التخلي عن م�اد� أخالق�ات المهنة

                                                           
1
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إن الوسیلة اإلعالم�ة الوحیدة التي أنقذت الموقف نسی�ا هي الو�الة الرسم�ة التي أكثر          

الوحیدة التي " الشروق الیوم�ة"حرف�ة وتجزأت على نشر برق�ة حول المسیرات، تعتبر أ�ضا جر�دة 

أعلنت عن الحدث في واجهة صفحاتها، ولكنها عمدت إلى تحر�ف الغرض من المسیرات و�ان 

على رأس هذه القنوات نجد القنوات " ٕاصالحات ملموسةنر�د التغیر و " ا �البن� العر�ضعنوانه

التي فضلت التر�یز على مختلف النشطة، بدال " الیت�مة" األرض�ة أو �ما تعرف لد� عامة الناس بـ

من تغطیتها لألحداث التي تهز المجتمع، حیث �ان صادما للمتظاهر�ن الجزائر�ین من القنوات 

عادة ما تتحمس للبث الم�اشر لألحداث وال تترجم المطالب الشعب�ة الحق�ق�ة، و�التالي  التي

    1.أص�حت تعدد�ة وسائل اإلعالم، تمثل التنوع داخل زمر النظام أكثر من التنوع بین الجزائر�ین

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
، العدد )تقر�ر العدد(، مجلة اتجاهات س�اس�ة 2019فبرایر  22المعالجة اإلعالم�ة للقنوات الفضائ�ة الجزائر�ة لحراك سعاد بومدین،  -1

  . 153، 152، ص ص 2019، دور�ة علم�ة مح�مة تصدر عن المر�ز الد�مقراطي، أبر�ل 07
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  :خالصة الفصل

حیث تر�ت �صمتها على جزائر �عدة مراحل مهمة وأساس�ة، مرت الصحافة الم�تو�ة في ال      

�عد مر التار�خ حیث بدأت مع االستعمار الفرنسي من خالل خدمتها للمصلحة الفرنس�ة و�ذا 

و�ذا وطن وتحقی� العدالة االجتماع�ة، لعبت الصحافة دورا في تنم�ة ال اندالع الثورة التحر�ر�ة،

الجمهور �أهم المعارف ئصها حیث تهدف إلى الق�ام بتزو�د تطرقنا إلى وظائفها وأهم خصا

 .والمعلومات



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ر التطب�قياإلطا

  نتائج الدراسة المیدان�ة وتفسیرها 



 اإلطار التطبیقي نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا

 

 
98 

  :التعر�ف �صح�فتي الدراسة: الم�حث األول

  :تعر�ف جر�دة ال�الد: المطلب األول

هي جر�دة یوم�ة جزائر�ة إخ�ار�ة خاصة، تصدر عن شر�ة اید�وم لنشر واإلشهار �انت أول 

  .دیدوش مراد 41:، مقرها �ائن بـ1999نوفمبر  02یوم إطاللة لها في الساحة اإلعالم�ة الوطن�ة، 

تعتبر یوم�ة ال�الد من الجرائد الجادة حیث تعمل على تقد�م مادة هادفة تصب في المصلحة 

العامة وتخدم قضا�ا الجزائر واألمة العر��ة واإلسالم�ة من خالل االنح�از إلى قضا�اها العادلة 

هده  الجر�دة إلى نقل الحقائ� والوقائع والمعلومات دون  وعلى رأسها القض�ة الفلسطین�ة، وتهدف

تحج�م أو تضخ�م ومن هنا تحترم ال�الد اآلداب العامة، �ما تبتعد �ل االبتعاد عن الطعن في 

  .األشخاص والمؤسسات والتشهیر بها

من أجل تكو�ن جیل إعالمي راشد وواعي  وتولى إدارة الجر�دة أهم�ة خاصة إلى فئة الش�اب

م أخالق�ات المهنة و�عمل على الوصول إلى الحقائ� ونقلها �ما هي مراع�ا مقتض�ات �حتر 

  . المصداق�ة والموضوع�ة والح�اد

منذ تأس�سها بتوس�ع هامش الحر�ات العامة وح� التعبیر لیؤد� اإلعالم " ال�الد"وتطالب

س�اسي واالقتصاد� رسالته في �ونه سلطة را�عة وهي سلطة الرقا�ة وصمام لألمان االجتماعي وال

     أن المعتقدات الدین�ة واالنتماءات العرق�ة لألقوام والشعوب خ� أحمر" ال�الد"أ�ضا، �ما تعتبر 

ال �م�ن االقتراب منه الن الحر�ة تتوقف عند الحر�ة األخر، لذلك تعمل الجر�دة على إبراز نماذج 

  .التعا�ش والتآخي بین بني اإلنسان

على توز�ع تغطیتها اإلعالم�ة وتحلیلها اإلخ�ار� على ال�عد المحلي " الدال�"ومن جهة أخر� تعمل 

 المتعل� �مشاكل المواطن لجزائر� الیوم�ة وأفاق التنم�ة والتطو�ر في البلد�ة والوال�ة، لتقترب

الجر�دة أكثر من المواطن �اعت�اره محور اهتمامها، ثم تنتقل الجر�دة إلى االهتمام �الخبر الوطني 
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علقاته الس�اس�ة واالقتصاد�ة والر�اض�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة لتنقل صورة ما �حدث في و�ل مت

مراكز صنع القرار والحواضر الكبر� إلى المواطن ال�س��، �ما تهتم الجر�دة �العالم الخارجي 

  .و�ش�ل رئ�سي �قضا�ا العرب والمسلمین المر�ز�ة �القض�ة الفلسطین�ة

فحاتها لكل المواطنین ومن مختلف االتجاهات والمناط� لتعبیر عن وفي األخیر تفتح ال�الد ص

   1.أرائهم وانشغاالتهم، وتشج�ع الجر�دة النماذج ال�شر�ة الجزائر�ة الناجحة من خالل إبراز لرأ� العام

  :تعر�ف جر�دة الشعب: المطلب الثاني

ؤسسة العموم�ة تصدر عن الم 1962د�سمبر  11هي یوم�ة وطن�ة إخ�ار�ة عموم�ة تأسست في 

حیث صدرت �أر�عة صفحات،  2، شارع �استور الجزائر العاصمة،)شر�ة ذات أسهم(االقتصاد�ة

صفحة، وفي  12م فظهرت 1972م، أما في سنة 1963وقد �ان ذلك في شهر مارس سنة 

م فظهرت هذه 1944صفحة، أما في شهر ما� 16األغلب األح�ان �صل عدد صفحاتها إلى 

  .صغیر، وقد وصلت عدد صفحاتها إلى عشر صفحةالصح�فة �الحجم ال

محمـد خصیرة، مفد� ز�ر�اء في تأس�س جر�دة اسمها الشعب،وقد اختار محمـد خ�ضرة اسم   

   3.الجر�دة، ألنها لسان الشعب

  

  

                                                           
، مذ�رة م�ملة لنیل -جر�دة ال�الد أنموذجا-تفاعل�ة مستخدمي الف�سبوك مع المواقع الرسم�ة للصحف الجزائر�ة،مر�م بن سهیل،  -1

جتماع�ة، جامعة محمـد بوض�اف، المسیلة، الماستر في علوم اإلعالم واالتصال، قسم علوم اإلعالم واالتصال، �ل�ة العلوم اإلنسان�ة واال

  .120، 119، ص ص 2014-2015
  .18:22، 12/07/2020، بتار�خ chaab.com-www.echموقع جر�دة الشعب متاح على الرا��  -2
، مذ�رة لنیل شهادة ارنا بجر�دة الشعب أنموذجاواقع صحافة األطفال في الجزائر، صفحة صغعر�بي فاطمة الزهراء، بلو� نورة،  -3

الماستر في اإلعالم واالتصال، قسم إعالم واتصال، �ل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة والعلوم اإلسالم�ة، جامعة أحمد درا�ة، أدرار، 

  . 55، 54، ص ص 2017، 2016
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  :عرض نتائج ب�انات الحراك الشعبي الجزائر� حسب المضمون : المطلب الثالث

  :الشعبي الجزائر� التي تناولتها صح�فتي الدراسة یوضح موضوعات الحراك): 03(الجدول رقم 

  موضوعات الحراك

  الشعبي

  نس�ة الظهور في الصح�فتین  الشعب صح�فة  ال�الد صح�فة

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  %7,48  30  %10,06  17 %5,60  13  الشعب مصدر السلطة

  %6,48  26  %6,51  11  %6,46  15  102تفعیل المادة 

  %1,00  08  %1,18  02  %2,59  06  رفض التدخل األجنبي

است�عاد رموز النظام 

  الساب� من الح�م

20  8,62%  12  7,10%  32  7,98%  

 لجم�ع  اإلضرا�ات

  القطاعات

11  4,74%  16  9,47%  27  6,73%  

المطال�ة �المرحلة 

  االنتقال�ة و التغییر

30  12,93%  27  15,98%  57  14,21%  

  %6,23  25  %4,14  07  %7,76  18  �اس�ةمشار�ة األحزاب الس

سلم�ة الحراك الشعبي 

  وتحضره

23  9,91%  24  14,20%  47  11,72%  

  %6,23  25  %2,37  04  %9,05  21  تأجیل االنتخا�ات

المطال�ة �محاس�ة ح�ام 

  النظام الساب�

10  4,31%  06  3,55%  16  3,00%  

    مساندة الحراك الشعبي 

  تأییدهو 

22  9,48%  19  11,24%  41  10,22%  

عدم االهتمام �مطالب 

  الحراك الشعبي

04  1,74%  03  1,78%  07  1,75%  

مواقع التواصل  دور

االجتماعي في تفعیل 

  الحراك

06  2,59%  02  1,18%  08  

  

1,00%  
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  %12,97  52  %11,24  19  %14,22  33  رفض العهدة الخامسة

  %100  401  %100  169  %100  232  المجموع

  

والتغییر ل�ة �المرحلة االنتقال�ة في الجدول الساب� نجد أن المطا�النظر إلى النتائج الواردة 

وهو  %14,21جاءت في مقدمة الموضوعات التي ر�زت علیها جر�دتي ال�الد والشعب بنس�ة 

المطلب الشرعي الذ� سعى إل�ه الشعب للتغییر من الوضع الحالي الذ� �سود ال�الد، تلیها رفض 

ذا سبب الوضع الصحي للرئ�س، وفي المرت�ة الثالثة سلم�ة وه %12,97العهدة الخامسة بنس�ة 

وهذا من خالل الق�م اإلیجاب�ة التي انتشرت بین أفراد  %11,72الحراك الشعبي وتحضره بنس�ة 

  ....المجتمع أثاء الحراك ومن بینها التضامن المساندة، السلم

، وفي المرت�ة %10,22وجاءت في المرت�ة الرا�عة مساندة الحراك الشعبي وتأییده بنس�ة 

، أما في المرت�ة السادسة جاءت %7,98الخامسة است�عاد رموز النظام الساب� من الح�م بنس�ة 

وفي المرت�ة السا�عة اإلضراب لجم�ع القطاعات بنس�ة  ،%7,48الشعب مصدر السلطة بنس�ة 

  .%6,48بنس�ة  102، ثم تلیها تفعیل المادة 6,73%

، %6,23اب الس�اس�ة وتأجیل االنتخا�ات بنفس  النس�ة وهي تلیها م�اشرة مشار�ة األحز 

وتلیها عدم االهتمام �مطالب الحراك  %3,00تلیها المطال�ة �محاس�ة نظام الح�ام الساب� بنس�ة 

ودور  %1,00، و�عدها و�نسب متساو�ة رفض التدخل األجنبي بنس�ة %1,75الشعبي بنس�ة 

  .%1,00اك بنس�ة مواقع التواصل االجتماعي في تفعیل الحر 
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  :وعلى مستو� �ل جر�دة تظهر نتائج الجدول الساب� على النحو التالي

 :جر�دة ال�الد

وفقا للنتائج الواردة في الجدول الساب� نجد أن موضوع رفض العهدة الخامسة جاءت في 

الجة في ، وهذا األكثر تداوال في المع%14,22أولى المواض�ع التي اهتمت بها جر�دة ال�الد بنس�ة 

صح�فة ال�الد ومن أهم الموضوعات التي ر�زت علیها الجر�دة وتمت معالجتها، ثم المطال�ة 

وهذا من أجل تحسین الظروف  %�12,93المرحلة االنتقال�ة والتغییر في المرت�ة الثان�ة بنس�ة 

 %9,91س�ة الراهن في ال�الد إلى األحسن، ثم سلم�ة الحراك الشعبي وتحضره في المرت�ة الثالثة بن

  .وهذا راجع إلى ثقافة المجتمع الجزائر� ووع�ه من خالل المسیرات التي �انت تحدث في الشارع

، وهذا یدل على أن %9,48تلیها في المرت�ة الرا�عة مساندة الحراك الشعبي وتأییده بنس�ة  

االنتخا�ات الجر�دة اهتمت بتوثی� ونقل األخ�ار والمعلومات للقراء �صدق وموضوع�ة، ثم تأجیل 

، وتلیها في المرت�ة السادسة است�عاد رموز النظام الساب� من %9,05في المرت�ة الخامسة بنس�ة 

وهذا من  %7,76، وفي المرت�ة السا�عة مشار�ة األحزاب الس�اس�ة بنس�ة %8,62الح�م بنس�ة 

في  102دة خالل المؤتمرات والخطا�ات حول قض�ة الحراك الشعبي ومد� تأثیره  ثم تفعیل الما

من أجل تحقی� مطالب الشعب والعمل �القانون الجزائر�، ثم تلیها  %6,46المرت�ة الثامنة بنس�ة 

، %4,74، ثم تلیها اإلضرا�ات لجم�ع القطاعات بنس�ة %5,60الشعب مصدر السلطة بنس�ة 

نبي وتلیها رفض التدخل األج ،%�4,31ما حظیت المطال�ة �محاس�ة ح�ام النظام الساب� بنس�ة 

  . %2,59و�نفس النس�ة لدور مواقع التواصل االجتماعي في تفعیل الحراك بنس�ة  %2,59بنس�ة 
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 :جر�دة الشعب

�النظر إلى النتائج الواردة في الجدول الساب� نالح� اختالفا في ترتیب الموضوعات الحراك 

لمطال�ة �المرحلة الشعبي في الجر�دة عن ترتیبها في عینة الدراسة الكل�ة، فقد جاءت موضوع ا

وهذا راجع الهتمام جر�دة الشعب بهذه  %15,98االنتقال�ة والتغییر في المرت�ة األولى بنس�ة 

الموضوع ومد� أهمیته لد� أفراد المجتمع في تلب�ه هذا المطلب من اجل تطو�ر ال�الد والتقدم، ثم 

ثم جاءت في المرت�ة  ،%14,20تلیها سلم�ة الحراك الشعبي وتحضره في المرت�ة الثان�ة بنس�ة 

بنفس النس�ة لموضوع رفض العهدة الخامسة %11,24الثالثة مساندة الحراك الشعبي وتأییده بنس�ة 

وهذا سبب تراجع صحة الرئ�س عبد العز�ز بوتفل�قة وعدم قدرته على تلب�ة واج�ه  %11,24بنس�ة 

  .اتجاه شع�ه ووطنه

هنا شعب یؤ�د على أنه  %10,06نس�ة أما في المرت�ة الرا�عة الشعب مصدر السلطة ب 

هو المصدر الرئ�سي في اتخاذ القرارات �النس�ة لشؤون وطنه، ثم تلیها اإلضرا�ات لجم�ع القطاعات 

وهذا من أجل الضغ� على رموز النظام لتقد�م استقاالتهم  %9,47في المرت�ة السادسة بنس�ة 

، وتلیها %7,10 لساب� من الح�م بنس�ةوتلب�ه مطالب الشعب، ثم تلیها است�عاد رموز النظام ا

، ثم %4,14، ثم تلیها مشار�ة األحزاب الس�اس�ة بنس�ة %6,51بنس�ة  102م�اشرة تفعیل المادة 

ثم تلیها تأجیل االنتخا�ات بنس�ة  ،%3,55المطال�ة �محاس�ة ح�ام النظام الساب� بنس�ة 

، ثم رفض التدخل األجنبي %1,78، ثم عدم االهتمام �مطالب الحراك الشعبي بنس�ة 2,37%

  .  %1,18ودور مواقع التواصل االجتماعي في تفعیل الحراك بنس�ة 

من خالل الب�انات الجدول الساب� نالح� أن جر�دة ال�الد اهتمت �موضوع رفض العهدة 

الخامسة، أما جر�دة الشعب اهتمت �موضوع المطال�ة �المرحلة االنتقال�ة والتغییر وهذا یرجع إلى 
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ح الشعب الجزائر� المستمر على تلب�ة المطالب، هذا راجع لخصوص�ة �ل جر�دة في معالجتها إلحا

لظاهرة من الظواهر الخاصة �الحراك الشعبي، �ما نالح� أ�ضا وجود نس�ة ضئیلة لدور مواقع 

التواصل االجتماعي في تفعیل الحراك رغم انتشارها الواسع في جم�ع أنحاء الوطن واالستعمال 

  .   لها من طرف أفراد المجتمع الكثیف

تتف� هذه النتائج مع نتائج ما توصلت إل�ه عدد من الدراسات السا�قة، حیث نجد دراسة 

وتمثلت في أن  موضوع رفض العهدة الخامسة بنس�ة " وفاء بن عمیروش"و" ران�ة بلیردوج"

دید العهدة الخامسة ، ثم تم%18,07، ثم المطال�ة �التغییر ورحیل النظام الساب� بنس�ة 28,70%

، وتلیها تأجیل االنتخا�ات %6,13بنس�ة  102، ثم جاءت ف�رة تفعیل المادة %6,78بنس�ة 

، وتلیها األف�ار %4,52، ثم محار�ة الفساد وتحقی� دولة د�مقراط�ة بنس�ة %5,17بنس�ة 

  1.األخر� 

الس�اس�ة تختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة سعدوني شیخ عبد الكر�م أن الموضوعات 

تلیها  ،%8,44 في معالجتها ألزمة السور�ة بنس�ة" النهار"�انت في أولو�ة اهتمامات جر�دة 

الموضوعات األخر� بنس�ة  ثم ،%2,25و  %9,25العس�ر�ة واإلنسان�ة بنسب متقار�ة اض�ع المو 

2,4%.  

 اض�عها المو تلت ،%2,49 موضوعات الس�اس�ة بنس�ة فقد �انت أولو�اتها في" الشروق "أما جر�دة 

وفي األخیر الموضوعات  ،%5,18 ثم الموضوعات اإلنسان�ة بنس�ة ،%1,21 ةالعس�ر�ة بنس�

                                                           
1

 ، دراسة تحلیل�ة لعینة من2019ف�فر�  22عبي في الجزائر، حراك المعالجة الصح�فة للحراك الشران�ة بلیردوج، وفاء بن عمیروش،  -

، مذ�رة لنیل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال، تخصص صحافة مطبوعة وٕالكترون�ة، قسم علوم اإلعالم جر�دة الخبر نموذجا

  .2019، 2018الصدی� بن �حیى، جیجل، واالتصال، جامعة محمـد 
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، و�ان هذا االختالف في التصنیف �النس�ة للموضوعات بین دراستنا ودراسة %2,9 ةاألخر� بنس�

  1.الطالب

                                                           
المعالجة اإلعالم�ة لألزمة السور�ة بین الصحافة اللبنان�ة والجزائر�ة، دراسة تحلیل�ة مقارنة جر�دتي م، سعدوني سیخ عبد الكر� -1

، لنیل شهادة الماستر في االتصال والصحافة الم�تو�ة، �ل�ة العلوم االجتماع�ة واإلنسان�ة، قسم النهار اللبنان�ة والشروق الیومي الجزائر�ة

  .2014، 2013ال� الطاهر، سعیدة، مو  العلوم اإلنسان�ة، جامعة



 اإلطار التطبیقي نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا

 

 
106 

  

  

  

5,60%
6,46%

2,59%

8,62%

4,74%

12,93%

7,76%9,91%

9,05%

4,31%

9,48%

1,74%

2,59% 14,22%

یوضح موضوعات الحراك ): 01(التمثیل البیاني رقم
الشعبي في صحیفة البالد

الشعب مصدر السلطة

102تفعیل المادة 

رفض التدخل األجنبي

استبعاد رموز النظام السابق من الحكم

اإلضرابات لجمیع القطاعات

المطالبة بالمرحلة االنتقالیة و التغییر 

مشاركة األحزاب السیاسیة

سلمیة الحراك و تحضره 

تأجیل االنتخابات 

المطالبة بمحاسبة حكام النظام السابق

مساندة الحراك الشعبي و تأییده

عدم االھتمام بمطالب الحراك الشعبي

دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعیل 
الحراك

رفض العھدة الخامسة
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10,06% 6,51%

1,18%

7,10%

9,47%

15,98%

4,14%

14,20%

2,37%

3,55%

11,24%

1,78%

1,18%

11,24%

یوضح موضوعات الحراك الشعبي ) 02(التمثیل البیاني رقم
الجزائري في صحیفة الشعب

الشعب مصدر السلطة

102تفعیل المادة 

رفض التدخل األجنبي

استبعاد رموز النظام السابق من الحكم

اإلضرابات لجمیع القطاعات 

المطالبة بالمرحلة االنتقالیة و التغییر 

مشاركة األحزاب السیاسیة

سلمیة الحراك و تحضره

تأجیل االنتخابات

المطالبة بمحاسبة حكام النظام السابق

مساندة الحراك و تاییده

عدم االھتمام بمطالب الحراك الشعبي

دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعیل 
الحراك 

رفض العھدة الخامسة
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شعبي یوضح مصادر الحصول على المعلومات عن الحراك ال): 04(الجدول رقم 

  :صح�فتي الدراسة الجزائر� في

  مصادر

  المعلومات

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  الصح�فتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

 %35,3  36 %34,38  11 %35,71  25  محرر صحفي

 %32,35  33 %40,62  13 %28,57  20  مراسل صحفي

  %13,73  14  %12,5  04  %14,29  10  محلل س�اسي

  %11,76  12  %9,38  03  %12,86  09  خبراء و مختصون 

  %6,86  07  %3,12  01  %8,57  06  و�الة األن�اء

 %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

من خالل الجدول الساب� نالح� تنوع في المصادر للحصول على المعلومات حول الحراك 

جاء في المرت�ة األولى محرر صحفي بنس�ة  الشعبي الجزائر� في صح�فتي ال�الد والشعب، حیث

ثم یلیها في المرت�ة الثالثة  ،%32,35، وجاء في المرت�ة الثان�ة مراسل صحفي بنس�ة 35,3%

، %11,76، وجاء في المرت�ة الرا�عة خبراء ومختصون بنس�ة %13,73محلل س�اسي بنس�ة 

  .  %6,86وتلیها في المرت�ة الخامسة و�الة األن�اء بنس�ة 

  :على مستو� نتائج �ل جر�دة یتضح ما یلي  

  :جر�دة ال�الد

جاء في المرت�ة األولى المحرر الصحفي �اعت�اره مصدر في إنتاج المعلومات حیث بلغت  

وجاء المحلل  ،%28,57 ، ثم یلیها في المرت�ة الثان�ة المراسل الصحفي بنس�ة%35,71النس�ة 
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تلیها في المرت�ة الرا�عة خبراء ومختصون بنس�ة  %14,27الس�اسي في المرت�ة الثالثة بنس�ة 

  . %8,57، ثم تلیها و�الة األن�اء في المرت�ة الخامسة بنس�ة 12,86%

ونالح� من خالل الب�انات السا�قة أن جر�دة ال�الد اعتمدت على المحرر الصحفي في نشر 

  .المعلومات واألخ�ار حول الحراك الشعبي الجزائر� 

  :جر�دة الشعب

جر�دة الشعب على المراسل الصحفي لنقل األخ�ار �ما هي في الواقع المعاش في اعتمدت 

وهذا  %40,62حیث جاءت هذه الفئة في المرت�ة األولى بنس�ة  الشوارع خالل الحراك الشعبي،

�سبب طب�عة الموضوع الذ� �ستلزم تغط�ة األحداث من خالل المراسلین في �ل وال�ة لمواك�ة 

، وتلیها %34,38، ثم جاءت في المرت�ة الثان�ة المحرر الصحفي بنس�ة أخ�ار الحراك الشعبي

�ون الحدث س�اسي متعلقة �النظام حیث  %12,5المحلل الس�اسي في المرت�ة الثالثة بنس�ة 

�عتبرون مصدر معلومات جد مهمة إلثراء الرصید المعلوماتي الخاص بتغط�ة أحداث الحراك 

وهذا من أجل  %09,38ین جاءت في المرت�ة الرا�عة بنس�ة الشعبي، أما فئة الخبراء والمختص

توض�ح وتحلیل المواض�ع المتعلقة �الحراك الشعبي، وفي األخیر و�الة األن�اء بنس�ة ضئیلة 

03,12%.  

ونالح� وف� الب�انات الموضح في الجدول الساب� أن جر�دة الشعب اعتمدت على المراسل 

  .  خ�ار والمعلومات �ش�ل صح�ح وواضحالصحفي �ش�ل واضع وهذا �غرض نقل األ

من خالل قراءة نتائج ب�انات الجدول یتضح أن �ال الجر�دتین ال�الد والشعب اعتمدت على  

المحلل الس�اسي والذ� له دور مهم في تحلیل وتفسیر ما یجر� في النظام الس�اسي واألوضاع 

  .الس�اس�ة و�ذلك لمعرفة أس�اب هذا الحراك الشعبي
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ئج الدراسة مع دراسة سعدوني شیخ عبد الكر�م في المعالجة اإلعالم�ة لألزمة تختلف نتا

السور�ة بین الصحافة الم�تو�ة والجزائر�ة في جر�دة النهار اللبنان�ة أن نس�ة الو�االت بنس�ة 

. %3,4، والمصادر األخر� بنس�ة %5,7، والمراسلین %27,3، وتوق�ع صحفي بنس�ة 56,8%

، والمصادر %22,2، الو�الة بنس�ة %51,1نت توق�ع الصحفیین بنس�ة أما جر�دة الشروق �ا

  1.%2,2، والمراسل بنس�ة %17,8األخر� بنس�ة 

وفاء بن "و " ران�ة بلیروج"وتختلف هذه النتائج الواردة مع ما توصلت إل�ه الطالبتان  

هیئات ، و %15,32ومراسلون بنس�ة  ،%31,55: أن الصحفیین �ان النس�ة تقدر بـ" عمیروش

، وهذا االختالف راجع إلى أن الدراستین اختالفا في %13,22حز��ة وشخص�ات س�اس�ة بنس�ة 

تصنیف المصادر التي تم االعتماد علیها في جمع المعلومات واألخ�ار المتعلقة �القض�ة 

  2. المدروسة

  

  

                                                           
  .سعدوني شیخ عبد الكر�م، نفس المرجع - 1
  .ران�ة بلیردوح، وفاء بن عمیروش، مرجع ساب� -2
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35,71%

28,57%

14,29%

12,86%

8,57%

یوضح مصادر الحصول على ) 03(التمثیل البیاني رقم 
المعلومات في صحیفة البالد

المحرر الصحفي

المراسل الصحفي

المحلل السیاسي

خبراء ومختصون

وكالة األنباء

34,38%

40,62%

12,50%

9,38%

3,12%

یوضح مصادر الحصول على ) 04(التمثیل البیاني رقم
المعلومات في صحیفة الشعب

المحرر الصحفي

المراسل الصحفي

المحلل السیاسي

خبراء ومختصون

وكالة األنباء



 اإلطار التطبیقي نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا

 

 
112 

فتي یوضح المجال الجغرافي للحراك الشعبي الجزائر� في صح�): 05(الجدول رقم 

  .الدراسة

  المجال

  الجغرافي

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  الجر�دتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  %21,43  33  %24,59  15 %19,35  18  العاصمة

  %5,19  08  %4,92  03  %5,38  05  سید� بلع�اس

  %4,55  07  %6,55  04  %3,23  03  سطیف

  %3,89  06  %3,28  02  %4,30  04  وهران

  %3,89  06  %6,55  04  %2,15  02  البو�رة

  %3.25  05  %4,92  03  %2,15  02  تمنراست

  %3,25  05  %4,92  03  %2,15  02  بجا�ة

  %1,29  02  %1,64  01  %1,08  01  برج بوعر�ر�ج

  %2,60  04  %1,64  01  %3,23  03  تیز� وزو

  %2,60  04  %3,28  02  %2,15  02  الواد�

  %2,60  04  %1,64  01  %3,23  03  قسنطینة

  %2,60  04  %3,28  02  %2,15  02  ورقلة

  %13,64  21  %11,48  07  %15,05  14  وال�ات أخر� 

  %29,22  45  %21,31  13  %34,40  32  بدون ذ�ر الوال�ة

  61  %100  93  المجموع

  

100%  154  100%  
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نستعرض ب�انات الجدول المذ�ور أعاله الذ� یتضمن المواض�ع المتعلقة �الحراك الشعبي 

الجزائر� من حیث الم�ان الذ� انتشر ف�ه أفراد المجتمع للتعبیر عن آرائهم والمتناولة في 

الصح�فتین ال�الد والشعب، حیث نجد في المرت�ة األولى األخ�ار التي لم یذ�ر موقعها الجغرافي 

أما فئة الوال�ات  %21,43، وتلیها في المرت�ة الثان�ة وال�ة العاصمة بنس�ة %29,22بنس�ة 

أما في المرت�ة الرا�عة أال وهي وال�ة سید� ، %13,64األخر� فجاءت في المرت�ة الثالثة بنس�ة 

، وتلیها م�اشرة �ل من وال�ة %4,55ضئیلة، وتلیها وال�ة سطیف بنس�ة  %5,19بلع�اس بنس�ة 

، ثم %3,25، ثم جاءت �ل من وال�ة تمنراست، و�جا�ة بنس�ة %3,89وهران، والبو�رة بنس�ة 

، وأخیرا وال�ة برج بوعر�ر�ج بنس�ة %2,30ة تیز� وزو، الواد�، قسنطینة، ورقلة بنس�ة وال�

  .   نس�ة ضئیلة 1,29%

  :و�دراسة �ل جر�دة على حدة، یتضح لنا ما یلي

  :جر�دة ال�الد

جاءت أغلب المواض�ع الحراك الشعبي الجزائر� في جر�دة ال�الد بدون ذ�ر الوال�ات المعن�ة 

وهذا  %19,35، ثم تلیها في المرت�ة الثان�ة وال�ة العاصمة بنس�ة %34,40 �الموضوع بنس�ة

راجع لموقع الوال�ة ومد� تمر�ز شرائح المجتمع للضغ� على رموز النظام من أجل تلب�ة مطالبهم، 

، ثم تلیها وال�ة سید� بلع�اس في المرت�ة %15,05فجاءت في المرت�ة الثالثة وال�ات أخر� بنس�ة 

و�عدها وال�ة سطیف وتیز� وزو،   %4,30ثم وال�ة وهران بنس�ة  ،%5,38س�ة الرا�عة بن

، و�عدها �ق�ة الوال�ات ورقلة الواد�، بجا�ة، تمنراست، البو�رة بنس�ة %3,23قسنطینة بنس�ة 

  .%1,08، وأخیرا وال�ة برج بوعر�ر�ج بنس�ة 2,15%
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  :جر�دة الشعب

ر الوال�ة، حیث احتلت المرت�ة األولى أما في جر�دة الشعب فأغلب المواض�ع جاءت بذ�

ر�زت جر�دة الشعب على ذ�ر المواض�ع �الوال�ة من أجل  %24,59وال�ة العاصمة بنس�ة 

المصداق�ة ونقل األخ�ار والمعلومات �ما هي في الوال�ة المعن�ة �الظاهرة، ثم تلیها في المرت�ة 

ات األخر� ف�انت في المرت�ة الثالثة بنس�ة ، أما فئة الوال�%21,31الثان�ة بدون ذ�ر الوال�ة بنس�ة 

، ثم تلیها وال�ة سید� %6,55، احتلت وال�ة سطیف، البو�رة المرت�ة الرا�عة بنس�ة 11,48%

 ،%3,28، أما وال�ة وهران، الواد�، ورقلة �انت النس�ة %4,92بلع�اس تمنراست، بجا�ة بنس�ة 

  .   %1,64س�ة وأخیرا وال�ة قسنطینة، تیز� وزو، برج بوعر�ر�ج بن

من خالل متا�عة ب�انات الجدول الساب� الذ� یوضح المجال الجغرافي للحراك الشعبي 

الجزائر� في الصح�فتین ال�الد والشعب، یتضح أن صح�فة ال�الد �انت المواض�ع دون ذ�ر الوال�ة 

ي التي �قع فیها الحراك أ� مواض�ع تتحدث �صفة عامة على أحداث الوطن الجزائر�، أما ف

صح�فة الشعب فأختلف األمر ف�انت المواض�ع تحتو� على ذ�ر وهذا من أجل جذب عدد مم�ن 

من القراء ولفت االنت�اه، ومن بین الوال�ات التي ذ�رت في المواض�ع الحراك هي وال�ة الجزائر 

  . العاصمة �اعت�ارها المر�ز األساسي ومحور التقاء أفراد المجتمع بجم�ع شرائحه للتعبیر مطال�ه

تختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة الطال�ة زهرة بوجفجوف في أنها اعتمدت على األماكن 

، ثم أمر��ا %37,76وسور�ا  ،%41,48: الجغراف�ة في قناة الجز�رة حیث قدرت نس�ة مصر بـ

جاءت  france24، أما قناة %2,55، ثم تونس بنس�ة %4,78، ثم األردن بنس�ة 13,29%

، وهذا راجع إلى أن %12,37، ثم أمر��ا %23,26، ثم مصر بنس�ة %38,61سور�ا بنس�ة 
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�ل دراسة اعتمدت تصنیف خاص بها في عنصر ال�عد الجغرافي، وأ�ضا حسب الموضوع 

  1.المدروس

   

  

  

  

                                                           
، مجلة france24الجز�رة و المعالجة اإلعالم�ة لقضا�ا الحراك الساسي العر�ي في الفضائ�ات اإلخ�ار�ة قناتيالزهرة بوجفجوف،  - 1

  .199 -163، ص ص، 44جتماع�ة، �ل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، جامعة عبد الحمید مهر�، قسنطینة، العدد العلوم اإلنسان�ة واال

19,35%

5,38%

3,23%

2,15%

2,15%

2,15%
1,08%

3,23%2,15%
3,23%

2,15%

15,05%

34,40%

یوضح المجال الجغرافي للحراك ) 05(التمثیل البیاني رقم
الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

العاصمة

سیدي بلعباس

سطیف

البویرة

تمنراست

بجایة 

برج بوعریریج

تیزي وزو

الوادي

قسنطینة

ورقلة

والیات أخرى

بدون ذكر الوالیة
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24,59%

4,92%

6,55%

3,28%6,55%

4,92%
1,64%

1,64%
3,28%

1,64%

3,28%

11,48%

21,31%

یمثل المجال الجغرافي للحراك ): 06(التمثیل البیاني رقم
الشعبي الجزائري في صحیفة الشعب

العاصمة

سیدي بلعباس 

سطیف

وھران

البویرة

تمنراست

بجایة

برج بوعریریج

تیزي وزو

الوادي

قسنطینة

ورقلة

والیات أخري

بدون ذكر الوالیة
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یوضح الجمهور المستهدف في الحراك الشعبي الجزائر� في صح�فتي  ):06(الجدول رقم

  .الدراسة

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد  الجمهور المستهدف

  للصح�فتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  %71,57  73  %81,25  26 %67,14  47  جمهور عام

  %28,43  29  %18,75  06  %32,86  23  جمهور خاص

  %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

جمهور المستهدف للحراك الشعبي الجزائر� من خالل ب�انات الجدول الساب� الذ� یوضح ال

وهذا  %71,57في الصح�فتین ال�الد والشعب، حیث استهدف الجمهور العام المرت�ة األولى بنس�ة 

�سبب أهم�ة الموضوع وخصوصیته �النس�ة لجم�ع شرائح المجتمع ومد� اهتمام الشعب �القض�ة 

  .  %28,43اص بنس�ة والحرص علیها، فجاءت في المرت�ة الثان�ة الجمهور الخ

  :ونستعرض نتائج الجدول على مستو� �ل جر�دة

  :  جر�دة ال�الد

حیث اهتمت الجر�د �استقطاب  %67,14جاء الجمهور العام في المرت�ة األولى بنس�ة 

الجمهور العام وهذا راجع ألهم�ة الموضوع وس� المجتمع، ثم تلیها في المرت�ة الثان�ة الجمهور 

  .%32,86الخاص بنس�ة 
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  :جر�دة الشعب

اهتمت أو وجهت رسالتها إلى  %81,25احتل الجمهور العام المرت�ة األولى بنس�ة 

الجمهور العام من أجل التأثیر في القراء، ثم جاءت في المرت�ة الثان�ة الجمهور الخاص بنس�ة 

18,75%.  

ضوع ونالح� من خالل نتائج الجدول أن الصح�فتین اعتمدا على الجمهور العام في مو 

  . الحراك الشعبي وهذا نظرا ألهم�ة الموضوع ألنه �مس جل الجمهور وشرائح المجتمع

  

67,14%

32,86%

یوضح الجمھور المستھدف في ) 07(التمثیل البیاني رقم 
صحیفة البالد

الجمھور العام

الجمھور الخاص
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81,25%

18,75%

یوضح الجمھور المستھدف في ) 08(التمثیل البیاني رقم 
صحیفة الشعب

الجمھور العام

الجمھور الخاص
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  .یوضح أسالیب اإلقناع للحراك الشعبي الجزائر� في صح�فتي الدراسة): 07(الجدول رقم

 

  أسالیب اإلقناع

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  الصح�فتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  كرارالت  النس�ة  التكرار

  %51,96  53  %56,25  18 %50  35  عرض القض�ة

  %42,16  43  %37,5  12  %44,29  31  تقد�م الحجج والبراهین

  %5,88  06  %6,25  02  %5,71  04  األرقام واإلحصائ�ات

  %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

حراك الشعبي الجزائر� في من خالل الجدول أعاله والمتمثل في األسالیب اإلقناع�ة لل

صح�فتي الدراسة ال�الد والشعب، حیث جاءت في المرت�ة األولى عرض القض�ة بنس�ة 

، أما في فئة األرقام %42,16، وتلیها في المرت�ة الثان�ة تقد�م الحجج والبراهین بنس�ة 51,96%

  .%5,88واإلحصائ�ات جاءت في المرت�ة الثالثة بنس�ة 

  :على مستو� �ل جر�دةنستعرض نتائج الجدول 

  :جر�دة ال�الد

 %50من خالل الجدول أعاله نالح� أن فئة عرض القض�ة جاء في المرت�ة األولى بنس�ة 

ن المواض�ع حیث قام المحرر �عرض القض�ة �ما هي في الواقع المعاش وهذا من خالل مضمو 

حیث جاءت جج والبراهین ، أما في المرت�ة الثان�ة تقد�م الحدون اللجوء إلى ذ�ر الحلول للقض�ة

، ثم تلیها في المرت�ة %24,29بنس�ة المواض�ع بتقد�م البراهین و األس�اب والحلول حول القض�ة 

  .%5,71الثالثة األرقام واإلحصائ�ات بنس�ة 
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  :جر�دة الشعب

ال یوجد اختالف بین جر�دة ال�الد والشعب في ترتیب النسب، حیث جاءت فئة عرض 

وهذا �سبب تنوعها في معالجة المواض�ع المتعلقة  %51,96ولى بنس�ة القض�ة في المرت�ة األ

، تلیها تقد�م الحجج والبراهین في المرت�ة الثان�ة بنس�ة وتفسیرها �ما هي في الواقعالشعب  �مطالب

  .%5,88، وأخیرا فئة األرقام واإلحصائ�ات بنس�ة 42,16%

في موضوعات الحراك الشعبي ونالح� من خالل نتائج الجدول الساب� أن الصح�فتین 

استخدما عرض القض�ة وهذا راجع لحداثة الموضوع ومد� أهم�ة لقار� وهذا من خالل االعتماد 

  .  على الشروح وتفسیر وأ�ضا التعلی�
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50%
44,29%

5,71%

یوضح أسالیب اإلقناع للحراك ) 09(التمثیل البیاني رقم 
الشعبي في صحیفة البالد

عرض القضیة

تقدیم الحجج والبراھین

األرقام واإلحصائیات

56,25%

37,50%

6,25%

یوضح أسالیب اإلقناع للحراك ) 10(التمثیل البیاني رقم 
الشعبي في صحیفة الشعب

عرض القضیة

تقدیم الحجج والبراھین

األرقام و اإلحصائیات
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عرض نتائج ب�انات الحراك الشعبي في الجزائر� من حیث :المطلب الرا�ع

 : الش�ل

  .حف�ة للحراك الشعبي الجزائر� في صح�فتي الدراسةیوضع ش�ل المادة الص): 08(جدول رقم

  ش�ل المادة

  الصحف�ة

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  الصح�فتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  %15,7  16  %12,5  04 %17,14  12  التعلی� الصحفي

  %7,84  08  %6,25  02  %8,57  06  الر�بورتاج الصحفي

  %17,65  18  %15,62  05  %18,57  13  تقر�ر الصحفيال

  %9,80  10  %12,5  04  %8,57  06  التحقی� الصحفي

  %10,78  11  %9,37  03  %11,43  08  المقال الصحفي

  %18,63  19  %28,13  09  %14,29  10  الخبر الصحفي

  %4,90  05  %6,25  02  %4,29  03  الحوار الصحفي

  %4,90  05  %3,13  01  %5,71  04  الكار��اتیر

  %9,80  10  %6,25  02  %11,43  08  العمود الصحفي

 %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

من خالل ب�انات الجدول الساب� یبین ش�ل المادة الصحف�ة المستخدمة في عرض الحراك 

الشعبي الجزائر� من خالل أعداد الصح�فتین ال�الد، الشعب محل الدراسة، حیث نالح� أن الخبر 

أ� نقل الخبر �ما هو و�موضوع�ة ودقة للقراء،  %18,63المرت�ة األولى بنس�ة الصحفي جاء في 
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، وتلیها في المرت�ة الثالثة التعلی� %17,65وتلیها في المرت�ة الثان�ة التقر�ر الصحفي بنس�ة 

، أما في %10,78، وتلیها في المرت�ة الرا�عة المقال الصحفي بنس�ة %15,8الصحفي بنس�ة 

، %9,80جاءت التحقی� الصحفي والعمود الصحفي بنسب متساو�ة وقدرت  المرت�ة الخامسة

، و�عدها م�اشرة فئة الحوار الصحفي والكار��اتیر بنس�ة %7,84وتلیها الر�بورتاج بنس�ة 

4,90% .  

  :    وعلى �ل مستو� �ل صح�فة جاءت النتائج على النحو التالي

  :جر�دة ال�الد  

وهو ما�قوم على تقد�م الحقائ�  %18,57ولى بنس�ة احتل التقر�ر الصحفي المرت�ة األ

وهذا  %17,14والمعلومات حول القض�ة، وتلیها م�اشرة في المرت�ة الثان�ة التعلی� الصحفي بنس�ة 

من خالل تنوع مضمون الموضوعات حیث �قدم تفسیرا ونقدا، ثم الخبر الصحفي في المرت�ة الثالثة 

المقال الصحفي والعمود الصحفي بنسب متساو�ة قدرت  ، وفي المرت�ة الرا�عة%14,29بنس�ة 

، ثم %8,57، وتلیها فئة الر�بورتاج الصحفي والتحقی� الصحفي بنسب متساو�ة وهي %11,43بـ

  .%4,29، وأخیرا الحوار الصحفي بنس�ة %5,71فئة الكار��اتیر بنس�ة 

  :جر�دة الشعب

اهتمت الجر�دة بنقل  %28,13جاءت فئة الخبر الصحفي في المرت�ة األولى بنس�ة 

المعلومات �ما هي في الواقع دون تحر�ف أو ز�ادة وهذا من أجل جلب القراء، ثم في المرت�ة 

، وتلیها في المرت�ة الثالثة التعلی� الصحفي والتحقی� %15,62الثان�ة التقر�ر الصحفي بنس�ة 

وتلیها الر�بورتاج ، %9,37، ثم المقال الصحفي بنس�ة %12,5الصحفي بنسب متساو�ة وقدرت 
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وأخیرا الكار��اتیر   %6,25الصحفي والحوار الصحفي، العمود الصحفي بنسب متساو�ة قدرت 

  .%3,13بنس�ة 

من خالل نتائج الجدول الساب� نالح� أنه یوجد اختالف في تغط�ة الصح�فتین لموضوع 

صحف�ة  حیث اعتمدت الحراك الشعبي الجزائر� وذلك من خالل التنو�ع في استعمال ش�ل المادة ال

جر�دة ال�الد على التقر�ر الصحفي لنقل األخ�ار والمعلومات فهو �عتمد على نشر وقائع المعلومات 

واآلراء حول موضوع أو قض�ة ما، واعتمدت أ�ضا على التعلی� الذ� �عل� على الحدث 

ب فنالح� والمستجدات الموضوع و�وجد أ�ضا عدة أنواع بنسب ضئیلة، أما ب�انات جر�دة الشع

وجود اختالف فقد اعتمدت على الخبر الصحفي �الدرجة األولى الذ� �قوم ��تا�ة �ل معلومة 

جدیدة عن القض�ة، واستعملت أ�ضا التقر�ر الصحفي وعدة أنواع لتأثیر في القار� اكتساب أكبر 

 . عدد من الجمهور

�م في دراسته التي تختلف نتائج الدراسة مع ما توصل إل�ه الطالب سعدوني شیخ عبد الكر 

، و�ل�ه العمود بنس�ة %28,4، والتقر�ر بنس�ة %44,3انتهت إحد� نتائجها أن الخبر بنس�ة 

  1.%1,1، والكار��اتیر بنس�ة %2,3و  %5,7، والمقال والمقابلة بنس�ة 11,4%

تختلف أ�ضا نتائج الدراسة مع ما توصلت إل�ه ران�ة بلیردوج ووفاء بن عمیروش حیث جاء 

، ثم الر�بورتاج %4,67، ثم العمود بنس�ة %4,86، وقالب الحوار بنس�ة %32,68ر بنس�ة التقر�

   2.%1,36، ثم التعلی� %1,75، والكار��اتیر 1,95%

                                                           
  .سعدوني شیخ عبد الكر�م، مرجع ساب� - 1
  .ران�ة بلیردوح، وفاء بن عمیروش، مرجع ساب� - 2
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تتف� نتائج جر�دة الشعب مع ما توصلت إل�ه أسماء قرشوش إلى أن الخبر الصحفي بنس�ة 

، ثم التقر�ر الصحفي بنس�ة %60,25في جر�دة الشعب وأ�ضا جر�دة الشروق بنس�ة  61,62%

  1.%12,79في جر�دة الشعب، أما جر�دة الشروق بنس�ة  12,17%

 

      

  

 

                                                           
، مجلة العلوم االجتماع�ة، �ل�ة زائر�ة، دراسة تحلیل�ةمعاییر الصح�فة للثورات العر��ة في الصحافة الم�تو�ة الجأسماء قرشوش،  - 1

  .103- 85، ص ص 2016، 23العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، قسم اإلعالم واالتصال، جامعة محمـد لمین د�اغین، سطیف، العدد 

17,14%

8,57%

18,57%

8,57%
11,43%

14,29%

4,29%

5,71%

11,43%

یوضح شكل المادة الصحفیة ) 11(التمثیل البیاني رقم 
للحراك الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

التعلیق الصحفي

الریبورتاج الصحفي

التقریر الصحفي 

التحقیق الصحفي

المقال الصحفي 

الخبر الصحفي 

الحوار الصحفي

الكاریكاتور

العمود الصحفي
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12,50%
6,25%

15,62%

12,50%

9,37%

28,13%

6,25%

3,13%
6,25%

یوضح شكل المادة الصحفیة ) 12(التمثیل البیاني رقم 
للحراك الشعبي الجزائري لصحیفة الشعب

التعلیق الصحفي

الریبورتاج الصحفي

التقریر الصحفي

التحقیق الصحفي

المقال الصحفي 

الخبر الصحفي

الحوار الصحفي

الكاریكاتور

العمود الصحفي
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یوضح جهة نشر المادة الصحف�ة حول الحراك الشعبي الجزائر� في ): 09(الجدول رقم

  .صح�فتي الدراسة

 جهة نشر

  المادة الصحف�ة

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  ح�فتینالص

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

 %42,16  43 %31,25  10 %47,14  33  الجهة ال�منى

  %57,84  59  %68,57  22  %52,86  37  الجهة ال�سر� 

  %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

 �عتبر موقع المادة الصحف�ة في الصح�فة له أهم�ة �ارزة في استقطاب الجمهور، وتعتبر

أ�ضا مؤشر لمد� األهم�ة التي تولیها �ل من الصح�فتین ال�الد والشعب، و�عتبر ال�احثون أن 

الجهة ال�سر� لها أهم�ة أكثر من الجهة ال�منى وذلك لسهولة قراءة الصفحة ال�سر�، ألنها تكون 

  . في نفس اتجاه الرأس أثناء القراءة

لشعبي الجزائر� في الصح�فتین ال�الد �شیر الجدول الساب� الذ� یوضح جهة النشر للحراك ا

وهذا لمد� اهتمام  %57,84والشعب، حیث جاءت في المرت�ة األولى الجهة ال�سر� بنس�ة 

  . %42,16الصح�فتین �الموضوع، وتلیها الجهة ال�منى في المرت�ة الثان�ة بنس�ة 

  :وف�م یخص دراسة  �ل صح�فة على حدة یتبین  مایلي 
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  :جر�د ال�الد

 ، وفي الجهة ال�منى بلغت النس�ة%52,86: س�ة النشر في الجهة ال�سر� بـبلغت ن

  .وهذا راجع االهتمام الجر�د للموضوع ونظرا لحداثة الموضوع 74,14%

  :جر�دة الشعب

في الجهة  %31,25، تقابلها %68,57:جاءت أعلى نس�ة للنشر في الجهة ال�سر� بـ

  .  ال�منى للصفحة

د في الجدول الساب� نالح� أن الصح�فتین ال�الد والشعب أولتا ومن خالل الب�انات الموجو 

اهتماما �بیرا لموضوع الحراك الشعبي الجزائر�، �سبب حداثة الموضوع وذلك من خالل فئة نشر 

 .  المواض�ع للفت االنت�اه و�سب عدد مم�ن من الجمهور

  

47,14%

52,86%

یوضح جھة نشر المادة الصحفیة ) 13(التمثیل البیاني رقم 
للحراك الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

الجھة الیمنى

الجھة الیسرى
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31,25%

68,57%

یوضح جھة النشر المادة ) 14(التمثیل البیاني رقم 
الصحفیة للحراك الشعبي الجزائري لصحیفة الشعب

الجھة الیمنى

الجھة الیسرى
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ك الشعبي الجزائر� في صح�فتي یوضح عنصر الصور المستخدمة في الحرا): 10(الجدول رقم

  .الدراسة

 الصورة

  المستخدمة

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  الصح�فتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  %34,3  35  %34,38  11  %34,29  24  نص �صورة شخص�ة

  %32,4  33  %18,75  06  %38,57  27  نص �صورة موضوع�ة

  %33,3  34  %46,87  15  %27,14  19  نص بدون صورة

 %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

للصور أهم�ة �بیرة في إبراز المواض�ع على صفحات الجر�دة، وهي تع�س مد� اهتمام 

والجمهور وتساعد یر لالنت�اه لد� القراء الصح�فة �الحراك الشعبي الجزائر� وتعتبر أ�ضا عامال مث

عتبر من أهم الوسائل التي �ستعملها الصحفي إلبراز الموضوع �ش�ل في تفاعلهم مع القض�ة، وت

  .جید وملفت لالنت�اه

توضح ب�انات الجدول الساب� أن النسب متقار�ة ف�ما بینها، حیث نالح� أن فئة نص 

، ثم تلیها في المرت�ة الثان�ة نص بدون %�34,3صورة شخص�ة جاءت في المرت�ة األولى بنس�ة 

  .%32,4، وأخیرا في المرت�ة الثالثة نص �صورة موضوع�ة بنس�ة %33,3صورة بنس�ة 

  :على مستو� �ل صح�فة تبین لنا
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  : جر�دة ال�الد

حیث  %38,57توضح لنا أن فئة نص �صورة موضوع�ة جاءت في المرت�ة األولى بنس�ة 

المعاش استعانت جر�دة ال�الد �الصور الموضوع�ة �صور الشعب �الفتات وهذا لتعبیر عن الواقع 

، وتلیها فئة %�34,29الصور في الحراك، وتلیها في المرت�ة الثان�ة نص �صورة شخص�ة بنس�ة 

  .%27,14نص بدون صورة بنس�ة 

  :جر�دة الشعب

، وتلیها في المرت�ة الثان�ة نص %46,87احتل المرت�ة األولى نص بدون صورة بنس�ة 

وفي المرت�ة الثالثة جاءت فئة نص �صورة موضوع�ة بنس�ة  ،%�34,38صورة شخص�ة بنس�ة 

18,75%.   

من خالل ب�انات الجدول نالح� أن جر�دة ال�الد استعملت نص �صورة موضوع�ة بنسب 

�بیر مقارنة �الفئات األخر� وهذا �سبب أهم�ة الموضوع ومد� اهتمام الجر�دة �الحراك الشعبي 

قد استعملت نص بدون صورة ونستنتج من خالل ذلك عدم الجزائر�، أما ب�انات جر�دة الشعب ف

اهتمام الجر�دة محل الدراسة �الصور في توظ�فها للحراك الشعبي الجزائر حیث اكتفت ��تا�ة نص 

  . بدون صورة

تختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إل�ه الطالبتان ران�ة بلیردوج ووفاء بن عمیروش إلى أن 

، ثم نص �أكثر من %6,31، ثم نص بدون صورة بنس�ة %13,78النص مرف� �صورة بنس�ة 

   1.%1,62، ونص �صورتان بنس�ة %1,80صورة بنس�ة 

                                                           
  .ران�ة بلیدروح، وفاء بن عمیروش، مرجع ساب� - 1
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34,29%

38,57%

27,14%

یوضح عنصر الصورة ) 15(التمثیل البیاني رقم 
المستخدمة في الحراك الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

نص بصورة شخصیة

نص بصورة موضوعیة

نص بدون صورة

34,38%

18,75%

46,87%

یوضح عنصر الصورة ) 16(التمثیل البیاني رقم 
المستخدمة في الحراك الشعبي الجزائري في صحیفة 

الشعب

نص بصورة شخصیة

نص بصورة موضوعیة

نص بدون صورة
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یوضح العناو�ن المستخدمة في عرض الحراك الشعبي الجزائر� في صح�فتي ): 11(الجدول رقم

  .الدراسة

 العناو�ن

  المستخدمة

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  فتینالصح�

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

 %6,85  15  %5,37  05  7,94  10  مانشیت

 %38,36  84  %41,94  39  35,71  45  العنوان العر�ض

 %38,36  84  %36,56  34  39,68  50  العنوان العمود�

 %16,43  36  %16,13  15 16,67  21  العنوان الممتد

  %100  219  %100  93  %100  126  المجموع

  

العنوان وسیلة إلبراز المواض�ع المنشورة في الوسائل اإلعالم الم�تو�ة، وتش�ل العناو�ن 

أهم�ة �بیرة لد� القراء، و�عتبر المانشیت أهم العناو�ن إثارة وٕابراز لكونه عنوان عر�ض و�حتل 

  .الصفحة �املة، وتختلف أهم�ة �ل موضوع الختالف العنوان المصاحب له

الساب� ش�ل العناو�ن المستخدمة للحراك الشعبي الجزائر� التي تناولها  تشیر نتائج الجدول

ضمن صح�فتین ال�الد والشعب حیث نالح� من خالل الب�انات أنه تم استخدام العنوان العر�ض 

، %16,43، ثم تلیها العنوان الممتد بنس�ة %38,36والعنوان العمود� بنسب متساو�ة وقدرت بـ 

  .%6,85 وأخیرا المانشیت بنس�ة
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  :نتائج الجدول على مستو� �ل صح�فة

  :جر�دة ال�الد

، وتلیها في المرت�ة الثان�ة العنوان %39,68احتلت في المرت�ة األولى العنوان العمود� بنس�ة 

وأخیرا المانشیت  %16,67، والعنوان الممتد جاء في المرت�ة الثالثة %35,71العر�ض بنس�ة 

  .%7,94بنس�ة 

  :جر�دة الشعب

، وفي المرت�ة الثان�ة العنوان %41,94ت في المرت�ة األولى العنوان العر�ض بنس�ة جاء

، وأخیرا %16,13، ثم العنوان الممتد في المرت�ة الثالثة بنس�ة %36,56العمود� بنس�ة 

  .%5,37المانشیت بنس�ة 

ونالح� من خالل ب�انات الجدول الساب� أن جر�دة الشعب اهتمت �الموضوع وذلك من 

ل استعمال عناو�ن العر�ضة، حیث تعتبر المواض�ع المصحو�ة �العناو�ن العر�ضة أكثر أهم�ة خال

من غیرها، ونالح� أ�ضا أنه جاءت العناو�ن العر�ضة والعناو�ن العمود�ة على مستو� الجر�دتین 

  .وهذا ما یؤ�د على أهم�ة موضوع الحراك الشعبي الجزائر� 

نوان له أهم�ة أساس�ة في بناء الصفحات وتحدید ه��لها نستنتج من خالل هذه األرقام أن الع

  .وٕابراز مضمون الصفحات وهذا من اجل القار� 

تختلف نتائج الدراسة مع ما توصلت إل�ه الطال�ة ران�ة بلیدروح ووفاء بن عمیروش أن 

، والعنوان الفرعي بنس�ة %20,13، ثم العنوان التمهید� بنس�ة %28,73العنوان الرئ�سي بنس�ة 

   1.%1,35، ثم المانشیت 3,25%

                                                           
1
  .ران�ة بلیدروج، وفاء بن عمیروش، مرجع ساب� - 
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7,94%

35,71%

39,68%

16,67%

یوضح العناوین المستخدمة في ) 17(التمثیل البیاني رقم 
عرض موضوع الحراك الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

مانشیت

العنوان العریض

العنوان العمودي

العنوان الممتد

5,37%

41,94%

36,56%

16,13%

یوضح العناوین المستخدمة في ) 18(التمثیل البیاني رقم 
موضوع الحراك الشعبي الجزائري في صحیفة الشعب

مانشیت

العنوان العریض

العنوان العمودي

العنوان الممتد
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یوضح موقع المادة الصحف�ة المنشورة عن الحراك الشعبي الجزائر� في ): 12(الجدول رقم

  .صح�فتي الدراسة

 موقع

  المادة الصحف�ة

نس�ة الظهور في   صح�فة الشعب  صح�فة ال�الد

  الصح�فتین

  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار  النس�ة  التكرار

  %71,57  73  %68,75  22 %72,86  51  األولىالصفحات 

  %19,61  20  %28,13  09  %15,71  11  الصفحات الداخل�ة

  %8,82  09  %3,12  01  %11,43  08  الصفحات األخیرة

  %100  102  %100  32  %100  70  المجموع

  

�عتبر موقع نشر المادة الصحف�ة مؤشرا هاما تعتمد عل�ه الصح�فتین ال�الد والشعب لمعرفة 

ا �موضوع الحراك الشعبي الجزائر�، حیث تختلف صفحات الجر�دة الواحدة ت�عا لسهولة اهتمامه

اإلطالع علیها، حیث تعتبر الصفحات األولى والصفحات األخیرة هي األهم �النس�ة للقار� ثم 

  .الصفحات الداخل�ة وهذا یرجع إلى رغ�ة المتصفح

بیرة وتأثیر المحتو� على القار� ولذلك و�عتبر موقع المادة اإلعالم�ة في الجر�دة له أهم�ة �

تأكد عدة دراسات على جمهور القراء أن الصفحة األولى أول جزء �قرأه الفرد من الجر�دة ثم 

    1.الصفحة األخیرة و�عدها الصفحات الداخل�ة

تشیر ب�انات الجدول الساب� أن الصفحات األولى هي أكثر الصفحات التي تعالج موضوع 

وهذا راجع ألهم�ة الحدث من خالل  %71,57لجزائر� �أعلى نس�ة وهي الحراك الشعبي ا

                                                           
1
  .49، ص 2007 ،�1 ، الجزائر،�وم للدراسات والنشر والتوز�ع، طاكسیج ، تحلیل المحتو� لل�احثین والطل�ة الجامعیینیوسف تمار - 
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العنوانین والصور الكبر� التي تمثل عامل هام في جذب القراء، وتلیها الصفحات الداخل�ة بنس�ة 

  . %8,82، وأخیرا الصفحات األخیرة بنس�ة 19,61%

    :على مستو� �ل جر�دة تبین لنا

  :جر�دة ال�الد

لصفحة األولى في تناولها لموضوعات الحراك الشعبي ل %72,86خصصت نس�ة 

وهذا ألهم�ة الموضوع خصصت الجر�دة  %15,71الجزائر�، وتلیها الصفحات الداخل�ة بنس�ة 

  . %11,43الصفحات المهمة لجذب القراء، وأخیرا الصفحات األخیر بنس�ة 

  :جر�دة الشعب

وتلیها الصفحات الداخل�ة  ،%68,75جاءت في المرت�ة األولى الصفحات األولى بنس�ة 

وهذا الهتمام الجر�دة �الموضوع وحداثة القض�ة، و�عد الصفحات األخیر بنس�ة  %28،13بنس�ة 

3,12%.  

ونالح� من خالل ب�انات الجدول أن المادة المنشورة في الجر�دتین ال�الد والشعب جاءت في 

وضوع الحراك الشعبي �سبب الصفحات األولى وهذا راجع لالهتمام الذ� خصصته الجر�دتین لم

  .حداثة الموضوع وأهمیته للقراء

تختلف نتائج الدراسة مع ما توصل إل�ه سعدوني شیخ عبد الكر�م إلى أن نس�ة في جر�دة 

، %25، ثم الصفحة األولى بنس�ة %69,3: النهار اللبنان�ة الصفحات الداخل�ة قدرت بـ

ئر�ة جاءت الصفحات الداخل�ة بنس�ة ، أما جر�دة الشروق الجزا%5,7والصفحات األخیرة 

  1.%6,7، وتلیها الصفحة األخیرة بنس�ة %8,9، ثم الصفحة األولى بنس�ة 84,8%

  
                                                           

  .سعدوني شیخ عبد الكر�م، مرجع ساب� - 1
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72,86%

15,71%

11,43%

یوضح موقع المادة الصحفیة ): 19(التمثیل البیاني رقم
المنشورة عن الحراك الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

الصفحات األولى

الصفحات الداخلیة

الصفحات األخیرة

68,75%

28,13%

3,12%

یمثل موقع المادة الصحفیة ): 20(التمثیل البیاني رقم 
المنشورة عن الحراك الشعبي الجزائري لصحیفة الشعب

الصفحات األولى

الصفحات الداخلیة

الصفحات األخیرة
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یوضح حجم المساحة المخصصة للحراك الشعبي الجزائر� في صح�فتي ): 13(الجدول رقم

  .الدراسة

حجم المساحة المخصصة 

  لصح�فتین

  الشعب  ال�الد

 النس�ة لمساحةا  النس�ة  المساحة

المساحة الكل�ة للجر�دة لعینة 

  األعداد

  %100 ²سم 409248  100% ²سم 408030

  %96,86  %396414,25  %93,97 ²سم 383444,23  مساحة الموضوعات األخر� 

مساحة موضوعات الحراك 

  الشعبي

  %3,14 %12833,75  %6,03 ²سم 24585,77

  

لحراك الشعبي الجزائر� في الصح�فتین توضح ب�انات الجدول الساب� المساحة المخصصة ل

  : ال�الد والشعب ونوضحها على الش�ل التالي

    :جر�دة ال�الد

من  %6,03بنس�ة  ²سم 24585,77حیث أن صح�فة ال�الد خصصت مساحة قدرها 

  .²سم 408030: مجمل المساحة الكل�ة لجر�دة لعینة األعداد والتي قدرت بـ

  :جر�دة الشعب

 لى مستو� أعداد الصح�فة وقدرت              حول المساحة المخصصة عأعطت نتائج الدراسة 

           ، من مجمل المساحة اإلجمال�ة والمقدر%3,14 حیث بلغت النس�ة بها ²سم 12833,75: بـ

  .  ²سم 409248: بـ
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ونالح� من خالل نتائج الجدول أن المساحة التي شغلتها موضوعات الحراك الشعبي 

وهذا  ،%3,14: بـة الشعب وقدرت النس�ة أكبر من جر�د %6,03أعداد ال�الد بنس�ة الجزائر� في 

 .واألخ�ار زو�د قرائها �أهم األحداثیدل على أهم�ة الحدث لجر�دة ال�الد وت

 

 

  

93,97%

6,03%

یوضح حجم المساحة المخصصة ): 21(التمثیل البیاني رقم 
للحراك الشعبي الجزائري في صحیفة البالد

مساحة الموضوعات األخرى

مساحة موضوعات الحراك الشعبي

96,86%

3,14%

یوضح حجم المساحة المخصصة ): 22(التمثیل البیاني رقم 
للحراك الشعبي الجزائري في صحیفة الشعب

مساحة الموضوعات األخرى 

مساحة موضوعات الحراك الشعبي
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  :النتائج العامة للدراسة

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة النتائج نذ�ر أهمها

 زت جر�دة ال�الد على موضوع رفض العهدة �النس�ة لموضوعات الحراك الشعبي فقد ر�

�ون أكثر المطالب التي تم معالجتها من طرف جر�دة ال�الد،  %14,22الخامسة بنس�ة 

أما جر�دة الشعب فقد ر�زت في طرحها على موضوع المطال�ة �المرحلة االنتقال�ة والتغییر 

 .، وهذا من أجل بناء ح�ومة جدیدة%15,98بنس�ة 

 إلى المحرر الصحفي �مصدر رئ�سي لجمع المعلومات بنس�ة  لجأت جر�دة ال�الد

واعتمدت أ�ضا على مصادر أخر� للتنو�ع في عمل�ة جمع األخ�ار المتعلقة  35,71%

�الحراك الشعبي وتقد�مها للقار�، أما جر�دة الشعب فقد اعتمدت على المراسل الصحفي 

لكثرة اله�اكل ال�شر�ة في لنقل األخ�ار �ما هي دون تحر�ف وهذا راجع  %40,62بنس�ة 

 . الجر�دة

  وهذا  %34,40جاءت مواض�ع الحراك الشعبي في جر�دة ال�الد بدون ذ�ر الوال�ة بنس�ة

راجع إلى أن الجر�دة حررت المواض�ع �ش�ل عام ولم تقم �التخص�ص، أما جر�دة الشعب 

أجل من  %24,59ف�انت أغلب المواض�ع بذ�ر الوال�ة وهي وال�ة العاصمة بنس�ة 

 . مصداق�ة الجر�دة في تحر�ر المواض�ع لكسب عدد مم�ن من القراء

  استهدفت المعالجة اإلعالم�ة للحراك الشعبي في �لتا الجر�دتین ال�الد والشعب، حیث

: ، أما جر�دة الشعب قدرت بـ%�67,14انت نس�ة الجمهور العام في جر�دة ال�الد بنس�ة 

 .لمجتمعألن الموضوع یخص جم�ع شرائح ا 81,25%
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  جاء أسلوب عرض المواض�ع للقض�ة �عرض القض�ة في �لتا الصح�فتین حیث جاء في

 .%51,96: ، أما في جر�دة الشعب قدرت بـ%50جر�دة ال�الد بنس�ة 

  أما �النس�ة لش�ل المادة الصحف�ة التي وظفتها الصح�فتان في الدراسة حیث تنوعت األنواع

، أما جر�دة الشعب %18,57تقر�ر الصحفي بنس�ة الخبر�ة، �حیث وظفت جر�دة ال�الد ال

 .%28,13فوظفت الخبر الصحفي بنس�ة 

  أما جر�دة %52,86اهتمت جر�دة ال�الد بنشر المواض�ع في الجهة ال�سر� بنس�ة ،

وهذا ألهم�ة  %68,57الشعبي ف�انت جهة النشر أ�ضا في الجهة ال�سر� بنس�ة 

 .الموضوع �النس�ة للجر�دتین

 صر الصورة المستخدمة فقد اعتمدت جر�دة ال�الد على نص �صورة موضوع�ة �النس�ة لعن

وذلك لما لها أهم�ة في تفسیر الموضوع �ش�ل واضح أما جر�دة الشعب  %38,57بنس�ة 

 .%46,87فقد اعتمدت على نص بدون صورة بنس�ة 

  المواض�ع �النس�ة للعناو�ن المستخدمة في صح�فتي الدراسة اعتمدتا على التنو�ع في إبراز

، أما جر�د الشعب فقد %39,68حیث اعتمدت جر�دة ال�الد على العنوان العمود� بنس�ة 

 .وهذا ما یبین أهم�ة الموضوع للجر�دة %41,94اعتمدت على العنوان العر�ض بنس�ة 

  تنشر الصح�فتین مواض�ع الحراك الشعبي الجزائر� في جم�ع صفحات الجر�دة، إال أن

ثم الصفحات  %72,86 :صفحة األولى بنس�ة �بیرة قدرت بـجر�دة ال�الد خصصت ال

لنشر  %68,75الداخل�ة، أما جر�دة الشعب فقد اعتمدت على الصفحات األولى بنس�ة 

 .األخ�ار ثم الصفحات الداخل�ة وهذا ألهم�ة الموضوع لد� القار� 
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 تفاوت النسب �النس�ة لصح�فتي الدراسة في تخص�ص مساحة لنشر مواض�ع المتعلقة 

، أما %�6,03موضوعات الحراك الشعبي الجزائر�، حیث خصصت جر�دة ال�الد بنس�ة 

  .نس�ة ضع�فة مقارنة مع جر�دة ال�الد %3,14: جر�دة الشعب فقدرت بـ

  :مناقشة النتائج على ضوء فرض�ات الدراسة

  :من خالل ما تم التوصل إل�ه من نتائج العامة، حیث نقوم �التحقی� من �ل فرض�ة على حدا

أهم الموضوعات التي غطتها الصح�فتان هما رفض العهدة " التي تنص على: الفرض�ة األولي

 ،%14,22قد تحققت الفرض�ة في جر�د ال�الد حیث جاءت في المرت�ة األولى بنس�ة " الخامسة

أما جر�دة الشعب فلم تتحق� الفرض�ة فقد ر�زت على موضوع المطال�ة �المرحلة االنتقال�ة والتغییر 

  .%15,98س�ة بن

تعتمد صح�فتي الدراسة على المحرر الصحفي في تغط�ة الحراك " التي تنص �أنه :الفرض�ة الثان�ة

، أما جر�دة الشعب فلم %35,71قد تحققت في الفرض�ة في جر�دة ال�الد بنس�ة " الشعبي الجزائر� 

  .%40,62تتحق� الفرض�ة فقد ر�زت على المراسل الصحفي بنس�ة 

تعتمد صح�فتي الدراسة في المجال الجغرافي على وال�ة " التي تنص �أنه : ةالفرض�ة الثالث

لم تحق� الفرض�ة في جر�دة ال�الد فقد ر�زت على مواض�ع بدون ذ�ر الوال�ة بنس�ة " العاصمة

، أما جر�دة الشعب فقد تحققت الفرض�ة بذ�ر الوال�ة في المواض�ع و�انت وال�ة الجزائر 34,40%

  .%24,59بنس�ة 

تحققت " استهدفت صح�فتین الدراسة على الجمهور العام" التي تنص �أنه :فرض�ة الرا�عةال

الفرض�ة لكلتا الجر�دتین حیث استهدفا الجمهور العام حیث �انت نس�ة الجمهور العام في جر�دة 

  .%81,25أما الشعب بنس�ة  ،%67,14: ال�الد بـ
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دراسة على تقد�م أدلة و البراهین الستهداف تعتمد صح�فتي ال" التي تنص على : الفرض�ة الخامسة

لم تتحق� الفرض�ة في الصح�فتین فجر�دة ال�الد اعتمدت على عرض القض�ة بنس�ة " الجمهور

  . %51,96، أما جر�دة الشعب فاعتمدت أ�ضا على عرض القض�ة بنس�ة 50%

ي تغط�ة الحراك تعتمد صح�فتي الدراسة على الخبر الصحفي ف" القائلة �أنه: الفرض�ة السادسة

لم تتحق� الفرض�ة �النس�ة لجر�دة ال�الد فقد اعتمدت على التقر�ر الصحفي في تغط�ة " الشعبي

، أما جر�دة الشعب تحققت الفرض�ة ألنها اعتمدت على الخبر %18,57أخ�ار الحراك بنس�ة 

" �أنه القائلة: الفرض�ة السا�عة.  في تغط�ة أخ�ار الحراك الشعبي %28,13الصحفي بنس�ة 

لم تتحق� الفرض�ة لكلتا " تعتمد صح�فتي الدراسة على الجهة ال�منى لنشر محتو� الحراك الشعبي

الصح�فتین فقد اعتمدا على الجهة ال�منى لنشر المعلومات واألخ�ار، حیث �انت نس�ة الجهة 

  .%68,57، أما جر�دة الشعب بنس�ة %52,86ال�منى في جر�دة ال�الد 

تحققت " تعتمد صح�فتي الدراسة على نص �صورة موضوع�ة" لتي تنص �أنها: الفرض�ة الثامنة

، أما جر�دة الشعب فلم تتحق� فقد اعتمدت على نص %38,57الفرض�ة في جر�دة ال�الد بنس�ة 

  .  %46,87بدون صورة بنس�ة 

ض�ة لم تتحق� الفر " تعتمد صح�فتي الدراسة على العنوان العر�ض" القائلة �أن : الفرض�ة التاسعة

لعرض المعلومات  %�39,68النس�ة لجر�دة ال�الد فقد اعتمدت على العنوان العمود� بنس�ة 

الخاصة �القض�ة، أما جر�دة الشعب فقد تحققت الفرض�ة حیث اعتمدت على العنوان العر�ض 

  .لعرض األخ�ار %41,94بنس�ة 
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نشر أخ�ار الحراك خصصت صح�فتي الدراسة الصفحات األولى ل"  التي تنص: الفرض�ة العاشرة

 %72,86تحققت الفرض�ة �النس�ة لصح�فتي الدراسة حیث خصصت جر�دة ال�الد نس�ة " الشعبي

  .%68,75في الصفحة األولى أما جر�دة الشعب بنس�ة 

خصصت صح�فتي الدراسة على أكبر مساحة لعرض " التي تنص : الفرض�ة الحاد�ة عشر

، أما جر�دة %�6,03ة لجر�دة ال�الد ف�انت بنس�ة تحققت الفرض�ة �النس" محتو� الحراك الشعبي

.%3,14: الشعب لم تتحق� الفرض�ة حیث �انت النس�ة تقدر بـ
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  :خاتمة

من خالل دراستنا في وصف وتحلیل المعالجة اإلعالم�ة التي تقوم بها الصحافة الم�تو�ة للحراك 

ي صح�فتي ال�الد والشعب، حیث أردنا معرفة حجم اهتمام هذه األخیرة الشعبي الجزائر� ف

  . �الموضوع، وأنواع القوالب ومصادر المعلومات بإضافة إلى موقع المادة الصحف�ة في الصح�فة

فالصحافة الم�تو�ة في الجزائر لها میزاتها في التأثیر على القار� من خالل الكلمة  المطبوعة 

دة إلیها مرة أخر�، حیث اهتمت في اآلونة األخیرة �معالجة القضا�ا الس�اس�ة و�ستط�عون أ�ضا العو 

من أجل التغییر في نظام الدولة والقضاء  2019ومن بینها الحراك الشعبي الجزائر� �ان في سنة 

على الفساد و�انت من أولو�ات الشعب التف�یر في مصیر ال�الد وما لها من انع�اسات على 

  .�ة واالقتصاد�ةاألوضاع االجتماع

وعل�ه فیجب على الصحافة الم�تو�ة اإللمام �الموضوع وتحقی� االهتمام الكافي للحراك الشعبي 

وٕاعطائها حقها في تفسیر وتحلیل المواض�ع ومحاولة إ�صال رسالة إعالم�ة واضحة للجمهور 

.ومختلفة حتى تصل إلى جم�ع شرائح المجتمعیب متنوعة    �أسال
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  :توص�ات الدراسة

وعلى ضوء نتائج الدراسة التي توصلنا إلیها �م�ن طرح مجموعة من التوص�ات التي تساهم 

  : في تحسین نوع المعالجة اإلعالم�ة التي تقوم بها صح�فتي ال�الد والشعب

  ز�ادة المساحة المخصصة لموضوع الحراك الشعبي الجزائر� مع استعمال وسائل اإلبراز

 .اصة �الموضوعلجذب القراء، أو تخص�ص صفحات خ

  ضرورة تخص�ص أكبر عدد مم�ن من الصحفیین لمواكبته الحدث �أدق التفاصیل من

 .أخ�ار ومعلومات ونقلها �ما هي

  تخص�ص أكبر عدد مم�ن من المحللین الس�اسیین والخبراء والمختصین في مجال هذا

 .الحدث حتى یتم عرض الموضوع �ش�ل واضح وم�اشر

 عالم واالتصال عامة والصحافة الم�تو�ة خاصة على إجراء تشج�ع العاملین بوسائل اإل

 .استطالعات دور�ة لتعرف على رؤ�ة الجمهور حول تغط�ة الصحف للحراك الشعبي

  حث ال�احثین في الكل�ة على إجراء المز�د من ال�حوث التي تتناول أداة تحلیل المحتو�.
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