
 اجلمهورية اجلزائريــة الدميقراطيــــــة الشعبيــــة                
 وزارة التــعليم العايل والبحث العلمي

 قاملة 1945ماي  8جامعة 
  اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم 

 واالتصال وعلم املكتباتاإلعالم قسم علوم 
 

 لنيـل شهــــادة املـــاسرتخترج مــذكرة 
 اإلعالم واالتصالعلوم  شعبة:

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال واجملتمع ص:ختص

 : ووو امل

 املعاجلة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف الصحافة االلكرتونية اجلزائرية

 منوذجاأموقع "جزايرس" 
 

 )ة(:إشراف األستاذ                                                             :الطلبةإعداد   
 محدي بثينة -                                                           بشكورة حليم -
 كحول فطيمة الزهرة  -
          بزايدية منال -

 

 

 

 2016/2017السنة اجلامعية:

 

 



 الشكر
  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

اس"   " ال يشكر هللا من ال يشكر ال

مد  ا حممد صلى هللا عليه وسلم نتوجه إ هللا تبارك وتعا اب اس سيدان وحبيب طلق قول خري خلق ال من م
از وإمتام هذا العمل.  ا يف ا اء كما حيبه ويرضا الذي وفق  والث

مد  ا، فله ا ه علي ا فيه من صواب فهو من حمض فضله سبحانه وتعا وم  والشكر.فما ك

رية طيلة  ا مبساعداهتم وتوجيهاهتم القيمة ومعلوماهتم ال وا علي ا الذين م اص إ كل أساتذت نتقدم جبزيل الشكر ا
اء جيل الغد ... امعي، ابذلني بذلك جهودا كبرية يف ب  مشواران ا

ان وقبل  ا طريق العلم واملعرفة،  واحملبة إأن منضي، نقدم أمسى عبارات الشكر والتقدير واالمت الذين مهدوا ل
ص ابلتقدير   والشكر:و

ة األستاذة:  محدي بثي

ا يف إمتام  از هذ املذكرة وال كانت عوان ل ا ال ا بتوجيهاهتا ونصحائها طيلة فرتة إشرافها علي ال مل تبخل علي
 ا البحث.هذ

صر ككما نتقدم خبالص الش  ابلذكر:  والتقدير و

ا من دعم ومساعدة ومعلومات    الدكتورة / مسية بورقعة ملا قدمته ل

 عني سوية ليليا الدكتورة-دليلة  غروبه/  الدكتورة-من: وا كل 

  الدكتورة/ رحيمة عيساين-غالب/ صليحة الدكتورة-الدكتورة/ بوقرة سامية  -

د محيد التميمي والدكتورة/بوهاين فطيمة    واألستاذ العراقي/ مه

ا ا والذين أسهموا بشكل وفري يف تشجيع از هذ الدراسة. ومساعدت اء ا  أث

ور ساعدان ولووا كل من   .ابلكلمة الطيبة واالبتسامة الصادقة يف إمتام هذ املذكرة لتخرج إ ال

 



 إهداء

 الرمحن الرحيمهللا بسم ا

ون هللاـل اعملوا فسريى ق (  (عملكم ورسوله واملؤم

هار إ بطاعتك .. وال تطيب  إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب ال

ة إال برؤيتك  اللحظات إال بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب ا

 .. إابهليبة والوقـار .. إ من علم العطاء بدون انتظار هللا إ من كلله ا

 أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حانهللا من أمحل أمسه بكل افتخار .. أرجو من ا

وم أهتدي هبا اليوم ويف الغد وإ األبد  ...قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 

 والدي

ان والتفـاين .. إ ب وإ مع ا ياة .. إ مع ا  إ مالكي يف ا

ياة وسر  بايببسمة ا احي إ أغلى ا  ..الوجود إ من كان دعائها سر 

 أمي

ا حقـائب صغرية ومعك سرت الدرب خطوة خبطوة ذ أن محل  إ من رافقت م

ري ظلمة حيايت..  وما تزال ترافق ح اآلن ..  إ مشعة متقدة ت  مرميأخ

و.. عماد ياة.. فارس.. زي دي يف هذ ا  إ أخويت و س

ات  أنسى أندون  يم والكتكوتة ماراي أخب  .. تس

ال    هد .. زاكي وم                                إ من حتلو ابإلخاء ومتيزوا ابلوفـاء والعطاء وشاركوين هذا ا
 إ زمالئي وأصدقائي الذين كانوا  نعم الصحبة

 عرفهموإ كل من مأل قليب ومل يسعه قلمي، إ قارئ األسطر وكل من أ

 

ة                                                                    ه  فطيمة ال



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مد هللا تعا الذي قدران على شرب جرعة من هذا العلم الواسع فالعلم ال يتم إال ابلعمل

 كالشجرة  والعمل بهوان العلم كالشجرة  

يت إهدائها وتقدميها يف أحلى طبقفاهدي مثرة جهدي ال ط  املا مت

اهنا ا على وهن...وقاست وأتملت ألملي... إ من رعت بعطفها وح  إ من ربياين صغريا... إ ال محلت وه

بيبة...  إ أول كلمة نطقت هبا شفتاي أمي ا

ور إ الذي  إ الذي عمل وكد وجد فقاس ح وصلت إ هديف هذا إ املصباح الذي يبخل إمدادي ابل
 علم بسلوكه خصاال اعتز هبا يف حيايت والدي العزيز...

بيلة إ من  ه والسعادة يف ضحكته ... يف هناية مشواري أريد أن أشكرك على مواقفك ال إ من أرى التفاؤل بعي
ظرات األمل جاحي ب  تطلعت ل

 أخي العزيز...محزة

 إ زوجة أخي ...صوراي

 .باللإ زوجي..

ري إ أصدقائي ... زاكي وفطيمة جاح وا  إ من حتلو ابلوفاء والعطاء إ من كانوا معي على طريق ال
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حي ح ا  ب هللا ا

لعطاء... ا  ورا يكب حب ان س وج لئ ا ما ي  ع
طع ب  ها  ي اية ا كان طويال، حي ب وار ا ما على م ما وقفت ق  ع

ا     على رؤية م
 أهدي... 

واضع  ل ا ع ا ا  ه
ى اح ا ب وا ي ا  م عل

عاب  ق في مواجهة ا ى م أف  ا
ه أ ا يا ألرتو م ح هله ا  و ت

ون  ة ع مك ج معب ات  كل ابق ا ى م ت  ذاتها ا
ي ...  غا ي ا ع ى ا ه هللا بابا سيديا   ... رح

ل ع ا ا م ه ا فيه أق ى ما أ عاب ألصل ا ت ا ي وعا ي عل ية ا غا تي ا ى وا  ا
بيب ياة ... وا ا ى سبب وجود في ا  ا

بة ابيع ا ها ي ت م ف و م على أرض قاحلة  ى م أحبه حبا   ا
غا ان ا ياخوتي ... ح ي أح تقي ا ع  ية وأيوب وا
قائي،  تي واص ى اسات لو ا وا  باإلخاءم ت ي ى:بوت عطاء ا  ا

ة، أ/ ه وح، ا/ ماضي ف ا ية دح لد/م ي م و ى شويعل، ،خي ب ارد/ أ/  ع
لة ة خالصي،  ،بوش ي ي،أ/ ح ا ار غ يق،  ع ال، ص سارة  بالل، اسالم، ـج

، ي ية م ال، قوارطة،مه  بورجيبة، سالط ة، م ،  ح  فطي ج  ، هاج
ي ةالمية زيال اء ه، شايلي ، ك ة، ،ه عط ي ا .، أسامة عالء ا عاي  ا

ى  ة ا وشقياسه: سلي ات، طارق ح اتي، م شي ة عوام، عبلة عي ي   .، س
ة، أمال معي  ة وعائ ى خاالتي: فاي  ا

ل ع ا ا ي سهوا أه ه ى كل م سقط م قل  وا
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تعترب الصحافة االلكرتونية من الوسائل اإلعالمية البارزة األمهية واملواكبة للتطوور الكبوا الويش دهوالع العوا   

يف تكنولوجيووا اإلعووالال واالتصووا   اقووة يف نروول األ بووارخ واوويا وهوومل ا تيووارا علياووا ملعيفووة   ووي املعا ووة اإلعالميووة 
الصحافة االلكرتونية ا زائيدوة مون  وال  موهومل يجزادويليا الظواهية الوح تعتورب  ولد  لظاهية ا تطاف األ فا  يف 

 الساعة يف هيع السنوات األ اة والح شغلت الي ش العاال بيجوعاا إىل الواجاة من جلدلا
موضووووو  يف لظووواهية موووومل تريووويا  يدرووووة تناواوووا للوهووول هوووولفت اللراسوووة إىل الكهووووا عووون  بيعووووة املعا وووة اإلعالميووووة ل

الصووحافة االلكرتونيووة ا زائيدووة موومل تطبيووم قلووج علوو" موهوومل يجزادوويلي االلكوورتو خ إضووافة إىل  لدوول   ووا اهتموواال 
 الصحافة االلكرتونية ا زائيدة ابلظاهية امللروسةا

وهل انلرجت اللراسة ضمن اللراسات الوقفيةخ الوح اعتمول فياوا علو" موناح املسوم اإلعالموا ابسوت لاال  
داة  مووومل البيوووااتخ تنووومنت عووولد مووون ف وووات  ليووول املنووومو  الوووح راعينوووا فياوووا جوووان  الهوووكل  ليووول املنووومو  كووو 

واملنمو ا فم تممل اللراسة اشتمل عل" كافة املواضيمل الح نهيت موضو  ا تطاف األ فوا  يف موهومل يجزادويلي 
وبي لتحليلاوا كميوا عولد يف فورتة  صويت مون شواي جووا  إىل  كتو 34االلكرتو خ ابست لاال عينوة هصولدة هولرت بوو 

 استمارة  ليل املنمو  الح قممت ليلجا وكيفيا  سب
 معتوربة مونتوقلت اللراسة إىل    موهمل يجزاديلي عاجل الرنوية مهمهيوة إعالميوة مون  وال   صيصوة  موعوة و      

كبووواا   ااهتمامووو  بووول املرووواالتخ الوووح نهووويت  وووو   ووواهية ا تطووواف األ فوووا  واإلملووواال   تلوووا جوانباوووا و   املوهووومل 
 ظاهية حبيقة عل" نرل األ لاث واملست لات امليتبطة واملتعلرة  وضو  دراستناا ابل
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Résumé 

Le E-journalisme ou autrement dit le bloging est devenu le moyen le 

plus rapide pour transmettre les Informations dans nos Jours , sur ce , 

nous avons juger nécessaire de faire notre Etude sur ce moyen de 

communication  qui enveloppe dans sa généralité le phénomène 

d’enlèvements des enfants d’après le site – Jazayres - , Ce thème que 

nous pouvons dire que c’est le sujet tabou qui a fait le buzz ces 
dernières années. 

Le but de notre travail est de mettre en relief la façon du traitement 

informatique de cette propagande dans les blogs et les réseaux 

sociaux, tout en prenant l’échantillon du site électrique – Jazayres –
qui accentue la gravité de la situation dans un cadre journalistique. 

Nous avons pris l’approche descriptive pour aboutir à nos objectifs qui 
se résument dans l’analyse de contenu comme comme outil de 

collection des données. 

Notre Travaille a porté sue étude analytique et descriptive sur 34 

articles publiés sur le site – Jazayres – qui touchent bien évidement le 

phénomène d’enlèvement des enfants. 
En guise de conclusion nous pouvons dire que le Site – Jazayres – a 

mis la lumière d’une manière extrêmement importante sur l’échelle 
informatique par le biais de publier des articles qui traitent largement 

le sujet de notre étude.           

 

Les Mots Clés : 

Le traitement de Média – E- journalisme - le phénomène d’enlèvement 
d’enfants – Djazairess  

 



 

Abstract 
   The electronic press is one of the most important media outlets as it 

is pursuit abreast of the great developments in the field of information 

and communication technology, especially in news performance. 

Thus, we chose it in order to shed more light on          the scope of 

media treatment to the phenomenon of children kidnapping by the 

Algerian electronic press through "Jazairs" website. In the recent 

years, the phenomenon has become the talk of           the hour as it 

massively preoccupied the public opinion since its recapture to the 

forefront again.  

    The study aimed at revealing the nature of the media treatment of  

the phenomenon while evaluating the way it is addressed by       the 

Algerian electronic press, as well as its application on             the 

"Jazairez" electronic website. In addition to determining the extent of 

interest of the Algerian electronic press about the phenomenon being 

studied. 

 The study was categorized in the scope of the descriptive studies, in 

which the methodology of the media survey was adopted by using 

content analysis as a data collection tool. That included a number of 

content analysis categories, in which we took into account both sides 

of the form and content. The study population included all the topics 

that were published on the subject of the abduction of children in     

the "Jazairis" website  electronic, using a sample of the estimated 34 

numbers in the period from the month of June to October for 

quantitative and qualitative analysis according to the content analysis 

form designed for it. 

The study found that the "Jazairis" website was dealt with the issue of 

media importance by allocating a significant number of published 

articles about the phenomenon of child abduction with a comprehensi 

ve display to its various aspects. In addition, the website revealed a 



great interest in the phenomenon via its  vigilant transfer of events and 

developments related to the subject of our study.  

Key words: 

Media treatment - electronic press - the phenomenon of children 

abduction/ kidnapping -  Jazairis website 
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 مقدمة:
أصبح العامل عبارة عن قرية صغرية نتيجة ملا أحدثته  ساها ا االعهمن تهن  ههئر يفا ها   اهبيا ناها ا  بهار  

 أالستتابعهههة ا حهههداو س ملهههاست املع ئتهههانا سمل يعهههد ي ملههها النفهههاع ةبيعهههت يعهههي  وهههرس  ةبيعيهههة أع يبتعهههد عمل ههها أس 
ديدة.   يتعاتا تع إحدى يفذه الئاا ا االعمتية ا

افة االل رتسنية وايفرة إعمتية جديهدة تر بههة برهئرة   ملئلئجيها املع ئتهان ساال صهاالنا ف صهبح فاد ش  ت الصح 
ايههع سأةرههر انتشههارا ساههرعة   الئصههئت إ  أةهه   املشهه د االعمتههت أقههرك الع ي ههئع ت  هها ل جايههع س  تتملههاست ا

ائعهههة تهههن اتفهههان  قرتاةههها تهههن عهههدك ي هههن تهههن الاهههرا  س املتهههابعلا س ةهههذا   هههئع الصهههحافة االل رتسنيهههة فتحهههت ج
املئاةنا ستن يفملا انه ات عا ية ضخاة لبث تصاكر إ بارية ال رتسنية  تملهاست شها املئاضهيع س غهئع   عهدك تهن 

 املئضئعان املتملئعةا ساثر ذلك ساقتملاعا أبمهيت ا التحات غالبية الصحف ساهليئان االذاعية سالت فزية ةذه املئجة.
ة خمت ف الظهئايفر االجتااعيهة املتملئعهةا سذلهك تهن  همت عرضه ا  يفه  الا ها  سايفتات الصحافة االل  رتسنية مبعا

سأحهدث ا الهت  رههري الهرأا العهان حيههث أصهبحملا نهرى أع الصههحافة االل رتسنيهة التفاع يهة سصههحافة املهئاةن يفهت الفههباقة 
دو سعرض    خمت ف تئاقع ا   سصفحاهتا.  ناا ا

زا هههر ةانهههت هلههها حصهههة ا اهههد   خمت هههف الصهههحف االل رتسنيهههة الئةمليهههةا سوهههايفرة ا تهههها  ا ةفهههات     ا
ت ا تن خمت ف جئانب ا. ظة ب حظة سحرصت ع ى تعا  حيث ايفتات مبتابعة حيريان ق ا  اال تها  

زا هههر    هههة الصههحفية لظههايفرة ا تههها  ا ةفههات   ا ستههن يفملهها أ ههت أمهيههة يفهههذه الدرااههة ل بحههث عههن ةبيعههة املعا
زا ريهةا سيفهذا تهن  همت تئقهع ر جزايهررتر االل هرتسلا   هك الظهايفرة الهت ةانهت هلها  ثههريان الصهحا فة االل رتسنيهة ا

أتمليةا نففية ساجتااعية ... سأحدثت ضجة ع ى الفاحة الئةملية س لتها  جها ن يفهذه الدرااهة بغيهة ال شهف عهن 
ة االعمتية ملئقع ر جزايررتر    هرق  ملئضئع اال زا ر.ةبيعة املعا   تها    ا

ع ي  قفات يفذه الدرااة إ  أربعة فصئتا الفصا ا ست احتئى ع هى االةهار اململ جهت فشهاا ع هى ةهر   
سأمهيههة  املئضههئعا أيفههدا االشهه الية اصاصههة  لدرااههة سالههت انههدرجت ضههامل ا التفههاسالن الفرعيههةا أاههباك ا تيههار 

هههة الصهههحفيةا الدرااهههةا د دديهههد املفهههايفي  العاتهههة ل ائضهههئع سيفهههت  امل الصهههحافة االل رتسنيهههةا ةاههها  اال تهههها اعا
ةاهها احتههئى الفصهها ا ست   الدرااههةا  ههان يفههذا الفصهها املههمل م املفههتخدن سأكسا هه  إضههافة إ  جتاههع البحههث سعيملههة 

 ع ى الدرااان الفاباة سصئال إ  فئان سسحدان التح يا.

 



     مقدمة

 

 ب

الصههحافة االل رتسنيههة سقههد  هها ع ههى ثمثههة تباحههثا حيههث ايفههت  املبحههث  بعملههئاع أتهها الفصهها الرههال جهها   
زا ههرا أتهها املبحههث الرههال  هرقملهها  ا ست ل فصهها بملشهه ة س هههئر الصههحافة االل رتسنيههة   العههاملا   الههئةن العههر  س  ا

 االل رتسنية. حافةستعئقان الصفي  إ  أيف  أنئاع الصحافة االل رتسنية سفئاهتاا سجا    املبحث الرالث مسان 

ههة االعمتيههة لظههايفرة ا تههها  ا ةفههاتا سجهها    تبحرهه      حههل  صههف الفصهها الرالههث لدرااههتملا ل اعا
ة االعمتية ل ظئايفر االجتااعية   الصحافةا  زا هر يفهئ عملهئاع املبحهث  سوايفرة ا تهها ا ست املعا ا ةفهات   ا

زا ر س هئريفها ساتليهان الاانئنيهة سالشهرعية هلهذه ا  ا ةفات  احتئى ع ى وايفرة ا تهالرال هلذا الفصا الذا   ا
زا رية هلذه  ة الصحف االل رتسنية ا  الظايفرة.الظايفرة ستعا

أتههها الفصههها الرابهههع سا  هههري لدرااهههتملا يفهههئ عبهههارة عهههن فصههها  هبياهههت سالهههذا انهههدر  دهههت عملهههئاع ر الدرااهههة  
ههة  قاملهها فيهه  ااههع البيههاغن س فريغ هها ستههن  ههة د ي  هها  ر حيههثا ةفههاتاالعمتيههة لظههايفرة ا تههها  التح ي يههة ل اعا

لدرااههتملاا إضههافة إضههافة إ  عههرن الملتهها م العاتههة الههت ااتخ صههت   ضههئ  التفههاست الر يفههت سالتفههاسالن الفرعيههة 
      عرضملا جملائعة تن التئصيان الت اجزغيفا   جائعة تن الملااط.
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 :اإلشكالية-1
ومهمددد طلطفو  ددد   ططأس سددد  هدددرطمرح ددد طوططخل هددد طاددد طفو   مدددحلطأومرفحدددحلطفة ددد  طوططأوتعدددلطفولة وددد ط   

طفملقب  طابدرفكطق يطأته  هطو س قبحلطفولةحلطوطإعلفد،طح ثط  مطف ه طفو ق ميوط مع  مد  طوبعق  د طأضجدوطوطمرفححلطعمر
طهد طفمل د اطفاس سدرطولةدحلف  ،أضسد ي أخالقدرهد طمبدلأططإمند ابوجدم ت طود وطوف د طوططإح ط دهفرع   دهطوطط،أوضح

فو قد  ططلطأمدوطفة  د طو ام  د طمد طعطك حل،طفهد أيطفع لفءطع  هطه طمبث ب طفملس سطابجمل موألسر طلطفجمل مع  طوط
طفاخري طهرطحقطم ة لط،طوطفو عليطع ىطحر  هضا  طوط  .فو شر ع  وهطلطك ف طفوق فضنيطوطهذ

د طفك سددا طفوديطفخللددري طفإل رفم د طفوظدد فهرمد طفخ لد  طفاطةدد لططوتعدلطادد هر  طودقدد طفاخدري طفآلوضدد طلط مع ت
دد اطوطططةدد لفالفع ددلفءطع ددىط دد هرطفة دد  طوددل ططوفودديطتع ددرطفخللددرطتقدد س طضظددرفطو دد اطفولةددحلطفإل ددرف ضددرابطمدد طف

صرفو فوديطا طد ط د طفجملدر طفجمل مدعطوفودذيططفادف طفهد ططتخ رطبعلطف اطفة دحل،طوفورفء طفويطمللطفجمل معطفاضعفطع
ط.  طفم الكه طوفوعبثوهطفوقلر طع ىط

طفوظ هر طلطتطقلف جلطخلدفططأس و به م طح ثطغ ايهت طوططعصرتل ر طهذ فوشدرع نيططأوو د ههممد ططفاطةد ل،طف
طأوطفوق دحلطأوط س  طأوط ل طفالب زفزطفمل  ق قطرغب ط  أضدا طفقدلطط،فإل دذفءوطخلفطفوة   اطوطفوة    ط ل ط

فسد ةا  طوطتةشد طح دثط طوطتبعثطفورعد طلطضةد سطودع   طم طفوظ فهرطفويطتؤرقطفجمل مع  طوطهتلدطفس قرفره
طوطهددددذفطمدددد طخدددداللطفو زط  طفالخ لدددد  طوطمدددد طلطعددددلدطحدددد الف ددددلطفو بددددريطبشدددد حلطكبددددريطوطره دددد طوطم ةدددد طوالض بدددد 

طفوظدد هر طمد طفع ددلفءف ط وطضسددمعططإالالطميددرط د  ططأصدبحأروفحهدمطي ددثططإزهدد قحدلططإتصددحلططأخدر  صد ح طهدذ
 . طفجلرفهمطفملروع طلطحقطفولة و عطاخب رفمز لفطم ط
فملر ع د ططأطدرف  م ع  طهرطلطفاس سطمس مل طمد ططبس  ك    فإلت  اووقلطفع  دطفجمل معطفجلزفهريطع ىطط

وح د دطعم دقطعد طفالم ثد لطططتظهرطفوعل لطم طفوظ فهرطفويطو   طفارف طخلريطبلأ  فاخريأضهطوطلطفآلوض ططإذ
ططططططمتدددوطقددد مطفجمل مدددعطأخدددذ طأبعددد دطخلدددري ط،ططفددد جلرفهمطفوددديطتشدددهله طفجلزفهدددر،طوسددد مطفملعددد  ريطفال  م ع ددد طلطفجلزفهدددرط

طفاخدددري طهدددرط صددد أخالقدددهط،طخطو غدددريطمسددد ال  طبدددحلططإ رفم ددد اددد هر ططت دددلطفوددديطت ع دددقطابخ لددد  طفاطةددد لطفهدددذ
حلطفه م  طول طفوع مد ءطوطفوبد حثنيطفملع صدر  ط،فهدرطمد طفوظد فهرط ،فإلضس ض  م   د طوطقلمي طقل ط وطفويططك ض ط

تقددعطع ددىطصددمي رطالطمي  دد اطفوقددلر طفو  مدد طوططك هندد طط،طوطأمدد طفجمل مددعطهتددلرطوطتزعددز طفسدد قرفرترعدد طوططفوشدد ع طفودديط
مبد طط،طسد هحلطفو هل دلطفمل د د طوطفملع  د ،طف  مطخلةهمطمس خلمنيطكدحلطوطط ل  فر س طسه  طوالخطأو   ض اطعرض ط

طوطفة   طوطفال ق دقطلطذولطفإلكرف د وطوطفوشدر عطأغدرف سد لرف،ط،طهدذفطك دهطمد طف دحلط  طفإلسدالم  طالطأخالق د طت 
ط.طفو ضع  طوطفوق فضني
دددذطعدددل طسددد ف طك ب سددد طف دددهطفخ لددد  طفاطةددد لط فودددذيطضشدددرططفاخدددري،طهدددذفطف اسدددرطفجلزفهر ددد طتعددد يطوم

طفوظد هر طف،طأكبد دهمح ال طم طفورع طوفهل عطوفخل  طض  ج طح ال طفالخ ل  طفمل  رر طفويطط و طف دذف ط هدذ
ددذطزمدد ا،طوط طأووخصدد  ،طبددلففعطفوميددري طمددثالططاسددب  ك ضدد طبددلفايهت طططإاملطت دد طوو ددل طهددذفطفوعصددر،طفقددلطبددلأ طم

د طعد د طبقد  طو هدروط ذودل،طو اص لطع دىطمدريفأطأوطمد طود به وف هد ططإل ملد طفع در طغر بد طودخ  د طع دىط مع
 مؤخرف.فك سا طفجمل معطفجلزفهريطفجلرفهمطوط
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ركدز طمدؤخرفطع دىططفام د طفوديطفو قد ر رومدعط فإلعالم د وفقعه طعدرطت  دفطفو سد هحلططوض ع  شطمعفأصبا طضسمعه ط
طفاطةددددد لفخ لددددد  ططأبخبددددد رطم فقدددددعطفو  فصدددددحلطفال  مددددد عرط دددددلرفاوطفوصدددددافططوفآلاطمت  ددددد اددددد هر طفالخ لددددد  ،ط
طفوعم    وفك ش  طعص اب ظم  طتل رطمثحلطهذ ط. طوم

طفوظدد هر طعدد د طوط ،ط صدد حبه طفوسدد بقو أخددذطأبعدد دفطأوسددعطمدد ط،طبددلأ طتددرزطلطفجمل مددعطفجلزفهددريوطفو ف هدد ططإهددذ
بددنيطمع جلدد ط فإلعالم دد ،طفو شددر ع  ،طفوقجدد ه  طوطفام دد ،طسدد خ طع ددىطكددحلطفملسدد  اي طفوس  سدد  ،طفال  م ع دد طضقدد  

ابع ب رهد طم زفود طتدزدفدطتة قمد طسد فءطفوقجد ءطع  هد ،ططإفةلطمد طفض شد ره طوصد الطفوظ هر طوفو ق  طع ىطأسب   طوط
هد اي طفملطأوم طح دثطفرتةد  طضسد طضدا ايه ط د طإفوديط صدريطإو هد طمس سدحلطفالخ لد  طأسد و  فو ط،طهند اي ط  

ط.أفال طرع طوخ فمته طفةز  
ف طأوطفب دزفزطضا  ه طأطة لطدفع فطمثد طتصدة  طحسد اب طع ه  د طرفحط،ططفوظ هر طأرب  طفاسرطفجلزفهر  هذط
س  ،طف خ ل  طوططم د    دلطضةد حطوسد   طمد ط،طفدالطضفوسد ع طفو د   لطأصدبحطحدل ثطق حلطفاطةأوطجملردطوه ف ط 

د و  طمثدري طفملخ  ة طإالطوطوس هحلطفإلعال ط د سعد طم،طوالطمندرطعد طفوعدر  طوابخلد جندلطع ضسد قحلطوسد   ططأوط طمد طفو
 .الطتص حطإالطوص ع طأفال طفورع طضسمعطع طس  ر  ه  ضقحلطأوطضلخحلطس ق طوحىتطم جرفطإالطوط

ظمد  طوتع د  طفجمل مدعطفملدليطوفملؤسسد  طلطتشدذفطأصبا طقج  طفخ ل  طفاطةد و  ميحلطفه مد  طفوعل دلطمد طم
ض دد طفو ة ع  دد طلطفالو رتوطم دد طأبض فعهدد طفوسددمع  طفوبصددر  طوفمل   بدد طوطخ صدد طفملؤسسدد  طفإلعالفة  م دد طوفإلق  م دد طوط

ط.فآلوض طفاخري 
مدد طططط طفوثدد ر طفو   و   دد طوطوضظددرفطو  ددلاي ططوفوددذيطفو لدد رطفمل زف ددلطفوددذيطتشددهل طخ ددقطم فسدد  طو أد طف

ط مد طفوسدر عطوفو لد رطفهل هدحلطلطت  و   د طفالتصد لططفإلعال كبري طخ ص طلط  وفالتص لطوع ىطفورغمطم طهذفطفو
طفإلعدال عرطعد طمرح د طمد طمرفحدحلطفو لد رطفو   ود  رطلطوسد هحلطفإاطاه رطفوصا ف طفالو رتوض  ط ،طأبع ده ب حلط

طفو س ه طفالو رتوض  .وفالتص لطفويطتع ملطع ىط

دددرسطغ وب ددد طفملؤسسددد  طفإلعالم ددد ططط و رتوض ددد طع دددىطفوشدددب  طم فقدددعطإطإضشددد ءع دددىطولطادددحلطهدددذفطفو لددد رط
ملسدد خلم ه ططوفودديطت دد حاهددر طفوصددافطفالو رتوض دد طفودديطتقدد  طع ددىطتعددلدطفو سدد ه ططفإلطدد رفوع ب ت دد طولطهددذفط

طفا خددري طت سددمطلمددعطفملددزفايطفو   و   دد طفمل دد فر طلطعددل طإم  ض دد طفوباددثطدفخ هدد طوحةدد طوطب عدد طصددةا هت ،طفهددذ
ق قط هد هرطوعم  د طفالتصد لطوهد طت صد حلطفورسد و طو جمهد ر،طوس هحلطلطوس   طوفحل ،طبقصلط طوإحدلفأفهلدل طفو

طفو أ ريطفملل   .

طفوظدد هر طط ل ددقطأصددبحطوزفمدد طع ددىطوسدد هحلطفإلعددال طفجلزفهر دد طخ صدد طفالو رتوض دد ،طفاله مدد  ط ددذ ومدد طهددذفطفمل
ع دددىطأسددد سطأهنددد طفرضددد طضةسددده طلطفو فقدددعطفال  مددد عرطو شددد ر طفجلزفهدددري،طي دددثطأهنددد طأضدددا طاددد هر طالطمي ددد ط

سدددأطملب عددد طأوطصدددافطفمل فقدددعطفإلخب ر ددد طفجلزفهر ددد طسددد فءطك طوتزف دددلطعدددلدفض شددد رططولطادددحل،ط ه هددد  ضددد طةبعددد طو
طدرفسدد طهددطفالضرتضدد ،فو رتوض دد طك م دد طع ددىط ططددرقطمع جل هدد طذتزف ددل طفة  دد طإ دد  طمدد طفمل فقددعطبمي دد طفو عددر طإ فطفو
طخ س.طوفو ط  طبش حلفمل فض عطفمللروح طع ىطفوس ح طفحمل   ططومس  رهت طملخ  ف
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:طدرفس  ططوت الدطإو  و   ططلطفو س ؤلطفوره سرطفو  
زائرية؟  فيماطط ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف الصحافة االلكرتونية ا طتتمثل أطر املعا
لر،طضم طهذفطفو س ؤلوط ط:فآلت  طةرع  فاسئ  طفوط 

 ط؟بظ هر طفخ ل  طفاطة لط  طم قعط زف رسم طمل طفه م
 ط؟فملخ  ة طمل ض  طفخ ل  طفاطة لطو ج فض طفمل قعطفالو رتويطفمللروسم طمل طإح ط ط
 طفوع  طو م قعطفالو رتويطف م ط  مثحل  ؟طإزفءطا هر طفخ ل  طفاطة لطلروسفملطفال 

  طفولرفس ؟فاض ف طفوصاة  طفويطمتطفس خلفمه طلطع  ططأهمهرط م
 ط؟طلطت ووهطمل ض  طدرفس  طأبرزطفملص درطفويطفع ملطع  ه طفمل قعطفالو رتويطف م طت مثحل
 ه طفمل قعطفالو رتويطفمللروس ط؟ا هر طفخ ل  طفاطة لطلطفجلزفهرح لططم طض  طفوق مطفويطتجم
 ؟لطقج  طفخ ل  طفاطة لطلطفمل قعطفمللروسطفوشخص   طفوة ع  طأبرزطف م طت مثحل 
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  :املوضوع أمهية-2
  طفولرفس فإلعالم  طوظ هر طفخ ل  طفاطة لطلطك هن طم طفولرفس  طفويطتلرسطفملع جل ط ترزطق م طهذ

فوصا ف طفالو رتوض  طفجلزفهر  طي ثطملطض م  طم طفةص لطع ىطإيطرس و طأوطمذكر طدرس طهذفطفمل ض  ط
طفولرفس طط بعطفجلل . طل لفطمم ط علرطهلذ

 طفو عر طتش  حل طعم    طل طفإلعال  طوس هحل طت عبه طفوذي طفولور طمعرف  طل طفولرفس  طهذ طتة لت طأا طمي  
فال  م عرطم طخاللطم طتقلمهطو طم طمع  م  طوتةسريف طو  ال طهلذفطفمل ض  طوفويطتس همطبقلرطط

طكبريطلطإدرفكطفو فقعطفال  م عر.
 ه طلطم ف ه طفوظ هر ط طفولرفس طلطفو ق  طع ىطف ع   طوس هحلطفإلعال طخ ص طفالو رتوض  طم تس علتطهذ

عال طوفخ ل  طفاطة لطابورتك زطع ىطفوصا ف طفالو رتوض  ططم طخاللطكشفططب ع طفوعالق طبنيطوس هحلطفإل
طفإلعال ط طوس هحل طابه م   ظى طفجمل ال طفويط طم  طكمج ل طفخ ل  طفاطة ل طوا هر  طإعالم   ك س   

طفجلزفهر  .
  اختيار املوضوع: أسباب-3
طفخ   رطفمل ض  طف م ط  ر:ططأسب  ت مثحلط      
 فوديوطضقصطفاي أطوفولرفس  طفملرتبل طبظ هر طفخ ل  طفاطة لطوالس م طفولرفس  طفوع م  طفمل خصصد ط 

طفوظ هر طووس هحلطفإلعال .طترب  طبنيطم ض  طهذ
 ، طفوظ هر طلط مع طكم طوك ة طوه طم ط ؤكلطح   طفجمل معطود وطفقد طو  شدر ع  طفوق ض ض د  فس ةا لطهذ

طفسددد مياللطوسددد هحلطف ددد طفو قددد  طع دددىطأسدددب  طوإمنددد طإ إلعدددال طابع ب رهددد ط دددزءطمددد طهدددذفطفجمل مدددعط سددد  ز طع  
طفض ش ره طوأاثره ط

 كشفطفوميم  طلطفوعالق طبنيطضشدرطأخبد رطوم ضد ع  طفخ لد  طفاطةد لطلطفو فقدعطوفو صد  رطفإلعالمدرط
طهل طم طخاللطتقلميطفة  لطفملقرتح .

 طفاخر طلطفوصا ف طفالو رتوض  طفجلزفهر  .ومت  زه طع طابقرطفوقج ايططمةه  طفوقج  ل لط
 طفجلرمي طوفوصل طفوذيطأخذتهطدفخحلطفجمل معطفجلزفهري طلطفآلوض طفاخري .طفضشمي لطفورأيطفوع  ط ذ
 . طفوظ هر  فورغب طوفمل حلطفوشخصرطلطفوباثطا طكحلطم ط  ع قط ذ

ط
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ط:طالدراسة أهداف-4
ق قطفاهلف ططططططط ط ططفو  و  :هتل طفولرفس طإ
 مع جل طفوصافطفالو رتوض د طوظد هر طفخ لد  طفاطةد لطلطفجلزفهدرطوتق د مططر قد طت وهلد طفو شفطع ططب ع ط

طو م ض  .
 . طفوظ هر طفو شفطع طمل طفو  فزاطلطمع جل طفمل فقعطفالو رتوض  طهلذ
 مسددد رطفةدددلطمددد ططمدددعطفمللروسددد مدددل طت ففدددقطأوطتعددد ر طفوقددد مطفمل جدددم طلطفمل فقدددعطفالو رتوض  فو عدددر طع دددىط

طا هر طفخ ل  طفاطة ل.
 .طل لطحجمطفه م  طفوصا ف طفالو رتوض  طبظ هر طفخ ل  طفاطة ل
 . طفوظ هر طفو عر طع ىطمل ططرحطفوصا ف طفالو رتوض  طفجلزفهر  طو ج فض طفملخ  ة طهلذ
 طلطفجمل مددددعطفجلزفهددددريطمدددد طخدددداللطوسدددد هحلطفإلعددددال طفال و رتوض دددد طمعرفدددد طأسددددب  طفالخ لدددد  طودوففددددعطفض شدددد ر

طفجلزفهر  .
 فو عددددر طع ددددىطمدددد فط طفوقصدددد رطفودددديطت ف ههدددد طفوصددددا ف طفالو رتوض دددد طفجلزفهر دددد طلطمع جلدددد طقجدددد  طفخ لدددد  ط

 فاطة لطلطفجلزفهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

ط
 

ط
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 املفاهيم: ديد-5
  الصحافة:*
ططط:ومي -أ
فودديط   دد طف هدد طمصددلرطمشدد قطمدد طفوةعددحلطصددافطوابوةدد حا.طووردطلطوسدد اطفوعددر :طفوصددا ة طهددرطفوصددا ف طططط

ط.1وتعه طصا هفطوصافطوابوجمطأوطفوس  اا
سب طإو ه :طصِّا ليط شره طلطصا ة طأوط  طوفو ط.2فوصيِّا ف :طمه طم طجيمعطفاخب رطوفآلرفءطو 

طصافطإبرفه مطوم سى{ط ز حلي:ط}إاطهذفطوةرطفوصافطفاو و  ءطلطفو 
زو طع  هم 3 طفو   طفوسم و  طفمل طمبع

ططط:اصطالحا-ب
م د ،طوهدرطسد بق طملعظدمطوسد هحلطفوصا ف طططط ةدعطفجمل مدعطوفو  هرطمه طفوباثطع طفةق هقطوضشره طبلرقطرود ل طت

 .4فإلعال طوفو   و    

طط:اإلجرائي التعريف-ج
و   هد طفوصا ف طأوطمه طفمل  ع طكم طتعر طهرطعمحلط ق صرطع دىطتدعطفاخبد رطفمل  عد طلطودىتطفجملد ال طططططط
طفملع  م  طفملقلم طو جمه رطذف ططمع طمصلفق  .ضرور طأاطت  اطهذ
ططالصحافة االلكرتونية:*
 : اصطالحا-أ

ت ع طفو سم   طلطهذفطفو  طم طفوصدا ف ،طفه ودلطمد ط ل دقطع  هد طفسدمطفوصدا ف طفو مب  تر د ،طفوصدا ف ط   
أ جدددد ططو ل ددددقطع  هدددد فورقم دددد ،طصددددا ف طفالضرتضدددد ،طأوطمدددد ط سددددم ه طابوصددددا ف طع ددددىطفخلدددد ،طأوطصددددا ف طفملدددد فط ،ط

ل ددددلط طفالو رتوض ددد طو ددد طفملصدددل ا  طحدددد لطفوصدددا فطوضظدددرفطو عدددلدفوصدددا ف طفوبل  ددد طأوطفوصدددا ف طفو ة ع  دددد ،ط
 فو سم   طفمل  ع .طوو محلطهلذم حلططتعر ف
دددريطسددد  م اطلطتعر ةدددهطو عدددال طفالو دددرتويطأباطهدددذفطفاخدددريطهددد طعبددد ر طعددد طضددد  ط ل دددلطمددد طط فدددري طز دددلطم

طعدد طفإلعددال طفو ق  دد ليطفإلعددال ط شددرتكطمددعطفإلعددال طفو ق  ددليطلطفملةهدد  طوطفملبدد ددطفوع مدد طوطفاهددلف ،طوطمدد طمي ددز
 دل ططأضهط ع ملطع ىطوس   ط ل ل طم طوس هحلطفإلعال طفةل ث طوطهرطفولموطبنيطكدحلطوسد هحلطفالتصد لطفو ق  دلي

إ صدد لطفملجدد منيطفملل  بدد طأبودد  لطم م ددز طوطمددؤ ر طبلر قدد طأكددر،طوهدد ط ع مددلطبشدد حلطره سددرطع ددىطفالضرتض دد طفودديط

                                                           

ط.14سطط،2006،طبريو ،فولفرطفجل مع  ، وتطورالصحافة نشأة ط،هاللطتت  ط- 1
،طفارداط،و     طفوع ملرط لفرفلطعصرطفوع مل طف،ططوفو ا هفطفجلل ل ،طفملة ه مطفاس س  طواالتصالمدخل إىل اإلعالم  ،رح م طع س يط- 2

ط.119،طسط2008
طفاع ى.،طس ر ط19-18فوقرفاطفو رمي،طفآل  طط- 3
طسطط- 4  .120رح م طع س ي،طمر عطسبقطذكر
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وه كطم ط عدر طفوصدا ف ط،ط1ة طبلر ق طفو رتوض  طي  فملخ  طت  حطو عالم نيطفرص طكبري طو قلميطم فدهمطفإلعالم  
شددد رطفو دددرتويطدوريططد ددد يطع ددددىطفاحدددلفأطفجل ر ددد طسددد فءطفملرتبلددد طمب ضددد ع  طع مدددد ط طأوفالو رتوض ددد طأبهنددد :ط م

مب ضدد ع  طذف ططب عدد طخ صدد ،طوط دد مطقرفءهتدد طمدد طخدداللط هدد زطك مب دد ترطوطغ وبدد طمدد طت دد اطم  حدد طعددرطوددب  ط
ط.2ة طفالو رتوض  طأح  تطت  اطمرتبل طبصا ة طملب ع  فالضرتض ،طوطفوصا 

ضشره طع ىطفالضرتضد طسد فءطك ضد طضسدأطأوطىطأهن طفوصافطفويط  مطإصلفره طوطمي حلطفوبع طلطتعر ةه طع وطط
سأطفمللب ع ،طأوطكجرفهدلطوطإصلفرف طفو رتوض  طوصافطورق  طأوطم  زطاهمط  ط دال طفو رتوض د طو سد طاي طفو

طط    د يطمزجيد طمد طفورسد هحلطفإلخب ر د وطط(on line news paper)هل طإصلفرف طع د  طملب عد طع دىطفود رقط
ط.3فخللم  طفملر ع  فوقصصطوفملق ال طوفو ع  ق  طوفوص رطوط

ببسدد ط طع ددىطأهندد :طفوصددا ف طفودديطتدد مطمم رسدد ه طع ددىطفخلدد ط on line journalismeمي دد طتعر ددفطوطططط
ل ددلفطلطمعظددمطفو4فملب وددر طت ددلطفوصددافطوط،طح ددثط شددريطهددذفطفو عبددريط ب دد طإ فجملددال طفالو رتوض دد ط  دد اب طفا 

ط.5فملس ق  طأيطفويطو وطهل طأيطفم لفدطورقر
تعر طأ ج طأبهن :طفملصل حطفوذيط ل قطبص ر طع م طع ىطفوصا ف طفويطتس عنيطابة سب  طفالو رتوض د طوططططط

شددددرض دددد ،طلطك فدددد طعم  دددد  طفإل طفوصددددا ة طفوالورق دددد طفودددديط دددد مطضشددددره طع ددددىطوددددب  ططوهدددد طمصددددل ح،طوفو  شددددريطإ
ط.6فالضرتض 

شدددرطف هددد طفإلخبددد رط Multimédiaوهدددرطوسددد   طمددد طفو سددد هحلطم عدددلد طفو سددد ه طططط ددد ات طوفملقددد ال طوك فددد طفوة
صد سطوبرقمطمس سحلفوصاة  طعرطوب  طفملع  م  طفولوو  طفالضرتض طبش حلطدوريط ،طابس خلف طتق   طعر طفو

،طسد فءطكد اططفوقد ردطمد طوتصحلطإفو ة ع   ،ططوبع طفمل زف طوفورس  طوفوص رطفمل ارك  خداللطو ود طفة سد طفآل
ط.7هل طأصحلطملب  ،طأوطك ض طصا ة طفو رتوض  طخ وص 

 عرفهددد طفودددلك  رطفددد  زطعبدددلط طفوشدددهريطع دددىطأهنددد طعبددد ر طعددد طت  مدددحلطت  وددد  رطحدددل ث،طبدددنيطأ هدددز طوططط
سددد قطوتصدد فطفملع  مددد  لطفو خدددز  ططوإم  ض  هتددد طفهل ه دد فة سددب  طفالو رتوض ددد ط لطأيططوإم  ض ددد طفسدددرت  عه طوفو 

طقر د طفو رتوض دد طفو   ود  رطفهل هددحلطلطوسد هحلطفالتصدد لطفجلم هري د طفوديططوبدنيطفو لدد روقد ،ط د لطفوعدد ملطإ بةجدد ه ط
 .8صميري 

                                                           

زائرية إهل  طب   جر،طط-1  اهات القراءالصحافة االلكرتونية ا ،ط3،ط  مع طفجلزفهروفالتص ل،طمذكر طو حلطوه د طفمل  س ريطلطع   طفإلعال طوا
ط.31-30،طسط2011

ديثة والتطبيقات اإلعالميةالصحافة االلكرتونية بعز ز،ططإبرفه مط- 2 ط.53سط،2011،طدفرطفو    طفةل ث،طفوق هر ،طا
شرطالصحافة االلكرتونية يف الوطن العريبعبلطفامريطفوة صحل،طط- 3 ط.78،طسط2006طفاردا،،طوفو  ز ع،طدفرطفوشروقطو 
ط.41،طس2005فوق هر ،ططفو ب ض  ،،طفولفرطفملصر  طوتصم مطفمل فقعدرفس  طلطفو ة ع   طالصحافة االلكرتونية: فو ب ا،ططور فطدرو شط- 4
،طسطط- 5  .78عبلطفامريطفوة صحل،طمر عطسبقطذكر

،طسط -6 ط.27إهل  طب   جر،طمر عطسبقطذكر
شرطوطفو  ز ع،طفوق هر طمصر،الصحافة االلكرتونيةرض ،ططأمنيطعبلطفو ف لط -7 ط.95س،ط2007،طدفرطفوةجرطو 
،طسطط-8 ط.78عبلطفامريطفوة صحل،طمر عطسبقطذكر



ل األول                                                                              هجي         الف اإلطار ال  

 

13 

ددد كطمددد طوطططط دددلدفطع دددىطأهنددد طضددد  طمددد طفالتصددد لطبدددنيطفوبشدددرط ددد مطعدددرطفوةجددد ءططوضدددعطو صدددا ف ه فالو رتوض ددد طتعر ةددد ط
دد اطوفالتصدد لطفاخددر طووددب  طفملع  مدد  فالو ددرتويط لطفوصددا ف ططوآو دد  طومهدد رف طفوعمددحل.طتسدد خل طف ددهطضةددوطف

فالو درتويطك سد  طوالتصد لططوفسد خلف طفوةجد ءفملع  مد  طفوديطت م ودىططوآو د  طتق د  طمهد رف طفو رق  طإض ف طإ
ومع جلدد طو  ددحلطوضشددرطمبدد طلطذوددلطفسدد خلف طفو سدد ه طفمل عددلد طفملخ  ةدد طفودديطت دد حطفو ة ع  دد طمددعطفمل  قددر،طالس قصدد ءط

ط.1و جم هريطعرطفوةج ءطفالو رتويطوغريطفآلض  فآلض  ططفاضب ء
همطمددد عرفددد طفوصدددا ف طفالو رتوض ددد طكدددذولطأبهنددد طكدددحلطم قدددعطدمدددحلطمع  مددد  طلطفوشدددب  طفولوو ددد طوططط طومددد

مند ذ،طملبد  ،طأمد طفودرأيطفومي ود طهد طأاطفوصدا ف طفالو رتوض د طتشدمحلططوود وطهلد قصره طع ىطفوصافطفويطتصدلرط
طفوعددد ملطم دفمددد طع دددىطأيطم ددد اطلطوتدددلفرطلمقدددرطهلددد ططوأهنددد طالفوصدددافطسددد فءطكددد اطهلددد طمث دددحلطملبددد  طأ طملط  ددد ،ط

ط.ط2وب  طفالضرتض 
عرف طع ىطأهن طض  طم طفوصا ف طتسد عمحلطفو سد ه طفالو رتوض د طفمل عدلد طلطضشدرطم دهتد طفوصداة  طأغ بهد طاهدرطوطططط

.ط3وفض شدد ره طاثض دد أدفههدد طأوالططوفالتصدد لطوهددذفطو اسددنيض  جدد طالع مدد دطفوصددا ف طفو ق  ل دد طت  و   دد  طفملع  مدد  ط
صد سطفوصد  ططوأاطفمل د  وفوصد ر طفمل  ض طو صا ف طفالو رتوض  طو س طضص صد طفقد ،طبدحلطمي د طأاطتجدمطل ضد طفو
طط.4ف ل  ا،طتبع طو ل رطفوصا ة طفو قطووقل  طفمل ارك 

 عدددددلطمصدددددل حطفوصدددددا ف طفالو رتوض ددددد طفاكثدددددرطفسددددد خلفم طمددددد طفملصدددددل ا  طفاخدددددر ،طإذطأضدددددهط شدددددمحلطفوصدددددا ف طوطط
ت د اططكأا-offline-لطو  ه طفوميريطمب ورططأو-online-فالو رتوض  طس فءطك ض طبش  ه طفملب ورطأوطفوة ريط

فملثدد ل،طكمدد طأهندد طمدد طسددب حلططع ددى-CDs-فوجدد ه  طه وددلطضسددأطمدد طفوصددا ة طم  حدد طو قددرفءطمدد طخدداللطفاقددرفسط
صطأوطمدعطفوقدرفءطف Interactive فملم د طأاطت د اطتة ع  د  آلخدر  طأوطمدعطفوقد همطت د حطو قد ردطأاط  ة عدحلطمدعطفود

ه طأ ج طميابالتص ل،طوط ه طأهن طصا ف طفو رتوض  ت  اطتة ع   طوططأال  ةرطذولطع ط.5الط 
وهرطعب ر طع طو حلطمع صرطو صا ف طي ثطفملعروف طأ ج طابوصا ف طفورقم  طوفوصا ف طفالو رتوض  طوططط

 .6  مطت ز عطفحمل   طفو ار ريطفخل سط  طع ططر قطوب  طفالضرتض طع  ططب ع هطأوطبثهطع ىطفو  ةز  ا
،طأض فعهد تعدلدطوطط تعر فط  معطوطو محلطو صدا ف طفالو رتوض د ،طوطذودلطو ل رهد طفملسد مرطإفوصع طفو ص لطفم طط
هدددددد طفوصددددددا ف طوط شددددددرطخالهلدددددد ،طح ددددددثطتسدددددد خل طمصددددددل ا  طعل ددددددل طو صددددددةه :طمدددددد طب  دددددد  طفو سدددددد ه طفودددددديطت ت

                                                           

ع اططفوة  حع رطعبلططط-1 ولوجية ،ك شرطالصحافة االلكرتونية: يف ظل الثورة التك ،ط2014طفاردا،،طعم ا،طوفو  ز ع،طدفرطفو  زوريطفوع م  طو 
ط.8س
،ططخ ولطأمنيطعبلطفوة  حط-2 ية يف فلسطنيأمع  مية السياسية الفلسطي ،طمذكر طالس  م لطم ل ب  طفةص لطثر الصحافة االلكرتونية على الت

م  طفوس  س  ع ىطدر  طم  س ريطلطفو خل  ط ج حطفو ط  ،ط،وفو  ط.30،طسط2008طف سلني،ط  مع طفو
ع ا،طط -3 شرطوطفو  ز ع،طعم ا،طفاردا،ط،طدفرطفو  زوريطالصحافة االلكرتونيةع رطعبلطفوة  حطك ط.9،طسط2014فوع م  طو 
ملطفوش خ ر، -4 الس احملافظات رؤ طعبلطفهل ديط مل ل ب  طفةص لطع ىططفس  م و ه،طرس و طتغطية الصحافة االلكرتونية العراقية النتخاابت 

ط.33،طس2010فاوس ،طدر  طم  س ريطلطفإلعال ،ط  مع طفوشرقط
م دطعزطط -5 شأ طوطفو ل رطوطفملم زف طوطفوس ب   ،طدرفس طعرب  ،طقلر،ططالتفاعليةالصحافة االلكرتونية  ،طملطفر لط ط.280،طسط2001:طفو

6 - christiana Ogeri chukwu."online journalim and the changing feature of traditional media in nigeria". 

international journal of african society cultures and traditions, Vol.2,No.3,pp.1-9, decembre 2014. 
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 Webضسدأطفو رتوض د طط،Web،طصدا ف طفود ف ط internetصدا ف طفالضرتضد طط، Electronicفالو رتوض د 

Editionطصددددا ف طف ر دددد ط،online ففرتفضدددد   ،طصددددا فVirtualطصددددا ف طفو سدددد ه طفمل عددددلد ،طفوصددددا ف ط،
طأمندد فطمدد طفوصددا ف طفالو رتوض دد طفوالورق دد ،طك هدد طوطط...Interactiveفو ة ع  دد ط طفملصددل ا  طك هدد طتشددريطإ هددذ

هدددد طتخ  ددددف شددددر،طوططصددددافطفو رتوض دددد ،طو  دددد طمي دددد طفوقدددد لطأباطفوصددددا ف طمدددد طح ددددثطفاسدددد   طوطوسدددد  طفو مدددد طه
طابالسد ع ض طبشددب  طفالضرتضدد فالو رتوض د طهددرطأيطإصدلفرطالطورقددرط د مط وسدد ه ططأيعرضددهطع دىطفوشددب  طأوطوط إصددلفر

طأخر طغريطورق  .

ود وطهلد ط  جم طذولطفولبع  طفالو رتوض  طمد طفوصدافطفو رق د طع دىطودب  طفالضرتضد ،طفوصدافطفالو رتوض د طفوديطوط
ط.ط1صا ف طفمللوت فقعطفملؤسس  طفوصاة  طفملخ  ة طوطم طأصحلطورقرطع ىطفالضرتض طوط

طالتعريف اإلجرائي: -ب
م عددلد طفو سدد ه طي ددثط دد مطضشددرط  فهدد طعدد ططر ددقطفسدد خلف ططإعالم دد فوصددا ف طفالو رتوض دد طهددرطوسدد   طط

شددرطف هدد طفملع  مدد  طوطفوقدد ردطمدد طخدداللطو ودد طفو طإطو صددحلوددب  طفالضرتضدد ط دور دد طفاخبدد رطبلر قدد طمب دد تر،طوت
صطوفوص  طوفوص ر طوططوآض  طابس خلف  ططأ ج .فوة ل  طفو

طضالح طأاطفو ع ر فطت ةقطع ىطم طوطططط طط  ر:م طخاللطم طسبقطذكر

طوفو ميري.فالو رتوض  طهل طم ز طفولور  طط*طأاطفوصا ف 
ط*طأهن طالطأتخذطفوش حلطفو ق  ليطفو رقر.

طقسمنيطمه :طأاطم دهت طو سد طعبد ر طعد طضصد سطم   بد طفاسد ط قسمطإ طفوصد  ططوإمند طت عدل *طأهن طت ذودلطإ
ط.وفوص ر 

ططوفوقدلر طع دى*طأاطفوصا ف طفالو رتوض  طم م ز طع طفو رق  طم طخداللطفوسدرع ط هد ،طإضد ف طإ صد سطوتخز  مع جلد طفو
ط.إعلفدطأرو فطخ سط  

ة اإلعالمية:* طططاملعا
 : فملع جل -أ

دلم طضقد ل:طط" Traitement" ك م طمع جل طلطفو مي طفوعرب د طمشد ق طمد طفعدحلطعد ج     ابو ميد طفوةرضسد  طفع
3زفووهطودفوفطأيطوع جلهطعال  طومع جل ط،2ع جطفامر:طأص اهط ع جطفملش    

 ط.

 
                                                           

شرطوااللكرتونيةفن التحرير الصحفي للوسائل املطبوعة  م دطع مطفول  ،طو  ىطعبلطفجمل ل،ط-1 فوق هر ،ط،ط1،طفوفو  ز ع،طدفرطفوسا  طو 
ط.345،طسط2008

لق طفوعرب  طو رتب  طاملعجم العريب األساسي ،وآخروافمحلطفوع  لطط-2 ط.858،طد ،طسطوفوثق ف طوفوع   ،طفمل
لطعزوزط-3 ة الصحفية النتفاضة األقصى.طه ط.5،طس2006،ط  مع طفة ،طخلجر،طابت ،طوفإلعال ،طمذكر طو حلطدر  طفمل  س ريطلطفولع  طاملعا
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ة-ب  : اإلعالمية املعا
دددد ولطفوعددددر ،طوتقددددلميطفوقجدددد  طأوطفملشدددد   طأوطططططط طفو ددددلخحلطفمل عمددددلطمدددد ط  ضدددد طفوصددددا ة طلططر قدددد طت تعدددد

ق ددقطهددل طأوطأهددلف طفوصددا ة طحددلأ،طوذوددلطابسدد خلف طفاسدد و  ط ط وفو ق دد  طفملالهمدد طوذوددلطمبدد ط ددؤديطإ
 .1هلذفطفو لخحل

طقج  ططهرطعم   طكشفطف ه  وط ط.مع  وفسرتفت ج   طفو ميل  طفإلعالم  طم طقبحلط ه طم طاب 
د ولطوعدر  طفمل ضد ع  طوطر قد طت طهرطت ولطفوصاةرطمل ض ع  طمع  طم طخاللطمجم اطفورس و طفخل ص ط دذ

طفورس و طع ىطصةا  طفوصاف ط.2 فورس و طم طح ثط  فه طوأ ج طفوش حلطفوذيطتظهرطبهطهذ

ة-ج    :إجرائيا اإلعالمية املعا
ميل د طفإلعالم د طو سد هحلطاد فهرطت  ةد ،طتد مطمد طخداللطفو م  طهرطعب ر طع طتشدخ صطوقجد ايطوطفملع جل طفإلعال     

فملره دد طأوطفوسددمع  طفوبصددر  طوعددرطوسدد هحلطفإلعددال طفالو رتوض دد طفةل ثدد ،طفالتصدد لطفمل   بدد طأوطفملسددم ع طأوطفإلعددال طوط
ط.إجي دطح  لطهل طوفوظ فهرطو وو فطخب ايطبع طفوقج ايطو ش

 ظاهرة االختطاف:  *
ظددرطعدد طأسددب   ،ط: عرفدد طع ددىطأهندد : الظاااهرة-أ أوطبعبدد ر طأخددر طوددرءطوقدد هعطخددر طمدد طلطأ دد طةظدد طبميدد طفو

طوط هتس ل عطتلركطو  د تعر فطفوظد فهرطفال  م ع د طلطمعجدمطمصدل ا  ططو  ءطأ ج ،طوصةهطأوطفةل ثطع
فوديطتسد دط معد طمد طفجمل معد  طفإلحس سطمن ذ،طم طفوعمحلطوفو ة ريطوططع :هن طعب ر طفوع   طفال  م ع  طع ىطأ

ر  فويطجيلطفافرفدطوط ط.3وتة ريهمع ىطإتب عه طلطعم همططأضةسهمط
طو  دطأوطحلوأطورءطغريطمأو  ط الح ططالتعريف اإلجرائي:   فوظ هر طابملةه  طفوع  طفإل رفهرطتشريطإ

طفوق   لطفجمل مع،ط طفامر.فملع  م  طفمل ع ق ط ذفططوتعطبع ب لو  ططوابو  
 االختطاف:-ب
بقد  ططوفض دزف طفامدربسرع ططوفاخذطو شرء،طوفالخ السطوه طفالس ال فالخ ل  طمأخ ذطم طفخللفطلغة:  -

طفملع يطلطفوقرفاطفو رميطوق وهططو  ءطفو ة ،طوسرع  : ذ :م طحد هلم ططوا لفطفو س ططتع  إالط طوق ودهطتعد 
:م طخلفطفخللة طفأتبعهطوه  طاثق  ط مد ط الحد طلطفو ال دلط ط   دطفورقطالفطأبصد رهم طوطوق وهطتع 

 .4فو مي يطوالخ ل  طأضهط ق  طع ىطفاخذطفوسر عطأوطفالخ السطفوسر ع
                                                           

ة ف ت ،ع رطمرفدطفوعز زطرو لطب  ل،طط-1 مية االقتصادية يف الصحافة العراقية، املعا ،ط99فوعلدط،   طك   طفآلدف طاإلعالمية لقضااي الت
ط.889،طس2011

ف األسري يف الصحافة االلكرتونيةطع  يب،س ر طط-2 ة اإلعالمية لقضااي الع ،طمذكر طفس  م الطمل ل ب  طفةص لطع ىطوه د طفمل  س ريطلطاملعا
ط.22،طسط2009  مع طفوشرقطفاوس طو لرفس  طفوع   ،طفإلعال ،طك   طفآلدف ،ط

طط.معجمطمصل ا  طفوع   طفال  م ع  ،طفجن  زي،طفرضسر،طعريبط 3-
زائريظاهرة اختطاف األطفال يف اجملتمع طمص ب ح،ف ز  طط-4  طفوس دس،طفةم   طفولوو  طو لةحل،طواآلاثربني العوامل  ا ،طأعم لطفملؤمترطفولو

ط.2،طس2014طرفب و،ط
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طأوطفع ق ودهطأوطط:اصطالحا - طأوطفوقدب طع  دهطأوطأخدذ فالخ ل  طه طضقحلطفولةحلطدواطفوث م طعشرطأوطحجدز
طبصة طمؤق  طأوطدفهم طابس عم لطفوق  طأوطفو هل لطأوطفخللف  طأوطأسر ط.1فح ج ز

فالخ لددد  طهددد طعم  ددد طالطأخالق ددد طمتددد رسطلطحدددقطفاطةددد لطدواطسددد طفورودددل،طقصدددلططالتعرياااف اإلجرائاااي: -
طأوطحىتطو م   ر طهذفطوططو سل  ط مإة قطأضرفرطضةس  ط زفع  طفوع ه   طأوطفالب زفزطفمل  طأبعج ههم.بسب طفو

هجها: -6  نوع الدراسة وم
 الدراسة: نوع-أ
طإاطفوسم طفوره س  طفوديطمت د زط د طفوباد أططط دلد طي  د طإ لد يطع دىطمشد   ط فوعم  د طت جسدلطلطأهند طت

طمدد طدددلده طبشدد حلطوفضددح،طوهددرط مدد ط  صددل طهلدد طابولرفسدد طوطفو ا  ددحلطمدد ط  فضبهدد طفمل عددلد ،طوهددرط دد ،طإ
ددد كطخ دددحلطأوطغمددد  طأوط طه تعدددلطمددد طأهدددمطفخللددد ف طفوباث ددد طفاسددد سطفوددديط قددد  طع  هددد طفوبادددث،طأوطأهنددد طتعددد

فطقج  طم ط طفوباثطوفولرفسد طوفو ا  دحلطمش   طت   أوطم قفطم طأوطا هر طم ،طي ثط  ،طت لطفملش   طإ
دد كطمشدد   طأوطادد هر طع م دد طتددرزط ددلم طت دد اطه وفو صددفطمدد طخدداللطبعدد طفإل ددرفءف طفوع م دد طوطفوعم  دد ،طوع

طض د هوطخ صد ط د ،طوفخلدرو،طابسد      طوطط طدرفس ه طع ططر قطفاسد   طفوع مدرطو  صد لطإ ك  بد طفة   طإ
 .2ت ص   

طوفويطتلورططططططط لر،طدرفس  طهذ و  و  ه طح لطمعرف طفطرطفملع جل طفإلعالم  طوظ هر طفخ لد  طفاطةد لطإوت
هوطفملسددددارطفإلعالمددددرط لطفوصددددا ف طفالو رتوض دددد طفجلزفهر دددد طضددددم طفولرفسدددد  طفو صددددة  ،طوفع مددددلتطف هدددد طع ددددىطفملدددد

طط.كع  طولرفس  ططم قعط ط زف رس طوقم طب ال لابس خلف ط  حلطفحمل   طكأدف طجلمعطفوب  ت ،ط
وفهلددل طفوع مددرطمدد طفايدد أطفو صددة  طهدد طتصدد  ريطو  فقددعطفملددلروس،طرهدد طذوددلطفهددرطالطتسدد خل طفوةرضدد   طلط
ه ه دد ،طو  هندد طو سد طأيدد اثطتةسددري  طو عالقدد  طفوسدد هل طبدنيطفمل ميددريف ،طبددحلطتسدد خل طفو سدد ؤال ط ق دقطض  هجهدد طفو

ه ه  حىتط  م  ط ط.3فوب حثطع ىطفو ل  رطفوس  مطملس رف طفوباثطوفقطم ط س ج  طاهلففهطفو

طفك شد  طفو قد هعط ل دلطخص هصده وصدة طدق قد ططووصدفطفوظد فهروفولرفس  طفو صة  طهتل طإ ك ة د طأوطكم د طططو
طص رهت طفة و  طوك فطوص  ابو شفطع  طفة و طفوس بق طو ظ فهرططوكم طتق   بدؤطمبد إ د ولطفو   طسد   اطع  دهطو

 .4ومس قب ه طلطفملس قبحلطوابخ ص رطفهرطهت مطمب ضرطفوظ فهرطوح ضره 
 
 

                                                           

ط.2فملر عطفوس بق،طسط 1-
لطمح لطط-2 شرط صراع،االجتماعي تكامل أم  وشبكات التواصلالتلفزيون طفو م مر،مه لطو  ط.19،طسط2017،طعم اط،وفو  ز عدفرطأ
اهج البحث العلمي استخدام  أمحلطب طمرس ر، -3 ط.85،طس1993طبميلفد،،طدفرطفوشؤواطفوثق ف  ،طمصادر املعلوماتم
امعيةمروفاطعبلطفجمل لطإبرفه م،طط-4 شرطأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل ا ط.40،طس2000طعم ا،ط،وفو  ز ع،طمؤسس طفو رفقطو 
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هج-ب  الدراسة: م
د ،طط طغ  دد طمع  ظمد طلطأيطدرفسدد طع م د طذوددلطو  صد لطإ وهددذفطالبدلطمدد طفوق د  طجض دد ،طخلد ف طف ر دد طم
هوطمعنيط   س طط   ا هوطلطفوباد أطفوع م د طهد طأسد سطكدحلطدرفسد طفهد طفمل  دهطوطب ع طفولرفس جتب  طم ،طفد مل

 وأهلففه .حس طفإلو  و  طفوع م طو لرفس ططو  مطفس عم وهفاس سرطو حلطابحثطع مر،ط

هوطوط ه و ططأبضه: عر طفمل ظ مطفوصا حطوس س  طم طفاف  رطفوعل ل طإم طم طف حلطفو شفطع طحق ق ط ف طفو 
ط.1وفآلخر  أوطم طأ حلطفوره طع طحق ق طملط عرفه ط

هو طفمل ططو ع ر طفالس لالل طع ى طفملع ر طفوق هم  طالك س   طت ع   ططر ق  طإ رفءف فوع مر معرت ط  ططوع ى
ط.2و  اققطلطفو فقع

طوصة  طوطط طدرفس  طدرفس   طو  ا طضظرف طفإلعال ، هوطفملسارطحمل   طوس هحل طفمل طع ى طلطدرفس   فع ملت
طفوظ هر طوصة  ،ط هوطفملسارطم طخاللطدرفس طفو ضعطفورفه طهلذ ه ت ل  طفمل طر قططوك ة  طع كم  طططوفو عبريطع

طزفهر  .طلطفوصا ف طفالو رتوض  طفجلطوأطرطمع جل ه تعطفملع  م  طح لطفوظ هر ط
ظمد ط هوطفملسارطأبضهطدرفس طفس لالع  طضق  ط  طبقصلطفو شفطع طمش كحلطفجمل مع،طأوطأبضهط وو طم و عر طفمل
صدد طفو قدد طفة ضددرطبشدد حلطأس سددر،ط دد طت ظدد  طف  مدد عرطأوطجلم عدد طمع  و قر ددرطو  ددحلطوتةسددريطفو ضددعطفوددرفه طو

طبددنيطفملسدد   طفوقدد مرطأوطفإلق  مددرط ةددرد طك مللرسدد طأوطوفملسددحطقددلط ددرتفوحطمددلف أوطفحمل ددرطأوط ق صددرطع ددىطوحددلف طم
هوطفملسددحطأبضددهطدرفسدد طع م دد طوظددرو ط مددعط bergesفجل معدد طأوطفو   دد .طو عددر طبددر وط طوفح     تددهطبقصددلمدد

ط.3تصم مطبرتموطب هرطو قلمهطفال  م عر
  طفوةرع ددد طوالخددد ال طفولرفسددد  طفإلعالم ددد طعددد طفولرفسددد  طفال  م ع ددد ،طو دددلتطفوعل دددلطمددد طفو صددد ةطط

هد طمسدحطتهد ر هوطفملسدحطلطفولرفسد  طفإلعالم د طم و د ء ط وسد هحلطفإلعدال طومسدحطوسد هحلطفإلعدال  فخل صد طمبد
طفوب حثنيطلطفجمل ال طفإلعالم  طفمل  ع . طفملس حطفوةرع  طوص  طهذ

 فملسدد معنيطأووت مدد طفالسدد ة د طمدد طمسددحطتهدد رطوسدد هحلطفإلعددال طلطفو عددر طع ددىططب عدد طتهدد رطفوقددرفءطأوططط

فملشدددد هل  طوفو قسدددد م  طفملخ  ةدددد طهلددددذفطفجلمهدددد ر،طوفو عددددر طع ددددىطوخصدددد  طفو سدددد   طفإلعالم دددد طومددددل طفض شدددد ره ط
سب طملسحطوس هحلطفإلعال   .4وفوع فمحلطفوة  طوفو   و    طفخل ص ط  طابو

                                                           

اهات مجهور الطلبة حنو الصحافة االلكرتونية، ،طص ض هطق رفريط-1 ملطخ جر،طبس ر ،طا مذكر طم م  طو حلطوه د طفمل  س ري،ط  مع ط
ط.34،طس2010-2011

هجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، ،طوآخروام ر وطأجنرس،طترت طب ز لطصارفويطط-2 ،ط2004طفجلزفهر،ط،طدفرطفوقصب ،تلر ب  طعم   م
ط.102س
ط.129فملر عطفوس بق،طسط-3
  .150،طس1999،ط،طفوق هر ،طدرفس  طلطم هوطفوباثطفوع مر،طع ملطفو   اإلعالم حبوث  ري،ملطحسنيط -4
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ددددد لطفولرفسددددد  طفإلعالم ددددد طخ صددددد طفوباددددد أطفو صدددددة  ط ددددد هوطفملسددددد خلم طلط هوطفملسدددددحطمددددد طأبدددددرزطفمل و ع دددددرطمددددد
هوطفملسدددحطع دددىطفسددد خلف طأسددد   طوفحدددلطلطعم  ددد طتدددعطفوب ددد ت طوفالس  شددد ف   ططوإمنددد ط  جدددأ،طوالط ق صدددرطمددد إ

طددددددرقطتددددددعطفوب ددددددد ت ططوفالسدددددد ب  ت طوفملالحظددددددد طوغريهدددددد طمدددددد طك الس قصدددددد ه   فسدددددد خلف طت  ددددددفطفاسدددددد و  طط
ط.1وفملع  م  

 البياانت:مجع  أداة-7
طفولرفس طع دىطط فحمل د  ططو ع درط  دحلكدأدف طجلمدعطفوب د ت طلطهدذفطفوبادث،طططليل احملتوىفع ملتطلطهذ
ددلر،فاسدد و  طفوباث دد طودد هع طفالسدد خلف طلطفولرفسدد  طفإلعالم دد ططأحددل هوطفملسددحطلطفولرفسدد  ططوهدد ط  دد طمدد

هوطفوع مددر،ططمدد طوهدد فو صددة  ،ط لطفوبادد أطفملع دد ططوفاكثددرطودد  ع أقددل طفادوف طفوباث دد طفودديطفسدد خلم طلطفملدد
د وطفاس سدرطلطفوعم  د طفالتصد و  ،طومعد امد طأف د رططومد طف هد ابورس و طفإلعالم د طأايطك ضد طم ضد ع هت ط ،طفهدرطفمل

طإحلفأطفو أ ريف طفملرططوهرطفوي ط.ط2    هل طم طخالهل طفوق همطابالتص لطإ
وهددد طوفحدددلفطمددد طأكثدددرطفاسددد و  طفوباث ددد طفملسددد خلم طوةهدددمطفورسددد هحلطفإلعالم ددد طفوصددداة  ،ططليااال احملتاااوى عدددلطوط

طوصفطفحمل د  طفوظد هرططأس    طمد -و مد د طفإلعالم د طفملدرفدط   هد ططوفملجدم اطفوصدر حو باثطفوع مرط سعىطإ
لوالح    دددد  طفوباث دددد طفملصدددد غ طلطتسدددد ؤال طفوباددددثطأوطفروضدددده،ططت ب دددد -وفملجددددم اح ددددثطفوشدددد حلط طوأاط سدددد 

وسدددد   طفالتصدددد لطبصددددة ططوفو  ةددددرطملجددددم افوب حددددثطلطعم  دددد طتددددعطفوب دددد ت طو   هدددد طع ددددىطفاسدددد   طفو مددددرط
ط.طط3أس س  

طفمل فقدددإأمددد طلطتعر دددفطفحمل ددد  طفمل ددد حطع دددىطفمل فقدددعطفإلعالم ددد طف طحدددلطكبدددريطوصددد هصطهدددذ عطوطب  هددد طضدددهط دددرتب طإ
فاس سددد  طفوددديطفسددد ة د طكثدددريفطمددد طتلددد  رطت  و   ددد طفالتصددد لطوطفملع  مددد  ،طودددذولطفددد اطفحمل ددد  طع دددىطفمل فقدددعط
صد سطوط صطأوطفو طكحلطمد طهد طم د حطع دىطفمل قدعطمد طمع  مد  طتشدمحلطفود صطبذفتهطإ فإلعالم  ط  ج وزطحلودطفو

طفملخ  ةدد طوطفو ة عدددحلططقدددرفء   صدد حلطوطفإلةحدد طوطسدده و طفوفو سدد هحلطفمل عددلد طوطأدوف طفو وفو عددر طو ما دد  طبصدد ر
طفاخددددري طتشددددمحلط معددددهطوطمددددعطع صددددرطفوعم  دددد طفإلعالم دددد طع ددددىطفمل قددددعطحسددددبم طتةرضددددهطضظددددمطإدفر طفحمل دددد  ،طوطهددددذ
ظدد مطضشددره طوعرضدده طلطأودد  لطت سددرطفسدد خلفمه طوطفسددرت  عه ط...مدد ط فوعم  دد  طفخل صدد طلمددعطفملع  مدد  طوطت

م  ه طع ىطأوع  طأخر خاللطفو خز  طأوطفو سج ط.ط4 حلطأوط
ط
ط

                                                           

ط.147فملر عطفوس بق،طس -1
دداته استخداماته حس ض ، ضسر   -2 ط.1و ك ،طس،طوب  طفاليل املضمون مفهومه 
،طلة كلية اآلدابط-3 ط.883س،99فوعلدط مر عطسبقطذكر
مل.عبلططط- 4 ليل ليل احملتوى يف حبوث اإلعالم: من التحليل الكمي إىل التحليل يف الدراسات الكيفية طفةم لط ،طدفرطاإلعالمية املواقعو

ط.240ط،طس2010ع ملطفو    ،
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 التحليل: فئات-أ
إاط  دددحلطفملجدددم اطمددد طهددد طإالطعبددد ر طعددد طفضع ددد سطولب عددد طفورسددد و طفإلعالم ددد طفوددديط رفعدددىطف هددد ط ددد ضبنيطططط

فوشدد حلطوفملجددم ا،طوع ددىطهددذفطفاسدد سطفهدد مطتددرفأط  ددحلطفملجددم اطابو ةرقدد طبددنيطهدد ذ  طفجلدد ضبنيطو ال ددلطأضدد ف ط
 فس خلفمه طلطي أط  حلطفحمل   ،طإذط ث رطع د طسؤفالاطقبحلطبلف  طفو ا  حل:فوةئ  طفوش هعط

طوفإل  ب طع طهذفطفوسؤفلطت  ولطف ر طومع يطفحمل   .طق حل؟طم ذف-1

هطت  ولطفوش حلطفوذيطقل طبهطفحمل   طك ف-2 ط .ططط1ق حل؟طوفإل  ب طع
ع ملطلطدرفس  طفة و  طع ىطفئ  طفو ا  حلطفآلت  طفويطضر طأهن طتخل طيث :طط طوم طخاللطهذفطس

 ":" ماذا قيل التحليل:* فئات 
سددب  ططاملوضااوع: فئااة-1 وهددرطمدد طأكثددرطفوةئدد  طفسدد خلفم طلطيدد أطفإلعددال طوفالتصدد لطوذوددلطو سدده و طفو
ط؟فحمل   ،طإذطأهن ط ولطفإل  ب طع طفوسؤفل:طم طهرطفمل فض عطفاكثرطبروزفطلطتل به فويط
طمعرفدد طفمل فضدد عطفملسدد خلم طلطم قددعطدرفسدد  طوظدد هر طفخ لدد  ططط سددعىطإ وهلددذفطومدد طخدداللطدرفسدد  طس

فضددد عطفاطةددد لطلطفجلزفهدددر،طوبعدددلطذودددلطضقددد  طبرتت بهددد طمددد طخددداللطحسددد  طت رفرفهتددد طفوددديطتدددللطوتع دددوطأمه ددد طفمل ط
طفمللروس طلطم قعط  زف رس طفالو رتوي.

ا املضمون فئة-2 طفوةئد طعد د ط: ا د ا  رطفوب حثطهذ دحلطفو ا  دحل،ططملعرفد طفال طفملجدم اط فودذيطخخدذ
بددنيط2وهددرطمدد طأكثددرطفوةئدد  طفسدد عم الطلطدرفسدد  طوسدد هحلطفإلعددال  طفوةئدد طلطدرفسدد  طو ع ملطع ددىطهددذ ،طوسدد

طعد د طلط د  ض ع  طو ه طفولرحطفوذيط قلمهطم قعط ط زف رس طلطم فضد عطاد هر طفخ لد  طفاطةد لطوخجتطفال
صدددةري،طمعددد ر طأوطمؤ دددلطوفودددذيطمددد طخالهلددد طت  ضدددحطمالمدددحطفمل قدددعططدرفسددد  :كمددد ط ددد ءطلططط ال ددد طف هددد  

طفمللروسطلطفملع جل طفإلعالم  .
مدعطمد طخالهلد طفملد د طفوديطتشد حلططكثدريفطط:املصادر فئة-3 مد طتع مدلطفملجد منيطفوصداة  طع دىطعدل طمصد درط

دددد بعطفودددديطتميددددذيط لطهن  ددد طفمللدددد  طفملجددددم اطفملقددددل ،طوع  ددددهطفةئدددد طفملصددددلرطأوطفملصددد درطتباددددثطعدددد طت  ددددفطفمل
حلطفو ا  حل طلطم قعطدرفس  ط ط زف رس طي ثط3فملجم اط جل متث  طأهدمطفملصد درطلطفوصدافط.طوهذفطم طس

طوفوصاة نيطوك ال طفاضب ء.
م عددد ط: الشخصااايات والفااااعلني فئاااة-4 طفوةئددد طعددد طفحملدددركنيطفاس سددد نيطلطفملجدددم ا،طأيط تبادددثطهدددذ

ددحلطفو ا  ددحل،طورغددمطأاط عطفةددلأطلطفملجددم اط ظمدد  ...طفودديطتصدد فاوددخ سطأوطفهل ئدد  طأوطفاحددزف طفوطفمل
طفوةئدد طق   دد طفالسدد عم ل ددلت،طإالطأهندد طمهمدد طلطمعرفدد طفوشخصدد   طفوة ع دد ططهددذ لطيدد أطفإلعددال طوفالتصدد لطع

                                                           

ملة االنتخابية لرائسيات ةس طزرفق،طط- 1 اصة 2009ا زائرية ا ،طمذكر طم م  طو حلطوه د طفمل  س ريطلطع   طمن خالل الصحافة ا
ل  ،ط،،طتخصصطصا ف ،ط  مع طم  ريوفالتص لفإلعال ط  .40سطط،2010 قس

ط.63فملر عطفوس بق،طسطط 2-
ط.74فملر عطفوس بق،طسطط 3-
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فوشخصد   طفوة ع د طلططوأبدرز.طوس س علتطفئ طفوشخص   طوفوة ع نيطلطدرفس  طملعرفد طأهدمط1لطأيطمجم ا
طا هر طفخ ل  طفاطة لطلطفمل قعطفمللروس.

طفوةئ طم طفوةئ  طفاكثرطصدعط:القيم فئة-5 طأخدرطتع رطهذ د ول،طوالاطم ه  هد طتخ  دفطمد طفدردطإ  ب طلطفو 
طأخددر،طورغددمطأاط  ددحلطفحمل دد  طوددهطمدد طمي دد طأاطدددلدطتعر ةهدد طفإل رفهددرطإالطأاطصددع ب ه طتبقددىط ومدد ط مددعطإ

طفوةئددد طلطدرفسددد  طبميدددر طفو شدددفطعددد طفهلدددل طأوطفوق مددد طفوددديطبدددرز طمددد طخددداللط2ق همددد  سددد خل طهدددذ .ططوس
طق همطابالتص ل.فمل فض عطفويططرحه طفو

 ":* فئات التحليل: " كيف قيل
ااون الصااحفية:  فئااة-1 دد اطفو   بدد طفوصدداة  طأوطأيطأضدد ف طفو  دد اب طفاخددر ،طوهددرطالف طبة طفوةئدد طتع دد هددذ

طغدريط طأضد ف طك  ب د طمثدحلطفخلدر،طفملقد ل،طفو اق دق،طفوعمد دطفوصداةرط...طإ طتقس مطفحمل   طفملدرفدط   دهطإ تسعىطإ
فاضددد ف طفملخ  ةددد طمددد طتق ددد  طفو ار دددر،طف جلر دددل طفوددديطتسددد خل طفاضددد ف طفوصددداة  طفملخ  ةددد طدو دددحلطع دددىطذودددلطمددد ط

ددد اطوفوق فوددد طفوصددداة  ط3فه م مهدد طأكثدددرطابمل ضددد  طفملعددد ج ق  طبدددهطمددد طخددداللطفسددد خرف  طاهدددمطفوة .طوهدددذفطمددد طسددد
  ل،طتقر ر،طح فرط...ا،طمقوخرفملس عم  طلطمع جل طا هر طفخ ل  طفاطة لطلطم قعط ط زف رسط ط

فورسدد م  طأوطفوصدد رططفو فقددعطبلر قدد فوصدد رطعبدد ر طعدد طودد حلطمدد طأودد  لطفو عبددريطعدد ط ددزءطمدد ط: الصااور فئااة-2
ط  ضدد طفو ميد ،طكمدد ط قدد لطفملثددحلطفوصد رطأصددلقطتعبددريطمدد ط دد لطفالتصدد لطف فوة ت غرفف د ،طوهددرطذف طأمه دد طابوميد طلط
هوط أودددفطك مددد ،طوودددذولطتع دددرطفوصددد ر طفوصددداة  طوفورسددد  طرمددد زفطملب عددد طغدددريطومي  ددد طمي ددد طأاطتخجدددعطوق فعدددلطفملددد

طفملق ال طفمللروس طوفوديطتعدرطعد طصد رطاد هر ط.طولطدرفس  طضق  طب ص4فوع مرطلطفو ا  حل  فطفوص رطفملج ف طإ
طص رطفالح ج    ط... طفخ ل  طفاطة ل،طخ ص طص رطفاطة لطفملخ لةنيطوع هالهتم،طإض ف طإ

 التحليل: وحدات-ب
طأخددرطط م عد طمدد طفورسد هحلطممث د طمدد طضةدوطخصدد هصطوطب عد طفوةئدد ،طمبعد ددلدطمد طرسدد و طأوط وهدرطمقلدعط

هددد طالط  دددد اط م عدددد طم فو حدددل طلطأبسددد طمع ض هدددد طهدددرطفوشدددرءطفوددددذيطضقددد  طيسددد بهطفعددددال،طوفخ  ددد رطإحدددلفه طأوط
هدد طفوب حددث،طومرتبلدد طأ جدد طبلب عدد طفملجددم اط ل ددقطم فع ب ط دد طبددحلطتدد ا مطف ددهططب عدد طفإلودد  و  طوفوةرضدد   طفودديط 

ط.5فملرفدط   ه
وحددل طفوعبدد ر ،طوحددل طفجلم دد ،طوحددل ططفو  مدد ،وحددل ططذكر:ضددومدد طوحددلف طفو ا  ددحلطفملسدد عم  طلط  ددحلطفملجددم اطط

ط فودديطقددلطت دد اطعبدد ر طأوطت دد ،طوقددلطمت ددلطع ددىططدد لطفوةقددر طوقددلططوحاادة الفكاارةفوةقدر طووحددل طفمل ضدد  ،طإضدد ف طإ

                                                           

ط.67فملر عطفوس بق،طسطط 1-
ط.68فملر عطفوس بق،طسطط-2
ط.52فملر عطفوس بق،طسطط-ط3
ط.58فملر عطفوس بق،طسطط-4

ط.84ط83فملر عطفوس بق،طسطط5-
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ارسطع  دددهطلطدرفسددد  طب ال دددلطوحدددل طفوة دددر طبلقددد ط1  ددد اطكدددحلطفحمل ددد  طعبددد ر طعددد طف دددر طوفحدددل  .طوهدددذفطمددد طسددد
طم  ه  .
ته: البحث تمع-8  وعي
طالبحث: تمع-1

 قصلطبهطت عطفو حلف طفويط رغ طفوب حثطلطدرفسد ه طو  د اطفجمل مدعطفملباد أطلط  دحلطفحمل د  طهد ططط
م عدد طفوصددافطأوطفمل فقددعطفالو رتوض دد طفودديط مدد طخدداللططمتطفخ   رهدد ت ددعطفاعددلفدطفودديطصددلر طمدد طفوصددا ة طأوط

ط.2فوةرت طفويطحلد طو لرفس 
سددددب طولرفسدددد  طفودددديطت مثددددحلطلطفملع جلدددد طفإلعالم دددد طوظدددد هر طفخ لدددد  طفاطةدددد لطلطفوصددددا ف طفالو رتوض دددد طططط أمدددد طابو

اط مددعطفوبادثطف هد ط  مثددحلطلطت دعطفاعدلفدطفوصدد در طلطم قدعط ط زف درس طفالو ددرتويطوفوديطتجددم طإفجلزفهر د طفد
 .قج  طفخ ل  طفاطة لطلطفجلزفهرتة ص حلط

ة-2  ة:الدراس عي
دد طوإ ددرفءطدرفسدد طع  هدد طومدد ط ط     م عدد ط زه دد طمدد ط مددعطدرفسدد ط دد مطفخ   رهدد طبلر قدد طمع  هددرطعبدد ر طعدد ط

 فس خلف طت لطفو  هوطوتعم مه طع ىطك محلطفجمل معطفاص ر.
دد ط دد طو مج مددعطع ددىططعددل »هددر:طف وع  ددهطو مث دده،طوب  قددفطصددلقطومتث ددحلطفوع  مةددردف طم  ضدد طو مج مددعطأخددذ طم

 .3طر ق طفخ   رطفوع  ،طأيطفملع   طوحجمطفوع   
ددلد طو مثددحلط مددعطفوباددثطمتثدد الطع م دد ط طفوب حددثطوفددقططددرقط دد طلطفوباددثطفوع مددرطهددرطفجلددزءطفوددذيطا دد ر وفوع 

طعل طع فمحل ظرطإ ه طم س  م ،طوابو طهوطفوباث،ط لطفولرفس طوطب ع طفمل ض  .م
ددد طفوقصدددل  ط طح دددثط قددد  طفوب حدددثطابخ  ددد رطط ددد لطدرفسددد  طهدددذفطهدددرطفوع  ددد طمي ددد طتلب قهددد طع دددىط فدددإاطأفجدددحلطع 

د ءطفملةددردف طفملمث دد طأكثدرطمدد طغريهدد طملدد ط د لطف هدد طو صددلف ،طبدحلط قدد  طهدد طوخصدد  طابق  مةردفهتد طبلر قدد ط م دد طالط
دهطمد طمع  مد   طفهل مد طفوديطمتث دهطط باثطع وب د ت طوهدذفطإلدرفكدهطفملسدبقطومعرف دهطفجل دل طجمل مدعطفوبادثطووع صدر

ط.4متث الطصا ا  
ااااة القصدية:  العي

د طووحدلفهت ،طوهد ط   كم ط للطع  ه طف ه ،طفهرطمتثحلطفمل  لطفملقص دطفودذيط  هجدهطفوب حدثطلطفخ  د رطفوع 
ددلم ط  دد اطأمدد ط مددعطيددثطغدد طذوددلطع ل ددلطخص هصدده،طوع  ددهط  جددأطإ طو ل ددل ريطوفضددحطفملعدد ملطح ددثط صددع ط

                                                           

ط.86فملر عطفوس بق،طسطط1-
،طط-2 ط.211،طسطس،طدفرطفوة رطفوعريب،طفوق هر ،طدطاألسلوب اإلحصائي واستخداماته يف حبوث الرأي العام واإلعالمع طفطعل

ملطفوص وي،طط3- ط.40،طسط1992،طفمل  ب طفاك دمي  ،طفوق هر ،طالبحث العلمي أسسه وطريقة كتابتهمب ركط
اهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال محلطب طمرس ر،أطط-4 ط.198-170،طسط2003،طد  فاطفمللب ع  طفجل مع  ،طفجلزفهر،طم
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دد  ،طف ددهطأاطا دد رطأفددرفدط دد  طمدد طفوع  دد كطأيطمع دد رطأوططر قدد طمي دد طأاط  بعهدد طفوب حددثطلطفخ  دد رطهددذفطفو ف دد وطه
طم سب طو ا  حلطإو  و  طيثه ط.1ع  هطكم ط ش ءطوابوعلدطفوذيط رف

لطفوةددرت طط2016وودد طم ضدد  طفخ لدد  طفاطةدد لطلطفجلزفهددرطوسدد طوع ددىطهددذفطفاسدد سطفخددرتتطفملقدد ال طفودديطت 
طوهرطأك  برطم طضةوطفوس ،طم طأ حلط   ه طكم  طوك ة  طوف د طفملم ل طم طوهرط  فاطإ د طع  سدب طو وديطمتثدحلطابو

  علدفطت ولطقج  طفخ ل  طفاطة لطلطفجلزفهر.ط34وفويطقلر طبددط قصل  
ة الدراسةيوضح أعداد  (:01جدول رق )  .عي

 
دور اسم الجريدة  تاريخ ال

 آخ ساعة

02-10-2016 

10-09-2016 
10-10-2016 
06-08-2016 

عب  ال
25-10-2016 

01-06-2016 
16-08-2016 

ديد هار ال  ال

30-07-2016 

09-08-2016 
23-07-2016 
24-10-2016 

 اليوم أخبار
10-09-2016 

22-10-2016 
09-09-2016 

اء  2016-09-21 ال

الم اليوم  2016-06-09 ال

 ال
09-06-2016 

16-08-2016 

ب  ال
05-08-2016 

24-07-2016 
08-08-2016 

                                                           

ملطفوص ويط-1 ،طسطط،مب ركط ط.37ط36مر عطسبقطذكر
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 واج
26-06-2016 

08-06-2016 

وق اليومي  ال

03-09-2016 

13-08-2016 
28-08-2016 
24-07-2016 

 ون اليأالبالد 

22-10-2016 

05-08-2016 
13-08-2016 
01-09-2016 

اد  2016-09-09 االت

هورية  ال
31-07-2016 

28-06-2016 
27-08-2016 
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 التعريف ابملوقع املدروس:
طأخدددرططط بدددرساطم قدددعط زفهدددريط قدددل طخلمددد طفر دددل طوألخبددد ر،ط قددد  طلمدددعطفاخبددد رططو زفهدددر زف دددرسطأوطمبعددد

ةه ط ط رتبهد طحسد طأمه  هد .طكدحلطذوددلط د مطبلر قد طآو د طمتطتل  رهد طمدد طط65وفملقد ال طمد ط صدا ة ط زفهر د ،ط صدد
لسددنيطفوعددر طكمدد ط دد مط ددنيطفاخبدد رطكددحلطضصددفطسدد ع ،طح ددثطأاطعم  دد طتصدد فطوترت دد ط طددر طفر ددقطمدد طفمله

جزهدد طفة سدد  طت ق ه دد ،طأاطفمل فضدد عطفملعروضدد طلطفمل قددعطالطأتخددذطفاخبدد رط وفملقدد ال طتدد مطعدد ططر ددقطخ فرزم دد  ط 
طبعنيطأيطت  هطس  سرطأوطف ري.طططط

ططفو  و  :وقلطفخرتتطم قعط  زف رس طوألسب  طططط
 .ط قل طم قعط زف رسطخلم طم م ز طم طفاخب ر
 م ع طمص درط طت  ة طوم  ع .جيمعطفملق ال طوفاخب رطم ط
 طمع ر .طمقروه  م طبنيطفمل فقعطفويطهت مطبقج ايطفجمل معطفجلزفهريطوذفط
 ع رطم طأكثرطفمل فقدعطفجلزفهر د طفوديطت وود طم ضد  طفخ لد  طفاطةد لطوت بدعطفمل ضد  طعدرطك فد طمرفح دهطتقر بد ط 

سب طو . طابو
 طوألخب رط طإذطمي  طتمي ريط   طفمل قعطبنيطزايرتنيطت  ة ني.ط،وفملق ال   م زطفمل قعطابآلض  طوفةلف  طلطضشر
 طوضشره .جي  طفمل قعطفاخب رطآو  طم طمص دره طوالط   حطإم  ض  طفس قب لطفملق ال ط
 ه . ق  طابالح ة ظطلم عطفاخب رطوفملق ال طوالط  مطحذ طفوقلميط طم
 . ططر ق طفوباثطلطأرو ةهطسه  طوبس ل
   وفوةرضس  .طفمل قعطم  فرطابو مي نيطفوعرب 

ط
طفمل قعطفمللروسطا:ط  ضح02 لولطرقمطو

ط
وقع بكة اسم ال  مقره موقعه على ال
س اي ائ  /http://www.djazairess.com ج ال

ة  العاص
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 التأطري اإلعالمي: نظرية-9
   لطخ  طلط لطدرفس طفاطرطفإلعالم  طأس سهطعل طفتةد قطفوبد حث اطع دىطفسد خلف طمصدل حطع مدرطط

دد كط ال دد طمصددل ا  طصددرد طتددللطع ددىطفو ددأطريطوهددر:طفو ددأطريط   طFramingم حددلطو لالودد طع ددىطفو ددأطري،طفه
طعم   طفو أطريطكعم   طفتص لطت هرييطم علدطفاطرف ،طومصدل حطفاطدرط   طأوطفإلطد رطFramesفوذيط شريطإ

 Frameطفودددزوفايطوفجل فضددد طفوددديط ددد مطمددد طخالهلددد طتميل ددد طفاحدددلف أطوفمل ضددد ع  طوفوشخصددد   ط طوهددد ط شدددريطإ
طإطدد رطعمددحلطو ع ددرطFrameworkوفوقجدد ايطفملخ  ةدد طوأت ريفهتدد طع ددىطفجلمهدد ر،طف مدد ط شددريطمصددل حطإطدد ر   طإ

ط.1غريطمعرطبلق طع ىطفملقص دطبعم   طفو أطري
دد ال طيث دد طعل ددل طمثددحل:طط ،طع ددمطفال  مدد  ،طفوع دد  طفإلعددال مصددل حط فو ددأطري طاهددرطخدداللطفوعقدد دطفاخددري طلط

فوس  س  طودرفس طفةرك  طفال  م ع  .طو قصلطابإلط رطأوطفو أطريطفصدلالح طفالخ  د رطوفورتك دزطوفسد خلف طع صدرط
صط هدد طلطفودد دد ءطحجددد طفوطبرهدد اطع دددىطفملشدد ال طومسدددبب هت طوتق  مهدد ،طوتةدددرت ط ضظر دد ط  دددحلطفإلعالمدددربع  ،طوب

ت  سد طمميزفهد طمد طخداللطوضدعه طلططوإمند طحلطذفهت طع ىطمميدز طمعدنيطلطل يالطتطفاحلفأطأافخلر   ططفاطر
ظمهدد ،طو جددةرطع  هدد طقددلرفطمدد طط إطدد ر  طوإغةدد لابورتك ددزطع ددىطبعدد ط  فضدد طفمل ضدد  ططفالتسدد قطوذوددلدددلده طو 
ط.أخر   فض ط

دد ولطضظر دد طمالهمدد طو  لب ددقطلطب ئدد  طإعالم دد طم  عدد ،طحطأبهندد  طفإلعالمددروت م ددزطضظر دد ط فو ددأطريططط  ددثطت 
ط  دحلطع مدرطملع جلد طرسد هحلطفملجدم ا،طكمد طتسد علطع دىطتقدلميطفإلعالم د دورطفوق همطابالتص لطلطص  غ طفورسد هحلط

ظر د طجم  ض د طدرفسد طأت دريطفملع جلد ط ع دىطمعد ر طوف هد  طفجلمهد ر.طوودذولطف ضدهط د مططفإلعالم د وت  محلطأرك اطفو
 .القائم ابالتصال احملتوى، املتلقي، الثقافة :وهرطفاربع ص و  ط طع ىطفوع صرطفالتفاطرفورتك زطلط   حلط

ص سط  ظ مطفورس هحلطوفو ومتططوفاحدلفأفخل ص طمبخ  فطفو ق هعططفإلعالم  فه مطفخلرفءطوفوب حث اطجع د طت
طمعنيط ة ه،طت  قدرطمدعطفخلدرف ططأووضعه طلطإط رطأطرطخر  طتؤكلطمع د طو م  قدني،ططأوطفاوو د ت طأوفةقد هقطفمله م

ل ددلطفإلطدد رطهددرططفاحددلفأطأوممدد ط ددؤ رطع ددىطأح دد مهمطادد طفو قدد هع،ططفو فقددعطفملددلركطهلددم، وتقددل رفهتمطهلدد .طفعم  دد ط
طع دددىط ظددد مطفو فقدددعطفو ددد مرطوألفدددرفد،طمددد طخددداللطتصددد فطفملع  مددد  ،طوإضدددة ءطمعددد طفاحدددلفأعبددد ر طعددد طعم  ددد طت

دد ط  ددأ رطفوصدداة  اطاباطددرطفإلعالم دد هددلف طفوقدد همطابالتصدد لطوفملؤسسدد طووصددفطفةق قدد طبشدد حلط   ففددقطمددعطأ ،طوه
خ طوت ع  طفوجمي .ط  طططططفملةروض طع  هم،طم طقبحلطفوس ل  طوفو

مبجم ع طم طفمل ميريف طوت مثحلطلطخصد هصطفوقد همطابالتصد لطوخ ة  تده،طفجلم عد  ططب ءطفإلط رطوهلذفطت أ رطعم   ط
ظ م   خب طوت ع  طفوجمي .طفملر ع  طوفوجمي فطفو  طمعطفو

صر   «Entman»كم طحلده طططأس س ت م ططفإلعالمرفو أطريططآو   إاطططط  مه :طأس س نيطلطع

ددررطمدد ط"الاازو "و"االنتقاااء"  صطفخلددري،طومدد ط طتصددبحطفوسددم  طفملم ددز ططفاخبدد ر،طح ددثطا دد رط دد طو دد إطدد رفطمع 
طفمل   د طخ ر ه.طفاو  ءو خرطضم طذولطفإلط رطأكثرطبروزفطم ط

                                                           

طط.21،طسط2015 ،ط،طدطفاو ك ،طم  س ريطصا ف ،طوب  طنظرايت اإلعالم واالتصال ضسر  طحس ض ،طط- 1
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د طلطم فقدعططآو     اققطكأحلطط فوروزطإا «Entman»مج ة ًط فو أطريطم طخداللطفورتك دزطع دىطمع  مد  طمع 
دد طمدد طفملؤسسدد ط طأليااة الاازو ،طوت رفرهدد طوربلهدد طبرمدد زط ق ف دد طودد هع  .طوع  ددهطفددإا طفإلعالم دد مع  دد كططأا طتعدد ه

طره سددر دد طلطفوقصدد طفخلر دد ط دد مطفو أك ددلطع  هدد طو قددلميطمعدد فوددروز طمدد طخدداللطفمل قددعططآو دد وت اقددقط طع صددرطمع 
طأخدددر وفو  دددرفرطوفودددرب طبدددنيطفوقجددد  طوقجددد ايط تشددد  حلططأول دددلططإاحدددنيطأكدددلط ط «Miller»،طوهدددذفطمددد طأكدددل

طابو أك ددلطع ددىطبعدد ط  فضدد طفةق قدد طفإلعددال هحلطفودديطتقدد  طمدد طخالهلدد طوسدد طفخلر دد طم مث دد طلطت ددلطفوعم  دد طفاطددر
  فضد طأخدر طعد ططر دقطفسد خلف طبعد طفو  مد  طفملة  ح د طوفورمد زطوفملدؤ رف طفملره د ،طو د مطفخ  د رطفوةدردططوإغة ل

طفوددددذيط ددددؤ رطلط ،طكمدددد طمي دددد طفسدددد خلف طفآلخددددر  و رمدددد زطفضلالقدددد طمدددد طدالو ددددهطفوجددددم  ،طوقددددلرهت طع ددددىطضقددددحلطفملعدددد
طمصل ا  طمع  .

طعم  د ط "االنتقااء آلياة" هي  «Entman»فوديطحدلده طفإلعالمدرفوث ض د طو  دأطريططفآلو د طأم طط وفوديطتعد
ددلططفإلعالم دد فو سدد   ططأوفخ  دد رطتدد مطوفددقطمعدد  ريطمه دد ،طوذفت دد ،طومؤسسدد  ،طو ق ف دد ط قدد  ط دد طفوقدد همطابالتصدد لط ع

د طأوقج  ططأومع جل طحلأططأوتميل  ط طأخدر   فضد ططإغةد لطأوططططوخص  طمد ،طوذودلطابورتك دزطع دىط  فضد طمع 
د هرطو م ضد  ط ل دلطفإلطد رططأوفةدلأططأوع ىطفملسد   طفوب ط فالض قد ء طلط فةجدم طآبو د فوقجد  .طو  مد ط د هرط

هد طدفخدحلطفوقصد طفخلر د ،ط طفو عظ مطوفملب ومي طلطفورتك زطع ىطع صدرطبع  فو ق  دحلطمد ططأوطإغةد لطت دلطفوع صدرطأومبع
ططأووض حطفقحلططإفوذيط ؤديططفامرو قص ،ططفإلخب ريو هن طضم طفوس  قط أكثدرطودل طفجلمهد رطف مد ط  ع دقط دذ

طفوقص .
:فاطرمخوطخل ف طو ال لطط  «Entman» وحلد  

زياة -اط1 ل دلطفملسد ح ،طفو قد طفملخصدصطو قصد ط: وأمهيتهااحجم القصة ا عد ططفخلر د طفجدال د مطمد طخداللط
شر ططأوم قعه طابوصا ة ط  .فإلخب ر  دفخحلطفو

فاحددلفأطفوددذ  طتقددعطع ددىطعدد تقهمطمسددؤوو  ططفافددرفدهددحلطتخددرطفو سدد   طفجلمهدد رطفمل  قددر،طمدد طهددمط الوساايلة:-اط2
طفمل ع ق ط  ؟طوفو ل رف 

طفمل جم طلطفوقص طفخلر  .طالتحديد:-اط3 ل لطفملع طمل طمس عل طفو  م  ،طفجلمحل،طفوص رطع ىط
يف- ا4 طأو رمي طم ططأوس  س  ططأحلفأبهطض  طفةلأطفوذيطت  ووهطفوقص طفخلر  طس فءطك ض طط:طو قصلالتص

طخس هرطفق ص د  .
ظددد  ططإدرف،مددل طمسدد عل طفو ع  قدد  طفمل جددم طلطضدددصطفوقصدد طفخلر دد طع ددىطط:التعماايم-اط5 فةددلأطضددم طفو

طبسه و .طأفرفدمي  ططفوع  طمم  طفجلمه رطع ىطتةسري
ط
ط
ط
ط
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ظر  طمبجم ع طم طفخلص هصطأكل طع ىطأمه  ه طبدنيطابقدرط د لطفولرفسد  ططفاطدروت م زطفو ظر د طلط طفإلعالم د فو
 وفمل مث  طف م ط  ر:

ظر دد طتةسددريفطم ظمدد طوددلورطوسدد هحلطط- لطإو هدد طأفددرفدطفجلمهدد رطلططفاطددرلطوضددعططفإلعددال تقددل طفو فملر ع دد طفودديط سدد 
ظر ددد ط طفودددرأيمتددد رسطأت دددريفطلطتشددد  حلطمعددد ر ططفإلعدددال وسددد هحلططإاتقددد ميهمطوألحدددلفأطوفوقجددد ايطفملثددد ر ،طوتةدددرت طفو

لد . طفوقج ايطفملخ  ة طخاللطفرت طزم  ط طفوع  ،طوف ه تهط 
دد ورطفو لب قدد  طفوباث دد طهلدد طوطط- ظر دد طبثددرفءط ،طفإلعالم دد طفجلمهدد رطابالتصدد لطفورسدد و طل:طفوقدد همفمل مث دد طت صددفطفو

طفوصل .طفوثق لطر عفوس  قط
ط.فإلعالم  ت  ولطدورطفوق همطابالتص لطلطص  غ طفورس هحلطط-
طوفوقج ايطفملخ  ة .طفاحلفأفملقلم طح لططفإلعالم  تس علطع ىطتقلميط  حلطع مرطو مع جل  طط-
طع ىطمع ر طفجلمه رطوف ه ته.طالم  فإلعت  ولطأت ريطفملع جل  ط -
فخلر ددد طلطتشددد  حلطمعددد ر طوف هددد  طفجلمهددد ر،طمددد طخددداللطفولرفسددد  طفو جر ب ددد طأوططفاطدددرمي ددد طدرفسددد طأ دددرطط-

طفمل لفض  طأوفملسا  ط
ط.1ك  هم طمع ططأوفو  ة  ططأوفو م  ططفاس و  ،طم طخاللطفإلعالم  فخلر  طلطفورس هحلططفاطرمي  ط  حلط -

ددد ولطفوصددداةرطو قجددد ايطفوددديط هددد مط ددد طط وتع دددرطضظر ددد ط  دددحلطفاطدددرطفإلعالم ددد طمدددلخالطم سدددب طولرفسددد طفو 
ط صطفوصدداةرطمدد طخدداللطع صددر طفإلطدد رطفخلدد سطابودد ظددرطإ فجلمهد رطع ددىطفخدد ال ططب عدد طمجددم هن ،طإذطمي دد طفو

ددد و  طفوره سددد  طوفوةرع ددد  فادوددد طفملقلمددد ،طفخ  ددد رططع  دددقطع  هددد ،طفسددد خلف طفوصددد ر طوفو فوب ه ددد طوفوددديطت  ددد اطمددد طفوع
ط ةدد ذطمدد طخالهلدد طإ فملصددلر،طفالق ب سدد  طوفوشددع رف ،طفإلحصدد ءف طوفوب دد ت ،طفوةقددرف طفخل  م دد طح ددثطمي دد طفو
طفوقجدد ايطابخدد ال طأض فعهدد طودر دد ط دد  صطودالو دده،طفامددرطفوددذيطت   مددحلطمعددهطفورؤ دد طفو ا    دد ط طو دد فحمل دد  طفوجددم

ط.2أمه  ه 
،طفإلعالم دد  طمدد طفملقدد راب طفهل مدد طلطب دد ر طوتةع ددحلطفولرفسدد  طفإلعالمددرتعددلطضظر دد ط طفو ددأطريططفاخددريولطط

دددد ططوددددذفطالبددددلطمدددد طفسدددد خلفمه  طب ا  ددددحلطفحمل دددد  طغددددريطفوصددددر حطو رسدددد و طفاك دمي دددد وتعم مهدددد طلطي   ،طفهددددرطتعدددد
صطفخلددريطودرفسدد طفوسدد  قطفط،فإلعالم دد  ل ددلطفوة ددر طفحمل ر دد طو دد طفاخبدد روعدد  طفوددذيط  جددم طوذوددلطمدد طخدداللط

لقر ظمه طو جةرطع  ه طفورتفب طفمل لدط  ط ط.3وفملع  م  ،طو جةرطع  ه طمع
ط
ط
 

                                                           

:نظرية التأطري وحبوث اإلعالم واالتصال: االستخدامات وسبل ترشيدهاضصري طةمر،طط- 1 ط،طفمل  فرطع ىطفورفب طفو  
http://temmaryoucef.ab.ma/158509.htm 

،طسطط2- ط.41ضسر  طحس ض ،طمر عطسبقطذكر
،ط3-  http://temmaryoucef.ab.ma/158509.htmضصري طةمر،طمر عطسبقطذكر
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 :السابقة الدراسات-10
ة  بع فاطط  مع طفوعريبطب طمه ليطب ال  طأ طفوب فقرطوفجلزفهرا.طو ب حث طض فلطوس رط:1* الدراسة األوىل املعا

ف ضد املرأة طفوس بعطلططوهرطدرفس طمقلم ط"بني التهويل والتقليل اإلعالمية لظاهرة الع -19و مؤمترطفولو
ط.2015م رسطط21

 * تس ؤال طفولرفس :
فطفوذيطت عر طوهط-1 فملرأ ؟م طهرطأض ف طفوع  

فطضلط-2 فملرأ ؟م طهرطفولوففعطفويطتقفطورفءطمم رس طفوع  

هوطفولرفس طوع  ه :ط طم
طتصد  أ ر طفوب حث طدرفس طوصة  طططططططططط م عد طططرطو  دحلطوتقدلميطخصد هصطاد هر      طوفويطهتل طإ أوط

ددد هوطفوع م ددد طفملالهمددد طو لرفسددد  طفو صدددة  ،ط هوطفملسدددارطوفودددذيط ع دددرطوفحدددلطمددد طفمل مددد طفوظددد فهر،طمسددد خلم طفملددد
وفخ دددد ر طفوب حثدددد طصددددا ة نيطالسدددد خالسطفوددددلالال طبعددددلطفو ا  ددددحلطوفو ةسددددريطو مع  مدددد  طفودددديطمح   هدددد طهدددد تنيط

دددفطضددددلطفملددددرأ طف وصدددا ة ني،طو  عددددر طع دددىطمدددد فط طفوقصدددد رطفوددديطت ف ههدددد طوسدددد هحلطفإلعدددال طلطمع جلدددد طقجدددد  طفوع
دفطضدلطفملدرأ طودوففدعطوط طفوظد هر طوملعرفد طأسدب  طحدلوأطفوع و  شفطع طدر  طك ة  طمع جلد طوسد هحلطفإلعدال طهلدذ

د فطفودذيطت عدر طودهطفملدرأ .طوقدلطفخ د ر طفض ش ره طلطفجمل معطفجلزفهريطم طخداللطوسد هحلطفإلعدال ،طومعرفد طضد  طفوع
دفط فوب حث طهذفطفمل ض  طابوذف طجلم  طم طفاسب  طوعحلطأمهه ط  م طلطضقدصطفايد أطوفولرفسد  طفملرتبلد طابوع
ددفطضددلطفملددرأ طووسدد هحلطفإلعددال ط ضددلطفملددرأ ،طوالطسدد م طفولرفسدد  طفوع م دد طفمل خصصدد طوفودديطتددرب طبددنيطم ضدد  طفوع

طفوظدد هر طل ددفططوفسدد ةا لطهددذ ظددىطبددهطقجدد  طفوع دد طكمدد طوك ةدد طوكددذولطفاله مدد  طفو فسددعطفوددذيطأصددبا ط  مع
لاي ط ل ل طو مرأ طلطفجمل مع. طضلطفملرأ طلطفجمل مع  طخص ص طبعلطبروزط

فطضلطفملرأ طمد طخداللطوسد هحلطفإلعدال طفوعرب د طوططمل ف ه وقلطت ص  طفوب حث طجملم ع طم طفآلو   ططط فوع
طيقد قطفملدرأ خ قطت فصفمل مث  طلط ظمد  طفوديطتعد طوقد مرططحلطمس مرطبنيطفإلعال طوفمل وفوعمدحلطع دىطمسد   طوطد
سد ءوطلطهذفطفجمل ل فطضلطفو وفو   دهطاد طفودلرفم طك سد   طإجي ب د ططأتس وطجل طإعالم  طعرب  طم حل طمل هج طفوع
قدد تشدد  حلطأقسدد  طوفه الفدد  طدوو دد طوعرب دد طملسدد ضل طمح دد طقدد ض اطمح  دد طفملددرأ طكددذولطططفملددرأ خللمدد طقجدد ايط سددنيطفملع و

سدد ءط ددفطضددلطفو دورطفإلعددال طوخ صدد طفإلذفعدد  طفحمل  دد طفملسددم ع طوفملره دد ططلطعددر طوتقددلميطأودد  لطومظدد هرطفوع
ةسرطأوطفمل ديطأوطف فطفجمل معر،طأوطفجلسمرطأوطفو طأوطفوع ز فطفمل طفوسد ب  طع دىطمند طس فءطك اطفوع د ي،طوآاثر ملع

ط .فوةردطوتقل طفجمل مع

                                                           

ة ض فلطوس ر،طط 1- ف ضد املرأة بني التهويل والتقليل اإلعالميةاملعا طفوس بع،ططأ ،ط  مع طفوعريبطب طمه لي،طلظاهرة الع فوب فقر،طفملؤمترطفولو
ط.2015م رس،ط21-19،ططرفب و
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دد فاط ددددطوط:1*الدراسااة الثانيااة زائاار" قددل طمحددز طبع يااة لظاااهرة اشجاارة  ااري شاارعية يف ا ااة الصااحافة الوط معا
وهدددرطمدددذكر طمقلمددد طو دددحلطوددده د طفمل  سددد ريطب   ددد طفآلدف طوفوع ددد  طفإلضسددد ض  طوفال  م ع ددد طقسدددمطع ددد  طفإلعدددال ط

ط.2011وفالتص لطل مع طاب رطت  رطع ب طس ط
طفولرفسدد طلطفو عددر طع ددىطمددل طفاله مدد  طفوددذيطت و ددهطفوصددا ف طفو ط دد ططإودد  و  ددلد ططط بظدد هر طهددذ

ق دددقطهدددل طرهددد وطوهددد ط ط طفوظددد هر ،طفولرفسددد طسدددع طإ فهلجدددر طغدددريطودددرع  طلطفجلزفهدددر،طومددد ططب عددد طت وهلددد طهلدددذ
فو ط ددد طوظددد هر طفهلجدددر طغدددريطودددرع  طلطفجلزفهدددرطوتق ددد مططر قددد طت وهلددد طهلدددذفطفو شدددفطعددد ططب عددد طمع جلددد طفوصدددافط

طفمل ض  .
ل دددلطحجدددمطفه مددد  طفوصدددافطفو ط ددد طبظددد هر طفهلجدددر ،طوفو شدددفطعددد طمدددل طط ومددد طفاهدددلف طفوةرع ددد طو لرفسددد ط

طفوظ هر ،طوتق نيططر ق طت ولطفوصافطو ظد هر طل طادحلطفوس  سد طفو  فزاطأوطفخل حلطلطمع جل طفوصافطفو ط  طهلذ
طفو ط  .

طأضسدددد طفملط هوطفملسددددارطابع بدددد ر طفولرفسدددد طع ددددىطفملدددد طدددد هوطفوع م دددد طفملالهمدددد طو لرفسدددد  وقددددلطمتطفالع مدددد دطلطهددددذ
،طو معطفولرفس طمتثحلطلطكحلطفاعلفدطفوص در طع طفوصافطفو ط  طفجلزفهر د طفوديطت وود طم ضد  طفهلجدر طفو صة  

ددلد طمتطفخ   رهدد طوفقدد طالع بدد رف طضددرور  طو اق ددقطغددريطوددرع  طبلر قدد طمب وددر طأوطغددريط مب وددر طخدداللطفددرت طزم دد ط
طتطقد طابو ميد طفوعرب د طوهدرط طفخلدر ططأهلف طفولرفس  وقلطفخ  رطفوب حثطلطدرفس هطصا ة نيطكع  طو لرفس طفاو
ط".El watan" ابوةرضس  طوهرططوفوث ض  طتطق 

طعل ط ه :ططنتائجوقلطخ ص طفولرفس طإ طضذكرطم
 فه م  طفوصافطفمللروس طبظد هر طفهلجدر طغدريطودرع  طمد طخداللطفملسد ح طفوديطخصصد ه طهلدذفطفمل ضد  طوفمل قدعط

طفملخصصطوهطم طخاللطصةا هت ،طوكذفطفاو  لطفوصاة  طفملس خلم .
  حسد طس  سد طكدحلطصدا ة ،طمد ططت وود طفوصدافطفمللروسد طم ضد  طفهلجدر طغدريطفوشدرع  طمد ط  فضد طت  ةد

ه طوفقرتفحطح  لطهل .خال  لططرحطأسب  طفوظ هر طوفآلاثرطفملرتتب طع

 طفوس  سدددد طفاوروب دددد ط دددد  طحددددلطمدددد ط دددد طإ دددد ولطفوظدددد هر طواهددددر طم ب   ف هدددد  طفوصددددافطك ضدددد طسدددد ب  طلطت
 وفجلزفهر  .

  حلطفولرفس     لطفخ ال طبنيطفوصافطلطفملص درطفملع ملطع  ه طلطت ولطفمل ض  ط

 طأاخ صددد طفولرفسددد ط ددد ولطبعددد طفمل فضددد ع،طلطحدددنيط ظهدددرطتبددد   ططإ ددد كطتشددد   طلطفوصدددافطفو ط ددد طلطت ه
ه طلطت ولطم فض عطمع  ،طوأاطو صا ف طفو ط  طوا ة طتق  ط  طدفخحلطفجمل معطمي  طأاطتدؤ رطع دىطفسد قرفرط ب 

 طغدددريطودددرع  طوتددد فزاطهدددذفطفجمل مدددعطأوطفخ الهلددد ،طفمددد طخددداللطمع جلددد طفوصدددافطفو ط ددد طفمللروسددد طوظددد هر طفهلجدددرط
ةد طفسد قرفرطفجمل مدعطمد طخداللطف ه ه طإالطأهن طتؤديطوا ة طمي  طأاط  هتد طإزفءطمد طاد وفطفتجحطأضهطرغمطتب  

ظ  طفوع    .فو
                                                           

زائرمحز طقل ،طط 1- ية لظاهرة اشجرة  ري الشرعية يف ا ة الصحافة الوط ،طفإلضس ض  وفوع   ططفآلدف ،طمذكر طو حلطوه د طفمل  س ري،طك   طمعا
ط.2011ع ب ،طط،  مع طاب رطت  ر
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ددددد فاط :1الدراساااااة الثالثاااااة اااااف األساااااري يف الصاااااحافة وددددددددطسددددد ر طفوع  ددددديبطبع اااااة الصاااااحفية لقضاااااااي الع "املعا
 االلكرتونية".

طفورسدددد و ط فسدددد  م الطمل ل بدددد  طفةصدددد لطع ددددىطدر دددد طفمل  سدددد ريطلطفإلعددددال طل معدددد طفوشددددرقطفاوسدددد طقددددلم طهددددذ
ط.2009و لرفس  طفوع   طب    طفآلدف ،طقسمطفإلعال طلطس ط

ددد ءططط دددفطفاسدددريطأ  ل دددلطدورطفوصددا ف طفالو رتوض ددد طلطفةدددلطمددد طادد هر طفوع ت مدد طمشددد   طفولرفسددد طلط
ددفطمدد ط خدداللطمم رسدد ه طو ا ة هدد طوفو عددر طع ددىطمددل طقددلرهت طع ددىطفو  ع دد طولدد ر طتميل  هدد طومع جل هدد طوقجدد ايطفوع

طفوظد هر طوهدحلطكد اطدورهد ط قدفط فطفاسري،طوهدحلطسد همطأسد   طتقدلميه طوتميل  هد طوألخبد رطلطفةدلطمد طهدذ فوع
هدد ،طأ طأاط ةددنيطف طتسدد   طفوجدد ءطع ددىطفوقصددصطفإلضسدد ض  طم ددفطفاسددريطوإحصدد ءطأعددلفدطفملع ددلطضشددرطأخبدد رطفوع ع

ر ر  . طدوره ط وزطم طسبقطم طخاللطتقلميه طملج منيطوض ع  طمص درطوأمن فط
طفولرفس طعل طتس ؤال طفرع  طك ض طط ط:ك الجتوقلطتةر طع طفو س ؤلطفوره سرطهلذ

 فط طفاسري؟م طأهمطفملج منيطفويططرح ه ط إ ال  طو   ع  طأبضرفرطفوع
 ف؟مع جل طقج ايط طلطإ ال فو ار ر  طفويطفس خلم ه ط طفامن فم ط طفوع
 ددفط مدد طض ع دد طفملصدد درطفودديطفع مددل طع  هدد طصددا ة ط إ ددال  طلطفةصدد لطع ددىطفملع  مدد  طفوالزمدد طوقجدد ايطفوع

طفاسري؟
 ط طفوظ هر ؟م طمل طمس مه طصا ة ط إ ال  طلطفةلطم طهذ

هوطفو صددددةرطمدددد طخدددداللطفسدددد خلف طأدف ط  ددددحلطفملجددددم طط طفولرفسدددد طع ددددىطفملدددد ا،طفع مددددل طفوب حثدددد طلطهددددل
وفخ دد ر طصددا ة ط إ ددال  طفالو رتوض دد طو مثددحلط مددعطفولرفسدد طو  هندد طأولطصددا ة طفو رتوض دد طعرب دد ط  م دد طتظهددرط
ع ىطوب  طفالضرتضد ،طح دثطأتودفط مدعطفولرفسد طمد طكدحلطفاعدلفدطفوصد در طمد طصدا ة طإ دال طفالو رتوض د طملدل ط

طةر ددأطط01/01/2007عد  طوفحدلطمدد طةر دأط  خلفمه طةصدرطودد محلطو دحلطمدد طوطذودلطابسددط31/12/2007إ
دفطفاسدريطلطط2007ضشرطح لطهذفطفمل ض  ،طوقلطفخ  ر طفوب حث طس ط فرت طو لرفس طبسدب طفرتةد  طاد هر طفوع
م ذ،. طفوع ملطوطفو ط طفوعريبطوفخ  ر طفارداطك

طفو عددر طع ددىطمددل طجندد حطفملع جلدد طفوصددا ف  طفودديطت وودد طط هددل طفولرفسدد طمدد طخدداللط  ددحلطفملجددم اطإ
هد طوفو عدر طع دىطفاود  لطفوديطا طفوظ هر طوفةلطم فطفاسريطلطت   هطوإرو دطأفرفدطفجمل معطول ر طهذ  هر طفوع

دددفطفاسدددريطلطفوصدددا ف طفالو رتوض ددد  وكدددذولطفو عدددر طع دددىطمدددل طجنددد حططمتددد ط ددد طفملع جلددد طفوصدددا ف  طوقجددد ايطفوع
طتميل  ه طو الطم طفوظ هر طوفو  ع  طأبضرفره .

وت مددد طأمه ددد طفولرفسددد طلطك هنددد طمددد طفولرفسددد  طفوميدددريطتق  ل ددد طأوطمددد طك هنددد طمددد طفجملددد ال طفوباث ددد طغدددريططط
فطفاسريطوم طتسببهطم طع فق طأسر  طوف  م ع  طوضةس  طأودع  طفودرأيط فمللروح طم طقبحلطفوب حثني،طفظ هر طفوع

طفولرفسدد طحمل وودد طمعرفدد طفوددلورطفوددذيططفوعدد  طلطفوسدد ف طفمل ضدد  طضظددرفطوزايدهتدد طفمل ا ادد ،طوكددذولط دد ء طأمه دد  هددذ

                                                           

.، س ر طفوع  يبط- 1 طمر عطسبقطذكر
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ددفطفاسددريطابع ب رهدد طإحددل طفو سدد هحلطفإلعالم دد ط دد  طمدد طفوصددا ف طلطفملع جلدد طفوصدداة  طوظدد هر طفوع   عبددهطهددذفطفو
طفهل م طلطضق ه طو خب رطومع جل ه طوقج ايطفجمل مع.

طأاطصدددا ة ط إ دددال  طفالو رتوض ددد طتقددد  طب ا ةددد طفو  ع ددد طط دددفطفاسدددريطإالطأهنددد طت صددد  طفولرفسددد طإ مل ف هددد طفوع
دددد اطفوصدددداة  طفاكثددددرط طفوظدددد هر ،طو دددد ءطفخلددددرطوفو قر ددددرطلطمقلمدددد طفوة تسدددد همطبشدددد حلطضددددع فطلطفةددددلطمدددد طهددددذ
دددد اطفوصدددداة  طملسدددد  اي طم لض دددد ،طلطفو قدددد طضةسددددهط فسدددد خلفم طلطأبدددد ف طفوصددددا ة طلطحددددنيطترف عدددد طابقددددرطفوة

 إ ددال  طو دد ء طفجلهدد  طفام دد طلطميل دد طلطصددا ة طحصدد  طمجدد منيطفوجددر طوفوق ددحلطع ددىطأع ددىطمعددلال طفو 
طغ دد  طفو ثددريطمدد طفخلددلم  طفالو رتوض دد ططإمقلمدد طمصدد درطفو زو ددلطو صددا ة ،ط   ضدد طذوددلطأودد ر طفولرفسدد طإ

طفويطمت زطفوصا ف طفالو رتوض  طك و ة ع   طوفو س ه طفمل علد طوفارو فطفالو رتوي.
فوصددددافطفالو رتوض دددد طمسددددؤوو  ه طأمدددد طفجمل مددددعطوفملشدددد رك طلططولطفاخددددريطأوصدددد طفولرفسدددد طأباطت امددددحلطط

قج ايه طوتةع حلطك ف طأض ف طفوة اطفوصا ف  طفملس خلم طمل ف دهطفوظد هر طكمد طأوصد طب ضدعطخلد طوفسدرتفت ج   ط
د لطفوصدا ف طفالو رتوض د طو ةع دحلطخدلم  طفوصدا ف ط ل طوفضا طول طفملؤسس  طفإلعالم  طفوعرب  طفوع ملد طلط وأ 

طو رتوض  طوتلر  طفوصاة نيطخل قط  حلطم طفحملرر  طول همطفوقلر طع ىطق  د طفإلعال طفالو رتويطفملس قب ر.طفال
طمحلطفوسه حلطبع فاط :1*الدراسة الرابعة    ة اإلعالمية للجرمية يف الصاحف الكويتياةو ب حثطص  وهد ططاملعا

طل مع طفوزق ز ق.ط2009يثطمقل طو اص لطع ىطوه د طفمل  س ريطبقسمطفإلعال ،طك   طفآلدف ،طس ط
طرصددلطو  ددحلطف هدد  طفوصددافطفو     دد طإزفءطمع جلدد طأخبدد رطفجلددرفهم،طوفو عددر طط طفولرفسدد طإ تسددعىطهددذ

طفملع جلد طفوصداة  طومدل  طفو دزفمهمطمبعد  ريطوأخالق د  طع ىطرؤ  طفوق همنيطابالتص لطابوصدافطفو     د طحد لطهدذ
شرطفوصاةرطإلخب رطفجلرفهم. طفو

طوم طتس ؤال طفولرفس طم ط  ر:طط
 شرط حلطفولرفس طب حطخداللطفدرت طأم طمل طفه م  طفوصافطفو      ط د اي طوفجلد خب رطوم ض ع  طفجلرفهمطوفجل

طفولرفس ؟
 طفجلرفهم؟م طهرططرقطفوعر طفويطقلم طم طخالهل طفوصافطفو      طأخب رط
 طفوق همنيطابالتص لطلطفوصافطفو      طا طفملع جل طفوصاة  طإلخب رط طفجلرفهم؟م طه طف 
طفولرفسد  طفو صدة  ،طوهدرطدرفسد طتلب ق د طخداللطعد مرطططط طفولرفسد طإ د ءطع دىط2008-2007ت مرطهذ ،طوب

هوطفملسددحطفإلعالمددر،طوقددلطفع مددلطفوب حددثطع ددىطأدفتددني جلمددعطفوب دد ت طمهدد ط  ددحلططذوددلطفقددلطفسدد خل طفوب حددثطمدد
ط مدددعطفوصدددافطو  ادددلدطلطفجلرفهدددلطفو  و ددد :ط قسدددمط مدددعطفولرفسددد طلطهدددذفطفوبادددثطإ فملجدددم اطوفالسددد ب  ا،طو 
ددلدطهددذفطفجمل مددعطلطفوصدداة نيط فوقددبو،طفوس  سدد ،طفودد ط ،طفاضبدد ءطوفوددرأي.طو مددعطدرفسدد طفوقدد همطابالتصدد ل،طوقددلط

ط طفجلرفهمطلطفوصافطفو      طفوس بق طفوذكر.فمل خصصنيطلطضشرطفاخب رطوم ض ع 

                                                           

طمحلطفوسه  ر،طط- 1 ة الصحفية للجرمية يف الصحافة الكويتية،ص  يثطمقل طو اص لطع ىطدر  طفمل  س ريطلطفآلدف ،طقسمطفإلعال ،ططاملعا
ط.2009،ط،طفو      مع طفوزق ز ق
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ددد  طصدددافطفولرفسددد طططط ل دددلطع  ددد طفوعشددد فه  طفمل ظمددد طلط أمددد طعددد طع  ددد طفولرفسددد طفقدددلطفسددد ع اطفوب حدددثطابوع 
فو ا    ددد طو صدددافطفوسددد بق طفودددذكر،طوذودددلطمددد طخددداللطإتبددد  طأسددد   طفودددلور طفوصددد ع  طأوطمددد ط سدددمىطاباسدددب  ط

طفوص عر.
طفولرفس طإوقلطت صحلطفوب ططط تائج حثطلطهذ طفو  و  :طال
 طبدددنيطفوصدددافطفو     ددد طم ضدددعطفولرفسددد طمددد طح دددثطحجدددمطفه م مهددد ط  ددد ء ط ر دددل طفوددد ط طلطفملرتبددد طفاو

شدرط ابملع جل طفوصاة  طإلخب رطوم ض ع  طفجلرفهمطس فءطم طح ثطعدلدطفو  درفرف طأوطفملسد ح  طفملخصصد طو
طأخب رطوم ض ع  طفجلرفهمط  .

 د اطفو ار درطفوصداة  طط  ءطفخلر فوديطفع مدل طع  هد طصدافطفولرفسد طلطضشدرططفاخدر فوصاةرطلطمقلمد طف
طأخب رطوم ض ع  طفجلرفهم.

 طبنيط ش ر طع طأخب رطوم ض ع  طفجلرفهمطأهلف   ءطفهلل طفإلخب ريطلطفملرتب طفاو ط.فمل د طفوصاة  طفمل
 رفهمطبددددلواطفسدددد خلف طفوصدددد رطأوطرسدددد  طوم ضدددد ع  طفجلددددطأخبدددد رت وودددد طفوصددددافطفو     دددد طم ضددددعطفولرفسدددد ط

 مص حب .

بية:  -  الدراسات األج
طو ب حدددثط  ددد فاطBeau Niles فولرفسددد طفاو  A QUALITATIVE FRAME طبع

ANALYSIS OF ILLEGAL IMMIGRATION TWO BRITISH 

NEWSPAPERS،ط.2007درفس طمقلم طو حلطوه د طفمل سرتطتخصصطآدف طم ط  مع طف  ر لفطس طط
طفولرفس طه طتق  مطفملع جل طفإلعالم  طوظ هر طط غدريطفوشدرع  طلطبر ل ض د طمد طخداللططفهلجدر طوفهلل طم طهذ

فوس  سدد  طوعالق هتدد طبددرفموطحددزيبطفوعمدد لطوفحملدد فظنيطوكددذفطإبددرفزطمددل طأت ريهدد طع ددىططالهتدد م  طتسدد   طفوجدد ءطع ددىط
طفورأيطفوع  .

طملخص الدراسة: 
ول ملدد طكدد اطو مقدد ال طفوصدداة  طدورطفعدد لطلطبددروزطأهددمطفوقجدد ايطفوس  سدد  طح ددثطأصددبحطم ضدد  طفهلجددر طط

ظدددرطلطفولددرحطفوصددداةرط طف ضددهطمددد طفملهددمطفو فوميددريطوددرع  طلطبر ل ض ددد طهدد  وطفاحدددزف طفوس  سدد  طفوق م ددد .طوابو دد 
 طفوصدداة  طوصددا ة نيطبر لدد ض  نيطمل ضدد  طفهلجددر طفوميددريطوددرع  ،طوهلددذفطفوميددر طفع مددلطلطهددذفطفوباددثطع ددىطفملع جلدد

هدد طط2012مهدد :ط فجلددردايا طو طد  ددرطت ميددرف  ،طح ددثطمتطفاددصط دد فاطم ط104وأخددذ طمدد ط فجلددردايا طط108ع
طصا ة ط دف  رطت ميرف  .طم 

و فودلف  ر طت ميدرف طمت دحلططو رفو د ، طك هند طصدا ة طفوميرضد  امتثحلطه ةاطفوصا ة  اطو ه  طضظرطس  س  طت  ة ،ط 
ت  ةدد ،طح ددثطمتططفوشددرع  طبلددرقفحملدد فظني.طت وودد طكددالطفوصددا ة نيطم ضدد  طفهلجددر طفوشددرع  طوغددريطأكثددرطةددز ط

د ولطفهلجدر ط طقرفههم ،ط فومي ردايا طع د طم طت  فس خلف طفو ا  حلطفو عرطوالطال طأكثرطع ىطرس هحلطفوصا ة نيط 
مدد ط طد  درطت ميدرف  طتلددرحطم ضد  طفهلججي ب د فوشدرع  طوغدريطفوشددرع  ط جددر طفوشدرع  طوغدريطفوشددرع  طبصد ر طأكثددرط،طب 

طس ب  .
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طفولرفسددد طع دددىطط ددد و  ططأسددد سوقدددلطمتطفخ  ددد رطفملقددد ال طلطهدددذ طب ع هددد ضق وددد طمل ضددد  طفهلجدددر ططفاكثدددرفوع
أمههدددد :طبل قدددد  طفهل  دددد ،طفهلجددددر طغددددريطفوشددددرع  طلطفودددد الاي طفمل اددددل طفامر   دددد ،طفوقصددددصطفملأسدددد و  طو مهدددد  ر  ،ط
ظمدد ط ظدد  طفوعدد  ،طمقدد ال طحدد لطفهلجددر طلطب ددلفاطأخددر ،طفالسدد ميالل،طفوعمدد لطفملددؤق  ني،طم صددر  ،طفوقدد ض اطوفو فوع

ط.فوعة 
دد كطفوعل ددلطمدد طفولددرقطفمل لفوودد طلطيدد أط  ددحلطفطط طفولرفسدد طمتطفالع مدد دطع ددىطضظر دد طه حمل دد  ،طوطلطهددذ
م عدد طتجددمططفو ددأطري دد كط مق ودد طمتط   هدد طط212 طفوصدد  غ طفوصدداة   ،طوطمدد طف ددحلطفجندد زطهددذفطفوباددثطك ضدد طه

دد  رطط01ومتثددحلطت ددعطفملدد فدطفمل ع قدد طابهلجددر طغددريطوددرع  طلطكددحلطصددا ة طمدد طفوةددرت طفملم ددل طمدد ط طط2005  ط31إ
طفملدددد فدطمدددد طخدددداللطق فعددددلطفوب دددد ت طفمل  دددد د طع ددددىطفوصددددةا طفالو رتوض دددد طو ددددحلط،طومت2006د سددددمرط طتددددعطهددددذ

صدددا ة ،طوقددددلطفسدددد خل طمصددددل حط طفهلجددددر طغددددريطفوشددددرع   طو باددددثطعدددد طفملقدددد ال طلطق عددددل طفوب دددد ت طومتطقددددرفء ط
قطابهلجدر طغدريطوفاصطكحلطع فاطم طفوع و  طفويطعثرطع  هد طلطعم  د طفوبادثطومد ط طفخ  د رطفمل فضد عطفوديطت ع د

طمتطترم زطفملق ال طع ىطأس سطفوص  غ طفويطقلم ط  طفهلجر طغريطفوشرع  .طفوشرع  طفق طو
طط تائجوقلطت ص  طفولرفس طإ طفو  و  :طال
 معظددمطفملقدد ال طوفمل فضدد عطفودديطت ع ددقطابهلجددر طغددريطفوشددرع  طوفملهدد  ر  طغددريطفوشددرع نيطصدد مي طبشدد حلطسدد يب،ط

مددد طبعددد طفمل فضددد عطالطت ددد فرطإالطع دددىطصددد  غ طوفحدددل طوفودددبع طفآلخدددرطبصددد  غ نيطمددد طبدددنيططفجيددد يب، ح ددد دي،طب 
طفوثال  .

 . طكحلطفمل فض عطأتوة طم طمق ال طح لطبل ق طفهل   ،طمآسرطفمله  ر  طغريطفوشرع نيط...طف
  و  رطو هجدددر ،طأابضددد طض ددد هوطفو ا  دددحلطو دددحلطفمل فضددد عطفمللر ددد طلطفوصدددافطع دددىطفخ الفددد  طلطفملسددد رطفا دددل 

طوخ ص طفهلجر طغريطفوشرع  .
 طفمل فضددد عط ددد كطو هددد  طضظدددرطت  ةددد طحددد لطمددد ط صددد طلطمصددد ا طبر ل ض ددد ،طمدددعطفوع دددمطأاطفو ع  دددقطع دددىطهدددذ ه

 ع دددددوطفوسدددددمع طفا ل  و   ددددد طو دددددحلطمددددد طفوصدددددا ة ني،طب  ددددد دطفوعل دددددلطمددددد طفملقددددد ال طفو  رفو ددددد طلطصدددددا ة ط
ةظ طلط د  رطتفومي ردايا    ميرف  . طوأخر طأكثرط

د فا الدراساة الثانياة:  Media representations of violence against womenط:بع

and their children: State of knowledge paper .طفولرفسد طهددرطضددم طس سدد  ط هددذ
س ءطوفاطة لطس ططفاسرتفو  فوبا أطفو لب ق  طفويطتق  ط  طه ئ طفاي أط مد ططدر طط2015م طأ حلطسالم طفو
 Professor Patricia Easteal, professor janeم عد طأسد  ذ طمد ط د معيطم درواطوكد ضبريف.ط

pirkis, Mr Angus McCormack, Dr Georgina Sutherland, Dr kate 

Holland, Cathy Vaughan. 

ططط
ط
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طفولرفسدد طهدد طتسدد   طفوجدد ءطط ددفطضددلطفملددرأ طلطفهلددل طمدد طهددذ ع ددىططر قدد طفولددرحطفإلعالمددرطوظدد هر طفوع
مل د ط طفوظ هر طم طخاللطت ر وطفاف د رطفو فسرتفو  طوإذفطم طك اطول ه طأت ريطمب ورطأوطغريطمب ورطلطفس مرفرطهذ

صدر   سدنيطوفوع طع طفوالمسد وف طبدنيطفجل د رطفه مد  طفوبادثطإ د ال ،طومتطتقسد مط طدرفسد  طعر جد طق ب د ط ال د ط
طو خ  طف ه طبعمق:

فطضلطفملرأ .درفس  طفوعر طفإلعالمر ق  طلطب دطفاخب رطفمل ع ق طابوع ط:طفهمططب ع طفحمل   طوفو
فطضلطفملرأ طوكذفطمل طإدرفكهطخلل ر طفمل قفطدرفس  طفجلمه رطفمل  قر :طفهمطك ة  طتةسريطفجلمه رطاخب رطفوع

طوطر ق طإدفرته.ط
عطفاخب ر س ءطوأطة هل .:طفهمطدرفس  طص فطضلطفو طأس و  طتعطوإعلفدطفو ق ر رطع طفوع

م عدد طوفسددع طمدد طفولرفسدد  طفوسدد بق طمبدد طلطذوددلطفاورفقطفوع م دد طوطططط طفولرفسدد طع ددىطتددعطو  ددحلط حرصدد طهددذ
ط وفو ق ر رطومص درطفملع  م  طفاخر طذف طفوص  طمبد طلطذودلطفملبد ددطفو    ه د طو صداة نيطح دثطمتطفالسد  دطإ

طفولرفس : ه طم طأ حلطإدرف ه طلطهذ طفملع  ريطفو  و  طو ال لطع  طم
 دددفطفاسدددر طوفوعالقددد  طوفوشدددر لط طكع فع مددد دطفو عددد ر فطوفوسددد  ك   طفاكثدددرطمالءمددد طورتك بددد طفجمل مدددعطفالسدددرتف

سر. فطفجل طفةم مطوفوع
 طفولرفس  طفويطتخ  طلط لطفو قلميطفإلعالمر،طفس قب لط فطضطوإض  ،تب طلطفملرأ طكم ض  طره سر.فوع
 ط.2000   رطط01فولرفس  طفويطضشر طابو مي طفالجن  ز  طلطأوطبعلط
طفو  هوطفو  و  :طططط طوقلطت ص  طفولرفس طإ
 ل دلط ضشدر طلطفوسد ف طفخلمدوطفمل ضد  ططمد طضصدةه طأكثدردرفسد طأوو د ،طط48لط لطفوعدر طفإلعالمدر،طمتط
درفسددد  طمددد طط06طفوددد الاي طفمل ادددل طفامر   ددد ،طوك ضددد طا.طوأ ر ددد طمعظدددمطفولرفسددد  طل2015-2010و

أسددرتفو  طوفوصددافطهددرطفاكثددرطودد  ع طمدد طوسدد هحلطفإلعددال طفودديطمتط   هدد ،طوأوضددا طض دد هوطمدد طفولرفسدد  ط
دفطضدلطفملدرأ طمبد طلطذودل:ط علدفطم طفحمل ورطفوره س  طولر ق طتص رطوس هحلطفإلعال طوألخب رطوفملع  م  طع طفوع

ددفطضددلطفملددرأ طبصددة طم  ددرر ،طعددل طفإلبدداللطوفو  شددفطعدد طفو سدد طفال  مدد عرطفوددذيط رت دد طف ددهطفوددذكرطفوع
طتلب قطفوق ض اطبلع  طم طفخلرفءطوأهحلطفالخ ص س.ط طوفولع  طإ

 همطمدد طفودد الاي طفمل اددل طوالطوفحددل طمدد ط ل ددلطعشددر طدرفسدد  طأوو دد ،طسددبع طمدد دد لطفجلمهدد رطفمل  قددر:طمتط لط
 دىطضلد قطوفسدعطأت درطفجلمهد رطمد طح دثطفالسد ج اب طفوع طة د طوفإلحسد سطأسرتفو  ،طوقلطغلد طفولرفسد  طع

ابملسدددؤوو  ،طوت ووددد طدرفسددد طوفحدددل طع دددىطفوعالقددد  طبدددنيطت  دددفطفوع صدددرطفوددديطتلرحهددد طوسددد هحلطفإلعدددال طعدددرط
دددفطفوشددر لطفةمدد م،طمددد طبددنيطتسددع طدرفسددد  طأوو دد طمتطتق دد مط ال ددد طدرفسدد  طك هنددد طذف ط فو  ةز دد اطفمل ع قدد طبع

خةجدد .طوابوددرغمطمدد طو دد دطعددلدطق  ددحلطضسددب  طمدد ط دد د ط هدد طلدد د طم  سددل طووفحددل طلدد د طم ع و دد طومخسدد طم
بلر قددد طفسددد قب لطط  ع دددقهلدددذفطفجملددد لطإالطأاطفو ددد هوطأوضدددا طبعددد طفمل فضددد عطفملشدددرتك طف مددد ططفاوو ددد فولرفسددد  ط

فطضلطفملرأ طمب طلطذودل:طك ة د طفسد ج اب طفجلمهد رطفوع طة د ططفإلعال فجلم هريطوتةسريهمطو ص  رطوس هحلط و ع
طوإحس سدددهطابملسدددؤوو  ،طح دددثطمي ددد طفو العددد ط ددد طحسددد طفوسددد  قطفإلخبددد ريطفودددذيطت هجدددهط وخصددد هصطأت دددر
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فطمد طأ دحلطفو دأ ريطلطفمل فقدفطوردودطفوةعدحلط وس هحلطفإلعال ،طوأتو فطفاس طريطح لطفالغ ص  طوح ال طفوع
سر.طح لطمرت يبطفوع طفطفجل

 د لطصد ع طفاخبدد ر:طحدلد طأربعد طدرفسدد  طأوو د طفقد طوفودديطأ ر د طك هد طمدد طقبدحلطابحثدنيطلطفودد الاي ط لط
عطفاخبد رطوطر قد طأت دريطفملبد ددطفو    ه د طع دىط د ونيطمهد ططر قد طصد فمل ال ،طح ثطغل طع دىطضلد قطوفسدعط

سددب طو عالم ددني،طح ددثطحددلدط طمبددلأطتدد   هرطو سدد هط23فو ار ددرطابو شدد فطفودد ط حلطفإلعددال طوفودديطتع ددوطفو
طفملب ددط  لد بقطمدعطعدلدطمد طفمل فضد عطفمل  درر طوفمل جدم طجملم عد ط طلطهذفطفجمل ل،طي ثطأاط   طهذ وفولو
د ط دفطضدلطفملدرأ طو ل دلطفو سد طفال  مد عرطفودذيط رت د طف دهطفودذكرطفوع صطع دى:ط م طفو  ص   طوفويطتد

س ءطمبع  م  طع طأس و  طط  طفملس عل .إوق ءطفو   طع ىطفوجا  طوتقل فطفور حلطوتزو لطفو طميطفاعذفرطوع
دفطضدلطفملدرأ ،طلططططططط طفة ود طوه كطفوعل لطم طفوع فمحلطفويطتدؤ رطع دىطفملةد ه مطفوع مد طحد لطم ضد  طفوع هدذ

طأاطدرفسد  ط فوعدر طفإلعالمدرطم طفولرفس طفملعرف  ،طمتطدرفس طدورطفاخب رطووس هحلطفإلعال ،طح دثطمتطفو  صدحلطإ
طفولرفسد  طأاطوسد هحلطفإلعدال طط م عد طفوباد أطلطفجملد لطوبصدة طع مد طوبصدة طع مد طقدلطت ضدحطهدذ تس لرطع ىط

فطضلطفملرأ . طكثريفطم طتع وطفرتب كطفجمل معطوت قجهطإزفءطم ض  طفوع
ددد كط ميدددرف طلطإدرفكطأمه ددد طفة  ددد طو مز دددلطمددد طفوباددد أطفوالزمددد طحددد لطأت دددريطط فو ميل ددد ططي دددثطالطتدددزفلطه

طفإلخب ر  طع ىطفملة ه مطفوع م طوكذفطفمل فقفطوفوس  ك   .
طط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
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 على الدراسات السابقة: التعليق-11
 طفولرفسد  طم ضد  طفملع جلد طفإلعالم د طو ظد فهرطفال  م ع د طابخ الفهد طوت عهد طضدذكرطمدت وو طفوعل دلطط 

ددفط ددفطضددلطفملددرأ طوفوع هدد :طفملع جلدد طفإلعالم دد طو ع طم فاسددري،طفهلجددر طغددريطفوشددرع  طوفجلرميدد ،طومدد ط عدد  طع ددىطهددذ
فولرفسددد  طهددد طت وهلددد طومع جل هددد طو ظددد فهرطفال  م ع ددد طلطفوصدددا ف طفو ق  ل ددد طفمل   بددد طفقددد ،طرغدددمطفو لددد رطفو بدددريط

 فوذيطتعرفهطوس هحلطفإلعال طوفالتص لطوفوصا ف طفالو رتوض  طوصا ف طفمل فط ا.
طط ددفح ددثطت وودد طفولرفسدد طفاو طضددلطفملددرأ طبددنيطفو ه  ددحلطوفو ق  ددحلطم ضدد  طفملع جلدد طفإلعالم دد طوظدد هر طفوع

طفولرفسددد ط وهدددرطدرفسددد طمسدددا  طو  عدددر طع دددىطمددد فط طفوقصددد رطفوددديطت ف ههددد طوسددد هحلطفإلعدددال .طوقدددلط ددد ء طهدددذ
فطضلطفملرأ طم طخاللططرحهد طو  سد ؤل:طهدحلطسد همط و س   طفوج ءطح لطفوعالق طبنيطوس هحلطفإلعال طوا هر طفوع

دددفطضدددلطفملدددرأ ؟طوهدددحلطوسددد هحلطفإلعدددال طفوعرب ددد طت ق دددلطوت  دددز طف إلعدددال طفوعدددريبطحدددل ث طلطضشدددرطفو  ع ددد طوصددد سطفوع
مبسددؤوو  هت طفال  م ع دد طلطاددحلطفوق فعددلطفودديطتجددب طفملم رسدد طفإلعالم دد طلطفودد ط طفوعددريب،طح ددثطركددز طفولرفسدد ط

عرطفال  مد عر،طوفو قد  طع دىطف ع  د طوسد هحلطع ىطمعرف طفولورطفوذيطت عبهطوس هحلطفإلعدال طلطعم  د طتشد  حلطفود ط
ددفطضددلط ددلودطلطم هجدد طفوع دد طفولرفسدد طإاطدورطفإلعددال طسدد بقىط فإلعددال طلطم ف هدد طفوظدد هر ،طكددذولطفقددلطب 

دد طفو لددرقططوفوع فمددحلطفودديفاسددب  ططوبعمددقطإفملددرأ ،طإذطملط  لددرقطبقدد  ط ددف،طح ددثطفضددهطالطمي  طذوددلطفوع تددؤديطإ
فطضلطفملرأ طدواط ف.طعم فو الأطو ع  مي رسطهذفطفوع

أم طفولرفسد طفوث ض د طف  وود طمع جلد طفوصدا ف طفو ط د طوظد هر طفهلجدر طغدريطفوشدرع  طلطفجلزفهدر،طمد طخداللططط
طتقددلميطمع  مدد  طوب دد ت طو قدد همنيطابالتصدد لطحدد لططددرقط دد طمدد طفوصددافطفجلزفهر دد .طإضدد ف طإ   ددحلط دد  طوع 

طفوق جدد  ،طح ددثطركددز طفولرفسدد طع ددىطفو شددفطعدد ططب عدد طمع جلدد طفوصددافطفو ط دد طفملع جلدد طفوع م دد طفولق قدد طهلددذ
وظدد هر طفهلجددر طغددريطفوشددرع  طلطفجلزفهددرطوتق دد مططر قدد طت وهلدد طهلددذفطفمل ضدد  طلطإطدد رطضظر دد طفوب ه دد طفو ا ة دد ،طوقددلط

طعل طض  هوطت ع قطبلب ع طفو  ولطفوصاةرطوظ هر طفهلجر طغريطفوشدرع  ،طوفا فوصدا ف طفو ط د ططت ص  طفولرفس طإ
،طوو ددد ط ددد ف طع دددىطفسددد مرفر فجلزفهر ددد طهلددد طوا ةددد طتقددد  ط ددد طدفخدددحلطفجمل مدددعطي دددثطمي ددد طإاطتدددؤ رطف دددهطوطمي ددد طإاط

طفوظ هر طلطفجمل معطفجلزفهري. طإجي دطوتقلميطبع طفة  لطو الطم طهذ طفولرفس طملطت لرقطف
طم ضدد  طفملع جلدد طفوصددا ف  طوقط ددفطفاسددريطلطفوصددا ف طفالو رتوض دد طوتلرقدد طفولرفسدد طفوث وثدد طإ جدد ايطفوع

فالو رتوض  .طوركز طفولرفس طع ىطمعرفد طأمه د طفودلورطفودذيطت عبدهطصدا ة ط إ دال  ططوفويطح   طصا ة ط إ ال  
صددحطوفو    ددهط طوفو صددليطوددهطوتقددلميطفو ددفطفاسددريطمدد طخدداللطفو ع دد طأبضددرفر فالو رتوض دد طلطفةددلطمدد طادد هر طفوع

دددفطو قددد ردطومعرفددد طأسدددب ةدددني،طلطحدددنيطأكدددل طفولرفسددد طع دددىطضدددرور طفاله مددد  طبقجددد ايطفوع دددفطورد طفملع   طفوع
وفو صددليطوددهطمدد طقبددحلطفا هددز طفمل خصصدد طمبدد طف هدد طوسدد هحلطفإلعددال طفملخ  ةدد طوفاطفوصددا ف طفالو رتوض دد ططططفاسددريط

أدفءطفملؤسسددد  ططفوعرب ددد طت ف دددهطإوددد  و   طحددد د طمددد طح دددثطعدددل طفاله مددد  طيقدددحلطفإلعدددال طفالو دددرتويطوطت فضدددع
طضدددلر طفمل خصصدددنيطوعدددل طوضددد حطس  سددد هت طفو ار ر ددد طلط فإلعالم ددد طوتدددليط ددد د طفو ار دددرطفالو دددرتوي،طإضددد ف طإ

طفمل لفا.
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أم طفولرفس طفورفبع ،طف  وو طفملع جل طفوصاة  طو جرمي طلطفوصدافطفو     د ،طوهدرطدرفسد طتلب ق د طع دىططططط
،طفوددرأي،طوركددز طفولرفسدد طع ددىطفوددلورطفوددذيطت عبددهطفوصددافطفو     دد طكددحلطمدد طفوصدداف:طفوس  سدد ،طفودد ط ،طفاضبدد ء

ف هددد  طفوصدددافطفو     ددد طفمللروسددد طلططو   ددد ،طوقدددلطح  ددد طفولرفسددد فمللروسددد طلطمع جلددد طقجددد ايطفجلرميددد طلطف
مع جل هدد طاخبدد رطفجلرميدد طومعرفدد طفملع قدد  طفودديطت ف ددهطفوقدد همنيطابالتصدد لطادد طفملع جلدد طفوصدداة  طفو     دد طو جرميدد ،ط

ل هطمع جل طفوصافطوقج ايطفجلرمي . طلطحنيطأمه  طفولرفس ط  ض طفو أ ريطأوطفا رطفوذيط
 بية:التعليق ونقد الدراسات األج* 

طملعرف طفوس  س طفويط  هجه طحز طفوعم لطوحز طفحمل فظنيطفور ل ض نيط  ب  طفاو   ء طفولرفس طفا 
طفوظ هر طع ىطفورأيطفوع  طلط ا طا هر طفهلجر طغريطفوشرع  طلطبر ل ض  ،طوقلطركز طفولرفس طع ىطمل طأت ريطهذ

طرطلطوس طفجمل معطفور ل ي.طفال  م عريحنيطفمه  طفولرفس طفجل ض طفوق ض يطوفو أ 
س ءطوفاطة لطلطفسرتفو  ،طفويطركز طف ه طع ىط ب  طفوث ض  طوفويطمتا ر طح لطم ض  طسالم طفو فم طفولرفس طفا 
طفوظ هر ،طلطحنيطمي  ط فطضلطفملرأ طلطفسرتفو  طوفو أ ريطفوذيطت عبهطهذ فملع جل طوفوعر طفإلعالمرطوظ هر طفوع

طفولرط طفوظ فهرطفال  م ع  طفوق لطأاطهذ فس طأمه  طفو أ ريطفوذيطت عبهطفو ميل   طفإلعالم  طفإلخب ر  طلطمثحلطهذ
طمع جل طإعالم  ط  ل طو  ا مطلطفو ل رطفال  م عرطبلر ق طإجي ب  . طوتب
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   الصحافة االلكرتونية :ثاينالفصل ال
لقدددك  دددر  لصدددة  اللكدددية ع ال لركة ادددع  ظدددة  ددديرع ال  ك دددا لدددةم       ادددع  ك دددك     دددة  ال  ددد     
،  ةيدددة  ال  دددصك ال    دددم    دددك  ة دددع ةال تكدددة  اللثدددة   اللةروةلة ادددع    دددة  ال  ظة دددة   ةمدددنال  ةا دددعةال تكدددة  

ةسدد  ع   اللةصددة   ق اللقدد ال   صددة   تثدد  ال ة ددة ال ظددة   ددع   اوددع  دد  ال ة دد ، أدد  ة  اللوددةت تق  يددة أ ددك  ي تددةي  قةكدد 
 أددةالج  ك ددك  تة ددا   ال ددةال    دد  فدد    ةيصددة   ددة  ة هبددنال  صددييا اللكددية ع ال لركة اددع    يددع  ددةال ةظقادد ، ة 

 ة صه.  غظقع  

 االلكرتونية وتطور الصحافةنشأة املبحث األول: 
 : العامليف  -1

 ةوددة   اللةقواددعل دديرع ال  ك ددا اللدد     ددا أدد  وددة   تروةلة اددة ال تكددة    ةتطددة   توةددة  قددك لصدد    
 ي دك تطدة ال   ك دك ، ة  تقوادة  ةال  ظة دة   د   ال تكدة  اللف ظادع  ةا دع  دة  دصكته ةسدة  ةتة دا الليدكال  الل   اع، 

ابل ك دك  د  ال ةال د   اب  ك داال دةت  الل ديرع الل وريةتادع اللكةلادع  ة  دة ت د     ة  سوةال   ظاظع    لصة  ال  ك ا 
 الل   رظا  سخة اللركة اة لكيف تقظاك ع ة  اع  ة  ةال   تيري  لكيف تو   حمةةالمة اللة  م اللركة اة.

       حتدددك   ال وة سدددع الل ددددك ك   ددد   ة ددد  تقوادددة  ال تكددددة   ةال صدددع    ضدددة دددظي لصدددة  اللكدددية ع ال لركة ادددع  ددددة     
انماددع  د   ي  دديرع ال  ك ددا أال ددة أددك    ،ةاللةظف  ددةي الل   ددمأةوددة م اللقوددةال  اللةظف  ة ادع اللفضددة اع  ةال  ظة دة  ثثظددع

تسة    ا دة  أال تة دا صدية ع  غريالي( سري )اللف  سم أسي    كالد  ة ال ك     مجصة  اللكية ع، حىت  ي الليةحث 
 .1ال  ك ا سةخ   اللكية ع ال رةةأع    حموةصة الل    ضصة اللةال   ال تكةيل الجلك ك

 دددك  ددد   اللكدددية ع الةك ثدددع أ دددك    الحددد    السدددةخكال  اللةسدددة   اللةروةلة ادددع الةك ثدددع،   ودددن اللسدددةاواة  ة   
ةسددد اواة     دددا غ  دددع ال فيدددة    اللكددديف أدددك   اللكددديف   السدددةخكال    ا دددع الجل ددد  ال لردددكة ، ة   أكال دددع الل

د  ظاصدة   اللرةةأدع ال  ة دةالةةسدةج ة ال  ك دا أ در   رثدف ة  ال    راع ة اللروك دع ة أظدكالي  فد خ دفدة    صد  
ال  ة سددددة  اللكدددديفاع لظكدددديفا   دددد دف  ق ال ة ددددةد ريددددري اللددددنا   ددددصكف ال دال  اللكدددديفم ة  ي اللةيددددة  اللةاللةي  دددد ، ة 

حباددث   ضددا مدنف اللةسدداظع الجلك ددك   ظددة  ة  ةال فيددة   دد   يد  اللكدديفا   مجد  ال  ظة ددال  ك دا تةسدداظع  سةسدداع 
اللكدديفا  حتددك   صدديفاع  ك ددك  أال   ددةأ  مةظددف  دد  ال  ة سددة  اللةقظاك ددع ة  صددي  السددةخكال  ال  ك ددا  دد  

 .2ال  ة ري ال سةساع   تقاام  ؤم   ة   ة   اللكيفم لظيرم  ظة  صة ته اللكيفاع

ةد أدكال    ك دك  لةةصدا  ال دةد  اللكديفاع لظقد ال   د   حمةة     ك أك   أ ك   اللكيفةتة ا     اللسي اواة   
فدة   دة  م اللكديف ال طية دعاللكية ع ال طية ع   فطة     اللكيف  ةال ز د    د  اللقد ال ،  ةالل  د   ظدة  صع ال

                                                           

 .23، ص 2008، 1، ط، اللقةم  ةاللةةز  ، دال  اللسيةج لظو   الصحافة االلكرتونيةحم ةد،  ظم اللك  ،  -1
  12ص       سيق أت ف،  ظم  يك اللفةةح تو ةي،  -2
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 دددظي أكال دددع لصدددة  اللكدددية ع  sbain-S.  يسددد  سدددا ةي اب وددد  1 دددخ دفدددة  اللكددديف    دددة  اللو ددد  ال لردددكة 
 دددة   IBA ةودددة     ةال كأودددك ا أدددة د تةسدددةاو ال فية  دددع  BBCال لركة ادددع  دددة   تث ددد   ت دددةةي أددد   ؤسسددد  

   دة    ةدخ  قد  لظدوىل الق ال  دةمك   الودةف ةالحدك  دخ  ةاللدنا télé texteةمنال ض   فك ع تظةرسدا  1976
 دخ  ادة   فةصد  اب ؤسسدة ،  ةلوادة  الطدةص اب ةق  د    مدنالةتدةي  ;تظف  ة ادع ططدةط ال سد  غدري ال سدةخك ع

ة اللد   ة ددا أةطددة   ة اددما ددع الأال دع أ  ط ةالزدمددة ف أفضد ةحدة    ظددة أقة ده  ةاللدنا السددة   ceffaxابسدم سددافةت  
 . 2منف الطك ع، أا وة      اة  اللثة اع ابسم  ة الت 

الطك دع ابلةفة ظادع  ةمتاد   مدنف BTA د    د تع  د   ةاللد   دك الص   فك ع اللفاك ة ترسدا  1979ة     
 ةح د  تدنالت  كد  اع  د  ال ود    ة  د ال    دة      ال   فية  ع  ةالل   ك ا Prestel اة  أ  سة   ةتة ا  خ
  3. ا ال لرظفةصة الل ةلاع 1993  قة  منف الطك ع  ة   ة ك متأةالسطع  ة ة  فةصع  ة  ظة ة   ف خاللطريالي 

ركة ادع  د  (   تقدك   ي دة  اللت يادة سد   CompuServe)  اللث ة اودة  أدك   أ دل الل د تة   ثد  ة    
وددك  سددةصظر  تددة    ة هنددة ملمددنف الوددةة   أسددي  ترظفةصددة الل ةلاددع  ةمل تسددة  ودد   ،    ددة اللكدديف اللقة اددع   

 .4 سة  ال مة
  ظدة" اللسدة ك ع مدم  ة  صديافع اللركة ادع   الل دةمل ة اللد    د   ابلرة د  تة ا صيافع " ماظ   ية     دي دة    

صدديافع    750الوصددا  تثدد   دد   1995حددىت  ددة   1990، ة   ال ددك   دد   ددة  1990 دديرع ال  ك ددا  ددة  
، 1996صديافع  دة   2000الل ةمل  ق   ةدة   صدكال ال  اللركة ادع تيدث  دخ  ديرع ال  ك دا ة الزدالد مدنال الل دكد  ق 

   أ   ارةغة الة      ة  صيافع اللركة اع  ظة  ديرع     ردة  ةي   د  مت  صدكال مة أةالسدطع  1992       ة
ةال طد    أال دع  Wired Magazine ةال  د اللد ظدع  1993 دارةغة ت أادةي، ة  دك لصد    تدة ةي اللثدة   دة  

 .5أيفنةي  ظ ةال    ة     صة أك  الآلف ةي    اللكيفال  ك ا    ف  اللسوع ة  و
أددك   غةلياددع اللكدديف ال    راددع تة دده  ق اللو دد   ددخ  دديرع ال  ك ددا حاددث زالد  ددكد  1994   ددة  ة   

صديافع    115 ق  1994صديافع ة تدةي مدنال هنة دع  دة   60اللكيف اللاة اع       رة الل     أ   ةال      
صددددديافع ةال دددددوط  أةسدددددا  ة  صددددديافع ، ة ت ةدددددخ  368ةصدددددظا  ق  1996، ة    وةكدددددف  دددددة  1995 دددددة  

 دد  فدد    دديرع ال  ك ددا ة  ةضدد    صدديافع     راددع توفددن   دد ة ة  ة ددا  دد  ف لدده أيددث الل ك ددك  دد   ةضددة ة ة
           دددد   ت ددددكمة اللكدددديافع،   ددددةد صدددداةغةصة   تدددد   دددد   تةغددددري  اصددددة ال حددددكال   دددد    ال دددد  ة  قاددددع ة   دددد ان   يةأددددع 

اللدنا  ةحتدع لاصدة   اد   ك دك  د  اللكديف  ال   ةع السدم " الةدخ الل   دم"    ان  لظخك ع ال ةيةدلع ة   ظق  ظةة 

                                                           

 .102، ص 2008د ج، اع، يظاع، اللكال  ال ك  ع اللظيوة  ؤ ع  سةق : االلكرتونيةاالنرتنت و الصحافة  ة ك سةمل، ت ابي،   -1
 .19، ص مرجع سبق ذكرحم ةد،  ظم اللك  ،   -2
 .281، ص 2011، مجصة  ع  ك  الل  أاع، ةاللةطة  ةال  ا ال  ةاللسظياة اللو أ   :االلكرتونية التفاعليةالصحافة    ،  حم ك    ك حم ةد  -3
، حم ك  ك ،   -4  .92، ص2003 ج،، د ةاللةةز  اللكية ع ال لركة اع،  رةيع اللف ح لظو   : واإلعالماالنرتنت حس
 .97-96-93 يك ال  ري اللفاك ،      سيق أت ف، ص   -5
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 ة   ددد     ه  صدددة  ددد  اللدددة   ة ال حيدددة  ة اللوادددة  اللةقظادددكا لظةي  ددد  ة اللكددديف ال لركة ادددع" اللددد   ظدددا ة  مددم "
 . 1  رة اةته اللريري    اللةةز   أ   اةد  خ اللقة ال ة  اللق ال   ابسةخكال   صةز الةةسةج

     Palo alto Weekly ال سدية اع   فد  الل دة   دنت  صديافع ابلدة اللةدة   مدم اللكديف اللد  لصد    د ة    
 dailyتظغددد ال   ة  ضدددة دال ظددم ادددةز ال ددك الةأ    ددد   ةال  ك دددا ةصددديافع  اليلسددداوا ال ةخككدددع   اللر ياددةت   ظددع ة 

Telegraph  هميددد  ة ة وو دددة Fainancia Times ادددةز دال ت  ة  اوددد   ة دددنت    ضدددة Dallas 

Mornning همي   ةصيافع ةال   شThe Irish Times .ال   لوك ع 
،  ة  صيافع ت    أ ل ال قة    د   ظيقصدة Libération ليريسةي  ة      سة  قك تة ا  ة اع   

ة تدةي مدنال أسدي    Le mondeصديافع اللظة ة دك    ضدةة  الل ديرعابسةخكال  اللةسدة   ال ة دكد   ظدة  ال سية م
  ال  ك ددددددا لظ دددددد   ال ةق     ددددددة   طددددددةأ  اللكدددددديف اللية  سدددددداع، ة اللكدددددديافةةي صددددددك ه  ظددددددة  ة  صددددددة   ضدددددد الج

ددددة ،ة ت ال ددددك  ددددكد اللكدددديف ال لركة اددددع اللدددد  يفددددة  ةال دددد   ظددددة الل دددديرع    ة ةاب ة أقاددددع 1997سددددوع الل ددددةمل اللدددد    
( صددديافع   728ة ادددع)(  ددد   مجدددةيل  دددكد ال ةال ددد ، حادددث أظددد   دددكد اللكددديف اللددد  يفدددة  ةال ددد  اللرك %43ت دددر )

( صددددديافع   53)( صددددديافع       ردددددة الجلوةأادددددع ة61( صددددديافع   تودددددكال ة )230(    سددددداة ة )223 ة ةاب ة )
 . 2    قاة

اللكدددية ع ال لركة ادددع   غةليادددع اللدددكة  حمطدددع  دددنج لقطة دددة  تيدددري   ددد  الجل صدددة  فةصدددع   ضددديا دددك ة    
اللوددةع الجلك ددك  دد   ةال ة ددة  مدنال دد  فدد   سد  ع توددة م  الل ة اددعةاللةقدك  ال    دة   لدده اللك السددة   ةألددع  ددةالل ديةج، 
لصدة   ةهبدنال تدةالقيفدة  ظدة الل ديرع    وة ه ةال    إب  ة اللنا       ام دة      اللكيف اللقاة   ال   اللكية ع، 

 سدخصة ال    ال لركة ادع تة دف تةز د  ة       ال  ة     اللكيف  ةمنال  ةاللكية ع ال لركة اع أةتري   ةسة  ع، 
،  ال    راعال لركة اع  ث  ال ظع  ةال تةفة  أوسخصةاللة  اع   .3(mniO)الة 

أفدددك  اللةسددد اواة  مل ت دددصك اللكددديف اللة  ادددع ال طية دددع  ا ت ال ددد   ددد  حادددث    دددة   ةاللددد     دددا فدددم مدددنف اللفدددك     
متظددع  ةال دد  اللركة اددع فةصددع هبددة  ظددة  دديرع  ةفةصددع اللرددخختةز  صددة اللاة اددع لردد   صددييا الل ك ددك  دد  اللكدديف 

 اللركة . ظة  ا صيافع  طية ع  ي  رةي يفة تةال ك  ةصة  ل ال ةال  ك ا، 
      صددددددي  أ ددددددك ألددددددع  ادددددد    سةسدددددداع   حاددددددة  ال ددددددةال و ة  ال  ك ددددددا ةسدددددد  التكددددددة    ة اددددددة   اسدددددداة ة صددددددييا   
 تثد   د  ة   ظادةي  دخىل 300ا   الل دةمل  ق ال دكج  دكد  سدةخك م ال  ك د 2000الةرة ة ،  فدم ذأال   دة  ة 

  الل دةمل الل د   اللكديف اللاة ادع   اللغد ج ة  ة ي غةليادع        الةةسية  ال لركة ادع،  5أظاةي صفيع  يرع   
 .4اللركة اع ةتكك   ي ة تك    ةال   اللركة اع فةصع هبة، 

                                                           

 .23-22حم ةد  ظم اللك  ،      سيق أت ف، ص   -1
 .100 ة ك سةمل ت ابي،      سيق أت ف ص   -2
 .100ال     اللسةأق، ص   -3
 .106 يك ال  ري اللفاك ،      سيق أت ف، ص  -4
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فةصددع  دد  تددة ري الل ددة  أط  قددع تيددري  ة ة ال ددك  ة   ددةمل اللكددية ع ال لركة اددع    فدد   قدفظددا صددوة ع اللكددية ع ة    
أ دل أظدكالي الل دةمل اللودة م حادث  صدييا  اللة    ال ةيك  ال    راع، ةأ د الل ةمل ال ةقدك  ة فك ع ال  ك ا ال ة   

ة ادع  ة  صديافع تدخخ اللا  USA Today، ةت ةدخ صديافع اللكدية ع  د  ال  د  تطدة  ة تةز د   ديرع ال  ك دا
 ق ال  سددة  ال ة ددكد  لظكدديافع  فدد خ، ة السددةيكوا تروةلة اددة اللددوىل اللفة قددع  هحددا لظ سددةخك  ال  ةقددة   ق  ةال دد  

 حددةال  ةاللكددة  ةال أددةالج ال ةخككددع  ثدد : ال ددة  ةال  ةكددةد ةالل  ضددع ة    Head Liens ثدد  الل وددةة   الل  اسدداع 
 .1اللطق 

صديافع   ال  ك دا  د   2600 ق  2000 ك ال تفد   دكد اللكديف ال لركة ادع   الل دةمل حبظدة   دة  ة    
 ةال ددد  ت   فادددع  ة  ةال ددد   حمطدددع تظف  ة ادددع  يفدددة 1200فدددك ة   وفكدددظع  ة ددد   ةكدددظع ابل ددديرع ة   فددد خفدددك ة  
  ددة    حكددة اة   ؤسسددع  صدديافع ة ددك 3250 ق  2002لاكدد    ال تفدد   ددكد اللكدديف  دد    فدد خ فددك ة  ة 

 ددكد اللكدديف اللدد  تددك    ةال دد   ظددة الل دديرع   الل ددةمل  ددك ةصدد    ي  ق 2000 اددةز لاوددع ال    راددع    هنة ددع  ددة  
    ة ادة أظدد   ددكد  ة  ددة ة  534 ي  ددكد  ةال د  اللكدديف اللاة اددع  ظدة ال  ك ددا أظد       سددة ة  ،   دك  4000 ق 

 ة  ددددة ة مددددنال حسدددد   2794  اللددددة    ال ةيددددك  ال    راددددع  ة  ددددة ة  630 ة  ددددة ة   ال رسدددداع  756ال ةال دددد  
أدد   ددة م  %0.6، ة  ي ح ددم ال ة ددة  اللكدديف اللدد  متظددع  ةال دد   ظددة ال  ك ددا زالد أوسدديع 2002 حكددة اع  ددة  

 .20032ة  2002
هب دد   مجصددة    اظدد تويددأ  اظادد   ة ي  كددية ع ال  ك ددا  أي مددم ال ةدد ال  لةسددة   ال  دد   ابلةقواددع الل   اددع،  

ية ع مل أييت      الغ أ     ف    دة حققةده اللكد 2040اللكيف اللة  اع ال طية ع  ق اللكية ع ال لركة اع    ة  
   رةسد   ك دك  لظ صودع اللكديفاع ةاللطيقدع اللساةسداع ة  ة دم ال  ردة  متروصدة  د  تقدكال لركة اع   ز د   كدري، ة 

 .3الجل صة  اللنا  سةخك صة ة   يا عال ة ة مة ة  قة أةطة  اللةقواعمنف ال رةس  ال تيطا ال تية ة ةواةذف ةي، ة 

ةمل ابسدددةثوة  الل  أادددع   أكال دددع اللةسددد اواة ،  دددأي الل ك دددك  ددد  دة  الل ددد ال  طدددة  لقدددك دفظدددا  ددديرع ال  ك دددا  قة    
أ دديرع ،  دد  فد   ال تكددة   1991 ة ةابدد  قددك أدك  دفةيفددة  ق اللدة   الل دد    د  تددة    دة  اللدة    ال ةيددك  ة 

 .4 ك  فضة صة متة ة لظ  ةأعة   ا   منف الل يرع  هنة تس   حة   الةكةد اللساةساعال ؤسسع اللة واع لظ ظة ، ة 
ةسددة     ع تيددري   قة  ددع أال ة ددة  ال  ك ددا أسدد ةالتدد  اللةطددة  اللةروةلددة م أددكفة  ة ة ددك أددك  الل ددةمل الل دد      

 .اللطية عال     ال ف خ تةل الد ة ةاللةظف  ةي ة 
وادددددددع ةاللةي    دددددددع         هبدددددددنال  دددددددصك  اللكدددددددية ع ال لركة ادددددددع  ودددددددن   دددددددأ ة تغدددددددريال   ةم  دددددددع  ظدددددددا  أ ةدمدددددددة اللةقة      

  ةأ  اللةغري منال سا ز  اللكية ع ال لركة اع أسي  ال تية صة الل ضةا أ يرع  مير  اللقة   يةال  ةكةد ع، ة 
 

                                                           

 .105 ة ك سةمل ت ابي،      سيق أت ف، ص  -1
 .108 98 يك ال  ري اللفاك ،      سةأق ، ص ص   -2
 .21     سيق أت ف، ص  اللك  ،حم ةد  ظم   -3
 .178 يك ال  ري اللفاك ،      سيق أت ف، ص   -4
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 .1 ةف دال  ة  ة أنالته     ةاللةية  ال سة  ، حىت  ضيا اللاة    قال  ك ا الل   ض  أطيا ةصة 
 : العريبيف العامل  -2

ترةي ال  ك ا  س ع ةساظع التكة   مبة دةي  ي  ةأف  تثريال    الل ةمل، ة دف  الل ةمل الل     ة  ال  ك ا  
ةاللةظف  ةي   الل ةمل الل   ،  تيوةمة الل  ج أ ك  ي تيوةمة اللغ ج أسوةال   ظاظع، ابلقاةت  ق ال ة ة  اللطية ع ةالل الد ة

م تقك  اللثقة ع الل  أاع دددم  دددحاث  فن  ال ةال   الل  أاع   الل يرع تو ة ابسة  ال  لة     ة صة مةظفع لظة ةد الل  أ
ة ةال   ال   ع  الةك ث اللويةا الل   فال خةظفع ة  ةاللةفةسريال س ةع ابلق الي اللر   ال رةةج ة  الأةكال ال س  اع ة 

ذدالهبة الل  تقك صة الجلصة  ة  ت ظام اللظغع الل  أاع  ق ةاللف  ال س  م اللسةأق  ةال  ةص    ظ ة  ال س   ةاللك ة  ة 
 ظة   ف    ةال   ال ؤسسة  ال ةلاع ةالل  تة  ة ةال   الليا  ال  ةكةدا  الل  أاع ةغري   أاع  ض     اللة ةد 

   .2الل يرع ةاللة ة   ال لركة 
 1992 ة   دددة ت دددة سدددظف اللدددنت ،   1991 دددك أدددك  دفدددة  ال  ك دددا   اللدددة   الل ددد     تدددة    دددة  ة  

ةتظةصدة الجل ال د   1993الل  أادع ال ةيدك   دة   ال  دة ال دفظا اللرة ا   ضة ضد   الل ديرع اللة وادع لظ ظدة ، ل دفظدا 
، ل 1999ال  ظرددع الل  أاددع اللسدد ةد ع   هنة ددع ة  2000ال غدد ج   الل ددة  ال ددةاليل، ل اللددي د الل  أاددع حددىت  ددة  ةليوددةي ة 

 .3اللكة ة سة   ةالل  ال  ةلاياة ة 
 ة ال سددددية اع   الغظدددد    ددددك اللكدددديف الل  أاددددع  ظددددة ال  ك ددددا توسددددخع اللركة اددددع   اللكدددديف ال طية ددددع اللاة اددددعتة ة 

 ك صديف اللركة ادع   دةد اللفضد  ابلوسيع لظكيف ال سية اع، ت ة تة  دة    ة ةم حتك ث   ا صة  ة اة ال حاةي ة 
 .4ال  ك ا دةي تةال ك  سخ ة  اع يفة  ق  لصة مة 

ت د    ةال دك  ملة   ة ة، ة    ةت  ة ة ة  حمدكةد    اللفاك ة ترسا ة  اللةظةرساية ع الل  أاع أة ة ج ةمل مت  اللك   
  ق  ضددة عمددم غددري  ةددةال     صدد    ال وطقددع الل  أاددع، سددةفك  دد  فددك ة   ةال ددك اللياددةان ، ة مل تال  ظة ددة  الل دديراع ة 

اللددنا   دد    اددم  ال  دد الليددكال   اللكدد يع   اللو دد  ابةدد   الل دد   ل ددك  ال تفددة   ظددة لةحددع حدد ة    أاددع ةالحددك ، 
 .5ال ةال   الل  أاع   ال  ك ا تيك   ة  أكة   اللوىل أك     الل ر  اللطيا م ال  ة ك  ظة الة   ال لركة 

لروده  د  ال ؤتدك  د  اللدن   ة دكةال  د  قصم ةسد  ة   د     ال  ك دا غدري   د ة  ة  قة   ةي   ك سةي "  ي  ة    
 ردددة ةال   دددك تدددة ةال  ددد   ةال ددد   سدددةخك اصة... ة  ظددده ال  ك دددا ة  رةان دددة ة ددد  اللةروةلة ادددة الل  ا دددع اللددد  تطدددة   دالف

 ددةال   ة ددة  لظخ ددك ال لرددكة  ة ددةال م  ددك تة ال  رددة ، ة ال مة ة ددة  ةاللدد ؤخ ة  ةقددةنةي  دد   اددة  مم  دد  غددري الل دد ج 
                                                           

اقشة حول هوية الصحافة االلكرتونيةديد اإلعالم الة ة م، اللكةد   -1    الجل  اع اللس ةد ع  ةال تكة  اللكةد   لإل   ، ال ظع الل  أاع : م
 .1ص ،2009،  ة  خ   أاع اللس ةد عال  ظرع الل  ة  ع ال ظع س ةد، ، الل كد الطة  ،ةال تكة لإل    

 .179     سةأق، ص  اللفاك ، يك ال  ري  -2
 ةطظية  الةكة   السةر ةلاه،  سةلع الصحف الورقية يف األردن وانعكاساهتا علىاستخدامات الصحافة الورقية   فاق  ة   الل حية ،  يري -3

 .21، ص2009 ظة د  ع ال ة سةري   ال    ،  ة  ع الل    ال ةس  لظك السة  الل ظاة، 
 .47اليفة  أةوظ م،      سيق أت ف، ص  -4
طاب  واالنفالت يف: االلتزام الصحافة االلكرتونية العربية  ك غةزا،فةلك حم  -5  .115، ص 2016اللكية ع الل  أاع،  ك ،  ، ةتةلعوالطرحا
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 فية  ددع حت ددد  تة ددا موددةر   ددد ال  الةاددة  ال سدد  اع   ال ص ددد  ة   ة ددة  حدددةال  ان  ددا  ةضددة ة   دددم أ  ك ددع ة 
موددةر  ددةال م أ  ك ددع حت دد   ةضددة ة   قددةو ة تقددة    حددة  اللقضددة  الوظاددع   ة   دد  ليوددةي  دد  ةتددة   ال  يددة  ة  فيدد

 .1 ك  ة ال حكال     ظسط 
  دددد  صددددك    ة   سددددخع  1995تددددةي  ة  لصددددة  لظكددددية ع الل  أاددددع  ظددددة  دددديرع ال  ك ددددا   سددددية خ ة    
حددنةمة    ددك  "اللوصددة " اللظيوة اددع    ددةالي  صددة . لةيددنةتة ددا  ظددة  ددر  ة  ركة اددع لكدديافع "الل دد   ال ةسدد "الل

   دك  ل الأ دع مدم " اللسدفري" اللظيوة ادع ة الاللفةت      دةالي    فد  الل دة ، ة  اللثةلثع مم الةاة  الل  صك    ، ة 1996
صيافع  كد  ع  ظدة " تأة  الجل صة  علص   " 1997، ة   خال      سوع 1996"ال   " الليي  واع    ةالف   ة  

 .20002ألع صيافع " ال فية "   سوع  ةتظةصة أ ك، 1998ل تظةصة " ال م ال "    ة   ال  ك ا
، ت دة  صدك   1997الأ  د   16ت ك صيافع "الجل    "  ة  صيافع سد ةد ع اللركة ادع  د   صدكال مة ال طيدةع   ة    

 1997 وصددة    ددك  "الل ال ددع"    وددة     ك ددا  ددنت ال الل ك ددك  دد  اللكدديف الل  أاددع  سددخة اللركة اددع يفددة  ظددة  دديرع 
  ةلاة     ف  اللسوع. 12   ك  اللقي  اللس ةد ع   ة 
 16اللو دد "  ة   ؤسسددع صدديفاع  كدد  ع    ددأ   ة  ددة يفددة  ظددة الل دديرع   "دال  اللةي  دد  لظطية ددع ة  ت ددك  ؤسسددعة   

    " كد  اللادة " ل تظةصدة    دك  الل د اللركة اع  د  صديف " ال سدة " ة"الجلةز دا" ة ة ضم  سخة، 1997 خال   
 دكالدمة فكاكدة لظو د  ال لردكة  ت ةخ    ك  "ال  الس "  ة     ك   ك  ع   أاع  دةم   ة   تةةأ      ف  الل ة ، ة 

 .19973 غسط   12أك     اللككة   سية اة  ون ة 
 ظة  ديرع ال  ك دا    سية اعال د  ةال   اللكيف الل  أاع اللاة اع ة اللك السة   ك   ك  حكخ  حكة اعحس  ة    

 ةال ددد   6اللةظف  دددةي الل  أادددع، ةة   ة ددد  وطدددة  الل الد دددة 155  ق اب ضدددة ع ة ددد ،  42، أويدددة 1998 طظددد   دددة  
 76 دددك أظدد   دددكد اللكدديف الل  أادددع ال لركة ادددع اللدد   دددكال  يفددة  ةال ددد  اللركة اددع  ظدددة الل ددديرع لةتددة     يدددة    أاددع، ة 

  صديافع اللركة ادع تكدك 68     ةع اللكديف الل  أادع اللاة ادع ة  وصدة  %54 ا  ة   ةد   1999صيافع  ة  
مدنال حسد   حكدة اة  اللرةدةج اللسدوةا اللكدةد   د  ة     صديف  د  فة  صدة 8   دالف  حكةد الليظكالي الل  أاع ة

 .4  صك اللاة سرة ال حكة م
اللد  تدةي الل  أادع ال ةيدك  ابلظغدع الل  أادع    ة  صك      دك  الجل  دك    ال  دة ال  2000   ة  تة ةي ال ة   ة  ة    

 حكخ  ةال   ال ةال   الل  أاع الل  حةةلدا  ي تردةي أةالأدع ليدث  ةمم www.aljareeda.com وةالهنة ال لركة  
  ق، ة ك ال ة د   الجل  دك  أسد  ع مة ظدع فد    دك   كدري   د  اساسدصة ثدة د  صدة ال فية  الل  أاع    ف   الل يرع

 .ة    ك ك  سةا ةج الل كد ال ة ال ك لظ ةال   ة اةال  ةقة   

                                                           

،  ؤمت  صية ع ال  ك ا   الل ةمل الل   ، الل ة  ع، العربية يف االنرتنت واملستحدثة للصحافةالتطبيقات التقليدية  صةد ، يةت  كطفة  -1
 .8، ص2005

 .48اليفة  أةوظ م،      سيق أت ف، ص -2
 .28 27حم ةد  ظم اللك  ،      سيق أت ف، ص  - 3
 .108 107 ة ك سةمل ت ابي،      سيق أت ف، ص   -4
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 21صددك      ددك    دد   ال لركة اددع   ال غدد ج الل دد  ، حاددث الأةددك  الليددث اللة دد    يفددة    2001  ة   
ت ةددخ   دد    ة     ددك   صواددع ال ةضددة اع    قظصددة لإلفيددة ، ة ة الةاةد ددع  فدد  اللسددوع ة ددك متادد   ابلسدد  ع ة   ددةا  دد 

، ة ظدة  فصة  اللكيافع اللاة اع  ق اللةساظع ال تث  تطة ال حسد    دا  حت   مدة اللسداك  ث دةي الل  دري  ةرة ظع تة ةةز
 لت ك دددا   دددك  تكدددك   ظدددة ال  ك دددا،     هندددة  ة     دددك  صددد  ا فكاكدددة  اللددد غم  ددد   ي   ددد   لاسدددا  ة 

 ال صةال .أةالسطع  ة كد       اللوكةص ةاللكة  ة 

الل  أادددع الل دددة ظع  ظدددة  ددديرع  ة ضدددخم ال ةال ددد   تدددخ ضدددة ع  ق ألدددع، ت دددك    دددك  ابج ال لركة ادددع ةالحدددك   ددد  ة    
اللددد  تييدددث   مةظدددف ال دددة    ضددد   ددد   ةحمةة مدددة ال ة دددكد حادددث حمةة  دددة  ةضدددخة ع  ددد  ة تثددد  وددد ال ال  ك دددا 

 .1الطك ة  الل  توف د هبة    سةالمة    اللكيف الل  أاع ال لركة اع

فدةص هبدة  ظدة  ديرع تةالق دفة  اللكيف الل  أاع  ظة ال  ك ا حبادث  صدي  لرد  صديافع   أادع تق  يدة  ة د  ة    
 ي ةال د  اللكدية ع الل  أادع ال لركة ادع   دري  ق   ده   ة      ةال    ة  منف ال ةال  ، ة  ي تةي موةر تيال  ك ا حىت ة 

  ده مل     ظة أ دل  د  اللةقوادة  ال سدةخك ع ال ة ةدمة     غم الل  ظةمتا مة ة ال  تةال صصة   ةت  حتك      ظصة ة ت  
 ت تقم ابلكية ع الل  أاع ال لركة اع  ق  سةةخ اللكيف ال لركة اع ال ةرة ظع.

زائريف  -3  : ا
 د     دق  1993،  غم  ي الل أ   ة      تدةي   سدوع 1994   ا الجل ال   دفة  ال  ك ا    ة ت   

 ددددك مت اللدددد أ  اللرة دددد  أ دددديرع ال سددددةفةد   دددد  فددددك ة  ال  ك ددددا، ة  دةي "pardialup" فدددد  مددددةتفم  ةخكددددىل
 9600 ددك  ددك   سدد  ع مددنال اللدد أ    الليكال ددع ج ة  1994ال  ك ددا  دد     ددق تةأدد   دد  ال لاددة  اللضددة اع    ددة  

  ةه  دك   سد  د ةع طد      د     دق اب  د  ة مت تدك ام ال 1997  د سد خ اب ا/   ةمم س  ع  ك أطا دع، ة 
مل ت ك الل يرع حمكة    ق   ظة ال ؤسسة  الةرة اع، الجلة  ة ، اللسدفة ال ، أد   صدي  اب ا/   ، ة  64000ج 

 .2   ال  ر  لظخةالص  ي  كفظةال لظ يرع ة منال أفض  تك ام اللرةأ  ط   ةخكىل  ف 
 ودن    د   اري دة الل  أادع مالل دا ت ك و أع الجل ال      ة  السةخكال  ال  ك ا    ةمل اللكية ع ال رةةأع  ةأف   أ دل 

   ة  ت ة دد  أدد  اللكدديف اللة واددع  وةكددف اللةسدد اوة   ددصك  الجل ال دد   ةق أددكال   اللكددية ع ال لركة اددع  دد  فدد 
أكدددة    سدددةقظع لكددديف اللركة ادددع حمضدددع  ودددن سدددوع ة  اللو ددد  ال لردددكة   ية ددد  ، ة 1997ال لردددكة  سدددوع ةاللو ددد  
19963. 

                                                           

 .221 219 216 يك ال  ري اللفاك ،      سيق أت ف، ص ص  -1
زائرمجة  أة  ا م، أظقةسم أ   ةالي،   -2 ،  ؤمت  صية ع ال  ك ا، تظاع ال تكة ،  ة  ع الل ة  ع، وأفاق: واقع الصحافة االلكرتونية يف ا

 .17 16، ص2005
دي الواقع أظ ةلاة،  مياوع  -3 زائر بني  ، تظاع الل ظة  ةال تكة ،  سةلع  ة اسةري    ظة  ال     املستقبل والتطلع حنوالصحافة االلكرتونية يف ا

 .149ص  2006،  ة  ع الجل ال  ، ةال    اللساةساع 
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اللوة قدع ابلظغدع اللف  سداع  La tribuneتة ا  ة  و أدع لظكديف الجل ال   دع  ظدة  ديرع ال  ك دا و أدع صديافع ة    
متثظدددا و أةصدددة    ي دددع اللركة ادددع لكدددفية   فيدددة  ة  مت   ددد اة  ظدددة  ة ددد   وا دددع "  السدددظةي أددد  ة  1996سدددوع 

  .1ة  الجل ال   ع ذ نالرحكةد"  ظة الل يرع، أسي  ت ظاق  صكال  اللطي ع اللة  اع        اللسظط

 صة فظدق تدةي مدكة اللد  تة دا هأ دع جل  ادع  ظيدع تظادع اللطد  ة  1995سدوع  Le souk يظصدة ال طظقدا    دك  ة    
مةظدف  د ال   ال ة د   د   صدع  فد خ ال تكة  أ   ظيدع اللطد   د   صدع ة  ألع لةيس  ة تفة ظم أ  الجل ا ، ة 

 د   حسد   2004صوفا    ة  زال    ة اة ة  1000زةال مة حةيل  ك أظ   كد   ةع الليس ع لت فة  ال كةأ  ة  
 .ال ةال  

 ة توةة  ت  اللقضة  اللساةسداع  Alegria interfaceال طظق    ةع و أع    ك   1996   ة  ة    

اللدنا د دم ال  د ةع  Gauffinال  ةكةد ع ة ال  ة ة اع، حتدا   د ال  ة أدك م  د  دأظة ةسدم سدة كا  دك ة ة   
 دددك ، ة انودددع  ددد    ظاددد  اللطيددد  ة اللةةز ددد ، تغدددري   رددد      دددة  الجل  دددك  اللة  ادددع  ق    دددك  اللركة ادددعةلاددد ة   ةلادددع 

 دة  "اللد   سسدصة ال    دم ة   2حتا   ة  "  ق  ال فية  أر  حادةد" 1999ال طظقا الجل  ك    ظاة  ظة الط  سوع
ظا  دع    دة  اللو د  ةالفةة   الجل  ك  اللظغة     La nationاللك   ف صم" صيفم سةأق    ك  اللف  ساع ة ال 

 .3ال لركة ، ةحتةلا الجل  ك     اللككة      سية    ق     ةالحك    ت   سيةع
  أددث  اللسددية ع اللوة قددع ابلف  سدداع   ددة ابلوسدديع لظكدديف ال لركة اددع ال ر ظددع لظكدديف اللة  اددع تة ددا  ة اددع اللددة     

، ة  الد  اللكديافع  د  فد   ألدع  ي متدو  ال  رة ادع لق ال صدة 19974سدوع     سخةصة تة ظع  ظة  يرع ال  ك ا
 ةضدد ةصة اللكدديافع   ال قددة  ال ة  ال ة ظقددع اب  ددةت  ال  ة ة اددع اللدد ال قا دد    الطددة    ةةأ ددع تدد  ال فيددة  اللة واددع 

ع حاددددث ةال صددددا اللطي ددددع اللة  ادددد 1998اللدددد   صددددك    ة   ددددكد اللرددددكة     ددددة فم  Libertéةتظةصددددة صدددديافع 
  دد    ال  ة ددةد  ظددة اللوسددخع ال لركة اددع  ق  ددةت   ك ددك  فةصددع    ددة  اللو دد  ة اللةةز دد ،  ددك  ا ابلكدديافع 

 .5الجلةلاع اللريري  ال قا ع ابطة   فةصع      سة
الل  ت ةخ    اللكيف ال لركة اع ال ر ظع لظة  اع، تظةصة صديافع الطدخ ة  صك   صيافع اللاة  1998   اف ا     

 ظدد  اللسددفة ال    ق ددة  مددنال اللة ددةةي السددة ةأع لسددوع ابلة ددةةي  دد   ؤسسددع  ارددةت، ة  دد   فدد  ال     دد   اللفددةت  
  اللة وادع ة الطدة   لةقدك   ي دع اللركة ادع  د   دأهنة تسدصا    ظادع ال  د ع  ظدة ال حدكالةاليفا ة  الل ناع ابلدكف  ة 

اللكةلاع اب ةية مة الجل  ك  اللوة قع ابلظغع الل  أاع ال تث   ق ة اع، ةتظياع ل غيع   ال صة ال قا د  ابطدة    د  الجلةلادع الجل ال   دع 
                                                           

زائريةمحاكا،  ةلاك  -1  ،2010 الجل ال  ، ع داليل  أ المام، ،  ة ةال تكة ،  نت   لوا   صةد  ال ة سةري    ظة  ال     اإلشهار يف الصحافة ا
 .54 ص
زائريني حنو استخدام الصحافة االلكرتونية  كةالح، وة   -2 اهات الصحفيني ا ، ةال تكة ،  نت    ر ظع لوا   صةد  ال ة سةري    ظة  ال     ا

 .170، ص 2008 ة  ع  وةة ا،  سوطاوع، 
 .231 230،      سيق أت ف، ص صة اه ة ال ا   -3
خبة للصحافة االلكرتونية  محكا، حم ك اللفةت   -4 ،  نت    ر ظع لوا   صةد  مقروئية الصحف الورقية وانعكاساهتا علىاستخدامات ال

 146، ص 2010،  ة  ع الةة  طض ، ابتوع، ةالل   ة  الل ة عال ة سةري   ال تكة  
 .54ةلاك محاكا،      سيق أت ف، ص  -5
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ت دددة ةضددد ا  ظدددة اللكدددفيع   ال ضددد ةي،حادددث  تددد   الجل  دددك   ظدددة الل دددر  ة 1اللدددن    ة دددن  ةصدددة   ي دددع ة  ادددع يفدددم
 ةال   الجل ال   ع الل  مير     ف يفة ز     ةال      اللكيف اللة وادع، ةمدم  تدخ الل  اساع     ة  صة ان ن  فةصع اب

، ل 1998صدديافع الطددخ صدديافع "الل دد  "    ددةالي  اللة ددا ةتظددا   ددك   دد  حاددث اللةةز دد    الجل ال دد    ألددع 
   فة  غ ة  اللو   ال لركة . أ ك ألع تةاللا اللكيف الجل ال   ع

ل دد ة  اللاددة م"  ظددة  دديرع ال  ك ددا    سددخةصة ال لركة اددع الل دد ة  الة   دد    ةتة ددا أكال ددع   دد  صدديافع "ال   
صدديافع  53اللكدديف اللاة اددع الجل ال   ددع اللدد  ح صددا  ظددة اللةةال ددك  ددخ  دديرع ال  ك ددا  ةأظدد   ددكد، 2003 ددة  خ 

 ظددة  ال ةال دد  ال فية  ددع ال فدد خة ،  ضددة ع  ق  ددكد غددري حمددكد  دد  اللكدديف 2009 ة اددع    ددةالي  79 دد    ددةع 
 الل  أاع.صيافع ان قع ابلظغع  21صيافع ان قع ابلظغع اللف  ساع ة 32الل يرع،    أاوصة 

 ددد    ددد   دددة اللكددديف ال لركة ادددع الطةلكدددع اللددد    دددأ   ظدددة  ددديرع ال  ك دددا   ددد مة صددديافع " تددد        
ال  ك دا تكدك  مدم  ة  صديافع  ة ادع اللركة ادع   ال   دع تو دأ  ظدة  ديرع " ة Tout sur l'Algérieالجل ال د "

 30، حاددث أظدد   ددكد زةال مددة أ ددك سددوة   دد  لصة مددة حددةاليل أطددة م صدديفم   ال دد ا 2007 ددةالي  8 دد     سددة   
-Algerie لدددف زال ددد    اللادددة ، ة ددد  أددد  اللكددديف الجل ال   دددع ال فددد خ اللددد    دددأ   ظدددة  ددديرع ال  ك دددا  دددنت  

focus.com  صديفا   6 ظدة  دة م  ردةي  د   ال ة دك  اللكديافعة  2008الل  صك     اللفةت      ة  خ
  .2 لف زال    ة اة أ ك سوع    اللاصة  13أظ   كد زةال  اللكيافع حةاليل ة 

تطدددة    ةال  صدددة ة  ال ادددةد  رع ال  ك دددا   مةظدددف اللةخككدددة  ة  ظدددة  دددي ت دددكد  الجل ال دددك ال لركة ادددع الجل ال   دددع   
اللكدديف متةظددع  ة دد  اللرددكة  فددةص هبددة  ددخ صددة    غظياددع   الل ك ددك  دد  اللف ددة    ال ة دد  ة ة صددييا    ةوددةة 

 دددد  أدددد  ة ظاددددع ال ة ددددةد   دددد    دددد  اللة ظادددق ةال  ددددة تع   ال وةددددك   ة اللودددا أظغددددة  مةظفددددع اب ضددددة ع  ق اللددد ةالأ  اللةف
 كاللكيف الةةلاع ال ة ةد   ظة  ديرع ال  ك دا: الطدخ، الطدخ ال سدية م،  فد  سدة ع، الل د ة  اللادة م، اللوصدة  الجلك د

 El watan ،El moudjahid، Infosoir  ،butur .Leةز، اللوك ، صة  ال ح ال ، اليفكال الجل ال    ا

'oranD quotidien ... 3ة اللف  ساع غريمة    الجل ال ك اللوة قع ابلظغع الل  أاعة. 
  ةددأف    ة ددة  ددة  قة  ددع ابل  أاددع و أددع اللكددية ع ال لركة اددع   الجل ال دد   ددة    يثددة سدديق أتدد ف   حدد  ة   

ةاللةقواد  ةمنال  ا ال لظك ةاب  الل  تة ا ت ة   وصة  يرع ال  ك دا ذ دنالر  د  ال قطة دة   ضدة ع  ق  قدىل اللفواد  
   .ةالل  أاعمنال  ة  دخ ابلكية ع ال لركة اع  ق  ك   ةالتيع اللكية ع ال لركة اع الل ة اع ال ة ،   
 

                                                           

زائرية سصاظم،   اع  -1 ،  ة  ع حم ك أةضاة ، ةال تكة ،  نت    ر ظع لوا   صةد  ال ةسك    ظة  ال     التفاعلية يف املواقع اإلخبارية ا
 .42، ص2015ال ساظع، 

 .55ةلاك محاكا،      سيق أت ف، ص  -2
زائر: واقع  ةالي،  ةأظقةسم أ مجة  أة  ا م  -3 ، تظاع ةاللةي   ،  ؤمت  صية ع ال  ك ا   الل ةمل، اللةال   وآفاقالصحافة االلكرتونية يف ا

 .338، ص 2006ال تكة ،  ة  ع الل ة  ع،  ة  خ،
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 املبحث الثاين: أنواع الصحافة االلكرتونية
اللكددية ع ال لركة اددع أ ددك    الحدد   د   ق لصددة  الل ك ددك  دد  ال  ددةالع   مددنف اللكدديف، فةصددع    دد      

 ة  اللو    خ ال  ك ا، ة ك  سم الليةحثةي اللكيف ال لركة اع ة ق  ك  ال ةيدة ال   صوادع ة وادع حادث  د خ أ دل 
مدددنف ال فدددري  توقسدددم  ق اللكددديف   ددد ةي  يةع ة دددق ال ضدددة   ال قك دددع  اصدددة، ة الليدددةحث   ي اللكددديف ال لركة ادددع تةوددد

ال فية  ددع، اللكدديف ال وة ددع ةصدديف ال دلددع اللدد  تدد تي     ضدد ةهنة أ ددكد تيددري  دد  حم تددة  اللييددث ال  ددصة    ظددة 
حاددددث توقسددددم  ق  ال  ك ددددا، ة دددد خ اللددددي ل  ي اللكدددديف ال لركة اددددع تةوددددةع ة ددددق طددددك ة ة ال تكددددةلاع ة ال    اددددع

ة  دع ةةال د  ةفة ظاع، أاو ة  قسدم ذفد ةي اللكديف ال لركة ادع حسد   يا ةصدة ال فياللكيف الةةال  ع اللةفة ظاع ةغري الل
ك اللكيف، ال أال ة ، ةتة   ال  ية  ة اللةظف  ةي ال لركة اع ؤسسة ة ال    اع ة   .1   ألع 

نة ددة اللدد  متا مددة  دد  رع ال  ك ددا، لردد   وصددة فكة كددصة ة ةموةلدع  ددك    ددةالع  دد  اللكدديف ال لركة اددع  ظددة  ددي   
  غريمة، ة نت مة  ظة اللوية اللةةيل:

       مددددددم  سددددددخ اللركة اددددددع  دددددد  صدددددديف  طية ددددددع ة  اددددددة    ة ددددددع ابنصددددددة االلكرتونيححححححة الكاملححححححة: الصحححححححف-1
مددنال كدد ال   ددة تقددك  اللكدديافع اللة  اددع ة  ة مة PDFه  صددة، ة ددة تقك دده مددنف  دد د  سددخع اللركة اددع  يددق ال صدد  ة 

اللثددة   اللا واددع،  فيددة  الطظددا  ة  اللظيوة اددع ال  د اددع اللسددفريع اللكدديف الل  أاددع: ال مدد ال  ال كدد  ع، اللدد  ا  وطيددق  ظددة غةليادد
 .2غريمةال  ة تاع، الل ال ع اللقط  ع... ة  الليي  واع، الطظا 

ةاللكيف ال لركة اع اللرة ظع مم الل   رةي  اصدة اللو د  ال لردكة   دةالز  لظو د  ال طيدةع، حادث تردةي اللكديافع    
مودددةر الل ك دددك  ددد  ة  3ال لركة ادددع  يدددة    ددد   سدددخع تة ظدددع  ددد  اللكددديافع اللة  ادددع ال طية دددع ابسدددةثوة  ال دددةالد ال    ادددع

 اللكيف ال لركة اع الل  متث  اللو   ال ةالزا   الجل ال  .
 ةلكدديف ال لركة اددع اللرة ظددع "اللة  اددع" مددم  ةال دد  هأ ددع  ؤسسددة  صدديفاع تقظاك ددع حاددث حتةددةا  ظددة     

 طية دع  و    ظة صفية  تظدع اللكديف ة     د  هبدة صديفاةي ة جمدة  خ دةي  وقظدةي  دة   اللكديافع ال   ام  ة
ميةدةز مدنال اللودةع أةقكميده لدوف  الطدك ة  ال    ادع اللد  تقدك صة اللكديافع اللة  ادع  د   حددكال ،  ق ال ة د  ال لردكة  ة 

اللة  ادع تقدكميصة ةتةايصدة  ثد  فدك ة  اللطيا دع تقة   ،  فية  ةصة ، ت ة  قك  فك ة   فد خ   تسدةطا  اللكديافع 
   دديرع اللددةالج، ةفددك ة  اللدد أ  ةاللييددث دالفدد  اللكدديافع  ة  الطةصددع أ دديرع ال  ك ددا ةتروةلة اددة اللددوىل اللفددة ق

 .4اب ةال   ال ف خ، فك ة  الل أ  اللفة ا ةال   اف  ضة ع  ق تقك  فك ة  اللةسة   ال ة كد  اللوكاع ة اللكةتاع

                                                           

 سةلع  قك ع لوا  د  ع ، إخراج الصحف السعودية االلكرتونية يف ضوء السمات االتصالية لشبكة االنرتنت  ك أ  صةحل الل و ا،الأ  ز  صةحل  -1
 .93 92مد، ص1427ال ة سةري   ال    ،  ة  ع ال  ة  حم ك أ  س ةد ال س  اع، ال  ظرع الل  أاع اللس ةد ع، 

 .2ص دت،ي،   ةي، ال  دي،  د حول الصحافة االلكرتونية يف األردن، الل قاظم،   ف  -2
 .39صةحل أ  زال ك أ  صةحل الل و ا،      سيق أت ف، ص  -3
 .47، ص2015 ة  خ، ، ة  ع غ ج ت د ةي، تظاع ال    التيبوغرافيا يف تصميم الصحف االلكرتونية،  الد   ظم، الةة   ظم  -4
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ةمددم اللدد  لددا  يفددة صدديافع  طية ددع، ةتددكال   ددةد   صددك  دد دا ةتغطددم  ددة   ونيححة البحتححة: االلكرت  الصحححف-2
ال فيدة  تة ددع  دد  ساةسددع ةال ةكددةد ة  ضدع ةسدداو ة ة ةسدداقة، ةحتددةة   ي تسددةفاك  د  تقواددة  تكدد ام اللكددفيع    ددك 

 .1   اللةوةع ةمم صفيع  ة اع  ةم حتك ث  ةالدمة ال فية  ع   اة ةصفيةصة  ة اة
  حددد   ي اللكددديف ال لركة ادددع اللييةدددع ةاللددد  لدددا  يفدددة  صددد  ة  دددم  ويةدددا حضدددة مة  ظدددة ال سدددةةخ الل دددة م   ة    

ة ع اللةقظاك دددع، السدددةطة ا دفدددة   وة سدددع  ة دددع  ددد  اللكدددي، ةتةيددد  الةدددك ، ة ةصدددوة ع الطدددخ   صدددك ال حدددكال   دددة 
ةال  دك ةلة اة   ة ةدةز  الةدكةد ة  ادع  د  السدةخكال صة  اد ال لطيا ةصد ؤو ال  ت    اللكدية ع اللة  ةالسةث     وةص  ة 

 .2 ضة   ةس   خ
ةميةةز منال اللوةع    اللكيف ال لركة اع أ ك  ة ةد  ص   طيةع لظ دةد  ال    ادع ال لركة ادع ال و دة  ، حادث    

تاصدد  اللكدديافع ال لركة اددع أ دددر   ية دد   دد  فدد   اللو ددد   ددخ ال  ك ددا  قدد  ةمدددة  ددة  كددك   ظددة اللكددديف 
، 3ةمدددة ثددد  صددديف   ددد   ةالجل  دددك  ة   ددد   توفادددنمة سدددةقظع  ظدددة الل ددديرع    دال  دددة ة   تكدددك ال لركة ادددع اللددد 

 الجل ال   ع.ة   ك  الجل ال   همي  
ةمددم  ةال دد   ةخككددع اللركة اددع تو دد   فيددة  ةحتظددا   ةحتقاقددة    ددك  لظو دد   ظددة  اإلخباريححة: املواقححع-3

 اصدة حمد  ةي ة  السدظةي  صوادةي  سد ةي صديفام ال  ك دا،  يرع ال  ك ا، ةحتك  ال ةالد  ظة  كال  اللسدة ع ة   د  
ةتقددك  مددنف ال ةال دد  فددك ة ة ال فية  ددع ابسددة  ال  ةألددع اب  ة ددةد  ظددة ال  السددظ ،  دديرع ال  يددة   ة ةتددة    فدد خ،  

  .4ت ة  هنة تو     ت   كد  ة م      كالدمة  قة    رةةأع مةظفع
 دد  أدد  مددنف اللةكددوافة   ، ة  سةسددصة تقسددام ال ةال دد  ال لركة اددع لإل ددة   تة ددكد اللةكددوافة  اللدد   ددةم  ظددة  

  دددا  حت  ددد   ة ددد   سددد    ةي   ددد  ةاللدددنا صدددوفصة  ددد  حادددث ال ضددد ةي تدددة ةال   اللة ة  دددع  (م دددة    فددد )تكدددواف 
اللةسة قاع ةال ةال   اللة ة  دع ال    ادع،  ضدة ع  ق  ةال د   فية  دع ة فد خ  دة ظع،  د  حادث ال حدكال  ت ةال د  اليفدةال  ة 

حسد  تودةع اليفاةتد  ال دال  دع  ظدعال ةال   الوك دع،  د  حادث اللة ة د ) الل خكدم،  ؤسسدةيت، ودة ا(،  د  حادث اليفار
ثةددك (،   ددةالع  دد  حاددث  دالفدد  ال ةال دد  حسدد  ح  صددة، ة مددكال صة، ة ضدد ةهنة، ةترة وصددة )ماةتدد  أسدداطع،   قددك ،

اللدد  افددن  ددكدال  دد  ال  ددرة   ثدد  ال ةال دد  الليسدداطع ةاللرثافددع ةال ةال دد  ال  تيددع،  ضددة ع  ق   ددةالع  دد  حاددث اللةرددة   ة 
 ك ددك اللةقسددا ة  اللدد   ددة  هبددة الليددةحث    ال ددة    قصددة  ال سددةصك ،  ضددة ع  دد  حاددث الجل  ة فدد خ ددر  الل دد   

حددة   (سددظ ة تة دد )تقسددام ة  ( ةسددم   سددا )ة (هب ددع أددة   ال )واف ، ةتكدد(اللفظيدد حم ددك ) ددنت   وصددة تقسددام 
 .5ال ةال   اللكيفاع  ظة ال  ك ا   ةالع

                                                           

 .92، ص2014، دال  اللرةةج الجلة  م، أرية ، مدخل يف صحافة االنرتنت اللفاك ،  يك ال  ري  -1
 .3  ف  الل قاظم،      سيق أت ف، ص  -2
 .94صةحل أ  زال ك أ  صةحل الل و ا،      سيق أت ف، ص  -3
، تظاع حبث تر اظم لوا  د  ع ال ة سةريالصحافة االلكرتونية ودورها يف تعزيز األمن القومي السوداين،  حم ك  ةد ت  ، حم ك الةة    -4

،  ،ةاللييث الل ظ ماللك السة  الل ظاة   .41 40صص ، 2015 ة  ع الل ابط اللة 
 .123 ق  117 ة ك سةمل ت ابي،      سيق أت ف، ص  -5
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دايهتا  الصحافة االلكرتونيةاملبحث الثالث: مسات   و
 الصحافة االلكرتونية: مسات-1

تةسدددم اللكدددية ع ال لركة ادددع ابل ك دددك  ددد  الطكدددة ىل ال تكدددةلاع اللددد  توطظدددق  ددد   دددك ال   ددديرع ال  ك دددا   
مجدةمري    ددة ،  أ      اددةةاللك السددة  اهندة  صددييا ةسداطة  ال حبدة تةسداظع التكددة  حك ثدع، حاددث  تدك    اددم 

  ي ال  ددد   رودددا تة دددع ال  ددد الد ةال ؤسسدددة   ددد    سدددة  ةالسدددةقية  ال  ظة دددة  ةة ددد   الجلصدددك ةاللة دددا ةميرددد  اللقدددة  
 هحدددا  ددديرع ال  ك دددا  ال لردددكة   ة اددد  أدددي ل الطكدددة ىل تدددةلةوةع الل دددك ك   اللةسدددة   ةال ةال ددد  ال    ادددع حادددث

 .1د  ا   مير     ف يفة   ضة   سةة    ك     ال مة ة    ة  صيف  ة كد  ال أ ةد أال  ح م غري حمك
، ال خةظفدددع )صدددة  ةلكددديافع ال لركة ادددع تكدددك   ة ادددة دةي تة دددف ةتسدددةخك  اللةسدددة   ال ة دددكد      ددد   ةالدمدددة    

ةتردةي  دة ظع ة وة دع، تو د   فية مدة أ در   صة  ،  اك ة،  كةص،    ان   أةع ة ةي تع، صة   أةع ة ةي تع(
ةصدة  ،  د  فد   سدةحة  الةدةال  ال فةةحدع  صدة  (chat)ةس   ،  سةطا  اللد ةال  ةاللقد ال  اللةةالصد    صدة  دخ  ة ا

حب  دددع ه دددع ت دددة ميرددد  لظ  اددد  اللةةالصددد   ددد   دال   اللكددديافع ةالوددد      ددد  فددد   اللخ دددك ال لردددكة   دددخ الل ك دددك  ددد  
 .2تقواة  اللةقواع ال      ال  ك ا

ةال  حادة  اللد   أد ز   ال لركة اع     ي منال الل     صك اللرثري  د  اللك السدة  الل ظ ادعة غم حكالوع     اللكية ع 
نددة   ة ددكد ،  صددم متةظددع   ة ددع  دد  ال  ادد ال  أييت    قددك ةصة اللةغطاددع الطخ ددع لإلحددكال   ة دد  اللةغطاددع ال  واددع 

 فد خ غدري  ة دةد  ابلكدية ع  ة   ال  ال قةأ      الل خكاة  ابلكة  ةاللكة       ة   الةدك  ة مودةر  اد ال 
اللة  اددع  ثدد  سدد  ع حتددك ث ال فيددة  ةال وةددك   ة دد  اللةطددة  الل ظ ددم اليفة دد  دفظددا اللكددية ع ال لركة اددع  وة سددة غددري 
 ةة   لإل    ال رةةج،  أ  هنة مج ا أ  ال ق ة  ال   م ةال  حقع لظيك  ت ة  هنة متا   أسد ع اليفدة ش ال تدخ  د  

  .3الة  ع   اللة يري
ةز فكة ىل ةثا ال  ة     نة  اللكية ع ال لركة اع  ا ة  ظم:ةمير   
 دد   ةأظاددع ت ددك   اللوكدددةص    ا  اللةطددة ال  اللدد  تطددد    ظاصددة  طظددق  ظاصددة اللوقدد  اللفدددة ا لإلفيددة  ة ةةأ ددعاآلنيححة * 

ال لركة اددع ابتددا توددة   ة ددا، ثددة   ظصددة توددة   اللةسددة   ال    اددع ال فدد خ تة أال ددع ةاللةظف  ددةي أدد   ي اللكدديف 
مةت  اللةساظة     وك  اللفة  ع اللنا الحةر ته، ةأك   تسيق حىت اللقودةال  اللفضدة اع اللد  تيدث ال فيدة     ةال ادك 

 .4  اع    ة ةع الةك  30 أةع،  ا ة  ا     أ ل ال فية    اللكيف ال لركة اع أ ك        

                                                           

 .37 36 يري  فاق  ة   الل حية ،      سيق أت ف، ص   -1
 .117، ص 2015، دال  ال  كة  الل ظ م،   ةي، ال  دي،اإلعالم املقروء بني الصحافة الورقية والصحافة االلكرتونية أ ري  ك ك،   ال   -2
،  سةلع  قك ع لظيكة   ظة د  ع ال ة سةري   ال    ، تظاع الآلدالج  سم انقرائية الصحف االلكرتونية العربية ت ة   يك اللظطاف تة اق،  ت ميع   -3

 .119، ص 2010الل  ةز ق،  ة  ع  ال    ،
ص ص ، 2007،  سةلع  ة سةري   ال     ةال تكة ، ال تةدمياع الل  أاع ال فةةحع   اللكجمة ر، صحافة االنرتنت حس   ر  ال صكالةا،  ة ت  -4

59 60. 
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ال  د ع  ظدة ة  دع  قد  ال فيدة   دة  ة ة صدة ةاللد  مترد  اللقدة    د   أمم  ة مياد  اللكدية ع ال لركة ادع اللف  
   . ال فية  أ ر  دة ا ة 

ك دا  ضدفم  ظاصدة   ة ميا  اللكية ع ال لركة اع مم  هنة  ة اع  ةأ   لظقدة ال   ي   د  اللكديف  دخ ال  الكونية  *
الجلغ ال ادع دةي   ةلكية ع ال لركة ادع ترسد  الةدكةد، ةهبنال اللكةلاع منال   ة ةدمة  ظة  يرع ال  ك اصيغع الل ة اع ة 
   ة ا ة ا .  ةأع  ة  ةال   ة 

 دد  فدد   السدةخكال  ةسددة    ة ددكد ، اللددوىل، اللكددة ، اللكددة  ، الجلددكالة  ةالل سددة  اللياة اددع ةالل سددة  * تعححدد الوسححائ  
نج اللق ال  ةتقكميصة أ ر   ضصة ال ةي تع ة   .  ض  

ةاللةظف  ةي  قك  اللكة   ةاللكيافع ال طية ع تقك  اللوىل  ةي اللكية ع ال لركة اع  ظأال تةي الل الد ة  قك  اللكة    
 1. وس مة مج  اللث وع   ة أ ر   كالأ  ة مم اللةساظع اللةحاك  الل  إب رةهن

  رة ادددع  ية ددد   لظقدددة       ظادددع اللةي  ددد   ددد  فددد   اللة ظاقدددة  اللددد  تة  مدددة اللرثدددري  ددد   ة قكدددك هبدددة * التفاعليحححة
اللكدددديف ال لركة ادددددع لظقددددد ال ، حباددددث  تايدددددا لظ  دددددة ر   رة اددددع تةةأدددددع ت ظاقددددده  ظددددة  ا  ةضدددددةع  ظدددددة اللكددددديافع 

  ال  ةجلدددع ال لركة ادددع ة قدددة  ابلو ددد  لوفسددده    فددد  اللظيادددع، ةاللةفة ظادددع مدددم  دددكخ  دددك   الل دددخىل  ظدددة اللدددكفة  
 .2أكفع ان طع    ف   اللةفة      الل سة   ال    اع  ة ال  ظو  ال    اع

لرددد  اللكدددية ع    اللكدددية ع ال طية دددع لدددا  لظ  صدددة  فادددة  سدددةخ  ددد ال    دددة مدددة  رةدددةج ابلكددديافع، * التمكحححني:
 ددد  فددد   ال لركة ادددع تقيددد  أفرددد   مترددد  الجل صدددة   ددد  أسددد   فدددةأف  ددد  ال دددةد  ال قك دددع ة  ظادددع ال تكدددة  ترددد ، 

 ة تقدددة     ة حتظدددا  اللكدددة  ةاللدددوىل ال ة دددةد   الوةدددةخ اللكددديفم سدددةال  تة دددا  فيدددة   اللكدددة   ة   دددة أددد ال فةادددة  
 ةلقة   لا    ة ه  كع  فية  ع ةالحك   ق  حة  اللقضاع أ  أ   ك ه ت  اللقكىل الل    د    د  ال ةضدةع  فسده 

 .3  اللسةأق
اددع اللددوىل ال ددكالأ   ة فدد   ترة اللةفددة ظم  دد صة لتسددظةج ةتر دد  اللةفة ظاددع   اللكدديف ال لركة اددع ابسددةخكال    

-أالتادع سدري -)ت   دف دالف  ال ةضدةع  ة الطدخ ال و دة لوقةط  links اللنا  ةض   ةص   hypertextاللفة ق 
 .4 ةضة ة  أال  صظع(-سةأقع   ال -فظفاع   ظة ة 

   
 
 
 

                                                           

 .38 يري  فاق  ة   الل حية ،      سيق أت ف، ص   -1
 .235 ة ال ا،      سيق أت ف، ص  صة اه  -2
 .18سظا ةي ز ك  وري،      سيق أت ف، ص   -3
 .105سيق أت ف، ص  ضة  يك اللةال ك    ،       -4
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كدمة   اللوقةط اللةةلاع: ةفكة ىل اللكية علة كد نة   ة ا ال   ال لركة اع 
 .ةال فةاة  ةاللةكف تةا    صة ةالس ع   اللييث  -
 .ةاللةيك ث ةاللة ك    ة ةصة   اللة ة      ال فية     حاث اللس  ع  -
 ت     اللكميق ال اع ةح  ع اللة يري    ف   اللكة  اللنا تظ يه   ت     ح  ع الل  ا. -
 سصةلع.  رة اع الل ةد     اف اللكيافع    ف   تة ريمة    اف اللركة  مير  السك ة ه ةالسة ةدته أر   -
  غيةته.ةة صة أوة ال  ظة  ظ  اللقة   ة  رة اع ت ك ظه حس    رة اع    -
ة  رة ادع اللةةسد    ال ةضدةع  د   يد    أ  ال فية  ال و دة   اب فيدة  ال  دةهبع يفدة دالفد  ال ة د   ة    ةال د   فد خ -

 اللقة       ةالأ   ف خ.
ةيل لظكددددديف ةال ةال ددددد  سدددددصةلع الةكدددددة   ظدددددة تقادددددام دةيل   دددددك  أددددده  ددددد     دددددق ت تاددددد   ة ددددد  " لاسدددددرة" اللدددددك - 

 ال لركة اع.
  ك  حة ع اللكيف ال لركة اع  ق  ق   ةحك جل ا  الل ة ظ . -
 ".سصةلع اللةصة   ق  ة اة    اوع    ال فية     ف    اة  " ف  طع ال ة   -
ج اللة ة دد      ددع اللةقواددع  سددظة اب دد   اللكددية ع ال لركة اددع لةال دد   صدد  ك ددك  ظددة اللكدديفا ، ةضدد ة   ال  ددة   -

 ال  ك ا. ةاللرةةأع  ظة
اللة ة د   د  فد   ال  د ان  ة دك  صدي  ال  د ي ال ةرد    ظدة تد  صدفيع   قجلة    ادم اللكديف ال لركة ادع  -

 .1مة  كك  اللكف  الل  اسم يفنف اللكيف Banner  اللكيافع ال لركة اع ال س ة إب  ي اللاة طع 
زةال   ةال ددد  اللكدديافع ال لركة ادددع  ة ادددع الةكددة   ظدددة  حكددة ال  د اقدددع  دد تددة ري تقواددع اللكدددية ع ال لركة اددع   ر -

 .2ةتة    ؤ  ال       كالد   ال صة ةأ ل ال  ظة ة   وصم ت ة متروصة    اللةةالص    صم أ ر   سة  
اللكتةة     ك  كدطفة:  ي لظكدية ع ال لركة ادع الل ك دك  د  الطكدة ىل ةاللسد ة  اللد  متا مدة  د  غريمدة  د   ضاف ة 

  ظم:  ا ة ةالل   ظصةةسة   ال تكة  الجل ةمريا 

ع ة   ةس   ة   حمظم ةدةيل ة   س ع ة ا ة    ترةلاف.  ق* س  ع ال ة ة  ال  ظة ة  ةةصةيفة    تخ   

 .اللقة   ةسصةلع  وة  ع الطخ أ  اللرةت  ةاللقة  ، ةس  ع حتك ث، ت ك   ةوك ك الطخ ال لركة *س  ع السة ةأع 

* تددة   اللكددية ع ال لركة اددع  سددةحع  ةسدد  لت دد   الل ددةأع ةاليفددةال  ةلرة ددع  دد ال   ال ة دد  ة ددك  ال ةكددة  اللرةةأددع  ظددة 
 اللرةةج ال  صة    ةال يك    ق .
 .3اع  ي تةخطة الةكةد الوظاع، الل  أاع، اللكةلاع، حكةد اللقة ةي ةالل  ةأع* السةطة ا اللكية ع ال لركة 

                                                           

 .101 ظم  يك اللفةةح تو ةي،      سيق أت ف، ص   -1
شر االلكرتوين  كطفة صةد ،  يةت  -2  .120ص ، 2003، ة ل  أ، اللاف   لظطية ع، صحافة االنرتنت وقواعد ال
ولوجيا الفن الصحفي  كطفة،    ك  -3  .185 184، ص 2010، دال   سة ع لظو   ةاللةةز  ،   ةي، تك
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ةتة ادد  اللكددية ع ال لركة اددع أ ددك    ددة ري  ددنت   وصددة:   ددة ري  صواددع ةتة ثدد      ةددة   ةضددة ة   اكال اددع    
اللكددديفاةي  مب ددد  ي  ردددةي ةال حدددكال . ثددد  تغطادددع ال دددؤمت ال  ةالسدددة  ة   ةاللددد  الل  ددد  اللكددديفم تدددةطخ ةاللةيقادددق 

الل ة ظةي   ال ة   حمك     مةال . ة  ة ري تة ظق اب ؤسسدع  ة ال ة د  ةتة ثد      دة ري  وادع مب د ة دةد  ادة  اب ة د  
لوةع اللثة   ة ظدق مب دك  اللد ةال  ةاللثةلدث  ة ظدق اب  دة ري ال ةلادع الطةصدع أوادة  ال لظ ة     ةلت  فع ةة ةد فةد   سةق  

 .1ع ةال  اة  الل الأ   ة ة   ةض   اللة ة  ابةقة  ال ةلاع ةاللقة ة اع لظ ة ظ متة ظم ةالض  لظ ؤسس
 خدمات الصحافة االلكرتونية:-2

 قددك وة دد  مددنف اللكدديف  ظددة  رةيفة ة ةالضددا صة ة ة  ددةتةوددةع فددك ة  اللكدديف ال لركة اددع أةوددةع   دد 
أ ل الطك ة  ال  كتع ةلرد   دك تة دك فدك ة  تةايصدة مدنف اللكديافع   تة دك   صديافع  فد خ، ةمدنال حسد  

ك  ة  ظم:    رةان  اللكيافع ة   أ  منف الطك ة  الل  تقك صة اللكيف ال لركة اع لظق ال  
  * خدمة البحث:

صة فك ددددع اللييددددث دالفظصددددة  ة دالفدددد   دددديرع اللة دددد ، ةأ ددددل مددددنف حاددددث تةددددا  اللكدددديافع ال لركة اددددع  سددددةخك ا   
اللكدديف تةددا  مددنف الطك ددع لفددك  ز واددع حمددكد   ة   دد   ة  تثدد  ةتقددك  أ ددل اللكدديف  ؤةت ال ةضددة ة  ل تطةلدد  

 ق تفةصددا  ال ةضددةع ةأ ددل اللكدديف ت ددكط اللددكفة   ق  دد ةد الطك ددع الطةصددع  ابةكددة   ظددة  سددة   ةلاددع حمددكد 
فك ددع اللييددث، ةتةفددةة   ددة  ةتفددة   فك ددع اللييددث  دد  صدديافع اللركة اددع  ق  فدد خ، أدد   ةفددم اب ؤسسددع  هحددع 

 .2منف الطك ع    أ ل  ةال   اللكيف الل  أاع
 * خدمة البحث يف األرشيف:

إب رددةي  دد ال  اللكدديف ال لركة اددع الل ددةد  أردد  سددصةلع  ق اللكدديف ال لركة اددع لظييددث      ددافصة ة دد   
دةي  ةال ق  ة ص ةاب  ت ة مير  لظقدة   اللةفة د   دخ اللد ةالأ  اللةفة ظادع  دخ  ة د   ةال   ع  ظاصةال  كالد اللسةأقع 

 .3الجل  ك  لةقك  اللوقك ةالل دةد ةال  ة تع   السةط  ة  الل  ا ةغريمة    الطك ة 
  خدمة الربيد االلكرتوين: *

 ةظف منف الطك ع    صيافع  ق  ف خ،  أ  قةك  ال      اللكديف اللكدغري   ظدة  هحدع اللف صدع   دة      
ال سدةخك  لةة ادده  سددة   اللركة اددع  ق حمدد  ا اللكدديافع   ددة اللكديف ال لركة اددع اللريددري   ظهنددة تةسدد   دد   طددة  مددنف 

السدةقية  الل سدة   اللخ ك دع سدةخك   د    سدة  ة ال ة د  ميرد  ال الطك ع لةقك  فك ع    ة  أ  ك اللركة   خكم  ظة 
 ظددة  ا  صددةز ت ياددةت   ةكدد  أ دديرع اللوددا    ا ة ددا، ت ددة تقددك    دد    فية  ددع  ددةم   سددةيفة  ة اددة لظ سددةخك  

 .4اب ة     ة   ك  ثروع ف   ال سةخكال  حىت    غةد ف لظقاة  ا  طع اللخ ك ال لركة      ةال    ف خ
                                                           

شر االلكرتوين  ةسم  ظيم، حم ك  -1  صص ، 2006، اللطية ع ةاللكية ع ال لركة اع ةاللةسة   ال ة كد ، دال  ال وةم  لظو   ةاللةةز  ، ال  دي، ال
119 120. 

 .112 111ص ص ، 2003،  رةيع اللف ح لظو   ةاللةةز  ، الل  ، االنرتنت واإلعالم والصحافة االلكرتونية حم ك  ك ، حس  -2
 .115 114 يك ال  ري اللفاك ،      سيق أت ف، ص   -3
 .118حس حم ك  ك ،      سيق أت ف، ص   -4
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وار:* خدمة جمموعة   ا
  اللقضددة  ةال ةضددة ة  اللدد   صة ددةي هبددة    ال مددمةمددم فك ددع تقددك صة اللكدديافع لظ ةكددفي  لظة يددري  دد       

ةال سة ك  ثدة تو د ف اللكديافع  د   فيدة  ةتقدة    ة قدة  ، ةتقدك  اللكديافع ال لركة ادع  دكدال تيدريال ة ةغدريال ةأ در  
 دددة م  ددد    ة دددة  الةدددةال   ة اللوقدددةو اللددد  ميرددد  لظ ةكدددف  اللدددكفة   لاصدددة ة ددد ال     ال  الآلفددد    ةال د   أ   ددده   

ةتوقسدددم   ة ددددة  الةدددةال   ق حددددةال  حدددة   مددددم ال ةالضدددا  ال و ددددة     الل دددكد ال فددددري ة فددد  حددددة   طدددد ةحال ةضدددةع ال 
 .1 ةضة ة   ف خ غري   تيطع أ كد اللاة   ةز ع ة ق لت سة  الل  اساع لظكيافع

  * خدمة تعدد خيارات التصفح:
اللقد ال ،  دةي اللكديافع ال لركة ادع  حاث  ة    ادة  اللو د  ال لردكة  اللقدك    ظدة  هحدع اللةكدف  الةد    دة     

           تةة ف  وك حك  ة تةة    ظاه     ضة   صيفاع، أقك   ة  ةك  ألع مبة تةايه      رةي ال سة الد  حدة   دة 
تقك دده  دد   ضددة    ددخ ال سددةخك  غددري الوددكد، ةة قددة لددنلع  ةلكدديافع ال لركة اددع تسددةصك  تقددك  فددخال     ضددع 

 .2  ظصة  ظة تقك   وة      م حمكةد ةمة  ة  ؤتك ح  ع اللةكف  الل   ةايصة اللو   ال لركة لق ال صة  تث     
 * خدمة اإلرشاد إىل املوضوعات املهمة:

ة ةظف  س اة  منف الطك ع    صيافع  ق  ف خ  أ تطظدق  ظاصدة صديافع ةال دوط  هميد   فد  ال فيدة       
ال فية  ال ص ع، ة   تة ا اللةس اع  ظي منف الطك ع تقك  لظ سدةخك   ودةة    مدم ال فيدة   ةصيافع ةال وط  أةسا

 دد  ة صددع  ادد  اللكدديافع اللدد  ميردد   ي  طةل صددة  ظددة اللفددة   ددةي اللددكفة    تفةصددا  ال ة دد  ةمددم    ددةد ع   ال قددة  
ت ددد تقدددك  حمةدددة   ال ة ددد    فة  دددع ال ة ددد  ة ال ة  ت  دددك اللقدددة   الق  حدددك  ة مدددم ال فيدددة ، اب ضدددة ع  ق فك دددع 

   قددددع  يسددددطع ةسددددصظع لظ سددددةخك  ةفك ددددع ال  ةأددددع  ظددددة ال سدددد ظع اللدددد  ميردددد   ي  ط حصددددة ال سددددةخك  حددددة     قددددع 
 . 3ال سة  ال   ة ال  ر   الل   ك  ةال صصة  ووة  السة  ال  ال ة  

اللكددديافع ال لركة ادددع  ظدددة  تةطدددة   دددك   اللقدددة    ظدددة اللةصدددة   ق ال   دددك  ددد  ال  ظة دددة ، ةسدددة  حتةدددةاةمردددنال    
ددة  تثددد  تفكدددا ، ةأدددنلع    ة ددع   ضددد   ددد  ال حددكال  ال فية  دددع ةاللكدددفية  الل  ضددداع ةال  دد ان  ال يةأدددع  ظدددة 

 .4ترةي ةساظع  تث   ة  ةتفة   ةتوة ة
تدددة   ةتة دددك الل ك دددك  ددد  الطدددك ة  ال فددد خ اللددد  تة  مدددة اللكدددية ع ال لركة ادددع  دددنت   وصدددة: فك دددع اللةسدددة  ةاللددد     

 سددةال    ت  ددع لظةسددة  ال ية دد  ةاللددكفة     دد الدال  حاددع، فك ددع تددة ري اللةقددة    ال صددظاع اللدد  ترددةي  دد    ددكالد  دد   
فك دع الليدة    ،RSS فةصع اب ؤسسع، ةفك ع ال  دكالر   اللكديافع اللة  ادع، ةفك دع تقوادع اللو د  ال ةد ال   الليسدا 

 . تةسا، فك ع اللوسخع الطفاع، فك ع اللة ظاق  ظة ال فية

                                                           

 .104 ضة  يك اللةال ك    ،      سيق أت ف، ص   -1
 .134 ة ك سةمل ت ابي،      سيق أت ف، ص   -2
 .104حس حم ك  ك ،      سيق أت ف، ص   -3
 .111 يك ال  ري اللفاك ،  كف    صية ع ال  ك ا،      سيق أت ف، ص   -4
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اللةسدددة    ةتكدددي   اادددعةميرددد  اللقدددة    هنة دددع ال طدددة   ي   دددةالع اللةسدددة   ال طية دددع سدددةفقك  ا   ددد يفدددة     
ال دد  ،  ظ وددة  سددةقي  ة   ظددة  دد ال  اللكدديف ال    اددع ال طية ددع   دد   ةا ددع يفددنال اللةطددة    وددة  أال توددة اللاددة   ةاللدد 
ال    اددع أةسددة ق اللكدديف،   دد تة  اللةسددة قسددة    ددكر   فددك ة   ةخككددع تغواوددة  دد   دد ال صة حباددث تقددة  
 .1ال    ةاللو  ال  ال فية  ع ة  ع   ظة ة   طظةأع  خ  يرع ال  ك ا

 الصحافة االلكرتونية: دايت-3
  اصة: اللك ةاب  ةاللةيك   اع الل ك ك     لركة تةال ه اللكية ع ال    
  دد  أ ددل ال فيددة  دةي اللةأتددك  دد   كددكال اةصة  ة  ةوة اددع  كددةد مة ةضدد ف أدد ال    دد ال   اللددوىل الل دد   ةتكدد ام * 

 اللكفية  ة ة ك  اللق ال  الل  ج حىت  مم ة  ص  اللكيف الل  أاع.
  ةددددخ  ددد   أددد ز   ة ددددة  * أددد   ة دددك   ة ظادددع  دددديرع ال  ك دددا ةال تفدددةع تردددةلاف فددددك ة ة ةضددد ف الوةدددةخ اللدددنا 

 .2اللكية ع ال لركة اع الل  أاع ة ك  اللك ع   أت   نة  ال ةال   ةال  ةت 
* غاددةج اللةخطددا  ةضدد ف الوةددةخ الل دد    ظددة  دديرع ال  ك ددا لرةهنددة  أدد ز   ددرة  ال  دد   ال لرددكة    اللة ددا 

 ددك  اللددة م ابسددةخكال ةته اللسددظا ع ةضدد ف  الةةضدد ، اب ضددة ع  ق ضدد ف اللددة م اااددع ال  دد   ال لرددكة  ةابلةددةيل
 .3اللي ال سةساع الطةصع أه   الل ةمل الل   

*  ك  ة ةد  ة ك  ةدا لظكية ع ال لركة اع    ف   ال   ان  ت دة الةدة    اللكدية ع اللة  ادع حادث  ي ال  ظد  
 .4    ال       أ ك  اللثقع   اللكية ع ال لركة اع

 ظددة  دديرع ال  ك ددا سددةال   دد   تةال دده اللكددية ع الل  أاددعخ  دد   أدد ز اللةيددك   اللدد  * ضدد ف  ة ددك اللسددة  اللددنا   ةدد
اللق ال   ة    ال  ظو ، ت ة  ك  ة ةد صية ا   ؤمظ   دال   حت    اللطي ة  ال لركة اع  ضدة ع  ق ال وة سدع الل  سدع 

 .5" اللركة اع  وة سع ابلظغع الل  أاع    كةد  ال فية  ةال  ظة ة  الل  أاع اللكةلاع ةال  وياع الل   صك   " طية ة 
 هنددة  ددك تكددي  سددظياع    ددكد  دد     صة لظ  ةأددع ابلدد غم  دد   هنددة  ددك ترددةي  ادد   لظكدديف ال لركة اددع ة ضدد*  ددك  ف

، ة قددددىل الل  ةلددددع اللي ددد  ع اللدددد    ددددك   الل ك ددددك  دددد    لاصدددةاللكددديف غددددري ال سددددؤةلع أقةال دددك اللضدددد ري اللكدددديفم ال صددد
 .6  ةض صة الجلك ك  لاصماللكيفاع ال لركة اع ل ك  حة ةصة  ال ؤسسة 

 

                                                           

 .112 111ص ص ال     اللسةأق،   -1
ديد حم ك اللك ظ م،  يك الل زال   -2  .247، ص2012ةز   ةاللطية ع،   ةي، ، دال  ال سري  لظو   ةاللةمدخل اىل وسائل اإلعالم ا
 .498، ص 2010اللف   لظو   ةاللةةز  ، اللقةم  ،  ك ،، دال  مدخل إىل الصحافة ح ةج، حم ك  وري  -3
 .242 ة ال ا،      سيق أت ف، صة اه  -4
 .27ز ك  وري سظا ةي،      سيق أت ف، ص  -5
 .104 ظم  يك اللفةةح تو ةي،      سيق أت ف، ص   -6
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*  ك  ال ة ةدمة  ظة  وص  حمكد ل سةفةد     اللوا    اللسدارةلة اع الطةصدع اب لدةالي    ادم السدةخكال ة ة تفةقدك 
 ، ة دددك  ةضدددةح  سدددةقي  اللو ددد   دددخ ال  ك دددا   لددد   دددك  ة دددةد  ة دددك لتسددد  الل ظ ادددع ةال ةقةدمدددة لظةكددد ام الجلادددك

 .1 سةخك   مجةمري ع ةالس ع
 وصة الل  أاع  ة   وده  د ة     دةد  ة در  ة ضد ةي  دة  قدك     اة  اللةقواع   اللكة  اللوة اع ة *  ك  تة   ال  رة

 ظدددة تكدددف  الجل  دددك   دددخ اللكددديافع ال لركة ادددع ةال  طدددة  ال ةرددد       ددديرع ال  ك دددا اللددد   ودددة   وصدددة  دددك  اللقدددك   
رد  اللةغظد   ظدة اللاصة     طة صة ةالي تةي مياللكةلع  ا  ة        ة    ك    اوع      رة اع ح   ال  ك ا ة 

 .2ألع       ق   ة ع    اللط   ال خةظفع،  ث  السةخكال  اللخةتسااة 
 دددة  الجلك دددك  ةضددد ف أددد ال   لةيفاددد  *  دددك  اللةدددة ري ال دددةدا  ددد   ددد   الةرة دددة  ل سدددةفةد   ددد  تروةلة ادددة ال  ظة 

ةدددةخ ال    دددم الل ددد    ظدددة الل ددديرع، ةتوادددام دة ال  تك  يادددع   مدددنال ال دددة  لةدددك    ال    اددد  ت ددد ا  ةز د  الوة 
الطة قدع  ال  ادع  ق  ضة عاللن    ة ة ظةي    منال ال    ،  ضة ع لظيفةظ  ظة اليفة ع اللظغة ع ةحقة  ال ظراع اللفر  ع، 

 .3ة ك  ةضةح الل ؤ ع ال ة ظقع مبسةقي  منال اللوةع    ال     الجلك ك الل  ت ة   وصة اللكة  الل  أاع

*  ظددع ال ضددة   ال لركة اددع   ضدد  ضدد ف اللةرددة      ظة دددةيت ةال سددةفةد   دد   ضددة   اللكددية ع ال لركة اددع   ددد 
 .4    ع تقواة  ال حبة    ال  ك ا

  دددد  الل دددديرع الل  أاددددع   ظة ددددة  حقددددة  ال  سددددةي * تةالضدددد    ددددكالد  سددددةخك م ال  ك ددددا   الل ددددةمل الل دددد   حسدددد  تق
، ة  ه   مير  ثة  ع الل    اللكيفم  ظة ال  ك ا أوف  ال صة ال  اللقكميع اللد  سدةد    اللكدية ع اللة  ادع، 2009

 .5ة ك  تةال    سخ أظغة    وياع ةمنال  ة  قف ة ال   ك  ال ة ة  اللكية ع ال لركة اع   اللغ ج
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .155   ف د ة ش اللظيةي،      سيق أت ف، ص  -1
 .105 ظم  يك اللفةةح تو ةي،      سيق أت ف، ص   -2
 .498حم ك  وري ح ةج،      سيق أت ف، ص   -3
 .162مياوع أظ ةلاة،      سيق أت ف، ص   -4
 .106 105 ص ص  ظم  يك اللفةةح تو ةي،      سيق أت ف،  -5



رونية                                                                            انيالفصل ال   الصحافة االلك
 

 

58 

 : ةمم اللك ةاب  ةالل ةال ق الل  تةال صصة مم ابلوسيع لظكية ع ال لركة اع الجل ال   ع   ة 
،  دد   دد ال  ال ة دد  الجل ال دد ا مل   ةددك أ ددك  ظددة مددنف اللةقواددع اللف ةلددع لت ك ددا ددك  ة ددةد  ة ددك   سددةخك   ةالسدد ع  -

 اللوة ظع لظ  ظة ع.
  ة ة   م اللوة    ظة ال  ك ا. توة م   صوع ال ةال   ال لركة اع ةألع   ض  غاةج ا ري -
غاددةج اللثقة ددع ال    اددع ال  دة ددع لددكخ اللفدد د الجل ال دد ا، أسددي  حكالوددع اللة  أددع ال    اددع   الجل ال دد  ة  ددرظع اللظغددع  -

  ي اللكيف ال لركة اع الوضع ةالل  لا  يفة د ة ع ة  اع تظصة تو   ابلظغع ال  وياع.
 ك اللة  اع.ال اة  ةالل ة فع  وةمة  الجل ال  -

ساةسع ال  صة  ال لردكة    الجل ال د  ةاللةخدة  اللدنا  كدي   صديةج ال دة  ةال   دة  ةألدع لدوقىل   د  ةصم  -
 .1هبنال ال ة  ةص ةأع اللة ة  

   دد يحمددةة    ك ددك  لةددة ري الةظددة  ال وةسدديع  ةال صددع مددنف اللكدد ةاب  ةاللةيددك    وصددة  ةلإل ددة   موددةر  
ة ددد  الودددةة   الجلدددةد   اللدددنا  ةال ددده الل ددديةج الطظا دددم، ةال ف  دددم اللقا دددملةيدددكا اللكةحدددع  وةدددكخ اللفضدددة اة  ةال

ل دد     ددر   اللكددية ع ال لركة اددع، ال حتددةد اللددكةيل لظكددية ع ال لركة اددع ةاللددنا مت ال  دد ي  ودده  دد   ال فدد خ
ةمت  ادده ال  دد ي  دد  الل ددر  اللقددة ة  ل حتددةد ةاللددكة  اللددنا  ضددطظ  أدده  زال  ال  ضددة  ة دد ةط  2009اللقددةم     

ة  ال ظراددع اللفر  دددع ةال ةلاددع لت ضدددة   ضددة ةصم ة سددةصك  ال حتدددةد اللددكةيل لظكددية ع ال لركة ادددع الةفددةظ  ظدددة حقدد
ع اللةطدددة ال  اللةروةلة ادددع  ة اددددة ةاللدددكفة  تطددد   لفدددل اللو ال ددددة  أددد   ا  ددد    دددد  ال  ضدددة   ضدددة ع  ق  ةالتيدددد

تسددصا  حكددة  ال  ضددة   ظاصددة ة هحددع  سددةحع حدد   هبددك  اللةرة دد  أدد   أوددة  الل ددةمل اللةالحددك ةال سددةاع اللف ةلددع   ة 
     .2ت ساخ  يةد  الحكال  الآلف   

 

 

          

  

 

                                                           

 .262 اوع أظ ةلاة،      سيق أت ف، صمي  -1
 .501 499حم ك  وري ح ةج،      سيق أت ف، ص ص  -2
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ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفاللثالفصل الثا  : املعا

تعدددددئل ادددددسوال كادددددتقلادددددا صلفسأدددددلل يون أئ دددددئلفسيدددددداللح ل يو    دددددا لح ل ياادددددسوال  ئ  دددددئلفسيدددددداس ئل 
ل  يودا رت سدبا  فسي سال الجومدسا للشدبكئل الأرتأدلول فد يولما قدعل يوا  د اليكرت أأئل ما قعل ألخبسرل ملخو  دئلا د ل

 ألف ددشلشدديفشالعل يعددس ول فددالادد هلل يااددسواللددسلكيددالفبددالا دد لت ددكأال يب ددسصل ك ر فدد لححددئل اددسوالأنددال ألخبددسرل
 يندئرالا د لي أ يفدسلومعد ل ل جملومعل جتدسهللقادسملج  ل يب سصلعلت كأالرؤ ئل ي ش ل ل  ملعشعلي  ش لح ل جملومعول  سساملا

ل.1  اوأعسهبس

بعددئمسلح ددبنل ي  ددسمل كاتمدد لاددال ي  ددسمللو اددسوال كاددتقلعل ياقددلل يددش ا لمدد لحاددمل ملدد يش  لحأددتلتعوددرللل
 ألهندددسل تددللتسدددساملبنددداالعلت ددكأال ملا قدددلل حر صل جملومددعلجتدددسهلل ينادددسمللو ي سيددتل يددد سلبددسرأللبعدددئل ألفدددال  ي دداق

لتا ج ل يئ رل  أداسل يد سلت عبد لعلحأدسال ي دسأللو ل جملومعل علتشاأخلقأمل ي ظسقل الجومسا  ملخو  ئل ي لوإضس ئلإ
 سملسددد  يأئل مل ندددسالا ددد لادددستمل ادددسوال كادددتقلفبددداالإ لحهندددسلل.أظدددش لي و دددارل يا ادددعل يددد سل  ددديفئهلل  ندددال كاتمددد 

ل.2 تسسائلا  لت سامل يس ا ل الجومسا ل يئ ل يعس   ليإل ش  ل  جلمساس
  ز   ل الاومسقلبااسوال كاتقلب كالال للي  ظشلعل آل أئل ألخاالأظش لملسلبشلب ل يعس لبدارالاسمدئلمد ل ل

ححئ ثلاأساأئل قودس  ئل  جومساأئلتسواجبلم لا هلل يااسوال يواقللا دئاسل ت س لدسل معسجلويفدسل موسبعدئلجشم دسل
ل مندددشلهبددسل عالل كادددتقلبااددسو  ل ملوعددئ ال  ملخو  دددئليأ نددالحادددملخ ددئلو دداالي اقددداجمللا دد ل جملدددشم ل  ألحددئ ثل يدد

 جملددددشم لا دددد ل يسددددسحئل يعشبأددددئل  يعسملأددددئولحأددددتلتواقددددلل دددد ئل حألأددددئل كاددددتقل  سا أودددد لا دددد ل رتبس دددد ل ألحددددئ ثل
 .3  يظش جملل ينسومئلعل قللمعني

ئل يدشحسل يعدسقلحأدسللمدسل  دشهلا دأيفمل تناقل اسوال كاتقلبو كأالانالل ح كدسرل ي دسألل يدئ ل جتسادس مل  د ساللل
 غسيبددسلمددسلتعومددئلحادد ا ل كق ددسهلعل يواجأدد ل  كرشددس ول تندداقلبوائ ددئل جيفددئل ي ددسألل يعنسوئ ددئل  ي نس أددئل  يسأساددأئل

و  ئلعل ألا ا ل  ش نئل يعشض ل.4  الجومساأئلم لختللم ظمئلم ل ملا  ل كاتمأئلعلقا يبلائ ئال

 

 

 

 

                                                           

ل.11ولص2013  رل يأسز رسل يع مأئلي   شل  يواز عولامس ول ألر  وللاإلعالم واجملتمع، و ي وسهلف عس ا  لابئلل-1
2- http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=20675. 

ل.49ا  لابئل ي وسهلف عس ولمشجعلابمل فشهلولصلل-ل3
مئلأدشول-4 ل.109ولصل2011  رل يكوس ل جلسمع ول يعنيول كمسر  ل يعشبأئل ملوائاوللقضااي وأراء يف اإلعالم العريب املعاصر، حسينل
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ة اإلعالميةاملبحث األول:  لللظواهر االجتماعية. الصحفية املعا
 لظواهر االجتماعية: ل اإلعالميالتناول -1

للددسلكيااددسل ملبسشددشلا دد ل ملسددونبال م يفددسل اددسوالللل    ددومال كاددتقلا دد لاددئ لمدد ل اددسوال التدددسلل يدد
منش صاولحأتل ومل التدسللا ل ش مل يك مئل ملكوابئل ا س ل اسوال تدسللمسماائلحأدتل دومل أيفدسل التددسللاد ل

مل يك مددئل ملددداراول ادد هلل يااددسوال ش ددمل يك مددئل ملسددماائل ا سيددول اددسوالمشوأددئلحأددتل ددومل التدددسلل أيفددسلادد ل ش دد
ل شتك لا  ل جملت ل لا ل ي  .1غااسلم ل يااسوال ألخشىأيفسل كاتقلإضس ئلإ

للدسلكياادسل ل كادتقمد ل ادسوال سيدداس ئ ل  يسد  ئل يش بعدئلعل يئ يدئول اد  ل ي ندبلح ل يا دلل لعاللمد لليفد  يد
 ددش  ولبددالبسددببل يددئ رل يكبددال يدد سلتندداقلبدد لادد هلل يااددأ ئل لسمددئلعلفس ددئل ي ددا ح ل  أل ددعئاول  و ددلل  راددسلمدد ل
لحخشىل   لبعضل يئ للتاضعل يعئ ئلم ل ينأدا لا د ل يددا أنيل أو مدئل  رل يدداس ئلب دكال قلا د ل   يئلإ

سل  للحخشىلحأتل ع  ل أيفسلي دا أنيلحشم ل  اعئل  دشىللدسل أليدشل يكبدالعل جملومدعل  يئ يدئلمد لخدتلللاك
ل دئ لب أود ل الجومساأدئلخس دئلا د لمسدواىل مل دسفال ف  يفسليعأا ل جملومعل تس أ يفسل يااصلا  ل مل كت ل يد

ئثلعل يئ يئل جيفسزاسل ك  رسلا  لم ع يفسلت عشل ملس  يأئل  يشقسبدئلحداللل الجومساأئل تك للا لحسلخ ال سل
ل.2فال غاال فباالفمسلتناقلببتل أل كسرل  مأئالعل جملومعل  يعمالا  لت ا شل ت بأ ل أل ش  لم ل ملخس ش

تعوددرل يدددالل يأامأددئل اددسوال تدددسللمنددش صاللددسلحألأويفددسلعلجددسلل كاددتقلاددا صلفسأددللا دد لشددكالإاددت لادد ل لللل
خددرلحقلمنددسلولحأددتلتومأدد ل يددداللإهنددسل اددأ ئلإاتمأددئلبكدد ل  ددداللا أيفددسلببسددس ئلشدد صلمعددنيلحقلعلشددكال

و  ئلم ل جلمساا. ل جملومعللح ش  ائ لفبالم للإ تا شل شألل التدسلل يأام ل ملوكشرل تدال لت سابل ئس ل
 حمل أدئل  يعسملأدئلف يول دن ل يددالليدس للادس التغ أدئلجدسال ل ماضدااس لائ دئال دمل يندش صلفسألخبدسرلللللل

  ألخبدددسرل ملشتب دددئلا دددسال ل ألحدددئ ثل يسأسادددأئل  القوددددس ل  كادددت ل  يدددئ  ل  جملومدددعل  ي دددبس ل  يشمضدددئل  ي  دددا ل
  ملددشحال  ي نس ددئل غااددس.ل قددئلتكددا لا ددس لبعددضل نيدددسوفل مل ددرتفئلبددنيل يددداللم ددالأ ددشاسليإلخبددسرل يسأساددأئل

ل.3 مل ماائاأ ئلشخدأويفسل اا ويفسل ملومأ ال ليولجنئلح ليكال   ملسيأئل  الجومساأئل غااسل يك لرغمل 

  كاتمأدنيلأظدش للظا اشل الجومساأئل كجش مأئل اومدسقلفبدالمد لقبدال يددا أني يل يظ لعل ياقلل يش ا لللل
لح دباللتوكدشرل ادوم لينش رلا د ل ملسدواىل يعدسمل ل  يدا يتأو سرل يا اعل  يشاأبل ي سلت ديفئهللاد هلل يظدا اشل يد

لعلتاددخملادد  ل يظددا اشلب ددكال ل جددا ل يعئ ددئلمدد ل يددشؤىل ملخو  ددئل  ملو ااددئلحددالل ملسددببس ل أل  ادد  لمددسلح ىلإ
لم  لليتأوبسهل.

                                                           

ل.50ل49ا  لابئل ي وسهلف عس ولمشجعلابمل فشهلولصلل-1
  يش بط: ملوا جئالا  للو13.27 يسسائولا  ل2015أا مرلل12ولماقعلماضاهولكيف تؤثر الصحافة يف اجملتمع  مئلمش   ولل-2

http://mawdoo3.comل
ل.50ا  لابئل ي وسهلف عس ولمشجعلابمل فشهلولصللل-3
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 قئلتاسربللحر صل يبسح نيل  مل كش  ل أمسلإ  لفسألل يداس ئلاسمتلمسسائ لا  ل يشق ل  يويف  بلي  دش ل حخد هللللل
اسمالمسدسائلا د ل اللدتلل ني ند ل تادخأمل ي   ادس ل  يظدا اشل الجومساأدئلولحقلا ل يعرالم ل ألحئ ثل ملخو  ئ

لأوأ دئلحس دئلأظدش ليعدئقل جدا ل  أمسلت  شهللا لا هلل يظا اشل كجش مأئلبو اايفسول االختجملل وع رل يا الل أد لإ
لحجش دددللحدددالل ملاضددداهلإاللح لخدددتجملل يبدددسح ني لالل ددد  للح يدددئلا مأدددئلقس عدددئل بدددسيشغملمددد ل يئر ادددس ل يعئ دددئال يددد

ل.1قسومس
ل أو ددسرل جلددش وملح ل كاددسصاللغددالادد أملإجددش ص ادد ل يدددا  لي  ددش ومل  يظددا اشل لام أددئل ي  ددشن ددلللل تدد  سلإ

لتوخددد اسل جليفدددس ل يدددبعضل ألشدددخسصلح ل جليفدددس ولح ل كدددا ل ي  دددشلام أدددئلمعاقدددئل مع  دددئليدددبعضل كجدددش ص  ل يددد
 يناسوأئللال جلش ومل  جملشمنيول هب  ل ن لششهلحخبسرل جلش وملمعل يد م ال ملسدومشالي مسدسحس ل ملخدددئللدسل عدئلمد ل

ل. المعئال ل جلشبئل اوبسرلح لائجملل يداللا سلاالجتسرسليك لتام لأسبويفسل ملمك ئ يعا مال مل   ئلعلزم
دئثلا د ل ملدئىل يبعأدئل  ملوم دالعل  يف لت  شل اسوال رتكدس ل جلدش ومل نيس دئل  ئ  دئولادت الا د ل يادشرل يد سل

ل يون  ل يك ددددالمدددد ل أل ددددش  لخس ددددئل ي ددددبس لمدددد يفمل ملددددسو ا لإ   يدددد   ل عدددد  املضددددعللأددددئل أو ددددسرلاددددئ ىل جلشبددددئلإ
سصل ي  اللب كشال جلشبئ دسصلقدسوملا د لاأدسقلادس   لللمنس مويفملكغش ص  ل جلشبئل هب  لتكا ل يداس ئلمدئر ليإل فن

ل.2 ي يفشال حخشلقسوملا  لمعش ئلت  أ ل جلشبئ
ضل قسوعيفددسل تدئ  قلبعددضل يددداللا د لأ ددشلحخبددسرل جلددش وملبددارالم ددد ئل م دداالعلغسيدبل ألحأددس ولتعددشللللللل

 ي الحاسيأبل رتكسهبدسلب دكال  دعل د س ل يب ايدئلا د لمد ل و اقدا ل أيفدسل تظيفدشلحجيفد ال ي دش ئل  ينادسصلاظيفدشل
دسصلحقداىلرغبدئلعل رتكدس ل جلدش ومول  فدرلقدئرالا د لت  أد اسل ح ادعلحأ دئل جدشحال عال  سل ينسب أدئليإل  يعسج لممسل

 يدداللعل ملنسبدالا د ل ملسدسألئلعلت مأدئل ي دعارل يع دللا د للول تعمدا3عل يوعسمالمعلحجيف ال ي ش ئل  ينادسص
ل عأ يفسلا الصول إبدش زلما قدعلحجيفد ال يعئ يدئل  ألمد ل جتدسهللا الصل جملشمنيلمعومئالا  ل يوعشضلي  ا أبل ملأاس  ئل ي

نس مدئللدسل   د عل جملشمأ دلممسل ايدئليدئىل يندسرإلل كحسدسألل يكدشهلل  يعدئ صللد هلل ألجيفد الفمدسل ادعللمد ل يعا مدال مل
ت ا مل ينسرإلل ج  ل أوبسا لم لختلل خوأسرل يع س   ل مل داال ل ملبدسيفل أيفدسللإا  ل رتكسهبسول س ل يداللت  أل

ل.4عل  لل جلشبئليك لل ي شقل  ألاسيأبل ملوبعئلعل رتكسهبس
ل ومللح  للللل ل  لأئس ل  سفمئلح لا  لإ نسظل ي عبل  يشحسل يعسق لمبأ ئ ل جلش وملعل يداس ئ لأ ش ام أئ

لح ال يئ ص ل.5 يباتلعل ألابس ل  يا اللإ
ددسألحسددبلحأدددسرلمئراددئل يوا أددال ي  سدد ول عم أددئلأ ددشلحخبددسرل جلشبددئلقددئلتكددا ل ي سددبئلح لللل  لي ددداس ئلحيددشل 

ي نسرإلل اأ ئلي و  أسلا ل يشغبس ل كجش مأئل ملكباتئل إشبسايفسلممسل ئاال مس ئل ي ش ل  جملومع.ل يف  ل ي  دشل دئخال

                                                           

ل.29ول  رل لئىلي م بااس ول كاك ئر ئول .ألولصلعلم اإلجرام وعلم العقابول ي س  واهلابئلهللالل-1
ل.113ل112صلصلول1996ول كاك ئر ئول  رل ملعش ئل جلسمعأئولواإلعالمعلم االجتماع اتصال  مئلاأئلحمحئلغش بول-2
ل.113 ملشجعولصلأ سلل-3
ل.298 واهلابئلهللاولمشجعلابمل فشهلولصلل ي س ل-4
ل.115مئلاأئلحمحئلغش بولمشجعلابمل فشهلولصل-5
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ئلأ دشل ألخبدسرلحملفسأدلل  جلشبدئلاد لححدئلاد هللعل مأملامال يداس ئل الل وعدسرضلمدعل فأ ويفدسول يفمدئل يدداس 
ددئثلعل جملومددعلمدد لححددئ ثل فددا اشل لت دد قل يدددا  لب  ددشاسل يفددالم سيددبللاددتقل ينددسرإللبكددالمددسل  ألخبددسرل يدد

ل.1و  ئ
 غدالج صلمد لماضدااس سوليكد لت  دشل ملاضداهلمداج للألهنس جلش ومللحخبسرع ىلح لتمو عل يداس ئلف أسلا لأ شلالللل

م ددددال  خددددال يددددداأ ئل    ددددمل يدددددغال  كددددا لمنددددش ال  كددددمولخس ددددئلإ  لفددددس لشددددئ ئ لر  اددددسولحمددددسلإ  لحر   ل
لخ ددشلت ددسقمل  ز م ل جلددش وملعل ددرتالمدد ل ي ددرت  ول  يددداأ ئلإةرال يددشحسل يعددسقل إ نددسظل يسدد  س ل يعسمددئل ت بأيفيفددسلإ

أس ول دتلشدولح ل يك مدئل ملكوابدئلفسأدلل اللتد  للمد ل ا  ل كا لب  دشلا سد ئل ملندسال ل يع مأدئلمئامدئللحددسو
حامل اسوال يو  ئئل الجومساأئل  يادبطول سيددا  ل ادطلفدالاد هلل آلر صل  الجتسادس ل ملخو  دئللماد شلال ل ودسرل
عددال جلميفددارل عددشضلا دد ول سيدددا  ل  دددنلادد لرح دد ل ل رحمل ح لالل نددللمو شجددسل ح لالل بددئسلرحمل ماقعدد لادد  ل

ل.2عل يغالب  ن لح س لل
 هب  ل ندئلح دابلل ادسوال كادتقل يأداقل ملددئرل يشوأسد لي مع امدس لحدالل جلشبدئل اوبسرادسلتكدس لتكدا للل

ول ز  ل3 ي س  ال ياحأئالي م ومعل قئلتاسا للأسبئل كقبسللا أيفسليت دتهلا د ل ملسدسوال ملوع ندئل جلشبدئل  يع دل
رغبددس مل تاددسالل ياقددلل يدد سل دددد لل إشددبسهالمدد ل حوأسجددس مل اومددس ل أل ددش  لا دد لادد هلل يااددسواليو بأددئل يك دد

لجد ص لمد لحأستد ولحملفسأدللخدسودد لح ل ل دسر لعلاددشال  دس شجس لا هلل ياادسوالحد  ي ش لعل يوعسمالمعل
قئر تددد لح لمسدددوا هلل القوددددس سل  الجومدددسا ول اددد  لالل نوددددشلا ددد ل ملسدددواىل ي دددش سل ندددطلبدددال أددد ل ا ددد ل ملسدددواىل

س لا دد لادد هلل يااددسوالبون أس ددسل  بوكسر  ددسول الل اجددئلجومددعلح لاساددئلإالل تشب يفددسل جملومعدد ل دد    ل اومددس ل جملومعدد
ل.ل4اتقس ل اومس لموبس للبااسوال كاتق

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           

ل.229 واهلابئلهللاولمشجعلابمل فشهلولصلل ي س ل-1
ل.126مئلاأئلحمحئلغش بولمشجعلابمل فشهلولصلل-ل2
رمية حسمتل  سجل ولل-3 هاز األميندور وسائل اإلعالم يف مكافحة ا ل9 ي تةصل، nohandsdownولمئ أئلومظاهر العنف ومدى عالقتها اب

لhttp://selimovyahia.blogspot.com/2011/08/blog-post.html?m=1  يش بط:ولموا شلا  ل2:05ول2011 غس سل
ل.19ل18صلصلول2010ول  رل ي يفائل يعشبأئولبا  وليب س ولسياسات االعالم واجملتمع  سرقل ني أ  ول-4
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ة اإلعالمية للظواهر  مناذج-2  : االجتماعيةعن املعا

لت س لسل كاتقلبااسو  ل ملوعئ ال ملكوابئل  ملسماائل  ملشوأئل  يولي ك دلللللل ت االل  خو  لل يظا اشل ي
س لح الللسل  أمدسل  د لبعدضل ي مدس جلاد ل ملعسجلدئل كاتمأدئليدبعضل لحابس لحئ ييفسل إ ا لخبسماسل  يا اللإ

ل يظا اشل الجومساأئ.ل
ة اإلعالمية لظاهرة العنف ضد  املرأة: *املعا

لتش جددعل ينددأمل تعوددرلفددساشال يع ددللضددئل ملددشحالفددساشال جومساأددئلحختقأددئل يئرجددئل أل لللل تشجددعلحاساددسلإ
 تو  ددبللول نددئلب غددللادد هلل يظددساشالمعددئال لخ دداالعل ألاددا قل ألخدداالمو ددس زالفددال ني ددامل  مددش ص الجومددسا 

ل ادددسوال اددد هلل ينادددأئلملا جيفويفدددسلم دددسرفئلاأدددعلم اسدددس ل يو  دددئئل الجومساأدددئلفسألادددشاول ملسددد ئل  ملئرادددئل حددد
 كاتقلبكالحشكسلسل ملنش صال  يسمعأئل  يبدش ئلأظش لملسلتمو كد لاد هلل ألخداالمد لخددسوفل إمكسأأدس لتك اياجأدئل

جئ ينل  يس اف لي  ش ول سيع للضئل ملشحالاتهل مسرلشدسمالاد  لا  ل جملسلل ملعشعل  يالل يوأيامو اائلتسسائاسلعل
 ملسدد  يئل ي نس أددئلالعل يو مددعل ي سددسو ل يددئبنش   ل ي ب ددسينالمعوددرالح لحةرل يع ددلليتيأددئللمددسلتنايدد لفددسر ينيل دد أي

سل ملبسشددشل ألاددئ جملولإ لتدددأبل ملددشحال  ألاددشال  جملومددعلا دد لحددئلاددا صل تو ددس زلادد هلل آلةرلحددئ  ل ياددشرل جلسددئ
ل.1 ي سل  امل يااأئ

 يع للضئل ملشحالاالا ا لح ل عالماج لضئل ملشحال ناقلا د ل ينداال  ي دئال  كفدش هلول  وسدملبدئرجس لمو س تدئل لللل
م ل يومأ ل  الض يفس ل  ينيفشل  يعئ  أأئولاجملا لاتقس ل يناالغال ملوكس ئئلبنيل يشجدال  ملدشحالعل جملومدعل  ألادشال

ل.2  ي سل وخ لحشكساللأ سأئل جسئ ئلمو اائلعل ألضش را  ل يسا صول

 قددئلح ددبنلبددئ يفأسلح لأندداللح ليكددالفددساشالحاددبسهبسل نيس ددئل كدد يولفددساشال يع ددللضددئل ملددشحاللددسلحاددبسهبسللللل
 م يش  دسل  خددال جملومدعل  خددفل ملدشحالفاهنددسلت دكالأددد  ل اد لا دددشلماجدا لاللبك  ددسلجتسا د لح لحشمسأدد لمد لحندد ل

ل مل شل ل:3ائالحابس لأ فشلم يفس هول بك لإرجسهل يع للضئاسلإ
 ألابس ل ي نس أئلفسجليفال ائقلمعش دئل يوعسمدالمدعل آلخدشل ادئقل حرت مد ل اد  ل جليفدالقدئل كدا لمد ل ي دش نيل ملدشحالل*
ل. ملع لللس ل
لأ دألا أيفد* لتايدئليئ د ل يع دللحأدتل ألابس ل يرتبا ئلفأاسل يرتبأئل يع أ ئل ي تو دكاليئ د لشخددأئلسل ي دش ل  يد

لضعأ ئل  ويفئل غال  ينئ.

ليمالعل أس سلرؤىل جلسا أئ.* ل يعس   ل  يونسيأئلفسأل كسرل ملرتاخئلعلينس س ل يك ا  ل  ي

                                                           

ل.10.ل5صلصلاسرولمشجعلابمل فشهلول للأا لل-1
ولج ئلف أئل يرتبأئل ألاساأئولجسمعئلبغئ  ول يعئ لالصورة الذهنية للجمهور إزاء ظاهرة العنف ضد املرأة يف القنوات الفضائية ز  بليأتلابسألول-2

ل.474ولصل2012ول76
ل.448ز  بليأتلابسأللمشجعلابمل فشهلولصلل-3
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يونب يفدددسليددد ل  اوبدددسرل يوسدددسمنل  ملدددشحالأ سددديفسلاددد لححدددئل يعا مدددال يشوأسدددئليدددبعضلحأدددا هل يع دددلل  الضددد يفس ول  يدددو*
عال ألخشلعخ لعل يومس سلل  نيااهلح ل يسكا لا أ لفش  لحف شل أف ش.ل  يو شؤ عالي يولممسل

 قدددئل قدددللم ظمدددس لحناقأدددئل  عسيأدددس ل جملومدددعل ملدددئينلعل جل  ودددشلاقددداألل رت دددسهلفدددساشال يع دددللضدددئل ملدددشحالبعدددئلللل
ادد  لحسددبل دداأ ئلإ ددتجملل اليكرت أأددئولل2016حالجمللحسيددئلتع أددللضددئل ي سددسصلعلادد ئلل8تسدد أالحف ددشلمدد ل

مددد ل خددداللقدددسأا ل يعندددا  ل مس دددئل ملدددشحالمددد ل يع دددلل  يوادددش لإاللح ل ملئ ش دددئل يعسمدددئلي مددد ل يدددا ينللا ددد ل يدددشغم
لمددد ل لل2016اددد  للخدددتلل ألشددديفشل يع دددشال أل  ل8461حرقسمدددسلتظيفدددشل رت دددسهلحدددسال ل الاودددئ صلا ددد ل ملدددشحالإ

حسيدئلل273ي مدشحال للحسيدئلاداصلمعسم دئل1570حسيئلا للجسئسل ل5047حسيئول تم  لل  سال ل ملس  ئلعل
ل.1حسيئلقوالامئل حربعئلأسسصلف لضاأئلزال حملسرقل24 اوئ صلج س ل 

  ي سددبئليو ددس لل كاددتقليناددسمل يع ددللضددئل ي سددسصلأددشىلعل يغسيددبلتكددش رلاددشضل يدددارال ي م أددئلي مددشحاللللل
ل ألادددسل ملاضدددااأئل  مليفل  اوبسرادددسلشدددشجملل ألادددشال  يعسو دددئ لإ ل كادددتقل  وندددشلإ  أدددئلعلتغ أدددئلاددد هلل ينادددسمل حددد

خس دددئل أمدددسل وع دددملااضددداهل ينودددالبدددئ  عل ي دددشجمللح ل أمدددسل وع دددمل يع دددلل جل سددد ل  ألمدددشل ألخدددشلادددالحأددد لالل اجدددئل
 اومسمددسلبوغ أددئل ألبعددس ل ي نس أددئليناددأئل يع ددللضددئل ملددشحال علححأددس لف دداالتظيفددشل يوغ أددئل كاتمأددئل فددأ ل ملددشحالادد ل

ل.لل2 يواش لهبس يسببلعلحئ ثل الأويفس لح ل
ة اإلعالمية لظاهرة اهلجرة غري شرعية: ل* املعا

ليوددال ددئ رال الاومسمددس ل يئ يأددئللللل تم ددالفددساشال ل ددشالغددالشددشاأئل  حددئالمدد لحاددمل يناددسمل ملعس ددشال يدد
  يا  أددئلالادددأمسلعلفدددال يواجددد ل يعدددسمل للدددال يعاملدددئل القودددس  ئل يش دددشلقأدددا ل يو دددسراول  يدددول ناددد لب دددونل  دددئ  ل

 أثرل قوددددس  ئل  جومساأدددئلا ددد ل يدددئ لل ختأدددلل ينأدددا لا ددد ل يسددد عل حشفدددئلرؤ ألل ألمدددا لل مدددسلأدددو لاددد ل يدددولمددد ل
 ي سمأددئولادد هلل الأعكساددس ل يسدد بأئلاددسألللعلزم ال تدداال ل ددشال يغددالشددشاأئللددال يددئ لل ملونئمددئلمدد ل جددالخ ددمل

ل.3ي  ش  فش جمللمعأ أئلح اال
   ش قدئلادملت ويفشل ل شالغال ي شاأئلعلح ادسمل جملومدعلحملغدسرألامامدسل  جل  ودشسلخدا دسلادد  نلا  شقدئاولللل

شقدددا لمسضدددأيفمل  وسددد  ا لعلفدددتقل ي أدددال جتدددسهللح دددملالللح يئدددو يدد   ل يفدددسجش  لادددش ول تعبدددال  ش قدددئل عدددينل  يددد   ل
 عش دددا لحنأنوددد ول و مدددعل  ش قدددئلعلحمدددسف لقش بدددئلمددد ل يبادددشل أوظدددسرلإشدددسرالمددد لح ددداس ل يندددا ر ل يددد   لبدددئ رامل

ل.ل4 ي أس  وظش  لائ صل يباشليأ   نا لبنا رهبملخس ئلعل

                                                           

زائرية تعاين من العنف والتحرش ابئل   أظل يعأئولل-1 ول ملوا شال12:06ول يسسائل2016أا مرلل27ولجش ئالإ تجملل اليكرت أأئول ألحئلاملرأة ا
:ل لhttp://elaph.com/Web/News/2016/11/1121424.htmlا  ل يش بطل يوس

لhttp://www.takalami.org  يش بط:ولموا شلا  ل2016  س شلل25ولماقعلتك م ولاإلعالم وتغطية قضااي العنف ضد املرأة أارسلفار لول-2
زائر من منظور األمن اإلنساين اسائلرشأئول-3 ولم فشالي أالشيفس ال ملسجسوالعل يع اقل يسأساأئولف أئل  ناقلواقع اهلجرة غري الشرعية يف ا

مئلخأاشولبسكشاول ل.7ولصل2012  يع اقل يسأساأئولجسمعئل
ل.92صلل،مشجعلابمل فشهل مح القئاول-4
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 تعئلم  نئلمشسللإ ش نأسلم  نئلمدئرالي يف شال  يولم لختلل ملساهل  يئر اس ل ملخو  دئللد هلل مل  ندئولحأدتلل
تواجدد لمعظددمل يوددئ نس ل يسددكسأأئلم يفددسللددالح ر  لخس ددئل ادد  ل يوددئ ملغسيبددسل كددا لمدد لحجددال يعمددالح ل يئر اددئول

م ددال جل  وددشولغددالح ل يددئ لل ملسددونب ئل   للل تا يددللادد هلل ل ددش  لب ددكالالل  بددللإسلخ ددشلا دد ل يئ يددئل ملدددئرا
ح لا دددد ل ألقددددالاأساددددس ل أونسوأددددئلاددددسل ددددئقلح ر  (لبددددئح لتددددوا ظلا دددد لادددد هلل ل ددددش  ول توبددددعلاأساددددس لر اأددددئل

ل.1ب كالم  لليتأوبسهللفيفارلمسل عشجمللهب شال يك سص  ل لمدس يفسولممسلح ىلإ
أدددئلجلم دددئلمددد ل ألادددبس ليعدددالحأليفدددسل وم دددالعلتدددش سل تشجدددعلفدددساشال ل دددشالغدددال مل دددش ائلح لغدددال ينسأاألللل

 يظش جملل القودس  ئل  أو سرل ي نشلعلبعضلم س مل يعس ول  ي م ال يسكسأأئل ملوددسائال أيفدسل اداصلتاز دعل يدئخالممدسل
نمل ماحس م ل.2 سووبعل رت ساسلعلمعئال ل يب سيئلبنيل ي بس ل أئرال شصل يعمال ي سل

لح ر  لب دفلل2016 يئ يأئلي يف شاليسد ئلل مل ظمئلإحدسوأس   قئلحشسر للل لإ لادئ ل مليفدسجش  لإ ل180245إ
لفالم ل   سيأسل  يأاا ل  ي مسسولعلحنيل  الائ ل مليفدسجش  لعلاد ئل لحف دشلل2015ميفسجش ل   ا لإ ل350إ

لح ر  لمعظميفدددملاددد ل ش دددمليأبأدددسلمددد لبأددد يفمل ل   سيأدددل23حيدددللميفدددسجشل  ددد ا لإ لل12 سلحيدددلل  ددد ا لإ حيدددللإ
لل2016 يأاا ول قئل  الائ ل يغشق لعلا ئل ل.ل3ميفسجشلغش مل1231إ

لحبددددسملينأدددس الحدددشألل يسددددا حال يوسبعدددئلي ندددا  ل يباش دددئللإحددددسوأس حمدددسل ي سدددبئلي    ودددشل ندددئلحشددددسر للللل
ل  سددمرلشددخفلحدس يا ل ك ددسرلب ش ندئلغددال1500دس ال لا ددشالغدالشددشاأئليدددل ل2015لشدشاأئلمدد لجدسأ  لإ

 قددئلقددسلل ألمددنيل يددا ينلي م  ددس ل ملوخددددئلي ش ب ددئل جل  وش ددئلي ددئ سهلادد لحندداقل كأسددس لح لادد هلل كحدددسوأس ل
 رغملضخسمويفسلاللتعكدسل يعدئ ل  نأند لي اش قدئل جل  ودش نيول   لفدساشال أو دسرل ل دشالغدال ي دشاأئلعل جل  ودشلادرل

ل.لل4عم أئلم لمغسمش  ل  أسا يباشل ملوااطل أو ش لب كالفبالرغملمسليم  ل ي
كفأدددئل يبدددسح نيلادددئقلإمكسأأدددئل يفدددمل يظدددا اشلس لحدددالل  رل كادددتقلعل جملومدددعل ف دددشال يئر اددد  ا ددد ل يدددشغملمددد ل

  يوغدددا  ل الجومساأدددئلبعأدددئ لاددد ل يفدددملام أدددس ل ادددسوال كادددتقولإاللح ل الخدددوتجمللمدددسز للقسومدددسلبدددنيل يبدددسح نيلعل
لبك لح لت   يفسل اسوال كاتقلعل جملومع. يوخددس لحالل بأعئل يافسولل ل  أل   رل ي

 ل يئ رل ي سلبك لح لك  ئل اسوال كاتقلعلجدسلل ل دشالتدواكملعليئ دئهللا س دشل موغدا  لائ دئاولم يفدسلح لل
لتسددوخئقلهبددسلادد هلل يااددسواول مددئىل ادد ل  ضددعأئل اددسوال كاددتقلعل جملومددعول رؤ ددئل يددد اال  سفمددئلي  ش نددئل يدد

لرؤ ددئل جلميفددارلبعس اددسك ينددسومنيلا دد لادد هلل يااددسوال كاتمأددئلبناددأئل ل ددشاول  يفميفددمل لدد هلل يااددسوالل كضددس ئلإ
ل.5 مئىلينويفمل أيفسلح ل رجئل اومس املا أيفسلعلحأس مل يأامأئ

                                                           

ل.115ل114صلصلأ سل ملشجعولل-1
اجة( محئسلشعبس ول-2 ل.3ولمشف ل كاتقل ألمينولمدشول لألولصلاهلجرة غري املشروعة )الضرورة وا
:ل2016ح ش الل26جش ئال ملسسصول، 2016ألف مهاجر اىل أورواب يف  180أكثر من  سو اليعمارسولل-3 -http://elولموا شلا  ل يش بطل يوس

massa.com/dz/2016ل
ولموا شلا  ل15:06ول يسسائل2016جسأ  لل5ل ي تةصلوRéflexionول2015جزائري حاولوا اهلجرة غري شرعية سنة  1500 مايا ول-4

:ل ل/http://www.reflexiondz.net يش بطل يوس
ل.85ل84صلصلمح القئاولمشجعلابمل فشهلولل-5
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زائر  املبحث الثاين: ظاهرة اختطاف األطفال يف ا
زائر: تطور-1 لظاهرة اختطاف األطفال يف ا

ل أو دسرلل أ سلعل يسد ا  ل ين أ دئل ألخدااولح  لإ ينئلشيفئ لفساشال خو سجملل أل  سللعل جل  وشلت سمأسل
لحسيدددئل ادددو  سرلقدددداىل و دددللشدددش ونل جملومدددعول  لتواقدددللا دددئلاددد  ل  دددئلبدددالجتس زتددد لإ حدددسال لمددد ل يشادددبلعل

ل  ومدسلمدس تدشتبطلبغ أدس لشدعيلم سيبدسلبادش رال يوددئسللدسللي مدسحلل ألم أئلبغأئلما جيفئلا هلل يظساشال تئ اأس سل ي
ل يعئ يئل ضش رال يندسصلم يفم.لإ تنئميل جملشمنيل ملوسببنيل أيفسل

لحادددبس لمس  دددئلللل حأدددتلحرجدددعلادددئ لمددد ل ملخوددددنيل ي  سدددسأأنيل غدددااملح لادددببل الخو دددسجملل عدددا ل ألادددسأللإ
ل1ل.غش ضل بأئل  ي عا اااسصل يب ش ئلأل حخشىل أونسمأئولفمسل  ئرجليويفسلح اسلفساشال ملوسجشال أل

 قددددئلربددددطلبعددددضل ي نيفددددسصل الجومددددساأنيلفددددساشال خو ددددسجملل أل  ددددسللا مااددددئلمدددد ل يعا مددددال الجومساأددددئل ملوم  ددددئلعل
ل عأ يفسل جملومعل جل  وشسول شغمليس ل يظش جملل ألم أئليك ل يظش جملل الجومساأدئل ل  يظش جملل الجومساأئل يدعبئل ي

عددئقل يوددا ز ل القودددس سل  الجومددسا ل  يددوليعددئقلتددا ز ل بنددس ل جملومددعل يا حددئل اددالمددسلتواسدد لبسددبلمددسل عددشجمللب
حفئتدد ل يئر اددس لح لأسددبئل ي نددشلعل جل  وددشلعل رت ددسهل اددالمددسلح ددشزلادد لتدددسائلادد هلل يظددساشاولحمددسل ي سددبئلي ددئ   عل

لح ل نيدس  ني  يفدئ ا لمد ل ر صلام أدس ملعلاد  لل ي  سأئلتوم العل   عل الأونسقل    عل الاوئ صل جل سد ولإضدس ئلإ
لحادددئ جمللمس  دددئليكسدددبل ملدددسلل   دددبل ي ئ دددئول الل  كدددشلححدددئلمدددسلقئمددد ل يع دددملعل يعددددشل  ي ددداهلمددد ل الخو دددسجمللإ
رتاددس لادديف لل اددسوال ملعأ ددئل   ددش لحاددبس ل يش حددئل  يش ساأددئليإلأسددس وليكدد لأ ددسائلمدد ل   ددئ تلمدد لت ددارل

ل.2و  أل يو   شل ل ياس ل يع مأئلفساوخئ قل حملسيأالعل اوعمسللا هلل ملخرتلللإاسصال جلسأبل ألخش
 مد ل يعا مددال ي  سددأئل نيس دئل جلددسينولتوم ددالعلفاأد لمدددس لإمددش ضل  ضد ش   لاس  أددئلح لخ ددالان دد للللل

ح لضددغطلأ سدد ولح ل كددا لمدددس ل الفوئددس ل  كحبددسملح ل كددا ليددلل يدددئمئول ووكددا ليئ دد لتدددار  ل ا أددئل
لتكدددا ل ل رتكدددس لجشبدددئل الخو دددسجمل.ل مدددسلادددالمتحدددظلح لحدددا  ثل الخو دددسجملل يددد يدددللكيدددال يعسمدددالتئ عددد لإ

 ي  س ل شتكبيفسل جلسينلا ش هلولفمسلقئل كا ل ر صلفساشال الخو سجمللاببلحخشل االإشبسهل يغش ود ل جل سدأئل ملكباتدئل
لح لا دد لج دد يفم ملخ ددا نيل ددومل يع ددارلا ددأيفملل أل  ددسلمدد ل ددشجملل جلددسينل ادد  لمددسلكفددئهلل كحدددسوأس ول ددس لمعظددمل

ل.3معوئىلا أيفسلج سأس
 يئ  عدددئلي  شبدددئلحأدددتلحهندددسلجتدددرل أل دددش  لا ددد لتبدددينلاددد افأس لإجش مأدددئللحادددم الجومساأدددئلمددد ل تعددئل يعا مددداللللل

خددتلل جملومددعلاددال يدد سلبدد نلادد هلل ي مددس جلمدد للح االل ايددئل ي ددش ل اددالمدد   لب مددس جلادد افأئلمعأ ددئلبددال  لش  أددئ:
لل.4  ملعس اام لختلل حوكسف ل نيسصلا ومع ل تب أ لي نا ائل يو  ئئل الجومساأئلم لجيفئل

                                                           

1- http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/?p=2431. 

زائري  ز ينولحم ئل-2 ولم فشالي أالشيفس ال ملسارتلختدفلقسأا لج سو ولف أئل  ناقولجسمعئلجرمية اختطاف االطفال والية مكافحتها يف القانون ا
ل.5ولص2015بسكشاول

ل.97ولص2000ول يئ رل يع مأئل يئ يأئول ألر  ولعلم اإلجرام وعلم العقاب سحللأبأ ولل -3
مئلاأسس سولل -4 نائي: أسسه وتطبيقاته العلميةابئل يشمح ل ل.172ولص1991ول يئ رل جلسمعأئولبا  ولعلم النفس ا
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لمد لشدأهنسل  عل ملنسبالجنئلح لضداسمل الخو دسجملل ومأد   لوددسوفلجتع يفدمل ش سدئلاديف ئول مد لاد هلل ملمأد   ل يد
ل ومأدد ل أيفددسل ي  ددالبن ددئل ح لجتعددال أل  ددسللضدداسملادديف ئل ال دد أس لمدد ل ددشجملل جملددشمنيلاددال بأعددئلادد هلل ملشح ددئل يدد

يفمل  يوغش شلهبملفس لادسمتل رز لعلإ ندسهلبعدضل أل  دسللفاداسمل.لفمسلح لايفايئلخئ ايفمل إ يفسم1 ياا ل  ك ر  
لت س يدللضداسمل جلشبدئلم دال ر ادئلال ل الجتسرلهبمل  ش بيفمول تو ملا هلل ي وأ ئلمعل يك دالمد ل يئر ادس ل يد جلشب

  ددئرجل يدد سلقددسللا دد لح لفددالادد  لل وددسه(  يددئفوارل فدد يول ر اددئلل1937علاددس للاVonintiq ددا ل أوأددوالا
لل.2 يااأئل يرسصلم يفاقلضم 

 يإلاددتقل  رلعل يظددساشاول ددس لتغ غددال لا وأددس لعل يبأددا ل  شددومسلسلا دد لفددالحأددا هلينس ددئل يع ددلل منددس جل الغوأددسلل
  يغدددئرلادددساملعلت  ددد لاددد هلل يظدددساشا.ل  يو دددارل يسدددش عل يددد سلاش وددد ل ادددسوال التددددسللقدددئلادددساملعل يوندددسر لبدددنيل

ضاأئلك دش ز  لبعدضللال يتينس ئلال م لجيفئلحخشىلتكا لبعضل ي عا لتعأشلحسيئل ي عا ل  ألمملم لجيفئو
 ي دد   ل اددالمددسل عددرلا دد للإ ي ددعا لي ددك أس سل ي نس أددئلم يفددسلماضددس لخس ددئلب نس ددئل جلدد سلمدد ل يرتبأددئل جل سددأئل

للل.3بوئاارل  اسرال يغشبأئ
لت دددسقملحدددسال ل خو دددسجملل أل  دددسللم ددد لادددسقل ول حسدددبلج دددسل يدددازر صل دددس لادددئ ل2008 ت دددال ألرقدددسقل يش أدددئلإ

ول حسدبل2013 ل2012حسيدئلبدنيلادسم لل31إل2008  سال ل ملس  ئل رت عللم لحربعلحدسال لم د لادسقل
ول حسدددبل2008ل يش ب دددئل جل  وش دددئلي دددئ سهلاددد لحنددداقل كأسدددس لح لحدددا  ثل الخو دددسجمللبدددشز لب دددكالال دددللع

س يدئل خو ددسجمللل220علحدنيلادد  للحف دشلمدد لل2015لادد ئلحسيدئل خو ددسجمللتلقودالعل15 يش ب دئلمتلتسدد أال
ل.4ح  سللتعشضا لجلشبئل ينوال يعمئسل8م يفملل2016ختلل

ل689حيددلل ل14مد للحف دش ف دلل يش ودئلباشدسقلابدئل  كدأملمد لمئ ش دئل ألمد ل يعمدام لحأد لمتلتسد أالللل
 أمددسللختددفلحددسال ل خو ددسجملل أل  ددسلل%0.11ولمدد لبأ يفددسل2016جشبددئلم ظمددئلاخو ددللحأا ايفددسلخددتللادد ئل

لل18قاددددأئل خو ددددسجمللمتل ي دددددالعلل23اسجلددددلل   ل ياحددددئ  ل م يفددددسول حضددددسجملل ملواددددئثلإ ل يوانأنددددس ل يدددد
حملدأطل ينش دبلي اداأئلا د لغدش رلقسمللهبسل حئ ل يئر ل يا ينلف  للح ل ألغ بأئل يسسحنئلم ل ملوار نيلاملمد ل 

 جلا رول يااطل يعسو  ول يااطل ملئرا ول أل ئقسصول يعتقس ل يغش مأدئول حسدبل جلد سول دس ل جلد سل يد فارسلادمل
حف ددشلتم ددأتلي ددش ونل جملمااددئل كجش مأددئول حسددبل  سيددئل يعسو أددئل ددن ل يعدد   لاددمل ألف ددشلأسددبئلعلجددش ومل خو ددسجملل

ل أل  سل.

                                                           

ل.237ولصل2011 يعشبأئلي ع اقل ألم أئول يشمضولولجسمعئلا للاألطفالضحااي التهريب البشري من  خسيئلب لا أمل  شأول-1
ل يسس ألول -2 ماية الدولية للطفل حامسلل مل تمشل يئ  ل.8ولصل2014لوأا مرل22-20ول ش ب سولا
 جومعولجسمعئللإاتقولم فشالمسارتولغالم  اراولختدفلظاهرة اختطاف االطفال من خالل الصحافة املكتوبةولولأسأمئلب لز  ئسف  الشسلل-3

ل.70ولص2016مايا لمعمشسولتأ سل ز ول
زائرية با اس و مانيل-4 ولموا شلا  ل يش بط:ل16:12ول2016ول جمل ئولي ئ ول  سمرلظاهرة اختطاف األطفال كابوس يرعب األسر ا

http://arb.majalla.comل
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مدد لضدداسمل خو ددسجملل أل  ددسللعل جل  وددشلاددملمدد ل كاثلادد يفملل%62 يددا ينلإ لل يددئر ل نددئلف دد للينأنددس 
مدد ل يناددسملتددارمل أيفددسلل%62مدد ل يادداسملخادعا لي ع ددلل جلسددئسول اددتلا د لح لل%47 مدسل دداقول ح لل13

 .1 جل سالا  ل أ ش  لم ل   لمسسائالححئ

لشديفئ سل جل  ودشللحام م للل لامادنيلباشد اهاعل يسد ا  ل ألخدااول خو دسجملل يدراملجش وملقوال أل  سلل ي
يكأ دس لم  يد ل يا قدعلبب ئ دئلبدشجل لحمدسقول يبدسيفلمد ل يعمدشلحربعدئلاد ا  ولمد ل2008لح ش دا فس ل يولعل ي ستنلمد ل
 داقلعلبئدشلقش بد ول دبسهل يوسادعلا دشلجدا  لمد لادسقلل50ول قئلمتل يع ارلا  لج ود لبعدئلعلضسحأئل جل  وشل ي شقأئ

عللمعسملددد  ينس  دددئلبب ئ ددئلادد ا  ل لل8مددد ل يعمددشلل ااددد  ال يبسيغددئ.لت أيفددسلحس يددئل خو دددسجملل ي   ددئلاشددأمسصل2007
لمتل غودسهبسلتلقو يفسل ا شلا  لج ويفسلمشمأدئلودا رل مد لل  يع دش  ل  سدمرقبدارلم  نويفدسلعل ي دسينللححدئزر يئاول  ي

ل6ا دد ل ي   ددئلاادد ئأللقسدداقال يبسيغددئلمدد ل يعمددشل.ل عل يسددسبعل  يع ددش  لمدد لأ ددسل ي دديفشلمتل يع ددارل2012اددسقل
ادد ا  ولم  ا ددئل  خددالفددأسلبتاددوأك لو  أددئل  خددالم  لددسل يكددسو لعلحدد لقسادد لبااعددئول يوددسبعليب ئ ددئل يئر ر ددئل

لتعسينلم ل ض ش   لأ سأئ.للح لإغش ل يعس مئول تا  لل يواشم ل ل جلسأأئلفسأللز جئل يعمل ي
 ي   دنيلاادسر  لزفدشملبدا   شاال لاإبدش اأملح دأشال يوائ دئلعل يوسادعلمد لمدسرألولمتل خو دسجملل ل  عل يعسقل ملدا 

لل8 ل9 يبسيغددس لمدد ل يعمددشل م   دد لبنسدد  أ ئول قددئلا ددشلا دد للا دد  جلئ ددئالل  ينددس  نيل ملئ  ددئادد ا  لا دد ل يوددا 
إبددش اأمل ي  ددالا ل  اددا أ ددسم لبارشددئلب ددسصل  خددالفددأسلل2013مددسرأللل12ج ددئل ي  ددالااددسر  ال دداقل يدد تةصل

لمتل يع ارلا أ ل  خالحنأبئ.ل ي س»
اد ا  لل5 خو  ل ي  الا أدأسل داظلبد لرجدمال يبدسيفلمد ل يعمدشلل2015 عل نيسمسلا شلم لابومرلم لا ئل

مدد للحفوددابشل4 بعددئلتسددعئلا ددشل دداقلمدد ل يباددتلمتل يع ددارلا دد لج ودد لموع  ددئلعلجددشىلي دددشجملل يدددا لاأ ددئلعل
لأ سل يعسق.

  يع ددش  لجا  أددئلادد ال خو ددسصل ي   ددئلاهنددسللادد ل ددئال يبسيغددئلل يا حددئ عل يعددسقل ي ددسرمل  يوائ ددئلعللللل
ل.ل20162لح  ل04م ل يعمشلحربعئلا ا  وليك لمتل يع ارلا  لبنسملم لج ويفسل اقل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           

1- http://www.ennaharonline.com. 

:ل7ابملبشألولم  لرحيل الطفلة هنال يرفع صرخات تطبيق اإلعدام ضد اجملرمني، أئىلاسمل ولل-2 لشيفارول ملوا شلا  ل يش بطل يوس
https://www.sabqpress.net/misc/11092.html 
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زائر: اآلليات-2  القانونية والشرعية لظاهرة اختطاف األطفال يف ا
لإل  تسسائلعلخت أضل ت شضددددددددددديفسل ينا أنيلا  لمشتكيل جلش ومليش ايفملا  لمعس  ال رتكسهبس ل يعنا  ل ي

 أسبئل كجش قل يك يفسلاللتك  ل حئاسلملعسجلئلا هلل مل ك ئ.

لجتسدئ لعلخخدشلتعدئ اليندسأا ل يعندا  لللل لجسصلهبسل مل شهل جل  وشسل  ي  ت دئ ئلمد ل1 شغمل  مس ئل جل سوأئل ي
ل كائ قختي ل ولإاللح ل يول ل ك لفدسجملليدش هل جل دساول ألمدشل يد سل  دعل(2 انابئلجشبئلخ لل أل  سلليودالإ

ل يوددئخال يسددش عل  يعسجددال  يددولباضددعلجمااددئلمدد ل يوددئ بالا دد ل ملسددواىل يددا ينول  ملدددس قئلا دد ل  يسدد  س لإ
.  ائ لم ل ملعسائ  لا  ل ملسواىل يئ 

لحقش ددسل  كامددئلي اددئلمدد لفددساشال خو ددسجملل أل  ددسللا دد ل يدددعأئل  أمددسل  دد لبعددضل يوددئ بال ي  اقسوأددئل يدد
  يا ين:

ل ي   نيلاإبش اأمل اسر  ال ملخو  نيلبنسدل ل2013مدسرأللل12  أ ئل داقل يد تةصل بم ش ل يع ارلا  لج 
ينسدد  أينل  أو دسرل نيددرلا دد ل د اس ل جلش وددئل شسشددس ل يو    دا ل شددبكس ل يوا  ددال الجومدسا ولخددشجل ي ددسرهل 

لي م سيبئل يندسصلينو ئل ي   ني.
 ا د لإيشادسل جومعدلل  كامدئلعلج سدئل سرودئل شدك للخ أدئلحزمدئلا د لمسدواىل يداز راولعلجتمدعل ز رسلل

ولضددمللاددبعئل ز ر  لخشجددللبوع أمددس لقددئميفسل يدداز شل أل للابددئل2013مددسرأللل18ل الي ددنيم ددرت لمدددغشل دداقل
ل ملسيولاتلل توم الحاساسلع:

 :3 األمنالتعليمات املوجهة إىل مصاحل  *
 تم  دللعلجماادئلمد ل كجدش ص  ل يش تأ أدئلت دمال يواسدأسل  ياقس دئل  ملعسجلدئل ينادسوأئل يددسرمئولحأدللللل

 قسمللبد:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ددددلت دأبلجماائلامالتوم العلجل ئلق ساأدئلم درتفئلتادملمم  دنيلاد لادبعئل ز ر  ول  دشجمللا أيفدسل ز دشل يئ خ أدئل
 يناددسصلا دد ل يع ددللعل جملومددعل يدد سل عددئل خو ددسجملل أل  ددسللل  يش اأددئل يك أ ددئميفمويفددسلضددبطل كجددش ص  ل ياقسوأددئل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللحأل .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

دس ال ل الخو دسجملل مد لبدنيل ألرقدسقل يدشقملل ددددلت عأال ألرقسقل نياش صلي ات ل ألم أئول  ي سل عئلا سبئلإأ  رلضدئل
ل.ل116

  خد لددددلتك ألل يئ رم ل ألم أئلألاا  ل ي ش ئل  يئر ل يا ينل  خال ينشىل  ملئ ل  جملمعس ل يسك أئليأتل هندسر ول
   أ ئل    ر.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لتوم العل ختس لإجش ص  لانسبأئلر اأئ.ل لددددل ملعسجلئل يناسوأئل يدسرمئل  يسش عئل  ي
لل

                                                           

لسأا ل يعنا  .  ملوام لقل1966 اأأالل08 مل رخلعلل66/156 ملعئلل  ملومملي مشلرقملل2014 أ شسلل04 مل رخلعلل14/01 ينسأا لرقملل-1
زائريابئلهللالح اس بأئولل-2 زائية ا  .124ولصل2008ول  رلاامئلي  بسائل  ي  شول جل  وشولشرح قانون اإلجراءات ا

ل.2013مسرأللل19تدش نل ياز شل أل للابئل ملسيولاتلليو    ا ل ي يفسرليأاقلل-3
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لفمسلقسمللبد:
 دددلإ تقل  ر  ليسأسأئل تااأئلم لح ش  ل يئر ل يا ينلا  لمسواىل مل اسس ل يوع أمأئ.للللللللللللللللللل

ل  كامئليللا ا  لا طل كأ  رالحالل الخو س س ول نا ل ددد  قرت هل جيفو ل ينأس ال يعسمئلي ئر ل يا ينلإ
ل ملسواىلبنيل يس  س ل ألم أئل  جملو معل ملئينل  كاتقل ملشو ل  ملكوا ولي  شل ارل مل وب ل أيفملبو سأملحمينلاس

لللللللللللللللللل إيدسقل ارامل فالمسل ئللا  لاا ويفملعل ألمسف ل يعمامأئ.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
سضش  لجلمعأس ل أئل جيفا ئل    أ س يئلت خأفلدددلانئلأئ   ل إينسصل ئلي م ومعل ملئينليئر ائل يظساشال 

 حابسهبسول خةراسل فأ أئلمعسجلويفس.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

و لل اسوال كاتقل ي نأ ئ. لدددلإ تقلا س ئلم ل ملا وئل ملسوئ شالي واسأسلبعا قبل يظساشالارل
لمدددئ شم سلبكسمدددال يدددرت  لقسمدددلل ز رالل يرتبأدددئلو    يوع دددأمول  ي ددد   ل يئ  أدددئل  أل قدددسجمللبواجأددد لتع أمدددس لإ

ل يا ينلحاملمسلجسصل أيفس:
ل:1 التعليمات اليت وجهتها وزارة الرتبية*

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدددلختدأفلم س بلمسيأئلياالال ياالم ولم لحجالتافأللائ لإضسعلم لحاا  ل  ش ائلعل مل اسس ل يرتبا ئ.لللللللللللللللل
.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ادددددددددارددددددددددددلتدددددددددا ال ألمددددددددد لا ددددددددد لمسدددددددددواىل ملدددددددددئ رألل البوئ وأدددددددددئل ادددددددددئقل يسدددددددددمسهلودددددددددش جل يوتمأددددددددد لإالل  يدددددددددا

 دددش ل يوتمأددد لمددد ل ألقسدددسقلأل لاددد  ل ألمدددشلادددساملف دددا لعلت دددسم لفدددساشالل يوسدددش ل ملئراددد للددددددلحددد ر لمددد لمغبدددئ
   الخو سجمل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ددددددلحفدددئ ل يددداز رالي مدددئ شم لا ددد ل كبدددت ل ي دددارسلاددد لحسلحدددس ثل  خدددال مل اسدددئلح لخسرجيفدددسولقددددئل يسدددمسهلل
لملدسحلل ألم ل يوئخال يسش علك  سللام أس ل الخو سجمل.

 :2 واألوقافتعليمات وزارة الشؤون الدينية  *
لمئ شمتدددددلللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبدددددد:لل لعلجدددددال يددددداالم لتناددددد ل جددددد ل ز دددددشل ي ددددد   ل يئ  أدددددئلباابدددددئلهللالغدددددتقلهللالتع أمدددددس لإ

دددلائقل يسمسهليوتمأ ل ملدئ رألل ينشخأأدئلمد ل نيدش جلإالل ادارلح يأدسويفملت دس ملألسلخ دش.لددددلإيندسصلفدالشديفشلخ بدئل
لعلمسسجئل يا  لتوائثلا لفساشالخ لل أل  سلل قو يفم.

لجسصومتثلت     هبسلرجسلل يئ  ول م للر ال عال جملومعلحاللجشبئلخ لل أل  سللعل جل  وشلم لختلل آلر صل ي
لتلر ال عال ي   ئل يا  أئل ناقل كأسس .

فدس ليشجدسلل يدئ  لماق دسلمسدو كش ليظدساشال خو دسجملل أل  دسلولإ لقدسللرودأسل جمل دسل يع مد لعل يعس دمئلو    
حأدتللخ لل أل  سلل قو يفملب غأدس ل شادا ألجلش ئال نيرل يأام لباجا ل يندسصول شب ل يسأئلز  ل يئ  ل يعشل

                                                           

 /http://www.annahar.comموا شلا  ل يش بط:لل2013مسرأللل15أنتلا لجش ئال ي يفسرليأاقلل-1

 .2013مسرأللل25تدش نل ز شل ي    ل يئ  أئلباابئلهللالغتقلهللالجلش ئال نيرل يأام ل يدس رال اقلل-2
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: ول شبيفيفملف يولاسلفسأللت ع د ل1ا...لَ ٌساُماَأُكملٌااَصل َْيَعَ  ِ ل َُ  ِحُاَ لحب سصفملَ َ ْسَوْاأُدْاَ لِأَسسصَُفْم.لالقسللتعس
:الَ ِإَ  ل ل.2َ ْأٍبلقٌِوَ ْللال[لإَِسحِل08 َْيَمْاٌص َ ُالُاِئَ ْل] يعش لحمقل جلسا أئلعلقاي لتعس

 حضددسجمللقددسوت:لإ لهللال حددئهللخددسيملادد هلل  أددسال اددال  ابيفددسول ددتل بغدد لح ل سدد بيفسلإاللمدد ل ابيفددسول  ينوددالللل
إ  لفددس لامددئ ل اددئ   لاددالمدد لحاظددمل يكبددسوشول  جددبلا أدد ل يندددسصلعل يددئأأسل  ني ددا لعلارلجيفدد ملعل آلخددشاول

ل اوئ صلا  ل  علهللالعل ألرضل  ئ ئلألم ل يبت ل  يعبس .لألأ 
لفمسلحضسجمللمم ال ز رال ي    ل يئ  أئلجلش ئال نيرلح لجشبئل خو سجملل أل  سللا لحا  ئلجملومعلمش ض.

ل:3حمسل ي   ئل يا  أئل ناقل كأسس ل نئل او كش لا هلل جلشبئل  او اسلسلعل جملومعل جل  وشسل  سيبللبد
ددددددلر ددعلجتمأددئلانابددئل كاددئ قلبو عأ يفددسلا دد لحرضل يا قددعولأل ل يددوا  ل ملدددس قئلا دد ل ت سقأددئلم ددعل يوعدد  بلادد ل

  يندسص.لللللل شش عو سل  ضائلب أ ل يش هل ل ت سقأئلمب أئلا  لمعونئ  لغشبأئول

تكدا لمد لشدأهنسلمحس دئل أل  دسلللددددل مل سيبئلم ل يئ يئل ختس لفالمس  يأس سلا ئلتغأال يئاوارلمسدونبتولباضدعلقأدا 
ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللل4 ع أسلم ل جع يفسلانابئلغالقسب ئلي ونس ق

.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مئىلجنساويفسل مل سيبئلبوأاأسلجل ئل   أئلملوسبعئلفال كجش ص  ل ملوخ ا-
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا  لاأسائل ك مسجل  يا قعأئل  ملش جعئول  البوعس لا ل   الل يرتقأعأئل مل سابوأئ.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدددلفمسل سيبلل الاومس ل

لومعل ملئين.دددليسنيل يبأئئل الجومساأئلب ونل جملسال ليوسيفأالأ س س ل جمل
 قئل س قلل جل  وشلا  لجماائلم ل الت سقأس ل يئ يأئل  كق أمأئول ائ لم ل ير تافاال ل مل انئلهبدسولمد لحجدالل

ل  ئلم لفساشال كجش قل ملاج لضئل ألشخسصلبد ئلاسمئل  أل  سللبد ئلخس ئ.
 رل جلمعأدئل يعسمدئلي مدمل ملوادئالعل بعئل كات ل يعسمل ل ناقل كأسس ل ي سلحاومدئل أ دشلا د ل ملد لبندشللللل
 يدددد سلحقددددش ل يددددئ لل أل ددددش جملل أدددد ل يكش مددددئل أل ددددأ ئلل1966ول  يعيفددددئ  ل يددددئ يأنيليسدددد ئل19485  سددددمرل10

ل اومددئ سل جلمعأددئل يعسمددئلي مددمل ملواددئالعل ل20ألااددسصل ألاددشال يب ددش ئلفس ددئولجددسص ل ت سقأددئلحندداقل ي  ددال يدد
لفشادلليو فئل  مس ئل نيس ل1989أا مرل ئلي   سلول سيوسل جملسللحمسقل يعئ ئلمد ل الت سقأدس ل  ير تافداال ل يد

ل  مس ئلي   الم ل يو:ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.دددل ملأ سقل ك ش ن ل ناقل ي  ال ر ساأو 
س ل يو سا ئل نيس ئل الت س ل.قأئل يئ يأئل ناقل ي  ادددل  يودش

دددل ير تافالل الخوأسرسل مل امل ت سقأئلحناقل ي  الب أ لبأعل أل  سلل  اوغتلل أل  سللعل يبغسصل عل ملا  ل
ل ك حأئول غااسلم ل الت سقأس ل  ير تافاال ل ألخشى.

                                                           

 .49 يبنشاولل-1

ل.9-8 يوكا شولل-2
ولحدئلحا رل يسسائولق سال جل  وش ئلل-3  .21:00 ي سي ئولا  ل يسسائلا لاوبلروأسل ي   ئل يا  أئل ناقل كأسس ول حملسم لفمسلل أت

 .190ولصلول لأل3ملول  رلاامئعسقول جل صل أل لححس لباانأعئول ياجأ لعل ينسأا ل جل  و ل يلل-4

 .1963  سمرلل10 مل رخئلعلل64ول جلش ئالرقمل1963م ل يئاوارلا ئلل11 س قللا أ ل جل  وشلااجبل ملس الل-5
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ل دس لللل بل كشسرالإيأ لح لا هلل الت سقأس ل  ير تافاال ل يد قللا أيفدسل جل  ودشل لكالليوامد لغالح لمسل
 أل  سللم لجش ومل الخو سجمللبد ئلخس ئول إمنسلجسص لا اادئلمد ل يودئ بالملكس ادئلفس دئلحشدكسلل ادوغتي لمد ل

لا لل بأعل  اوغتي لعل يبغسصل إأوسجل ملا  ل ك حأئ.
 : الطفلحقوق  اتفاقية*

ل44/25 جلمعأدددئل يعسمدددئلي مدددمل ملوادددئال اومدددئ ل اشضدددللي واقأدددعل  يوددددئ مل  الأادددمسقلااجدددبلقدددش رلل
ل.1990ابومرلل02ول  خ للحأ ل يو  أ لبوسر خل1989أا مرلل20 مل رخلعل

ل
اددس سلل24 ملدد رخلعلل92/461ولااجددبل ملشادداقل يشرادد لرقددمل1992  سددمرلل19  دس قللا أيفددسل جل  وددشلعلل

س ل يدو سا ئ1992  سمرلل19 ملا  مليدلل1413 ي سينل ول ممسلجسصلعل  بسجويفدسلح ل يدئ لل أل دش جملل1ولمعلتدش
ل:2علا هلل الت سقأئ

لح ل ألمددمل ملواددئالقددئلحا  ددللعل كاددت ل يعددسمل ل ندداقل كأسددس لح لي   ايددئل  ددملعلراس ددئل مسددسائال دددددلت ددالإ
لخس وني.

ال ر ساأدئلاأدعلح ش  ادسل وس دئلدددل  قو ساسلم يفسلإ ل ألاشال اوبسراسل ياحدئال ألاسادأئلي م ومدعل  يبأئدئل ي بأعأدئلي مد
ل  مس ئل  ملسسائال يتزمونيليوومك لم ل ال تهل يكسمالاس  يأس سل  خال جملومع.لل ل أل  سلول  بغ لح لتا

لتدددا ال يشاس دددئل نيس دددئلي   دددالقدددئل فدددش لعلإادددت لج أدددلليعدددسقل ول عل1934دددددل تادددعلعل اوبسرادددسلح ل  سجدددئلإ
  ملعدرتجمللبد لعل كادت ل يعدسمل ل نداقلل1959أدا مرلل20اومئتد ل جلمعأدئل يعسمدئلعلإات لحناقل ي  ال يد سل 

ل نيددددسصل  ندددداقل القودددددس  ئل ل نيددددسصل  ندددداقل ملئأأددددئل  يسأساددددأئل عل يعيفددددئل يددددئ   كأسددددس ل عل يعيفددددئل يددددئ 
ل ملع أئلوال ي  ا.ل  الجومساأئل  ي نس أئول عل يدكا ل   ل يد ئلي افسال ل ملوخددئل  مل ظمس ل يئ يأئل

لإجش ص  ل قس دئل راس دئلخس دئلادسلعل وسجلإ دددل تاعلعل اوبسراسلاح ل ي  اولبسببلائقلأا  ل يبئينل  يعن  ول
ل يولمحس ئلقسأاأأئلم سابئولقبال ياال ال بعئاساول  يولفمسلجسصلعلإات لحناقل ي  ا.

ل:3يوئ بالحأليفس قئل ت نلل يئ لل أل ش جمللا  ل ختس لجماائلم ل لللل
لللل ل ملس ا لع لجسص ل  ي  سوأئلل35مس ل يا  أئ ل ملتومئ ل يوئ با ل أل ش جمللاأع ل يئ ل لتوخ  لحأ :ا لأدللا    ي

لح ل الجتسرلهبملألسلغشضلم ل ألغش ضل إسلشكالم ل لمل عل خو سجملل أل  سللح لبأعيفم ل أل ش جملو   ملوعئ ا
ل ألشكسل.ا

                                                           

ل.1992  سمرلل23 مل رخئلعلل91 جلش ئال يش أئلي  ميفار ئل جل  وش ئولرقمللل-1
زائر ز رال يعئلوللل-2 لو2009ول يئ ا  ل يا ينلي شغسلل يرتبا ئول جل  وشول  سمرأهم اتفاقيات حقوق اإلنسان املصادق عليها من طرف ا

 .149صل

 .150مشجعلاسبمولصل،  ز رال يعئلل-3
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لجدسصل أيفدسلحأد ل19 ف  ل ملس اللل ا د ل يدئ ل:الح لتوخد لاأدعل يودئ بال يو دش عأئل  ك  ر دئل  جومساأدئل  يوع أمأدئلل يد
 ملتومئل مس ئل ي  الم لفس ئلحشدكسلل يع دللح ل يادشرلح ل كادسصال يبئأأدئلح ل يعن أدئل  كألدسللح ل ملعسم دئل مل  ا دئل

لا  ل كألسلول إاسصال ملعسم ئلح ل الاوغتل....ا.
عئ ئلم ل ير تافاال ل ملكم ئلالت سقأس ل  يأئل إق أمأئولجملسهبئل كجش قل ياج لضئل  قعلل جل  وشلا  ل يل

ل أل  سلول م لبنيلا هلل ير تافاال لبنيلمسل   :

لبروتوكول منع ومعاقبة االجتار ابألشخاص خاصة األطفال والنساء: -
ل55 يددئ رالل25حاومددئل اددشضلي واقأددعل  يودددئ مل  الأاددمسقلااجددبلقددش رل جلمعأددئل يعسمددئلي مددمل ملواددئالل

ااجددبل ملشادداقل يشرادد لرقددملل2003أددا مرلل09ول  ددس قللا أدد ل جل  وددشلبوددسر خل2000أددا مرلل15 ملدد رخل دداقل
 2003.1للأا مرلل09 ملا  مليدلل1424رماس لل14 مل رخلعلل03/417

  بسجئلا  ل ير تافال: جسصلعل 
ح ل يدددئ لل أل دددش جمللتع ددد ل ختدددس لإجدددش ص  ل عسيدددئلمل دددعل مكس ادددئل الجتدددسرل ألشدددخسصول خس دددئل ي سدددسصل  أل  دددسلول
 و  بلهن سل  يأدسلشدسمتول  دمالتدئ بالمل دعل يدول الجتدسرل معسقبدئل ملو دش  ل محس دئلضداسمل يدول الجتدسرولباادسوال

 هبس.لم يفسلمحس ئلحناقيفمل كأسسأأئل ملعرتجمل
لم يفس للللل ل يعسمئ ل ألحكسق لم  ل أل ش جمللا  لائ  ل ت نلل يئ ل ل مس قئ ل ملس ا لتبأس لل02أدللا أ  ع

لحغش ضلا  ل ير تافالل ا :ل

ل مكس ائل الجتسرل ألشخسصولمعل  تصل الاومسقلي  سسصل  أل  سل.ل*لم ع
ل*لمحس ئلضاسمل يول الجتسرل مسسائ مولمعل حرت قلفسمال ناقيفمل كأسسأأئ.ل

ل*لتع   ل يوعس  لبنيل يئ لل أل ش جمللا  لت ول ألائ جمل.
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           

 .2003أا مرلل12 مل رخئلعلل69 يش أئلي  ميفار ئل جل  وش ئلرقملجلش ئال ل-1
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ة-3 زائرية لظاهرة اختطاف  معا  :األطفالالصحف االلكرتونية ا
أ دددشاسللا ددد ل كادددتقل اددسواليدددشصل يدددل ملاضددااس لادددماححدددئلل ألخددداال آل أددئلعل جلشبدددئلحخبدددسرلشددك ل 
حخبددسرل جلشبددئلعللأ ددشلزم اللددال حملمدداقل يسددبسقادد  للتر ددش  ل خو  ددلل قددئلو  مل ددسائ  ل ينددش صلجلميفددارل اشضدديفس

ل يددددد م العلح دددددمل ددددد قلح ل يشغبدددددئلعلينأدددددملأسدددددبلم دددددسائالفبددددداال  يودددددس  ادددددسوال كادددددتقل جل  وش دددددئول دددددسيبعضل
أددب لأ ددشلحخبددسرل جلشبددئول مدد يفملمدد ل إ ل اددسوال كاددتقلتسددو أبلل كاددتا لاددالمددسل ددئ عل اددسوال كاددتقلإ

 .1 ألخبسرل نطليشغبس ل جلميفارل ي سل باتلا لا  ل ي اهلم 
أظش لي و ارل يكبال  مل  لليتأوبسهلل ي سلت يفئهللفساشال خو سجملل أل  دسللعل جملومعدس ل يعشبأدئل  جل  وش دئلخس دئول ل

 تدددا بل ألخ ددسصل علإ ددسرل جليفددا ل ملسددومشاليترتنددسصل  ي يفدداضل أل  صل كاتمدد ل يعددشألعلمعسجلددئلقاددسمل ي  ددال
لتعرتسل أل  صل كاتمد ل ب دأ لقادسمل ي  دال يعدشأولهبدئجمللتششدأئلح  صل كادتقل يعدشألعلت دس لل ينادسمل مليف أئل ي

 .2 نيس ئل ي  ال تااأئل جملومعس ل يعشبأئلهبس
ل دوملل  ل يو دشقلإيأيفدس تعئل يناسمل ملشتب ئل ي  العل اسوال كاتقل جل  وش دئلف داال مو اادئليكد ل يد   مل يد

مددد لختلدددسول كو  يفدددسلأددداهلمددد ل يددداا ل ي دددسقفلح لمدددسل سدددم ل ك ر  ل حملدددئ  لي ا قدددعولاعددد ىلح ل يدددداس ئل ملكوا دددئل
  ك  ائل  ين دا  ل ي ادسوأئل يش أدئل  يغدالر أدئلتو دس للقادسمل أل  دسللعلم سادبس لمعأ دئل ا دئل رتبس يفدسلإحدئ ثل

و  ددئ نددطليو نددالفددساشالمو ددئمعأ ددئلفددسيع للعل ملددئ رألل فددساشال خو ددسجملل أل  ددسلول ل العلحددئ  لزم أددئل مكسأأددئل
و  ئل تغ أس ل أيفسل يك  3. الم ل يشحسل  ين أالم ل  نأنئ  ملرؤىل

ل  ل سقددللفدددال  ددئ  ل أظدددش لل جل أل  ددسللعفددساشال خو دددسجملللححدددئيويفس بعددئل يادد ئل يكبددداال يدد   وددشول  يددد
ليددئييفسلا دد لحمدد ل  اددونش رل جملومددعل جل  وددشسلح ددبنلي  مددسلا دد ل مل اسددس ل يش أددئل  يغددالر أددئل يددرةرل يسدد بأئل يدد

لت  دددشلاددد لاددد هلل يظدددساشال حادددسيأبلعل يوااأدددئل  كرشدددس لي وعش دددلل أل يودددئخال ممسرادددئلأ دددس يفسل خ دددسرل يكبددداال يددد
إأا ايفدسللد هلل يظدساشالمد لخدتللت دس للاد هلل يظدساشال معسجلويفدسلحسدبلمعسجلئل اسوال كاتقلسول ضش رالمكس اويف

  ملبس إلل مليف أئ.
لمعسجلدددئل ألخبدددسرل  يددددارل  ندددئل ادددللاددد  ئل يادددبطل يوسبعدددئلين دددسهل يسدددمع ل يبددددشسل ادددسوال كادددتقل ملخو  دددئلإ

يندسأا ليبأدس ل فأدال جلميفار دئل ملخدوفلقبدالبدتل ملوع نئل خو سجملل أل  سللم لختلل او س اسلحدشملاسل نوادأ ل 
 .حسلخرلح ل ارا

م لختلل اليو  قل ينأمل  ينا ادئل مليف أدئل  يدولباضدعل ألحدئ ثلعلادأسقيفسل يدداأنل الادو س لحددشململدسل نوادأ ل
ح ل ينسأا لحسبلبأس ل فأال جلميفار ئل ملخوفل ي سل عمالب  س ل  يو سأملمعلمدسحلل ألم لقبالبدتلحسل دارال

 خرل ا  ل ضش رالت س سلفالمسلم لشأأ لاشق ئلاال يوانأمل  يبات.
                                                           

رائم املرتبطة ابلطفل يف وسائل اإلعالم، محئلب ل ر سولحل-1 ل.4صلل لألولقسملا اقل كاتقل  التدسلولجسمعئل اش  ونشر ا
ول رشئل يعمال كق أمأئلحاللاأساس ل  ئلم لامالدور اإلعالم يف دعم قضااي مكافحة عمل األطفال بني الواقع والطموح اس للابئل يغ سرول-2

ل.2ولصل2015 أل  سلولششقل ي أخول
ل.3صلمشجعلابمل فشهل ر سولحمحئلب لل-3
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ددرتعل كاددتقلنأدد   لمدد ل ياددش رسلمعسجلددئلم ددالادد هلل ألحددئ ثل  يظددا اشل  سساددئلبشز أددئل بددش هل ملسدد  يأئلمدد لقبددال
ل وعشضللسل ي  دالتسدواقللل أل عسل  يداس ئول ح لا هلل ممدسل  د قلددا أنيل  يل كاتمأدني ي  أعئل  يغالمنبايئل ي

 ا أيفمل مل  ئلم ل يدش مئلعلمعسجلئلا هلل ألخبسرل يبسيغئل  سساأئلا  ل يدعأئل كأسسين.
دشصلا دد ل حدرت قلقدا أنيل جلميفار دئل يسددسر ئل ل  إ ل دطل كأد  رل يدا ينل نيدسصل خو ددسجملل أل  دسلل يد سل

ددئ لعلمس تدد لل04-14الاددأمسل ينددسأا ل  ملاضددااأئل  ي دد س أئلعلمعسجلددئل نيددرللمدد ل ألحكددسقل ملوع نددئل48  يدد سل
  تغ أئل ألحئ ثل ف  لححكسقل ينسأا ل يعااسل ملوع مل كاتق.

ببددا  لحدداللحندداقل ي  ددالا دد لحألأددئللئىل كق أمدد ل نيددسمسلي أاأأسددألوددحفددئل مل ددسرفا لضددم ل عسيأددس ل مل قددئل ل
 سدددوخئقل ملدددس ال كاتمأدددئل نيس دددئللالحإقاددسقل كاتمددد لف دددشجمللمسدددساملعلمسدددأيئل يدددرت   ل نددداقل ي  ددداولشدددش  ئل

ل ي  ددالادد عئل وددسجشلهبددسولبددال شفدد لتغ أستدد لا دد ل جلسأددبل كأسددسينل ي   ايددئليددإلةرال كاتمأددئل نددطليأدددبنل يوددس
ل1ل.يوادأالمس الإاتمأئلماضااأئل  عسيئ

لتو دددس ل  يندددأملل كاتمأدددئ يوغ أدددئللن  دددلللللل   ادددش ئلجملومع دددسل لل كأسدددسأأئمل دددالاددد هلل يظدددا اشل الجومساأدددئل  يددد
لتدددئ  لب دددئال دددبلا ددد لفدددال يددددا أنيل جل  ودددشسل  يددد لحخددد  ل دددسبعل نيدا دددأئولحأدددتل مددد لقبدددال جملومدددعل  يددد

لقدئلتمدسل  دشم ل كأسدسأأئل ضدش رال يونأدئل يودسقل   كاتمأنيلت س سلحاسيأبل كةرال  الاو ا   ل غااسلم ل ي
ل.2س ئلاخ طل كأ  رلاسل سساملعلإأنس لحأسال ي  ال ملعشضلي خ ش  يدسرقلبوع أمئل ياز شل أل لل ني

ل

 

 

 

                                                           

.4 ملشجعل يسسبمولصلب ل ر سولمحئحل- 1 

مهورية اختطاف  ألأبسصل جل  وش ئوللماقعل فسيئلل-2 ة األخبار استنادا لوكيل ا األطفال: سلطة الضبط السمعي البصري تدعو وسائل اإلعالم ملعا
لhttp://www.aps.dz/ar/algerie/33514.لموا شلا  ل يش بط:ل13:32ولا  ل يسسائل2016ح  لل30 ي تةصللحصراي،
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 التحليلي:الرابع: اجلانب  الفصل
 :؟ ماذا قيل "املضمون: * فئة

 املوضوع:  فئة-1

ة : 03دول ا  املدروس.املوقع  صفحات يف األطفاللظاهرة اختطاف  اإلعالميةمضامني املعا

سيب %التكرار ال  

 

 مضمون صفحات املوقع التكرار

 السياسية 02 4.16
889.5  االجتماعية 43 

 الثقافية 02 4.16
 الرايضية 01 2.08
100%  اجملموع 48 

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا

دول:  التعليق على ا

ة لظاهرة اختطاف  دول أعال مضامني املعا اوهلا يف صفحات املوقع املدروس  األطفاليبني ا حسب ت
دول  نتائجويظهر جليا حسب  (،املوقع )أيقوانت ة تعددت يف صفحات املوقع من سياسية  أنا  إاملعا

ا لكونه موضوع حساس وميس  األو إاجتماعية، ثقافية ورايضية وهذا التعدد عائد ابلدرجة  موضوع دراست
ياة. االت ا  معظم 

يث أخذت نسبة ونالحظ أن الصفحة االجتماعية احت ابعتبار أن قضية اختطاف  %89.58لت املرتبة األو 
،  األطفال هبذ الفئة الربيئة هي املساس ابجملتمع ككل، وقد بدأت  وأن املساسهي قضية اجتماعية ابلدرجة األو

زائري  أتخذهذ الظاهرة  حى خطري يف اجملتمع ا ا وتفشت هذم تمع ل كبري يف بشك الظاهرة الداخلية على 
وات  يع يقرتف يف حق  وظاهرة اختطافاألخرية، الس  الطفولة.األطفال هي سلوك إجرامي ش

سبة  سبة اليت تليها فجاءت يف كل من الصفحة السياسية والثقافية ب يث تعترب أقل أمهية من  %4.16أما ال
اول أال وهو اختطاف  وهذا راجعاجملال االجتماعي   .ألطفالالطبيعة املوضوع املت
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سبة  األخريةوجاءت الصفحة الرايضية يف املرتبة  ابعتبار أن اجملال الرايضي بعيد نوعا ما عن هذ  %2.08ب
ا. تمع  الظاهرة اليت تشهد انتشارا رهيب يف 

 

 

طط أعمدة بيانية يوضح 01الشكل  ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف:   صفحات مضامني املعا

 .املدروس املوقع
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دول  املوقع  والرايضية يف االجتماعية، السياسية، الثقافيةيف كل من الصفحات  الفئات الفرعية للموضوع: 04ا

 .املدروس

التكرار 
 %نسيب

االتكر 
 ر

 الصفحة األفكار

ةالسياسي قانون محاية األطفال 01 08, 2  

اوزات التغطية 01 2,08 ية اختطاف يف قض ذيرات سلطة السمعي البصري من 
 األطفال.

 اجملموع 02 4 16,
زائرية 02 16, 4 ية ا ما واألغ ةالثقافي قضية اختطاف األطفال يف السي  

 اجملموع 02 4 16,
 الرايضية تضامن اهليئة الرايضية مع ضحااي االختطاف 01 08, 2

 اجملموع 01 2 08,
تطفي األطفال  04 8,33 اة  ةاالجتماعي اكمة ج  

اول األكادميي لظاهرة اختطاف األطفال  03 6,25  الت
 اإلبالغ عن عمليات اختطاف األطفال  05 10,41
 أسباب وعوامل ظاهرة اختطاف األطفال  07 14,58
زائر  06 5, 12  كرونولوجيا وتفاقم ظاهرة اختطاف األطفال يف ا

 العثور على جثث األطفال املختطفني  08 16,66
ليدا لضحااي االختطاف  01 2,08 از بعض املشاريع   ا
ملختطفني احتجاجات وتضامن اجملتمع املدين مع ضحااي وعائالت األطفال ا 06 12,5  

زائري 03 6,25  ظاهرة اختطاف األطفال دخيلة على اجملتمع ا

 اجملموع 43 89,56
  اجملموع الكلي 48 100

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا
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دول  :التعليق على ا

دول رقم       ا يف كل صفحات املوقع، أبن أفكار الصفحة  02يوضح ا اص ابلفئات الفرعية ملوضوع دراست ا
تة ومتس   % 89.56االجتماعية انلت أكرب نسبة واليت قدرت ب  كون أن ظاهرة اختطاف األطفال اجتماعية 

 اجملتمع بصفة خاصة.

وقد احتوت الصفحة االجتماعية على تسعة أفكار، وأو األفكار اليت برزت هي فكرة "العثور على جثث 
وظهرت هذ الفكرة بشكل متكرر يف  %16.66مرات أي ما يعادل  8األطفال املختطفني" بتكرار قدر بـ 

تني إ عالن فيها عن اختفاء األطفال الذين من املقاالت املدروسة، حيث مت اإلالعديد  تراوحت أعمارهم من س
د" البالغة من العمر  16 هم الطفلة "هنال سي  ة، نذكر م وات واليت مت العثور عليها بعد عمليات  3س س

وات 5البحث املتكررة والطفل " نصر الدين تالغت" البالغ من العمر  واليت عثر على جثته داخل كيس  س
فوا يف قائمة املغدورين كالطفلة " شيماء  بالستيكي بعني فكرون بوالية أم البواقي. وغريهم من األطفال الذين ص

دس قسوم" ذات  8يوسفي" البالغة من العمر  وات والطفلة " س وات، والطفلني "هارون  6س وابراهيم  وزكرايس
"... 

سبة املوالية  سبة  07بتكرار  "فكرة أسباب وعوامل ظاهرة اختطاف األطفال "فتعود إأما ال مرات وب
عاء يف ممارسة طقوس 14.58% رمية الش اة الرتكاب هذ ا ، حيث تلخصت أهم األسباب اليت تدفع اب

ف، وأيضا بغرض ممارسة الرذيلة والضرب  رح والتالسحر والشعوذة إضافة إ التعذيب البدين والع  هديدوا
 والقتل، املتاجرة ابألعضاء واالبتزاز املادي.

سبة لفكرة " احتجاجات وتضامن اجملتمع املدين مع ضحااي وعائالت األطفال املختطفني" واليت      أما ابل
سبة  ه مع عائالت ضحااي االختطاف ومطالبته  ، فقد%12.5جاءت ب زائري تضام أبدى فيها اجملتمع ا

معات أمام  بتسليط أقصى العقوابت ظيم  ية وت روج يف مسريات ووقفات تضام اة، من خالل ا على ا
ها  ةاجملالس القضائية يف العديد من والايت الوطن نذكر م طي ة. قس  وابت

زائر" واليت ذكر فيها التسلسل الزمين  سبة والتكرار جاءت فكرة " كرونولوجيا عمليات االختطاف اب فس ال وب
زائر، وقد سجلت أو حاالت االختطاف يف ألهم عمليات اال حسب ما   1993مارس  3ختطاف يف ا

تصة يف سرقة  ية أن هذ العمليات تقودها شبكة دولية  رايت املصا األم ميتد نشاطها من  األطفالكشفته 
زائر  موعة منوتركيا.  إ أملانياا أفريل  1، 2008فيفري  25التسلسل: نذكرها على  حاالت االختطاف و
، 2016أفريل  1، 2015ديسمرب 15، 2013جويلية  21، 2013مارس  9، 2012، ديسمرب 2008

 .2016جويلية  21
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تطفي  اة  اكمة ج هذ  حيث تلخصت %8.33" أبربعة تكرارات أي ما يعادل األطفالوجاءت فكرة " 
اايت عقوابت متثلت جلها يف اإلعدام، إضافة إ تقدمي تعويضات مالية مثل: قاتل  اكم ا الفكرة يف إصدار 

ار جزائري لكل واحد من والديها.  الطفلة شيماء الذي دفع تعويض قدر مبليون دي

سبة  ليدا لضحااي االختطاف" متمثلة يف  %2.08وب از بعض املشاريع  بعض املشاريع  إطالقجاءت فكرة "ا
ليدا ألرواحهم اليت زهقت  مجعية األمل الثقافية لوالية وهران والذي يقع يف هنج  مثل: مشروعأبمساء األطفال 

ليدا  مل اسم طفل مقتول  العقيد أمحد عبد الرزاق الذي تقع فيه حديقة على شكل مستطيالت وكل مستطيل 
ليدا لذكراهم األليمة. لروحه الطاهرة، فهذا املشروع جاء تكرميا  ألرواح هؤالء األطفال و

سبة  ، مفادها أن قضية اختطاف %4.16أما الصفحة الثقافية احتوت على فكرة واحدة بتكرار مرتني أي ب
ابة للفيلم املتوسطي هو ظاهرة اختطاف  زائرية. فكان املوضوع الرئيسي ملهرجان ع ية ا ما واألغ األطفال يف السي

مائية، أمال يف مسامهة األطفال وال اول بعض األعمال السي يت طغت على الساحة يف األشهر األخرية، وقد مت ت
صوص الظاهرة. اس   هذ األخرية يف توعية ال

ية  زائري " كرمي مصباحي" املعروف بتأديته لألغ ان ا ص ظاهرة االختطاف يقوم الف ويف عمل فين أخر 
ائي كوكتيلاالجتماعية بتحضري   زائري يف  غ يعطي ابنوراما شاملة جملموعة قضااي وأحداث طغت على اجملتمع ا

زائر.  ها ظاهرة اختطاف األطفال يف ا  اآلونة األخرية م

سبة  فس ال جاء يف الصفحة السياسية أن سلطة ضبط السمعي البصري واليت هي أساسا تقوم على  %4.16وب
شاط السمعي البصري ضمن الشروط احملددة يف القانون والتشريع، كذلك السهر على ضمان  السهر على حرية ال

لبصرية إ التحلي املوضوعية والشفافية واحرتام الكرامة اإلنسانية واليت بدورها دعت وسائل اإلعالم السمعية ا
يطة التامة يف نشر التعليقات واألحداث ذات الصلة بقضية اغتيال الطفلة هنال، كذلك عربت عن أسفها  اب
شر معلومات غري مؤكدة أو مغلوطة تلحق الضرر بعائالت األطفال  رب ب طي حق نقل ا وات إ  لذهاب الق

ااملختطفني اقشة األساتذة ا ف ضد األطفال حيث كانت كل املداخالت . إضافة إ فكرة م معيني لظاهرة الع
ماية الطفل ابعتبار أن املشرع يسعى ا محاية الطفل نفسيا  حول ضرورة تعزيز التدابري التشريعية االجتماعية 

ها عقابية.  وصحيا من خالل إصدار عقوابت وقائية أكثر م

سب ا، ب جاءت فكرة " اهليئة الرايضية  وبتكرار واحد %2.08ة وكان للصفحة الرايضية نصيب يف موضوع دراست
قل مجعية " راديوز" برائسة " قادة شايف" ا بلدية "ايغلي" ببشار وبلدية  مع ضحااي االختطاف" من خالل ت
انب عائليت الطفلني ايسني ونصر الدين، اللذين عثر عليهما مقتولني بعد  عني فكرون أبم البواقي، للوقوف 

مهجية، وقد قدم وفد مجعية "راديوز" خالص تعازيهم للعائلتني إضافة إ املساعدات املادية  عملية خطف
وية.  واملع
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 املضمون:اجتا  فئة-2

دول ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع املدروس: 05 ا ا مضمون املعا  : ا

سيب ا التكرار %التكرار ال  اال

 صفري 26 76.47

 معارض 08 23.52

 مؤيد 00 00

 موع 34 %100

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا

دول:   التعليق على ا

اوهلا لظاهرة اختطاف األطفال يف موقع  ا املضمون يف ت اصر فئة ا دول أعال أن تكرارات ع تبني نتائج ا
ا صفري والذي تكرر  سبة  26جزايرس االلكرتوين انه ا ا من خالل العبارات %76.47مرة ب وظهر هذا اال

ها:   اليت تدل على سرد الوقائع واألحداث كما هي م

وات داخل كيس بالستيكي بعد يوم من  - مت العثور على جثة الطفل نصرا لدين تالغت صاحب مخسة س
 اختفائه.

ديد بضرو  - ون الطلب القدمي ا معوية ومواط ركة ا فيذ حكم عاود نشطاء اجملتمع املدين وا رة اإلسراع يف ت
تهك الطفولة أبي شكل من األشكال.  اإلعدام يف حق من ي

ريا ألفراد العائلة     - ذ أربعة أايم لغزا  وات م د ذات ثالث س ال تزال قضية اختفاء الطفلة هنال سي 
طقة.  وسكان امل

 .يف الوقت الذي انشغل فيه أفراد العائلة إبلقاء التحية على بعضهم.. -

ة... - طي مسني فردا أما مقر ديوان وا والية قس  مع صباح السبت قرابة ا

فيذ حكم اإلعدام يف اجملرمني. -  طالب احملتجون بت

إضافة إ العديد من العبارات األخرى اليت كلها جاءت سردية انقلة لألحداث ال غري " قال والد الضحية هارون 
ه  ام أبدا حزان عل اب  «.املغتال...أبنه لن ي



 الجانب التطبيقي                                                               الفصل الرابع

 

86 

دول أعال بــ  ا املعارض لظاهرة اختطاف األطفال يف املرتبة الثانية حسب ما يوضحه ا تكرارات ما  8وجاء اال
سبة   وظهر ذلك من خالل العبارات التالية: %23.52يقدر ب

رم مثله.  - رم إال  ل وال رمحة مع قاتل األبرايء وال يتسرت على   اإلعدام وحد هو ا

اس. وأي إعدامال سبيل إليقاف هذ الوحوش القذرة إال اإلعدام  - ب أن يكون على مرأى ال  ... 

عدمة سبة م ا املؤيد لظاهرة االختطاف يف املوقع املدروس " جزايرس"  ظهر %00 وب دل على  وهذا إناال
زائري  ا ا تمع بو شيء يدل على املعارضة التامة هلذ الظاهرة الدخيلة على  اربتها وتسليط أقصى  اليت 

 العقوابت على مقرتفيها.

 

ا 02الشكل  طط أعمدة بيانية يوضح ا ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع :  مضمون املعا
 املدروس
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 املصدر: فئة-3

دول  ة  :06ا  يف املوقع املدروس. األطفاللظاهرة اختطاف  اإلعالميةمصادر املعا

سيب  املصدر   التكرار %التكرار ال

 صحفي 22 64.70

 صحف 11 32.35

أنباءوكاالت  01 2.94  

 اجملموع 34 100%

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا

دول:  التعليق على ا

ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع املدروس أن       اص مبصادر املعا دول أعال وا يوضح ا
موعة من  قل أخبار  ث ل رك  ة تعددت يف الواجهة االلكرتونية "جزايرس" اليت هي عبارة عن  مصادر املعا

وي مصادر إخبا زائرية وهذا ما يدل على أن املوقع  وعة.الصحف ا  رية مت

سبة و قد  دول ب تكرارا يف املرتبة األو وهذا راجع لكون  22ما يعادل  %64.70ظهرت فئة الصحفي يف ا
رير  صر الفعال يف نقل وسرد األحداث واألخبار ونشر املعلومة عن قضية اختطاف األطفال و الصحفي هو الع

ص الظا تلف وسائل اإلعالم بصدق ومصداقية، لألخبار و إعداد للتقارير و املقاالت اليت  هرة ونشرها يف 
ا نذكر: الصحفية "خباجة نسيمة" التابعة  ومن الصحفيني الذين وردت أمساؤهم يف املقاالت املدروسة ملوقع دراست

مد قوالل عن جريدة ريدة "أخبار اليوم" و  الصحفية "وهيبة سليماين" عن صحيفة الشروق اليومي، والصحفي 
مهو  رية، إضافة ا العديد من الصحفيني الذين مل يتم اإلفصاح عن أمسائهم كاملة ) ف.ه عن جريدة أخبار ا

صر(.  اليوم و م.عدانن عن صحيفة ال

حيث أن جل هذ الصحف  %32.35مرة ما يعادل  11يف املرتبة الثانية بتكرار كمصدر الصحف   وظهرت
ليلها وأخذت بعني االعتبار كافة املوجودة يف املوقع املدروس اهتمت ابلظاهرة ب شكل واضح وعملت على 

ا  ليل تداعياهتا والظروف احمليطة هبا وأراء األشخاص الذين هلم عالقة بقضية اختطاف األطفال، فمن خالل 
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ا نذكر  11وجدان كما سبق الذكر ما يقارب  اولت موضوع دراست جريدة جزائرية يف املوقع املدروس "جزايرس" ت
ها:  مهورية، البالد أون الين، أخر ساعة، السالم والشروق اليومي... م ديد، ا هار ا  الشعب، ال

سبة  زائرية  %2.94أما املرتبة األخرية فكانت ب وهذا ما يدل على أن املوقع  بتكرار واحدلوكالة األنباء ا
ا املدروس يعتمد بشكل أساسي على الصحف  ليل اصة أكثر من اإلعالم العمومي، وما يظهر جليا حسب  ا

زائرية يف تغطية ظاهرة اختطاف األطفال رغم أن وكاالت األنباء  عدم اعتماد موقع "جزايرس" على وكالة األنباء ا
 يف العملية اإلعالمية. ورئيسيا لإلخبارمتثل مصدرا مهما 

 

طط أعمدة يوضح 03الشكل   ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع املدروس.مصادر املعا: 
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 : الشخصياتفئة  -4

دول  : فئة الشخصيات يف املوقع املدروس:07 ا

سيب  شخصيات التكرار  %التكرار ال

تطفني 134 67.33  أطفال 

 وأكادميينيدكاترة  11 5.52

انني  28 14.07 تصنيف  و

مهورية 04 2.01  رئيس ا

 وزراء 04 2.01

 ونوابامني وحقوقيني  18 9.04

 اجملموع 199 100%

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا

دول:  التعليق على ا

دول أعال أن       ص األطفال املختطفني حيث بلغ تكرارها  أكربيتضح من خالل ا سبة  134نسبة  ب
ا مدى خطورة هذ الظاهرة ومدى تفشيها يف  67.33% سبة هبذا الشكل يبني ل وال شك أن ارتفاع هذ ال

د، الطفل ايسني، عماد الدين، نصر  زائري، ومن أمساء األطفال املختطفني اليت مت ذكرها: هنال سي  اجملتمع ا
دس  ، زكرايء، صالح الدين...وإبراهيم، هارون الدين، شيماء، س

انني  أما      سبة 28تكررت  واملختصني حيثاثين نسبة فتخص الف اننذكر  %14.07مرة اي ب هم: الف   م
ية  كان موضوع اختطاف األطفال مضمون عمله الفين.   االجتماعية، حيثكرمي مصباحي املعروف بتأديته لألغ

ابة، الذي أوضح أن الطبعة الثانية ست افظ مهرجان ع هتم أيضا بظاهرة اختطاف ونذكر كذلك سعيد ولد خليفة 
األطفال اليت طغت على الساحة يف األشهر األخرية، والذي عرب بدور عن أمله يف القضاء على الظاهرة وتوعية 

اس  زائرية للدفاع عن حقوق  صوصها، كذلكال ة"، املختصة يف أدب الطفل وممثلة الرابطة ا السيدة "قالليز أمي
 اإلنسان.

سبة املوالية  واب بتكرارأما ال قوقيني وال سبة  18فتخص احملامني وا هم: احملامية املعتمدة  ،%9.4وب نذكر م
ف،  انب القانوين لظاهرة الع ص ا " حيث قدمت مداخلة  لس قضاء سيدس بلعباس "فتيحة ز لدى 

ائب ابجمللس الشعيب  فع بدور رسالة املهدي القامسي" الذي ر  مد»الوطين وتطرقت كذلك ملوضوع الطفل. وال
فيذ اإلعدام على اجملرمني. ظيم استفتاء يف موضوع ت ه فيها املبادرة ابلدعوة إ ت مهورية يطلب م  إ رئيس ا
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سبة  11تكررت هذ الفئة  واألكادمييني فقدأما الدكاترة       ة"  %5.52مرة ب هم الدكتور "بولبي ونذكر م
هات على رأسها األم اء حول ظاهرة  والعدالة والرتبية والصحة بضرورةية الذي طالب من كل ا تبين حوار واع وب

رائم ضد األطفال.  فس  " ابحثخالد عبد السالم»والدكتور ا امعة وعلوم الرتبيةبقسم علم ال  واالرطفونيا 
يعة يعاقب عليها القانون ويرفضها العقل  طق و مد ملني دابغني، الذي اعترب سلوك االختطاف جرمية ش امل

د الطيب بن عثمان" رئيس مصلحة طب األمراض العقلية ابملركز االستشفائي  والشرع واجملتمع. والربوفسور "
آن  والعاطفية يفتكون املرأة عرضة للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والعائلية  قال: حنيمصطفى ابشا، الذي 

 واحد ميكن ان ترتكب جرائم تسمى ابالنتحار الغريي.

مهورية حيث تكررت أم سبة ألقل فئة خصت الوزراء ورئيس ا سبة 04ا ابل مرات يف كلتا الفئتني، أي ب
كومة تقوم حاليا مبجموعة من  يف-لوحطيب -حيث جاء يف تصريح الوزير  2.01% زائر أن ا زايرته إ ا

اإلصالحات من اجل التصدي لظاهرة اختطاف األطفال.

 
طط أعمدة 04الشكل  ليل املوقع الدروس. أبرزيوضح :   الشخصيات املدرجة يف املادة اإلعالمية حسب 
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 الفاعلني: فئة-5

دول   : فئة الفاعلني يف املوقع املدروس.08ا

سيب  فاعلني التكرار %التكرار ال

 وسائل اإلعالم 16 27.58

 مجعيات  07 12.06

 سلك األمن 26 44.82

ظمات 09 15.51  هيئات وم

 اجملموع 58 100%

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا

دول:  التعليق على ا

دول أعال أن       ص سلك األمن حيث تكررت  أكربتبني نتائج ا سبة  26نسبة   %44.82مرة أي ب
ية هبذ الظاهرة  هود املبذولةويدل هذا على مدى اهتمام السلطات األم للحد من ظاهرة اختطاف األطفال،  وا

رائم او من خالل البحث عن املختطفني.  سواء من خالل متابعة ا

ص وسائل األعالم حيث تكررت  سبة  16أما اثين نسبة  أن موقع جزايرس قام  ، حيث%27.58مرة أي ب
قل األخبار  ها: الشروق اون الين، ال والتقارير واملقاالت منب صر، الشروق موعة صحف نذكر م هار، ال

رب....  اليومي، الشعب، ا

ظمات حيث تكررت       ص اهليئات و امل سبة املوالية  سبة  9أما ال هم الرابطة  %15.51مرات ب نذكر م
ية االستشارية لرتقية و محاية حقوق اإلنسان اليت أكدت أن  ة الوط زائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، اللج ا

اظرة حول القانون املتعل ظمة العفو الدولية اليت نظمت م سبة للطفولة، م ماية الطفولة يعترب مكسبا أكيدا ابل ق 
زائر واليت تعارض عقوبة اإلعدام يف مجيع الظروف.   عقوبة اإلعدام يف ا

معيات، حيث تكررت  سبة 7أما آخر نسبة فتخص ا وهي مجعييت "األمل" الثقافية و  %12.06مرات أي ب
ت مع عائليت الطفل املغتالني."رادي  وز" اليت بدورها تضام
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طط أعمدة يوضح 05الشكل  الفاعلني يف املوقع املدروس. أبرز:   
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 القيم: فئة-6

دول ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع املدروس.09 ا  : قيم املعا

سيب التكرار القيمة نوع القيمة  %التكرار ال

 29.16 14 التعاون اجتماعية
 25 12 التضامن
 12.5 06 املساندة

كار  ديداست  8.33 04 وت
 %75 36 اجملموع

 8.33 04 الردع قانونية
 16.66 08 العقاب

 %25 12 اجملموع 

 %100 48 اجملموع الكلي:  
الية  -       دول الدراسة ا    -مصدر ا

دول:   التعليق على ا

ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف موقع " جزايرس" يظهر       اص بقيم املعا دول أعال وا من خالل ا
سبة  ا جاءت القيم االجتماعية يف الصدارة ب ليل صرت بني القيم االجتماعية والقانونية. وحسب  جليا أن القيم ا

وعة بني التعاون الذي احتل املرتبة األو  75% سبة مت مرة والذي متثل يف تعاون  14متكررا بـ  %29.16ب
ني مع مصا األمن يف عمليات البحث عن األطفال املختطفني مثل حادثة اختطاف الطفلة هنال من  املواط
خالل مسامهة سكان قرية " ايت علي" يف تعاوهنم يف البحث عن الطفلة رفقة مصا األمن الوطين، إضافة إ 

مثل ما قام به وفد مجعية " راديوز" رفقة ممثلني عن املديرية العامة لألمن الوطين مع تقدمي التعازي  التعاون املادي
 لعائلة الطفلني ايسني ونصر الدين.

سبة  واليت متثلت يف تضامن اجملتمع املدين خاصة مع  %25وجاءت اثنيا قيمة التضامن االجتماعية اليت برزت ب
ية ضحااي االختطاف وعائالهتم إض مثل ما امجع عليه نشطاء موقع  والقانونية،افة إ تضامن اهليئات الوط

تطفي وقاتلي األطفال وأتكيدهم  التواصل االجتماعي " فايسبوك" على ضرورة تطبيق حكم اإلعدام على 
 بضرورة التضامن مع عائالت األطفال املقتولني. 
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ديد إضافة إ العديد من القيم االجتماعية األخرى اليت  ها الت ا للمقاالت املدروسة نذكر م ليل برزت بعد 
سبة  كار واليت جاءت ب ديد ابستمرار  %8.33واالست ومتثلت يف خروج عائالت األطفال ضحااي االختطاف للت

 مسلسل اختطاف الرباءة وقتلها مطالبني السلطات العليا يف البالد بوضع حد ملآسي قتل األطفال.

سبة وجاءت القيم القانون دول أعال ب سبة  متمثلة يف قيمة الردع %25ية اثنيا حسب ما يوضحه ا  %8.33ب
ويفهم والضغط عليهم  توقيف بعض املشكوكمن خالل  فيهم واالستماع ألقواهلم من خالل التحقيق معهم و

لقبض لك ابأيضا ضمن القيم القانونية وذ %16.66مرات أي ما يعادل  8وجاءت قيمه العقاب بتكرار قدر بـ 
اايت مبجلس قضاء تيبازة إبعدام  كمة ا على املختطفني وتسليط أقصى العقوابت يف حقهم مثلما قضت 

يف  القانونيةاملدعو م محزة قاتل الطفلة شيماء يوسفي إضافة إ دفع مبلغ ما تعويضي لعائلة الطفلة فجل القيم 
ا تدعو إ الردع العقايب الشديد للحد من ا يعة اليت متس ابلرباءة .ليل  نتشار وتفاقم هذ الظاهرة الش

 
طط أعمدة يوضح 06الشكل  ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع املدروس:   .قيم املعا
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 : ؟" كيف قيل " الشكل:* فئة 

ون الصحفية: فئة-1  الف

دول  ة ظاهرة اختطاف 10ا ون الصحفية املستخدمة يف معا  يف املوقع املدروس. األطفال: الف

سيب %التكرار ال  الفن الصحفي التكرار 

 خرب 15 44.11

 تقرير 13 38.23

 مقال 03 8.82

 حوار 01 2.94

 أخرى 02 5.88

100%  اجملموع 34 

الية - دول الدراسة ا  -مصدر ا

دول:  التعليق على ا

دول املبني  ة ظاهرة اختطاف األطفال يف موقع  أعالمن خالل ا ون الصحفية املستخدمة يف معا اص ابلف ا
 أخرىصحفية  أنواع إ وتقرير ومقال وحوار إضافةالصحفية املستخدمة من خرب  األنواع"جزايرس" نالحظ تعدد 

ها   ".لوجيانو كرو "من بي

سبة  رب ب دول أعال أن الفن الصحفي األكثر استخداما هو ا مبا  %44.11حيث يظهر جليا من خالل ا
ة وبشكل ملتزم  15يعادل  قل معلومات معي رب الصحفي من أهم األنواع الصحفية ابعتبار ي تكرارا كون أن ا

ة وأبسلوب مكثف وبطريقة سر  يث أنه حول وقائع ملموسة أو يقوم بعكس أحداث معي  ومن خالليعة، 
زائر بشكل  اصة بظاهرة اختطاف األطفال يف ا قل األخبار ا رب يقوم ب ا ملوقع "جزايرس" وجدان أن ا دراست

ع.  واقعي ومق

سبة  ون التحرير الصحفي، فقد استعمل  %38.23وأييت التقرير يف الرتبة الثانية ب تل أمهية كبرية بني ف ابعتبار 
قائق يف موقع "جزا اصة بظاهرة اختطاف  األحداثنقل كل  والتعمق يفالقراء  إيرس" من أجل إيصال ا ا

زائر مع االستعانة ابآلراء املختلفة  األطفال يةيف ا لفيات التار دث  وذلك من وا  والذي هوأجل توضيح ا
 ظاهرة االختطاف.
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سبة  وعني السابقني حيث أن الصحفي اثلثاجاء املقال  %8.82وب ، كون أن هذا األخري ال يقل أمهية عن ال
موعة كبرية من التفاصيل والتحليالت  وأسلوب غرياملقال توضح فيه الظاهرة بشكل واضح  معقد واحتوائه على 
 األكثر دقة من األنواع الصحفية األخرى.

سبة  وار الصحفي أخريا ب ون بتكرار واحد كما يوضحه  %2.94وجاء ا ، إضافة إ بعض من الف دول أعال ا
زائر  األخرى واليتالصحفية  اصة بظاهرة اختطاف األطفال يف ا قل األحداث ا هي عبارة عن كرونولوجيا ل

 .%5.88بتسلسلها الزمين حيث تكررت مرتني مبا يعادل 

 
ون 70الشكل  طط أعمدة يوضح اهم الف ة ظاهرة اختطاف األطف املستخدمة الصحفية:  ال يف املوقع يف معا

 املدروس.

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

خبر رير ت ل م ار ح أخرى

الفن الصحفي



 الجانب التطبيقي                                                               الفصل الرابع

 

97 

 الصور: فئة-2

دول  ة  املضافة : الصور11ا  يف املوقع املدروس: األطفاللظاهرة اختطاف  اإلعالميةيف املعا

سيب  الصور التكرار %التكرار ال

 صور الضحااي 04 11.76

 صور شخصيات 01 2.94

 بدون صور 26 76.47

 أخرىصور  03 8.82

 اجملموع 34 100%

الية- دول الدراسة ا -مصدر ا  

دول:  التعليق على ا

دول  ة  أعالاظهر ا اص ابلصور املضافة يف املعا -يف موقع الدراسة  األطفاللظاهرة اختطاف  اإلعالميةا
وع وتعدد يف الصور املضافة يف  انه-جزايرس صفحات املوقع لكن ليس بشكل كبري، فقد جاءت يف املرتبة يوجد ت

سبة  األو نسبة كبرية جدا، فجل املقاالت املدروسة ظهرت بدون صور  واليت تعترببدون صور  %76.47وب
رب ال غري،  املقاالت.لتوضح بعض ما جاء يف هذ  ه ا ص املصدر الذي نقل م حيث مت فقط وضع صور 

سبة وجاء اثنيا  ة  %11.76وب ملوقع جزايرس، وبرزت صور ضحااي  اإلعالميةصور الضحااي املضافة يف املعا
هم  صورة  إضافة إ، وهارون زكرايءصورة الطفلني  إضافة إصورة الطفلة املغدورة هنال االختطاف نذكر من بي

دس قسوم  هم: الطفلة س زائر نذكر م  إضافة إفوظ،  وشيماء وأنيسمع بعض ضحااي االختطاف يف ا
مدالذي حرر  أمنيالطفل   حليمي. أمني والطفل 

سبة  أخرياوجاءت صور الشخصيات  وزير العدل حافظ لشخصية اليث أظهرت الصورة  01 بتكرار% 2.94ب
د.  األختام الطيب لوح مرفوقة بصورة الطفلة املغدورة هنال سي 

موعة من الصور األخرى  سبة  واليت جاءتإضافة إ  يث أظهرت بعض صور  %8.82يف جدول التحليل ب
ددة ابختطاف وقتل بعض االحتجاجات ا ني وآابء األطفال وأقارهبم. األطفال لبعضمل  املواط
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طط أعمدة يوضح 08الشكل  ة اإلعالمية لظاهرة اختطاف األطفال:   املوقع يف الصور املضافة يف املعا
.املدروس  
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تائج العامة للدراسة: *  ال

  سبة لفئة املوضوع نالحظ أن موضوع اختطاف األطفال غلب عليه الطابع االجتماعي يف موقع ابل
صلت على  نسبة الن املوضوع اجتماعي بطبيعته  أكربجزايرس، حيث أن الصفحة االجتماعية 

ص الفئة الربيئة من اجملتمع،  وحساس نوعا هذا ال ميكن حصر ظاهرة اختطاف  وابلرغم منما ألنه 
انب الديين  اول املوضوع من عدة جوانب مثل ا يث ميكن أن نت انب االجتماعي فقط  األطفال يف ا

ا للموقع والقانوين ليل  املدروس.... وهذا ما غاب من خالل 

 صعا موقع " جزايرس" ظاهرة اختطاف األطفال أبمهية إعالمية معتربة، ظهر ذلك من خال يصه ل 
تلف صفحات املوقع االلكرتوين  ال أبسجملموعة  وانبها املختلفة عرب  هبا من املقاالت حول القضية 
اصة ابختطاف األطفال.املدروس ليل القضية يف املوقع املدروس بذكر ألهم وأدق التفاصيل ا  ، مع 

   ص على نقل أخبار ومستجدات أبدى موقع جزايرس اهتماما كبريا لظاهرة اختطاف األطفال، حيث حر
مصدر من خالل تطرق املوقع املدروس إ كافة جوانب  64القضية وذلك من خالل االستعانة بـ 

 الظاهرة وهذا إن دل على شيء يدل على األمهية الكبرية اليت أوالها املوقع لظاهرة اختطاف األطفال.

 و ظاهرة اختطاف األطفا ا املوقع املدروس  ص ا الصفري أبعلى نسبة ابعتبار ا اال ل، ظهروفيما 
املوقع كان انقال للمادة اإلعالمية كما هي دون أي زايدة أو إحداث أي تغيري عليها ودون إبداء أي أن 

ا املعارض ابعتبار أن قضية اختطاف األطفال متس اجملتمع وهتم  رأي، وابلتا ال بد من ظهور اال
 الرأي العام.

 صول على األخبار املتعلقة بظاهرة اختطاف يعتمد موقع جزاي رس بدرجة كبرية على الصحفيني يف ا
ب االعتماد عليها ابلدرجة األو ألهنا  األطفال، كما يعتمد على مصادر أخرى كوكاالت األنباء اليت 

ا للموقع املدروس. ليلي رب وهذا ما مل نلمسه خالل   أول من يرصد ا
 سبة لفئة الشخصي ص األطفال املختطفني وهذا دليل على مدى أما ابل ات نالحظ أن أكرب نسبة 

زائري.  خطورة الظاهرة وتفشيها يف اجملتمع ا
  ب أن يكون فعال الن هذا ص سلك األمن وهذا ما  الحظ أن أكرب نسبة  سبة للفاعلني ف وابل

ساسة ابلدرجة األو وبذل املز  يد من اجملهودات للحد من هذ األخري عليه االهتمام هبذ الظاهرة ا
زائري.  الظاهرة الدخيلة على اجملتمع ا

  ،ة يف املواد اإلعالمية املدروسة يف موقع جزايرس متباعدة نوعا ما اصر فئة القيم املتضم وجاءت نسب ع
سبة كبرية جدا مقارنة ابلقيم القانونية، وهذا دليل على عدم التوازن يف  حيث جاءت القيم االجتماعية ب

 تضمني القيم يف موضوع ظاهرة اختطاف األطفال يف املوقع املدروس.
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   رب الصحفي تلف مصادر املوقع املدروس، ظهر ا وفيما يتعلق أببرز األنواع الصحفية اليت استخدمتها 
ع ظهور األنواع األخرى كالتقرير  سبة مرتفعة، وهذا مل مي سب ضئيلة مقارنة  واملقال لكنكأبرز نوع وب ب

رب الصحفي،  صف نوعا ما الن ظاهرة اختط وهذا غرياب اوهلا بتفصيل و م دقة اف األطفال وجب ت
دث كما هو. وابلتا فان اهتمام  ون  واحد بفن صحفي ع املدروسوقاملأكثر من نقل ا اهل الف و

ية على سبيل املثال غياب األخرى يع قيق الصحافة الوط قالب التحقيق الصحفي الذي د خلال يف 
 واألنسب يف مثل هذ القضااي االجتماعية للكشف عن حقائقها. األنقعيعترب 

 سبة للصور سبة  وابل املضافة نالحظ عدم اهتمام املوقع كثريا ابلصور حيث أن صور الضحااي تواجدت ب
يد والتحرير وأن الصورضئيلة جدا رغم أن الصور أكثر تعبريا من الكتابة  ة ميكن عن طريقها توصيل ا

توي على مزيد من املعلومات. ذهبم إاملعلومات إ القراء حيث  ربية اليت   متون القصص ا

  ة املدروسة فئة التفاعلية وذلك لعدم احتواء املقاالت على ا من خالل العي موقع "جزايرس" مل يتح ل
اصية التعليقات إال أن هذ األخرية انعدمت متاما وهذا ما  الروابط التشعبية على الرغم من توفري املوقع 

ائص الصحافة االلكرتونية خص وأبرزيعيب على املوقع املدروس ابعتبار موقع الكرتوين ومن أهم 
      التفاعلية.
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  الدراسة:توصيات 

تائج املتحصل عليها يف  ا،من خالل مجلة ال قاط  دراست ملة من التوصيات اليت نوجزها يف ال روج  ا ا أمك
 التالية:
  ية نذكر هات املع زائر خاصة ظاهرة االختطاف من قبل ا ف ضد األطفال يف ا االهتمام بقضااي الع

ها وسائل اإلعالم املختلفة خاصة   االلكرتونية.م

  د من ظاهرة اختطاف اث حول مدى مسامهة الصحافة االلكرتونية يف ا ضرورة القيام بدراسات وأ
 األطفال.

  مالت إعالمية تلف الصحف واملواقع االلكرتونية هبدف توعية القيام  سيسية عرب  وبرامج توعوية 
 األولياء مبدى خطورة ظاهرة اختطاف األطفال.

  د نشر أي حالة اختطاف وعدم املبالغة ضرورة التزام الصحافة االلكرتونية ابلصدق واملوضوعية ع
 والتهويل يف عرض القضية.

 ات اإلعالمية يف رب والتقرير فقط، بل وجب االعتماد عدم اعتماد املعا  الصحف االلكرتونية على ا
ون الصحفية نظرا ملا يتميز به كل نوع صحفي عن األخر. ات تشمل كل الف  على تقدمي معا

  يتوجب على الصحافة االلكرتونية ذكر العقوابت القانونية اليت تسلط على املختطفني قصد الردع
 والرتهيب.

 يات اليت تتميز هبا العمل على تطبيق خص ائص التحرير واألرشفة االلكرتونية، وتفعيل استخدام التق
 الصحافة االلكرتونية كالروابط التشعبية والتفاعلية اليت تعترب من أهم مميزات الصحافة االلكرتونية.
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     خامتة
زائر يف الفرتة األخرية تناميا خميفا للعديد من الظواارر اجتمااييوا اريةوريةذ رو  ر   غوري  منهوا اجرورةتعرف ا

األطفووووايت الووووىل يوووواة  بن الااتهووووا ن نلوووو  مرتفعووووا  ا وووو   وووو   نظوووواررة اخمةووووافالشوووورييا نالعنووووأ ،وووود ا وووور ةذ 
خاصوووا ناال  وووهة  تشوووهد مريفلوووا يفاروووا يف ظووو  ا يوووا.  عوووعا. املرن وووا  ن ووورن  العديووود مووون ا شوووا    المصوووا.ا  

اج مصوواةيا يلووا غوورا. المروواع نا.تفوواا األعووعا. نالعديوود موون ا شووا   اجتمااييووا األخوور  الووىل تفشوو  يف  نعووا  
 الشباب 

ووورائع ا منايوووا يف اماعنوووا يلوووا . عوووها الف ووور نالبةالوووا ن  موووا ا ألمووور الووو إ  ة  بن ظهوووا. العديووود مووون األ موووا  نا
اللووووإنذ بن توووورائع ال موووو  ناللوووور ا ناجخمةووووافذ  وووو  روووو ا  صووووبقنا رةلوووو  يليوووو  موووون خووووهيت الصووووقأ نا اا وووو  

فو  لهرمبواب  وني األطفوايت نال صورذ اجلإرتنريا الىل تنشر    يفني ين يفواج  اجخمةواف الوىل ارمشور   شوإ  مل
زائوورإ رظوورا لبشووايمها نتفوونن مرتإبيهووا يف اغمصوواب  نابتوو  ظوواررة اخمةوواف األطفووايت يفوودي  اللووايا يف ا ماوو  ا

  الروقا  األطفايت  ن اعمعااجع لرتنيج ا اود.ا   ن  رورا ا مواترة ايروائهعذ روا األمور الو إ اعومديا يوائه
نمةالبوا اللوولةا  العليووا يف الوبهة بن المصوودإ جوو ب الظواررة الشوونعاا نتلوولي  ال وواارني  مناشوودةنا ماو  ا وودىل بن 

ديدة الصا.ما نالراةيا للقد منها نتةبيق   صا الع ااب  يلا مرتإبيها   ا
ال روويا تصوونأ مووون ترتتوو  ينهووواذ ن  الووىلناآلاث. تعمووق  روويا اخمةوواف األطفوووايت موون الظوواارر ا ع ووودة يف  عووبا ا ن 

الظوواارر اجتمااييووا امتراميووا اريةوورية يف ا ماعووا ذ  ا ووا .ووم اب ماوو   إوو   نموون ا هيفوو  يف اآلنرووا األخوورية 
زائر يفل   األطفايتا لااس يف رلبا ظاررة اخمةاف  اج.تفاا الإبري  األخرية نالم ديرا  اميفصائيا يف ا

زائورإ الوىل تشور  ابيت ا ماو   الظاررة تعد من ا شا   الإبرية اليوا،ذ روا األمور الو إ اعومديا ال يوا، نالنهواا  ا
هوووا  األمنيوووا ا عنيوووا يف الوووبهة ملا. وووا رووو ب اآل وووا اجتمااييوووا الوووىل اعووومفقل  يف اماعنوووا  مووون  بووو  اللووولةا  نا

زائرإ ال إ ينب  مثو نيأ نج تعإم  يع ن خهق اماعنا ا   رو ب ن طفالنا خاصاذ الظاررة الىل .م مبعامل ةيننا ا
 ناله خه يا الظاارر امتراميا 

نالصووقا ا اجلإرتنريووا يف الا وو  الوورارن تعمووق موون  رووع مرعلووا  ا ماوو  ا را بووا نا ما عووا لإوو  مووا  وود   
زائووورإ مووون  روووا  نمشوووا   نتووورائع ن يفووودا  ليةلووو  يليهوووا ا وووااطن نيشوووا.   ةاخووو  ا ماووو  نيف نعووو  الشوووا.ا ا

هوواة للبقوو  يوون  نترووا رتإا وو  موون الروورن.إ   صووب   وونجالنيمفايوو  موو  هماارووا نيعووق مريووا يوون ماا،وويعهاذ  ا
يون ر وا الواا ا الوديد ابلد.توا  اماعنوا  ةوايفلايت تديدة للمصدإ نها. ا رو ب الظواررة الوىل تعموق ةخيلوا يلوا 

وووورائع بج نروووو  تر ووووا  األنن للشووووباب ب،ووووا ا بن ا شووووا   اجتمااييووووا الووووىل توووود   ابلشووووباب بن ةا.عووووا   شوووو  ا
زائر    اخمةاف األطفايت يف ا

اارريإ أتثوريا يف ا ماعوا ذ  وا تمايوز  و  مون   الصقا ا نا اا   اجلإرتنريا تعمق يفديثا من  رع نعائ  اجتصايت ا
نظوووائأ نخصوووائا نةيوووزا  تووومها، نممةلبووووا  ال وووراا نتمإيوووأ مووو  .غبووووااع ا منايوووا نتنوووا   ال روووا  نا شووووا   
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زائورذ رو ا رو  األنن نال مبرماعنوا  ا وا اجتمااييا الوىل تفمو  لوبا ا يف ترةيوا يفواج  اجخمةواف ن خبا.روا يف ا
لوودإ  ن ا عنوواإذ األموور  موون خووهيت هليلهووا نالإشووأ يوون  رووع تفاصوويلها موون تعوورا الةفوو  ا امةووأ للعنووأ ا
الو إ  ة  بن باث.ة  لوق ا وااطنني  عود  ال  صوبق   رواا ا ورمني نيفوا صوا.رع الشاصويا تنشور نتإمو  ن شووإ  

زائريا نماا   المااص  اجتمااي  صري  تدا يف   معظع ماا   الصقأ ا
ووا اميهميووا لظوواررة اخمةوواف األطفووايت موون خووهيت ما وو         وود توواا  ة.اعوومنا روو ب لمقليوو  نمعر ووا ا عا

املعاجلاة فيماا تمملاأ ر ا   رص :ه  تلاؤيت .ئيل   األطر اميهمياتزايرس" اجلإرتنىل ابجعمعارا  نظريا هلي  "
وا   لظاه ة اخمطاف األ فال يف الصحافة االلكرتونية اجلزائ ية؟ اإلعالمية نالىل تاصلنا من خهجا  ال  طور ا عا

زائريوا " ما و  تزايورس" رو   طور اتمااييوا برلواريا  اميهميا لظاررة اخمةاف األطفايت يف الصوقا ا اجلإرتنريوا ا
ا روو  اجتماوواي ذ خاصووا  ياووا تعلووق ابألطفووايت ا روودن.ين نذلوو  يفلوو  هليلنووا للا وواج  الووىل معظاهووا ملوو  ا

نيوائهاع نعورة األيفودا  ارياصووا ابل رويا نيورا تاربهوا ا نعووانإ مو  يورا ماا وأ ا ووااطنني مون خوهيت ت وود  
 ا لايدة نا لاردة لعائه  األطفايت 

رةيا ي هريوا  عيودة  و  البعود  المرةيا اميهميا لظاررة اخمةاف األطفايت يف ما   " تزايرس" اجلإرتنىل  ار  ت
زائريا األخر    ين المهاي  نالمرايع ناماث.ة اميهميا الىل .مبا ارمهرمها  عض الاعائ  اميهميا ا

زائوور  نموون خووهيت  ة.اعوومنا نالووىل يفانلنووا الاصووايت نام ووا، مباملووأ تااروو  ظوواررة اخمةوواف األطفووايت يف ا
 يفمقها ر ا ا ا،ااذ ناال ة.اعمنا البقثيا ر ب  إون جوا  ال تفوم  ا وايت رظرا لإلشإاليا  نالملاؤج  الإثرية الىل

وووا  اميهميوووا  ثووو  رووو ب ملوووم به مووون  تووو   األخووور للعديووود مووون الد.اعوووا   ديووود يف ا عا المعووودي  نامتيووواال اب
    الظاررة امتراميا اريةرية 
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 الرسائل اجلامعية:-2
 رسائل ماجستري: -أ

اادي الواقااع والتطلااع اااو املسااتقبل، رسااالة ماجسااتري يف ميينااةابلعاليااا  .1 زائاار بااني  ، الصااحافة االلكرتونيااة يف ا
زائر،  .2006علوم االعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة ا

القااااراء، ماااالكرة لنياااال شااااهادة املاجسااااتري يف علااااوم االعااااالم ، الصااااحافة االلكرتونيااااة وا اهااااات اهلااااامبااااو لجي  .2
زائر   .2011، 3واالتصال، جامعة ا

توفيااك كرميااة كمااال عبااد اللطيااف، انقرائيااة الصااحف االلكرتونيااة العربيااة، رسااالة مقدمااة للحصااول علااى درجااة  .3
 .2010 ،املاجستري يف االعالم، كلية اآلداب قسم االعالم، جامعة الزقازيك

اساتخدامات النخباة للصاحافة االلكرتونياة وانعكاسااىا علاى مقروئياة الصاحف، مالكرة  الفاتح،مد  محدي .4
ضر، ابتنة،  اج   .2010لنيل شهادة املاجستري يف االتصال والعالقات العامة، جامعة ا

زائرياااة، مااالكرة لنيااال شاااهادة املاجساااتري يف علاااوم االعاااالم واالتصاااالوليااادمحياادي  .5 ، ، االشاااهار يف الصاااحافة ا
زائر،   .2010جامعة دا براهيم، ا

، اسااتخدامات الصااحافة الورقيااة وانعكاساااىا علااى الصااحف الورقيااة يف األردن، عبااري شاافيك جااورجالرحباااين  .6
صااول علااى درجااة املاجسااتري يف االعااالم، جامعااة الشاارق األوسااط للدراسااات  رسااالة اسااتكمالية ملتطلبااات ا

 .2009العليا، 

زائار مان منظاور االمان اإلنسااين، مالكرة لنيال شاهادة املاجساتري ، واقع اهلجرة ساعدرشيد  .7 غاري الشارعية يف ا
مد خيضر، بسكرة،  قوق والعلوم السياسية، جامعة   .2012يف العلوم السياسية، كلية ا

مدالشيخلي  .8 االس احملافظاات، رساالة رؤى عبد اهلادي  ، تغطية الصاحافة االلكرتونياة العراقياة النتخااابت 
صول على درجة ماجستري يف االعالم، جامعة الشرق األوسط،   .2010استكماليه ملتطلبات ا

ة اإلعالمية لقضااي العنف االساري يف الصاحافة االلكرتونياة، مالكرة اساتكماال ملتطلباات سارةالعتييب  .9 ، املعا
صاااااول علاااااى شاااااهادة املاجساااااتري يف االعاااااالم، كلياااااة اآلداب جامعاااااة الشااااارق األوساااااط للدر  اساااااات العلياااااا، ا

2009. 

ااة الصااحفية النتفاألااة األقصااى، ماالكرة لنياال درجااة املاجسااتري يف الاادعوة واالعااالم، جامعااة هناادعاازوز  .10 ، املعا
ضر، ابتنة، اج   .   2006ا

، اخاراج الصاحف السااعودية االلكرتونياة يف ألاوء الساامات االتصاالية لشاابكة صاا  باان زياد بان صااا العنازي  .11
 نيل درجة املاجستري يف االعالم.االنرتنت، رسالة مقدمة ل
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زائاار، ماالكرة لنياال شااهادة املاجسااتري،  قاادة  .12 ااة الصااحافة الوطنيااة لظاااهرة اهلجاارة غااري الشاارعية يف ا محاازة، معا
تار عنابة،   .2011كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابجي 

زائريني ااو اساتخدام الصاحافة االلكمنالقدواح  .13 رتونياة، مالكرة مكملاة لنيال شاهادة ، ا اهات الصحفيني ا
 .2008املاجستري يف علوم االعالم واالتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، 

قااوراري صااونية، ا اهااات مجهااور الطلبااة اااو الصااحافة االلكرتونيااة، ماالكرة لنياال شااهادة املاجسااتري، جامعااة  .14
 .2011مد خيضر، بسكرة، 

ملة االنتخابية لرائسيات  .15 اصاة، مالكرة لنيال شاهادة  2009سن زراق، ا زائرياة ا من خالل الصاحافة ا
صص صحافة، جامعة منتوري، قسنطينة،  .2010املاجستري يف علوم االعالم واالتصال، 

مد جاد كرمي، الصحافة االلكرتونية ودورهاا يف تعزياز االمان القاومي الساوداين، حباث تكميلاي  .16 افظ  مد ا
 .2015 جامعة الرابط الوطين، سات العليا والبحث العلمي،لنيل درجة املاجستري، كلية الدرا

، أ ااار الصاااحافة االلكرتونياااة علاااى التنمياااة السياساااية الفلساااطينية يف فلساااطني، خالاااد اماااني عباااد الفتااااحمعاااا  .17
صااول علااى درجااة ماجسااتري يف التخطاايط والتنميااة السياسااية  ، جامعااة النجاااحماالكرة السااتكمال متطلبااات ا

 .2008،الوطنية، فلسطني 

، صااحافة االنرتناات، رسااالة ماجسااتري يف االعااالم واالتصااال، االكادمييااة العربيااة فااارس حساان شااكراملهااداوي  .18
 .2007املفتوحة يف الدامنارك، 

ة اإلعالمياة لالحاتالل األمريكاي للعاراق، مالكرة استربق فؤادوهيب  .19 للحصاول علاى درجاة  اساتكماليه، املعا
 .2009ماجستري، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا كلية االعالم،

 :ماسرت-ب

صص آمنةوزاين  .1 زائري، ملكرة لنيل شهادة املاسرت،  ، جرمية اختطاف األطفال وآلية مكافحتها يف القانون ا
قوق، جامعة بسكرة،   .2015قانون جنائي، كلية ا

، ظاهرة اختطاف االطفال من خالل الصحافة املكتوبة، ملكرة ماسرت، غري زايدي، نسيمة بن كنزةشا   .2
تمع، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  صص اعالم و  .2016منشورة، 

زائرية، ملكرة لنيل شهادة املاسرت يف علوم االعالم واالتصال، الميةالسهيلي  .3 ، التفاعلية يف املواقع اإلخبارية ا
مد   .2015بوألياف، املسيلة، جامعة 
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 جمالت:-3
لة كلية الرتبية  .1 زينب ليث عباس، الصورة اللهنية للجمهور إزاء ظاهرة العنف ألد املرأة يف القنوات الفضائية، 

 .2012، 76اإلنسانية، جامعة بغداد، العدد 

مامي،  ديد االعالم، اجمللة العربية لإلعالم واالتصال الصادرة عن  .2 معية السعودية لإلعالم الصادق ا ا
امس، اململكة السعودية، جامعة امللك سعود، نوفمرب   .2009واالتصال، العدد ا

لة كلية  .3 ة اإلعالمية لقضااي التنمية االقتصادية يف الصحافة العراقية،  العزيز رشيد بتول، علي مراد فاتن، املعا
 .2011، 99اآلداب، العدد 

 
 :مؤمترات-4

زائر، واقع وآفاق، مؤمتر صحافة االنرتنت يف  مجال بوعجيمي، .1 بلقاسم بن روان، الصحافة االلكرتونية يف ا
 .2006العامل: الواقع والتحدايت، كلية االتصال، جامعة الشارقة، نوفمرب

عادل عبد الغفار، دور االعالم يف دعم قضااي مكافحة عمل األطفال بني الواقع والطموح، ورشة العمل  .2
د من عمل األطفال، شرم الشيخ، اإلقليمية حو   . 2015ل سياسات ا

عباس مصطفى صادق، التطبيقات التقليدية واملستحد ة للصحافة العربية يف االنرتنت يف العامل العريب،  .3
 .2005الشارقة، 

زائري، بني العوامل واآلاثر، اعمال املؤمتر الدو  .4 فوزية مصابيح، ظاهرة اختطاف األطفال يف اجملتمع ا
ماية الدولية للطفل، طرابلس،   .2014السادس، ا

ةنوال  .5 بني التهويل والتقليل، جامعة العريب بن مهيدي، ام  اإلعالمية لظاهرة العنف ألد املرأة وسار، املعا
 .2015مارس  21-19البواقي، املؤمتر الدو السابع، طرابلس، 

 وقواميس: معاجم-5
 األساسي، املنطقة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، د م.امحد العائد وآخرون، املعجم العريب  .1

 عريب.-فرنسي-معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، اجنليزي .2

 صور قرآنية:-6
 .19-18سورة األعلى، اآلية  .1

 .49سورة البقرة، اآلية  .2

 .9-8سورة التكوير، اآلية  .3

 



 
112 

 : مدوانت-7
هاز األمين، . 1 رمية ومظاهر العنف ومدى عالقتها اب اج حيي، دور وسائل االعالم يف مكافحة ا مدونة حامت ا

nohandsdown متوفر على الرابط: 2:05، 2011اغسطس  9، الثالاثء ،
post.html?m=1-http://selimovyahia.blogspot.com/2011/08/blog 

 
 

 تصرحيات: -8
 .2013مارس 19تصريح الوزير األول عبد املالك سالل لتلفزيون النهار، يوم  .1

رب اليوم، الصادرة يوم  .2 ريدة ا  .2013مارس  25تصريح وزير الشؤون الدينية بوعبد هللا غالم هللا 

زائرية الثالثة عن انئب رئيس اللجنة  .3 ، حصة حوار الساعة، قناة ا قوق االنسان، احملامي كمال فيال الوطنية 
 .21:00على الساعة 

 

 قوانني تشريعية:-8
زائرية رقم .1 ريدة الرمسية للجمهورية ا  .2003نوفمرب 12املؤرخة يف  69ا
زائرية، رقم .2 ريدة الرمسية للجمهورية ا  .1992ديسمرب  23يف  91ا
زائر مبوجب املادة .3 ريدة رقم 1963من الدستور سنة  11صادقت عليه ا ديسمرب  10املؤرخة يف  64، ا

1963. 
يونيو  08املؤرخ يف  66/156املعدل واملتمم لألمر رقم  2014فيفري  04املؤرخ يف  14/01القانون رقم .4

 واملتضمن قانون العقوابت.
زائر، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، وزارة العدل، اهم اتفاقيات حقوق اال.5 نسان املصادق عليها من طرف ا

زائر، ديسمرب  .2009ا
 
 
 
 
 

http://selimovyahia.blogspot.com/2011/08/blog-post.html?m=1
http://selimovyahia.blogspot.com/2011/08/blog-post.html?m=1
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 :أجنبية مراجع-9

- Christiana Ogeri chukwu. «Online journalim and the changing 
feature of traditionel media in nigeria. international journal of 

african society cultures and traditions, Vol.2, No.3, pp.1-9, 

décembre 2014. 
 

 إلكرتونية:  مواقع-10
1. msila.dz/facshs/?p=2431-http://virtuelcampus.univ 

2. http://www.ennaharonline.com 

3. http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=20675 

فيظ عبد .4 زائرية املرأة العيد، ا نوفمرب  27األحد  االلكرتونية، إيالف جريدة والتحرش، العنف مين تعان ا
:  الرابطاملتوفرة على  ،12:06 لساعة، ا2016 التا

http://elaph.com/Web/News/2016/11/1121424.html 

، 2016أفريل  26املساء،  جريدة ،2016يف  أورواب ا مهاجر ألف 180من  أكثر لعموري، فائزة .5
:  الرابط على متوفر  massa.com/dz/2016-http://elالتا

، 13.27الساعة ، على2015نوفمرب  12موألوع،  موقع اجملتمع، يف الصحافة تؤ ر كيف مروان، مد .6
 http://mawdoo3.com الرابط: على املتواجدة

زائرية، األنباء وكالة موقع .7 ة اإلعالم وسائل تدعو البصري السمعي الضبط سلطةاألطفال:  اختطاف ا  ملعا

مهورية لوكيل استنادا األخبار  على . متوفر13:32الساعة  ، على2016أوت  30الثالاثء  حصراي، ا

 http://www.aps.dz/ar/algerie/33514الرابط: 

جانفي  5 ، الثالاثءRéflexion ،2015سنة  شرعية غري اهلجرة حاولوا جزائري 1500مولود،  .8
:  الرابط على متوفر ،15:06 ، الساعة2016  /http://www.reflexiondz.netالتا

شهور،  7منل  برس، سبك اجملرمني، ألد إلعدام تطبيقات صرخا يرفع هنال الطفلة رحيل ،سامليى ند .9
 https://www.sabqpress.net/misc/11092.htmlالتا الرابط على املتوفر

نصرية اتمي، نظرية التأطري وحبوث اإلعالم واالتصال: االستخدامات وسبل ترشيدها، املتوفر على الرابط  .10
:  http://temmaryoucef.ab.ma/158509.htm التا

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/?p=2431
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facshs/?p=2431
http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=20675
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=20675
http://elaph.com/Web/News/2016/11/1121424.html
http://elaph.com/Web/News/2016/11/1121424.html
http://el-massa.com/dz/2016
http://www.aps.dz/ar/algerie/33514
http://www.reflexiondz.net/
https://www.sabqpress.net/misc/11092.html
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 /http://www.annahar.comالرابط:  على املتوفر النهار، جريدة عن نقال .11

 على متوفر ،2016يناير  25تكلمي،  موقع املرأة، ألد العنف قضااي وتغطية اإلعالم كورال،  نوري .12
 http://www.takalami.orgالرابط: 

زائرية، األسر يرعب كابوس  األطفال اختطاف ظاهرة بودهان، ايسني .13 ، 2016ديسمرب  لندن، اجمللة، ا
 http://arb.majalla.comالرابط:  على متوفر ،16:12
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يف اجلزائر لظاهرة اختطاف األطفال املعاجلة اإلعالمية  

 استمارة حتليل مضمون موقع "جزايرس" اإللكرتوين
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