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 :مقدمة
البالغة ؽبا ولكوهنا  لألنبيةانتشارا يف اجملتمع نظرا  اإلعالمالوسائل  أكثرتعترب الصحافة من بُت        

يف ـبتلف ؾباالت اغبياة  خباراألبعديد  أبول أوالتساىم يف كشف اغبقائق للجمهور القارئ وسبده 
سواء كانت سياسية اجتماعية ثقافية اقتصادية وغَتىا وذبعلو دائما يف قلب اغبدث ومتزامنا مع 

العادل عن قرية صغَتة نتيجة ؼبا احدثتو وسائل االعالم من تطور ىائل يف  أصبح،الساعة   أحداث
يعد فبكنا النسان طبيعي يعيش ظروف  سبيل نقل االخبار ومتابعة االحداث وتناول اؼبعلومات ودل

 طبيعية ان يبتعد عنها او اال يتعامل مع احدى ىذه الوسائل االعالمية اعبديدة .
فقد اصبحت الصحافة االلكًتونية وسيلة اعالمية مهمة يف حياة الفرد اذ يتعرف من خالؽبا       

االعالم واالتصال واؼبواصالت فقد على اخبار العادل وما هبري حولو وفبا يتواكب مع تطورات وسائل 
استطاعت الصحافة االلكًتونية ان ربدث انقالاب ليس فقط يف نوعية اؼبادة الصحفية ويف سرعة تناقل 

وذلك من خالل الًتكيز واالختصار ياغة اػبرب وشكلو وطريقة ربريره االخبار ولكن ايضا يف ص
تخدام اعبمل القصَتة يف صياغة اػبرب ضروري الن واللذين نبا السمة اؼبميزة للخرب عرب االنًتنت ،فاس

 قارئ االنًتنت يريد االنتهاء من القراءة بسرعة وال وقت لديو للجمل الطويلة .
كما ان الصحافة االلكًتونية يطلق عليها يف الدراسات االدبية والكتاابت العربية مسميات اخرى       

الرقمية ،واعبريدة االلكًتونية ،اذ تعترب ظاىرة  صحافةمثل الصحافة الفورية ،والنسخ االلكًتونية ،وال
اعالمية استقطبت اؼبؤسسات االعالمية والصحفيُت وكل من لو ىواية يف ىذا اجملال فقد اصبح اؼبنتوج 
االعالمي فيها اكثر ديناميكية ،وفعالية ومكنت مستخدميها من استقبال اؼبعلومات عرب اي مسافة 

قد اانرت وفتحت افاقا جديدة امام قرائها وؿببيها فبا جعل الكثَت من ويف اي زمان ،وبذلك تكون 
اليت اصبحت ال تستطيع منافسة ىذه التقنية اغبديثة الباحثُت واػبرباء يتنبئون بزوال الصحافة الورقية 

اال اننا ما الحظناه ان الصحافة االلكًتونية ما ىي اال امتداد للصحافة الورقية خلقت ؽبا فضاءات 
  يات جديدة . وال
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 ب 

فصول  أربعةة  دبشكلة الدراسة وقد قسمت اذل وضعنا خطة لدراستنا قمنا فيها ابالحاط كما     
. اوال بدأان ابلصحافة اؼبطبوعة حبيث وزعنا احملتوى فيو اذل مبحثُت اتطبيقي وفصال فصول نظرية ثالثة

لعريب والغريب وكذا اػبصائص يتخللو مطلبُت يصب مضموهنا يف حلقة يًتأسها نشأهتا يف العادل ا
واالنواع ابالضافة للمعلومات اؼبتعلقة بعوامل ظهور ىذا النوع من الصحافة واىم اؼبعايَت اليت تتحكم 
فيها .اما الفصل الثاين فكان للصحافة االلكًتونية حبيث تضمنت مطالب حبيث حدد فيو اؼباىية 

الثالث  فصل فال   .وبعض سلبياهتا واهبابياهتا،ها والعوامل اليت سانبت يف ظهورىا بشىت انواعوالنشأة 
واىم التحدايت اليت ،اكسبها عدة ظبات ما  كان ـبصص للصحافة التونسية ابلنسبة لتعريفها ونشأهتا

اذل  .وفيما ىبص الفصل االخَت فقد عملنا على ربليل مضمون احملتوى اؼبدروس بغية الوصولواجهتها
 واؼبراجع.تار خباسبة وقائمة اؼبصادر ا السواسدلننتائج زبدم الدراسة 
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 اإلشكالية :
أبنواعها وأشكاؽبا  تناولت العديد من الصحف يف العادل العريب حراك اعبزائر الشعيب،    

ومن بينها الصحافة التونسية اليت تناول يف العديد من يومياهتا وجرائدىا  اإللكًتونية والورقية،
دورا مهما يف ابراز مزااي  لصحافة اإللكًتونية التونسيةكان ل  حيثزائري، موضوع اغبراك الشعيب اعب

ذه الصريح التونسية ومعاعبتها ؽب ومن بُت تلك الصحف صحيفة ،وحقائق اغبراك الشعيب اعبزائري
 ومن خالل ذلك يبكننا طرح التساؤل االيت :، السياسية اؼبتعلقة دبصَت الدولةالظاىرة االجتماعية 

 غبراك الشعيب اعبزائري؟ اصحيفة الصريح التونسية  تاعبعكيف 
 التساؤالت الفرعية : 

 يندرج من خالل االشكالية العامة االسئلة الفرعية اآلتية :
 ما مدى اىتمام صحيفة الصريح التونسية ابغبراك الشعيب اعبزائري ؟ -1
 ما ىي ؾبموع اؼبضامُت اليت تناولتها الصحيفة؟ -2
 التونسية ازاء اغبراك الشعيب اعبزائري ؟ كيف كان موقف صحيفة الصريح -3
 ما ىي اىم اؼبصادر اليت اعتمدت عليها الصحيفة يف اقتناء االخبار ؟ -4
 ما ىي اكثر الشخصيات والفاعلُت يف اغبراك الشعيب اعبزائري اليت ربدثت عنها ؟    -5

 فرضيات الدراسة :
اندتو ومساندة اىتمت صحيفة الصريح التونسية بشكل كبَت ابغبراك حيث قامت دبس -1

 قضاايه حول مصَت البالد وتغيَت نظامها .
 من بُت اؼبضامُت اؼبتناولة يف الصحيفة السياسة .  -2
كان موقف الصحيفة ؿبايد ازاء اغبراك الشعيب اعبزائري فبا حاول عدم التدخل يف  -3

 شعبو .
نباء يعد من بُت اىم اؼبصادر اليت اعتمدت عليها الصحيفة القتناء االخبار وكاالت اال -4

 التونسية .
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يعترب من بُت اىم الشخصيات والفاعلُت يف اغبراك الشعيب اعبزائري اليت ربدثت عنها  -5
 الصحيفة ىم الشعب واغبزبيُت .

 امهية الدراسة :
 تكمن انبية ىاتو الدراسة يف ؾبموعة من النقاط انبها :

 من خالل  ؿباولة تسليط الضوء على قضية سياسية اجتماعية سبس اجملتمع اعبزائري
 معاعبتها من طرف جريدة الصريح التونسية .

  ؿباولة ابراز الدور الذي تقوم بو الصحافة االلكًتونية التونسية يف معاعبتها لظاىرة اغبراك
 الشعيب اعبزائري .

 . ؿباولة التعرف على ىاتو الظاىرة ومعرفة اىم اسباهبا وماىي عوامل تفاقمها ونتائجها 
 اىداف الدراسة :

 من خالل ىذه الدراسة للوصول اذل ؾبموعة من االىداف تتمثل يف :نسعى 
  التعرف على مدى توافق او تعارض مضامُت الصحيفة يف طرحها للحراك الشعيب

 اعبزائري .
 . ربديد مدى اىتمامها بو 
 . التعرف على طبيعة معاعبتها االعالمية للحراك 

 اسباب اختيار ادلوضوع :
 اسباب ذاتية :

شخصي بتحليل اؼبضامُت االعالمية وىذا ما حفزان اذل ربليل مضمون او االىتمام ال -
 ؿبتوى احدى الصحف التونسية للحراك الشعيب .

 الرغبة يف معاعبة مواضيع ذات السياسي االجتماعي . -
 اسباب موضوعية :

 وقوف على حجم الظاىرة واسباهبا وآاثرىا .لا -
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 ؿباولة البحث يف ماىية ىذه الظاىرة . -
 دبوضوع اغبراك الشعيب اعبزائري . االىتمام -
 اثراء دراسات ربليل مضمون الصحف . -

 منهجية الدراسة :
تندرج ىاتو الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية فهي هتدف اذل وصف وربليل اؼبعاعبة     

هج الصحفية لظاىرة اغبراك الشعيب اعبزائري وابلتارل فان اؼبنهج اؼبناسب ؽبذه الدراسة ىو اؼبن
ابعتباره "ال يقتصر على التعرف على معادل الظاىرة وربديد اسباب وجودىا وامبا يشمل ،الوصفي 

 ربليل البياانت وقياسها وتفسَتىا والتوصل اذل وصف دقيق للظاىرة ونتائجها ."
 مصطلحات الدراسة :

الصحافة بكسر الصاد من صحيفة صبع صحائف وصحيفة الوجو أو صفحة  لغة:الصحافة :
 وجو ىي :بشرة جلده. ال

نستخدم كلمة صحافة دبعٌت وىي الشئ اؼبرتبط ابلطبع والطباعة ونشر ” أكسفورد”ويف قاموس 
األخبار واؼبعلومات وىي تعٍت أيضا، ويقصد هبا الصفحة فكلمة الصحافة تشمل إذن الصحيفة 

 والصحفي يف الوقت نفسو. 
ح رقيق يكتب عليو، واعبمع صحائف وجاء يف اؼبوسوعة العربية العاؼبية :الصحيفة كل سط

 1وصحف.
وقد ورد يف القرآن الكرمي }أن ىذا لفي الصحف األوذل صحف ابراىيم وموسى{ دبعٌت الكتب 

 2السماوية اؼبنزلة عليهما.

                                                           
اؼبعاعبة االعالمية للجريبة غَت اؼبنظمة يف الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية اػباصة :دراسة وصفية ربليلية لصحيفة ،(نوال وسار   1

 .  29-28ص ، 2012 ،بسكرة  ،جامعة دمحم خيضر ،م واجملتمع زبصص وسائل االعال،ماجستَت ،مذكرة اػبرب اليومية 
 ( .12االية )،سورة االعلى قرآن كرمي ،(  2
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عرفت اهنا مطبوع دوري ينشر يف ـبتلف اجملاالت ويشرحها ويعلق عليها، ويكون  اصطالحا:
 طبوع أبعداد كبَتة بغرض التوزيع. ذلك عن طريق مساحات من الورق اؼب

ويعرفها االستاذ عبد العزير مطر يف دراسة ربت عنوان الصحافة يف اؼبعجم اعبديد إذ يقول 
:الشائع االن استخدام كلمة الصحافة للداللة على معنيُت معٌت مقابل كلمة اي اؼبهنة الصحفية 

 ومعٌت مقابل كلمة اي ؾبموعة ماينشر يف الصحف. 
أيضا أبهنا العملية االجتماعية لنشر األخبار واؼبعلومات الشارحة إذل صبهور القراء من  كما تعرف

 1خالل الصحف اؼبطبوعة لتحقيق أىداف معينة.
ىي مهنة صبع اؼبعلومات واألخبار واغبقائق اؼبختلفة مث تفصيلها يف قوالب شىت لتقدم إذل  اجرائيا:

حث عن األخبار الصادقة للجمهور بصدق يف  اعبمهور مع ضرورة مصداقيتها. وىي مهنة الب
 دائرة  اؼبتاعب واؼبخاطر.

بكسر الصاد من الصحيفة صبع صحائف أو صحف والصحيفة أو  الصحافة ادلطبوعة :لغة: 
الصفحة ىي القرطاس اؼبكتوب أو ورقة كتاب بوجهيها وورقة اعبريدة هبا وجهان اي صفحتان أو 

 ها يسمى الصحافة صحيفتان، فسميت صحيفة وعملها أو فن
 2الصحافة يف معناىا العام : إبراز األفكار ونشرىا عن طريق الطبع.

ىي النشرات واؼبطبوعات اليت يتكرر صدورىا بصفة منتظمة من أجل أخبار الرأي  اصطالحا:
 العام دبختلف اؼبواضيع اليت تتمحور حول انشغاالتو االجتماعية منها والسياسية والثقافية. 

صناعة وإصدار الصحف وذلك ابستقاء األنباء ونشر  معجم اإلعالم على أهنا: كما يعرفها
اؼبقاالت هبدف اإلعالم ونشر الوعي والرأي والتعليم والتسلية، كما اهنا واسطة تبادل اآلراء 

                                                           

اؼبعاعبة االعالمية للجريبة غَت اؼبنظمة يف الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية اػباصة :دراسة وصفية ربليلية لصحيفة ،نوال وسار (  1
 . 29ص ،مرجع سابق ، اػبرب اليومية 

 دكتوراه،اطروحة ،وسائل االعالم والسلطة يف اعبزائر :دراسة ربليلية يف ؿبتوى الصحافة اؼبكتوبة اػباصة ،ال حسينة ( رح 2
 .  18ص ، 2010، 3جامعة اعبزائر
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واألفكار بُت أفراد اجملتمع بُت اؽبيئة اغباكمة واغبكومة فضال على أهنا من أىم الوسائل توجيها 
 1ام.للرأي الع
ىي صحافة تعمل على توجيو الرأي العام من خالل اؼبعلومات واألخبار اؼبنشورة يف  اجرائيا :

صفحات مطبوعة داخل ؾبالت وجرائد ونشرايت بصفة متكررة. صحافة اؼبكتوبة ىي نشر 
 األخبار واغبقائق على ورق مطبوع بغية التأثَت يف الرأي العام وتوجيهو.

منشور إلكًتوين دوري وبتوي على األحداث اعبارية سواء اؼبرتبطة  ىي الصحافة االلكرتونية :
دبوضوعات عامة او دبوضوعات ذات طبيعة خاصة، وتتم قرائتها من خالل جهاز كومبيوتر غالبا 
ما تكون متاحة عرب شبكة اإلنًتنت والصحيفة االلكًتونية أحياان تكون مرتبطة بصحيفة 

 2مطبوعة.
بشكل كبَت بشبكة اإلنًتنت، حيث تسمح ىذه األخَتة بنشر احملتوى ىي صحافة ترتبط اجرائيا :

  اؼبراد وصولو  إذل القارئ من خالل شاشة كومبيوتر بشكل دوري وأين.

ىو سعي األفراد للتحول من مكانة إذل أخرى داخل إطار اعبماعة األصلية الواحدة، احلراك :
 قلة. وذلك بتبٍت اسلوب جديد نوعي ومؤقت من أجل إحداث الن

ىو أحد مظاىر التغَتات اؼبسبقة اليت شهدىا العادل العريب خالل السنوات القليلة احلراك الشعيب :
اؼباضية، واليت اصطلح على تسميتها ابلربيع العريب. وقد بدأ اغبراك الشعيب يف كل من تونس 

كريبة، ونشر ثورتو عن ومصر، ليبيا، اليمن، البحرين سوراي  اؼبواطن العريب حقو اؼبشروع يف اغبياة ال
     3انتهاء حكم الطغاة يف أكثر من بلد عريب.

                                                           

 ،مذكرةاؽبجرة غَت الشرعية يف اعبزائر من خالل الصحافة اؼبكتوبة :دراسة ربليلية عبريدة الشروق اليومي  ،( رابح الطييب  1
 . 15ص  ،2009،جامعة اعبزائر ،علوم االعالم واالتصال ،جستَت ما
اؼبعاعبة االعالمية لظاىرة اختطاف االطفال يف الصحافة االلكًتونية ،بزايدية منال ،كحول فطيمة الزىراء ،( شيكور حليم 2

ص ، 2017،جامعة قاؼبة ،ع زبصص تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال واجملتم،اسًت م،مذكرة اعبزائرية :موقع جزايرس مبوذجا 
12 . 
غزة ،جامعة االزىر ،السياسة السعودية ذباه اليمن يف ضوء ربوالت اغبراك الشعيب اليمٍت ،( اضبد ؿبمود الشنباري  3
 . 6ص،2016،
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ىو الذي  يرفض االنطواء ربت األطر السياسية والتقليدية، فهو حركة احلراك الشعيب اجلزائري :
شعبية ال تشَت دبشروع ؾبتمعي للجزائر وإمبا تطالب برحيل النظام القدمي بشروط. فهو حركة 

رج األطر و االنساق التقليدية وتسعى أن تكون فبثلة لعموم الشعب احتجاجية تتحرك من خا
اعبزائري بكل أطيافو لذلك كانت ربركاتو من دون شعارات أيديولوجية أو طائفية. فهو حراك جاء 

 1أفرادىا ابلتغَت كبو نظام جديد. بشكل عفوي مث ربول إذل ثورة سلمية يطالب
صيل و االشياء اليت تفرق اعبمهور وتشتتو دبعٌت غلق اؽبوة اغبراك ىو التخلي عن كل التفااجرائيا :

بُت الناس والنزول إذل اؼبيادين العامة إليصال األفكار للقائمُت على الشأن العام، واؼبشاركة يف 
 ربديد مصَت اعبميع والتغَت من نظام إذل آخر.

نذ نشأهتا بشكليها. ىي الصحافة العربية اليت سبيزت ابلطابع اإلصالحي م الصحافة التونسية:
شكلت الصحافة التونسية كمنرب اعالمي منبعثا هنلت منو الثقافة التونسية وبلورهتا يف اذباىات  
كثَتة وان ىذه األخَتة شهدت تزايد كبَت يف اعدادىا االلكًتونية، بعد سقوط حكم زين العابدين 

اؼبتعلقة بنشر االخبار واغبقائق  بن علي غَت أنو رافقتو الكثَت من اإلشكاليات القانونية واؼبهنية
 2اؼبراد إيصاؽبا للجمهور.

صحافة قائمة بذاهتا وسط إشكاليات متعددة واليت سانبت بدورىا يف بروزىا يف الساحة اجرائيا :
اإلعالمية من خالل قيامها جبل الوظائف اؼبميزة للصحافة عامة، من خالل نشر األخبار واغبقائق 

 غية تزويد صبهورىا أبدق اؼبعلومات ودبصداقية وانية بصفة مستمرة. وتتبع التفاصيل الدقيقة ب
 ادوات الدراسة :

حيث يعرف ىذا االخَت على     ،لقد اعتمدان يف ىذه الدراسة  اغبالية على اداة ربليل احملتوى       
انو :"تقنية غَت مباشرة تطبق على مادة مكتوبة مسموعة او ظبعية بصرية تصدر عن افراد او 

واليت يعرض ؿبتواىا بشكل غَت رقمي حبيث يعترب من اشهر التقنيات اؼبطبقة يف ربليل  صباعات

                                                           
 . 9:29، 2019جوان 8،اغبراك اعبزائري احتجاج فجائي وعفوي ام ثورة جزائرية اثنية ،( نوفل سالمة  1
 . 169ص ،)دم( ،)دت( ،ؾبلة اؼبعارف للبحوث والدراسات التارىبية ،يد علي ( اضبد مسعود س 2
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اؼبعطيات الثانوية واهنا افضل التقنيات لتحليل ليس فقط اؼبواد اؼبنتجة حاليا بل ؿبتوى اؼبواد اليت 
د حولو انتجت يف اؼباضي الهنا تسمح بتسليط االضواء على حادثة او فعل فردي او صباعي توج

 1ااثر مكتوبة ."
ولقد كان استخدامنا الداة ربليل اؼبضمون هبدف الكشف عن مضمون اؼبعاعبة االعالمية يف      

الصحافة االلكًتونية واؼبتمثلة يف صحيفة "الصريح التونسية" واليت تناولت موضوع اغبراك الشعيب 
جوان  8مارس اذل 23ة احملصورة بُت اعبزائري وذلك من خالل العينة اؼبنتقاة من الصحيفة يف الفًت 

2019 . 
ومن مث نقوم ابلوصف الكمي للمعطيات ابستخدام استمارة ربليل اؼبضمون الهباد تفسَتات      

 منطقية وعلمية ؽبا بناءا على النتائج الكمية .
 وحدات وفئات التحليل : 

تقسيم اؼبوضوع ؿبل ىي اول خطوة يقوم هبا الباحث يف حبثو وربديد وحدات التحليل وذلك ب
الدراسة والذي ىو على شكل وثيقة او نص او صوت او صورة اذل وحدات و اجزاء البد ان 

 يطالبها التحليل كل على حدا .
تعترب وحدات التحليل عن وحدة القصة اػبربية اؼبنشورة يف وحدات التحليل :  - أ

جوان عن اغبراك  8مارس اذل  23االعداد الصادرة يف الصحيفة يف الفًتة اؼبمتدة من 
 الشعيب اعبزائري .

ويثار فيو ،حبيث ينقسم ىذا العنصر اذل جانبُت الشكل واؼبضمون فئات التحليل :  - ب
 سؤاالن مهمان قبل بداية التحليل :

 ماذا قيل؟ واالجابة عن ىذا السؤال تتناول فكرة ومعاين احملتوى . -
 ى .كيف قيل؟ واالجابة عنو تتناول الشكل الذي قدم بو احملتو  -

                                                           
دار ،منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية ،سعيد سبعون ،كمال بوشرف ،تر:بوزيد صحراوي ،( موريس اقبرس  1

 . 212ص ، 2006،اعبزائر ،القصبة للنشر 
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 ومن خالل ىذا سنعتمد يف دراستنا اغبالية على فئات التحليل االتية اليت نرى اهنا زبدم حبثنا :
 *فئات التحليل :"ماذا قيل؟" :

ؿباولة معرفة اؼبواضيع االكثر بروزا يف احملتوى من خالل دراستنا وبعد ذلك فئة ادلوضوع :  -1
 وتعكس انبية اؼبواضيع اؼبدروسة يف الصحيفة . نقوم بًتتيبها من خالل حساب تكراراهتا اليت تدل

وقد مت ،أيخذ ؼبعرفة التجاه الذي أيخده اؼبضمون ؿبل التحليل  فئة اجتاه ادلضمون : -0
 االعتماد عليو لنبُت نوعية وجهة الطرح الذي تقدمو الصحيفة حول موضوع اغبراك الشعيب .

ها عبمع اؼبعلومات اليت تشكل يف هناية ؾبموع اؼبصادر اليت مت االعتماد عليفئة ادلصدر : -3
اؼبطاف اؼبضمون اؼبقدم وىذا ما سنجده يف دراستنا حبيث سبثلت اىم اؼبصادر يف اؼبؤسبر الصحفي 

 ومراسل صحفي و مصدر حكومي .
ؾبموع احملركُت االساسيُت الذين يصنعون اغبدث يف اؼبضمون فئة الشخصيات والفاعلني : -4

عدان ىذه الفئة يف معرفة اىم وابرز الشخصيات الفاعلة يف ظاىرة اغبراك حبيث ستسا،ؿبل التحليل 
 الشعيب اعبزائري يف الصحيفة اؼبدروسة .

فبا يبقي صعوبتها قائمة حبيث اختالفها من ،القيم االجتماعية اؼبتوفرة يف الصحيفة فئة القيم :-5
برزت من خالل  شخص اذل اخر وقد استخدمناه بغرض الكشف عن اؽبدف او القيمة اليت

 اؼبواضيع اليت طرحها القائم ابالتصال . 
 *فئات التحليل "كيف قيل؟" :

فنون الكتابة الصحفية او لنقل الشكل الصحفي الذي عرضت بو فئة الفنون الصحفية : -1
فاعبريدة اليت تستخدم االنواع الصحفية اؼبختلفة دليل على اىتمامها اكثر ،التغطية الصحفية 

 عاجل .ابؼبوضوع اؼب
شكل من اشكال التعبَت عن الواقع اذ تعد ذات انبية ابلغة يف ؾبال االتصال اذل فئة الصور : -0

 جانب اللغة . 
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 جماالت الدراسة : 
" ؼبدة اربعة اشهر ابتداءا من الصريح التونسيةاخدان عينة من جريدة "اجملال الزماين :  -1

 . 2019جوان  8مارس اذل  23
 الصريح التونسية"ثل يف اغبيز اؼبكاين الذي تشغلو صحيفة "ويتماجملال ادلكاين : -0

 اذل جانب سبركز ىذه الصحيفة .،حبيث تكون اكثر انتشارا ومقروئية 
 للدراسة : )عينة( التعريف بصحيفة الصريح التونسية كمجال مكاين 

 ي الساخر معتمدة يف ذلك على الكاريكاتوردصحيفة بًتكيزىا على االسلوب النقسبيزت ال
وعلى عدم التحرج من استعمال اؼبصطلحات والتعابَت العامية التونسية ضمن لغتها فبا جعل 

لكن دراسات عديدة كشفت ان اللغة العربية ، الكثَتين يعتربوهنا صحيفة ابللسان العامي
ربولت اذل صحيفة يومية يف شهر اكتوبر ،الفصحى ىي اللغة االكثر استعماال يف الصحيفة 

شعارىا ىو "جرأة وصراحة" وكان يف السابق  ،رهبيا عن خاصيتها الساخرةوزبلت تد 2002
يف تونس على يد 1996وىي عبارة عن جريدة يومية حيث أتسست يف ، "جريدة كل الناس"

 وموقعها  ،صاحل اغباجة وكان توزيعها على كافة اكباء اعبمهورية 
www.assarih.com  

 الدراسات السابقة :
م حول اغبراك الشعيب مراد بن أمهاين،دور الفايسبوك يف تشكيل الراي العاالدراسة االوىل:

سبثلت ، لقسم االعالم واالتصال ابؼبسيلة دراسة ميدانية على عينة من طلبة اؼباسًت:2019اعبزائر
 اىداف الدراسة يف النقاط التالية:

 العام حول اغبراك  الرأيعي "الفايسبوك"يف تشكيل معرفة دور مواقع التواصل االجتما
 . لدى طلبة جامعة اؼبسيلة 2019الشعيب لسنة 

  معرفة اؼبضامُت اليت يتداوؽبا طلبة اؼبسيلة يف مواقع التواصل االجتماعي "الفايسبوك"وخاصة
 . اغبراك أايم

http://www.assarih.com/
http://www.assarih.com/
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  لعاما الرأي"الفايسبوك"يف تشكيل معرفة مدى مسانبة مواقع التواصل االجتماعي . 
 العام لدى طلبة اؼبسيلة الرأيات الكشف عن العوامل اؼبؤثرة يف تشكيل اذباى . 

وكانت ، القًتابو بطبيعة الدراسة الوصفيةحبيث اعتمدت ىذه الدراسة على منهج اؼبسح ابلعينة    
 اىم النتائج اليت توصل اليها الباحث واؼبتمثلة يف النقاط التالية:

  الرأيان دور اؼبناقشات على الفايسبوك وسيلة جيدة لتشكيل نصف الطلبة يوافقون على 
العام لديهم وثلثهم غَتوا مواقفهم اذباه القضااي اؼبطروحة من خالل تلك اؼبناقشات وحوارل 

 . تشَت يف الفايسبوك بدرجة متوسطة ابؼبئة يثقون يف اؼبعلومات اليت 47
 إليويبكن الرجوع  كأرشيفمات   اؼبعلو  اسياأسون الفايسبوك مصدرا عترب لطلبة ياغلب ا 

 راءآوشكل  2019فيفري 22وزاد من معلوماهتم عن اغبراك الشعيب اعبزائري اؼبنطلق يوم 
اهبابية حول ـبتلف اؼبضامُت  والنقشات  اليت ينشرىا على منصة الفايسبوك  ويؤيد ذلك 

من خالل من الطلبة اؼببحوثُت قد شاركوا يف اغبراك  الذي سبت دعوهتم اليو  60ان 
 . الفايسبوك من خالل اؼبسَتات واالعتصامات والتجهيزات

  ان اغلب الطلبة يستخدمون بصفة شبو منظمة ؼبنصة الفايسبوك حيث يقدر اؼبتوسط
اغبسايب ؼبدة استخدامهم الفايسبوك ساعة واحدة يوميا وغالبيتهم ليسوا حديثي 

اؽباتف  أغلبيتهمم صديق يف حُت يستخد 50االستخدام ونصفهم يبتلكون اقل من 
عارة وبياانت ـبتلفة وحبساب مست أبظباءحساهبم يف الفايسبوك  إذلالنقال للولوج 

 1يف الفًتة الليلية ابؼبنزل العائلي. أكثر،وقد كانت عملية التصفح واحد

 أطروحة، الدولة  وإشكاليةالعادل العريب  اؽبواري بلعباس ،اغبركات االحتجاجية يف الدراسة الثانية:
 . 2019،كتوراه علوم  علم االجتماع السياسيد 

                                                           
1
العام حول اغبراك الشعيب اعبزائر:دراسة ميدانية على عينة من طلبة اؼباسًت  مراد بن أمهاين،دور الفايسبوك يف تشكيل الراي(  

-7ص ص ، 2019،،جامعة اؼبسيلةلقسم االعالم واالتصال ابؼبسيلة ،مذكرة ماسًت ، زبصص اتصال وعالقات عامة 
103. 
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ريب بداية من ثورة هتدف ىذه الدراسة إذل دراسة اغبركات االحتجاجية اليت ظبيت ثورة الربيع الع
 الت اليت وصلت إليها يف النهاية.آاؼب الياظبُت و

ول استخدمت ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ؼبختلف  حركات االحتجاج الشعيب يف الد
 العربية مستخدمتا اعبزائر مبوذجا.

 ا الدراسة نذكر أنبها على النحو التارل:النتائج اليت خرجت هب كانت أىم

  إصالح الوضع يستدعي مصاغبة بُت اجملتمع ولببو اغباكمة تنتهي إببرام ىدنة طويلة
 اؼبدى تكون فرصة للبناء والتوافق.

  االستقالل تغَتا سريعا دل يواكبو تطور النظام تغَت اجملتمع اعبزائري خالل العقود اليت تلت
 السياسي الذي بقى متماسكا وزاد من ىم أذانو عن انشغاالت الناس.

  غياب فكرة اؼبؤسسة السياسية كتقليد وغياب سلطة منظمة واستمرار السلطة اؼبشخصنة
1تفسر ذلك.

                                                           

1
توراه،زبصص علم االجتماع السياسي اؽبواري بلعباس ،اغبركات االحتجاجية يف العادل العريب وإشكالية الدولة ، أطروحة دك( 

 . 466-8، ص ص  2019،جامعة وىران ،



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 

 

الصحافة املكتوبة
 

I-        : ماىية الصحافة ادلكتوبة .ادلبحث االول 
II- : الصحافة ادلكتوبة )عوامل تطورىا ادلبحث الثاين            

 ،الوظائف ،ادلعايري اليت حتكمها (

 



 الصحافة ادلكتوبة                                                الفصل االول :                            
 

 
17 

لفصل ان نسلط الضوء على مفهوم الصحافة اؼبكتوبة ونشأهتا واىم سنحاول يف ىذا ا     
اػبصائص اليت تتميز هبا ابالضافة اذل انواعها اؼبختلفة  و عوامل تطورىا والوظائف واؼبعايَت اػباصة 

 .   هبا
 ماىية الصحافة ادلكتوبة .ادلبحث االول :
 تعريف الصحافة ادلكتوبة .ادلطلب االول :

من الصحيفة وصبعها صحائف او صحف الصحيفة ىي الصفحة اد:الصحافة بكسر الص
وصحيفة الوجو،وصحائف ىي الكتاب دبعٌت الرسالة ،ويف القران الكرمي "ان ىذا لفي الصحف 

 1(.19 -18( "}االعلى{ )19( صحف ابراىيم وموسى )18االوذل )
ينشر االخبار وتعرف ايضا ابهنا مطبوع دوري يصدر بصفة منتظمة ربت عنوان اثبت و       

 2واؼبوضوعات السياسية واالجتماعية و الثقافية والفنية والرايضية واالقتصادية يشرحها ويعلق عليها.
ويف اؼبعجم الوسيط:الصحافة مهنة من هبمع االخبار واالراء وينشرىا يف صحيفة او ؾبلة 

اخر  جاءت  ويف سياق  3والصحيفة اضمامة من الصفحات تصدر يوميا او يف مواعيد منتظمة.
الصحافة تعٍت اهنا  فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة  انتظام وذوق سليم مع االستجابة لرغبات 

 وذبزئةالراي العام وتوجيو االىتمام ابعبماعات البشرية وتناقل اخبارىا ووصف نشاطها مث تسليمها 
ئهم وخواطرىم.وقد تعكس عليها صور اعبماعة وارا مرآةىي  اوقات فراغها ،وعلى ىذا فالصحافة

الصحافة يف مصر الصحافة بقولو:''اهنا وظيفة اجتماعية  عرف الدكتور "ؿبمود عومي"احد اعالم
مهمتها توجيو الراي العام عن طريق نشر اؼبعلومات واالفكار اػبَتة الناضجة مفعمة ومناسبة اذل 

  4مشاعر القارئ من خالل صحف دورية.

                                                           

 . 19 يةآ،سورة االعلى قرآن كرمي ،( 1
 . 09ص، 2010(لؤي خليل ،االعالم الصحفي،دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،2
 . 508ص ،،مكتبة الشروق الدولية ،القاىرة  4(اؼبعجم الوسيط ،ط 3
 .  38ص، 1960لعربية نشاهتا وتطورىا ،لبنان ، دار مكتبة اغبياة ،(مروة اديب ،الصحافة ا 4
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اؼبكتوبة :ىي عُت الشعب على اغباكمُت ويف ىذا اؼبيدان قال  اما اؼبفهوم العام للصحافة      
الرئيس االمريكي "جيف وسون "الصحافة ىي خَت اداة لتنوير عقل االنسان ولتقدمو ككائن 
عاقل اخالقي واجتماعي  حيث ان الصحافة سالح ذو حدين  فالصحافة  كما يفًتض ىي اداة 

اة تضليل وفساد وسبلق للجماىَت اذا ادى استخدمها ارشاد وتربية ومتاع لكنها قد تنقلت اذل اد
 1واصبحت وسيلة للدعاية والكسب .

 يعرفها ايضا "فليب دي برايزي"الصحافة صناعة الصحف وصحف ىي صبع صحيفة وىي     
شتغلون فيها واؼبراد االن بصحف يقوم الذين ينتسبون اليها  و ال قرطاس مكتوب وصحفيون ىم

 2نباء والعلوم على اختالف مواضعها.اوراق مطبوعة تنشر اال
ويف سياق اخر عرفها "فريز رينود":ان لفظة الصحافة تشمل صبيع الطرق اليت تصل بواسطتها      

االنباء والتعليقات اذل اعبمهور وكل ماهبري يف العادل ويفهمو ،كل فكر وعمل وراي يثَت تللك 
ايضا االستاذ "عبد اغبميد"ابهنا :اػبرب  اجملرايت  ويكون اؼبادة االساسية للصحفي.كما حددىا

واؼبقال ،فاػبرب ىو الذي يعكس بصدق وشرف صورة االحداث اليوم يف ؾبتمعنا الداخلي ،ويف 
العادل ابسره ،واؼبقال ىو الذي يدفع عنا ضبالت االفًتاء يف اػبارج ،ويكشفنا للناس ويعرض وجهة 

  3نظر.
يف اعبريدة  70-90نون اعبزائري دبوجب قانون االعالم اما يف الشأن القانوين فيعرفها القا    

من الفصل  15بشان ان تنظم الصحافة والصحف، حيث نصت اؼبادة  14الرظبية اعبزائرية العدد
الثاين خبصوص التشريعات  الدورية .ابنو "يقصد ابلصحف بفهوم القانون كل الصحف واجملالت 

  4بكل انوعها اليت تصدر يف فًتات منتظمة."
                                                           

 .15،ص  1487(فاطمة ،عبد هللا ؿبمود ،الصحافة ،اعبزء االول)د،م(،اؽبيئة اؼبصرية للكتاب ، 1
تاب اعبزائر ؼبؤسسة الوطنية للكاعبد الرضبن عواطف ،الصحافة العربية يف اعبزائر ،دراسة ربليلية لصحافة الثورة اعبزائرية ، 2)
 . 7،ص  1985،
 .134،ص  2005(ابراىيم عبد هللا اؼبسلمي ،نشاة وسائل االعالم وتطورىا ،القاىرة ،دار الفكر العريب ، 3
 .1990افريل  4،قانون االعالم  14(اعبمهورية اعبزائرية  الديبقراطية الشعبية ،اعبريدة الرظبية العدد  4
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فمن اؼبعروف ان الصحافة دبعناىا الواسع تشمل صبيع وسائل االعالم وىي ايضا صناعة       
ومنها الصحيفة واالداعة والتلفزيون والسينما واؼبسرح والندوة والكتاب والنشرة واؼبعرض اغبديث 

على واؼبنابر العامة وكبو ذلك اما الصحافة دبعناىا الضيق واليت ىي ؿبور دراستنا فهي تقتصر 
 1الصحف واجملالت .

 :نشاة الصحافة ادلكتوبة.ادلطلب الثاين
سنحاول تسليط الضوء على نشاة الصحافة اؼبكتوبة يف بعد ما حددان مفهوم الصحافة      

 :تصر نظرا لتشابو اؼبعلومات حوؽباالوطن الغريب والعريب بشكل ـب
     :يف العامل الغريب 

الفكرة القائلة ابن اغبكومة اؼبدنية  اهنا تقوم   18لقرن سادت يف بداية االصحافة يف اجنلرتا: -1
على موافقة احملكوم ورضاه عنها لكن الصحف االقبليزية دل تنل استقالؽبا التام وحريتها اال بعد  

فبا ىو جدير ابلذكر ان اول صحيفة يومية ظهرت يف  18كفاح مرير استغرق معظم القرن 
"كما ىو معلوم فقد انضلت صحف ىذا القرن ىي "الديلي كارانت 1702اقبلًتا سنة 

نضاال شرسا لتحصل عل نشر اؼبناقشات الربؼبانية اليت كانت ذبرى خالل اعبلسات واليت  
كانت رباط ابلسرية التامة وقد عوقب الصحفيُت الحتوائهم على ـبالفة ىاتو التعليمات .اال 

ا اذل قرائهم مايدور يف ؾبلسو اذل السماح للصحفيُت ابن ينقلو  1771ان الربؼبان اضطر عام 
من مناقشات ومداوالت ورغم كل العقبات اليت وضعتها  اغبكومة يف وجو الصحافة اغبرة فقد 

–صحف راسخة يف لندن واالقاليم مثل "اللندن  18نشات وسبت خالل القرن 
كرونيكل"و)االوبزوفر(اليت صدر عددىا االول الرابع من شهر ديسمرب كانون االول عام 

 2وىي تغَت من اجواء الصحف االقبليزية. 1790

                                                           
شروق اليومي لظاهرة العنف االسري في الصحافة الجزائرية المكتوبة :دراسة تحليلية لصحيفة ال ( يسمينة خاليفة ،المعالجة الصحفية 1

 .  7102ماستر ، جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي ، ،مدكرة 

 . 58،ص 2007(دمحم علي فوزي ،نشاة وسائل االعالم وتطورىا ،بَتوت ،دار النهضة العربية ،2
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كانت الصحف االوذل  اليت تصدر يف اؼبستعمارات الصحافة يف الوالايت ادلتحدة االمريكية: -2
االقبليزية يف امريكا صحف ىزلية حاولت تقليد صحف اعبزر الربيطانية دون قباح يذكر واول  

واول صحيفة  1690رنسز عام صحيفة ظهرت يف امريكا  الشمالية ىي "ذي اببليك اوكيو 
شهرية تصدر يف بوسطن  اما الصحيفة الثانية "ذي بوسطن نيوزلًت"فقد صدرت يف نفس 

نسخة واصدر "بينجمان فرنكلن "بطل  300ودل تكن توزع اكثر من  1704اؼبدينة عام 
االستقالل صحيفة )بنسيلفينيا جازيت (ولكن ىذه الصحف ظلت فقَتة وضعيفة وقتا طويل 

زمن ،فكان مشاركوىا قليلون الهنا كانت تقدم ؽبم اخبار متاخرة وقليلة ،وتعترب صحيفة من ال
من طرف "صموئيل ادامز"بطل  استقالل  1755"بوسطن جازيت"اليت اتسست عام 

الوالايت اؼبتحدة االمريكية يف مقدمة الصحف  اليت دعت الستقالل اؼبستعمارات عن 
كان االمريكيون قد بدأو يف انشاء مصانع   1783ل عام بريطانيا.وبعد انتهاء حرب االستقال

الورق اغبرب واغبروف  الطباعة  حىت يستغنوا هبا من اؼبنتجات االقبليزية  كما اعتاد االمريكيون 
صحيفة وخالل حرب االستقالل صدر دستور  43قراءة الصحف اليت وصل عددىا اذل 

صدر  1787سبتمرب  17ن اغبرية،يفوالية فرجينيا معلنا حرية الصحافة ىي االقوى حصو 
 دستور الوالايت اؼبتحدة االمريكية الذي  يكفل حرية العبادة والكالم والصحافة.

 وصلت اؼبطبعة اذل الشرق العريب يف اوائل القرن السابع عشر اذل :يف العامل العريب
لى نشر واقتصرت ع 1702"ديرقزما"من اعمال الشام ويف مدينة حلب انشات اؼبطبعة العربية 

الكتب الدينية كاالقبيل والتعاليم اؼبسيحية دون غَتىا وكانت االسكندرية اول مدينة مصرية 
ابنزال اؼبطابع الفرنسية من سفن اغبملة اذل  1798تقام  هبا مطبعة ادخلها "انبليون "يف 

 1اؼبدينة.

                                                           

 . 36،ص 1998يف االعالم والتطويع والتنمية ،دار قباء ، (اضبد بدر ،االتصال ابعبماىَت 1



 الصحافة ادلكتوبة                                                الفصل االول :                            
 

 
21 

ادبية  بتاسيس صحيفة "بريد مصر"وكانت جريدة 1799وكانت بداية الصحافة يف مصر      
 1التعٌت ابلسياسة وكان ذالك مقصودا الن اؼبسلمُت كانوا ضد االحتالل الفرنسي انذاك.

اول صحيفة بعنوان"حديقة االخبار"ويف  1858اما يف لبنان فقد اسس "خليل خوري"    
اما يف سوراي فقد ظهرت  1860تونس كانت صحيفة الراي اول صحيفة ظهرت عام 

ر الوارل العثماين صحيفة ابسم سورية وكانت صحيفة عندما اصد 1865الصحافة عام
تلتها يف العراق صحيفة  1866"طرابلس الغرب"اول صحيفة مطبوعة يف ليبيا عام 

،واليت اصدرهتا الوارل الًتكي "مدحت  ابشا"كما عرفت اليمن الصحافة اول  1869"الوزاء"
حيث  1908افة عام صحيفة ابسم "اغبجاز"على يد االتراك  بينما عرفت فلسطُت الصح

نقل احد الفلسطُت ايضا صحيفة "النفَت"من االسكندرية دبصر اذل القدس بفلسطُت ايضا 
عرفت الكويت الصحافة مع صدور اول ؾبلة يف الكويت وسبتاز االن بوجود العديد من 
الصحف العامة هبا مثل  صحيفة "القبس"وصحيفة "السياسة "وكانت بداية الصحافة يف 

الصحيفة الرظبية  1929،ويف االمارات صدرت صحيفة االرباد يف  1839 البحرين عام
.واول صحيفة جزائرية يصدرىا  1847االوذل يف اعبزائر ىي "اؼببشر " وقد صدرت عام 

،يعترب انتشار الصحافة اؼبكتوبة مظهرا من مظاىر التطور  1907جزائري ىي "كوكب افريقيا"
تع هبا الصحافة اؼبكتوبة الهنا اصبحت خاصة وغَت وذبلت ابغبرية وىذه االخَتة اليت تتم

مستقلة الهنا  اتبعة الصحاب اؼبال ،فاهنا تلعب دور ا مهما ف كشف قضااي الفساد وسوء 
التفسَت ولكن دل تصل بعد للتطرق عبميع قضااي الفساد وىناك خطوط ضبراء مازالت زبطيها 

 2ىو ؾبازفة.
 .:خصائص الصحافة ادلكتوبة ادلطلب الثالث

 تتميز الصحافة اؼبكتوبة  دبجموعة من اػبصائص نذكرىا كااليت :

                                                           

 . 123،ص  1998(ىاين رضا ،رامز عمار،الرأي العام :الدعاية واالعالم ،لبنان ،اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر ، 1
 . 20ص، 2003(ىالل انتوت ،االعالم الرظبي ،الصحافة اؼبكتوبة ،دار النهضة العربية ،لبنان  2
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 . الصحافة اؼبكتوبة وسيلة من وسائل االعالم  اعبماىَتية 
  وقراءهتا عدة مرات كما يبكن ارشفتها .يبكن اسًتجاعها 
 ) زبتلف من حيث االصدار )يومية ،اسبوعية ،شهرية،صباحية ،مسائية 
 مكان تواجدىا. تصدر بلغات ـبتلفة وىذا  حبسب 
  ،من حيث شكلها ،قبد جل ىذه الصحف من صفاهتا االوذل  او الواجهة )اسم اعبريدة ،العدد

 التاريخ.
 .يعترب االشهار مصدر دخل لكل الصحف اليت ىي موجهة ؼبختلف  شرائح اجملتمع 
 . كما تعترب وسيلة من وسائل نقل اؼبعلومات اذل اعبمهور 
 تمع.تعترب منرب اعبمهور ومرآة  اجمل 
  . 1تعترب نشاط  حريف ،حيث يتخذىا الصحفي كمهنة وحرفة 
  تتميز ايضا ابن اؼبلتقى يقوم بنفسو بتحصيل  مضموهنا ،فهي قد الربتاج  اذل وسيط لنقل

مافيها من معلومات اذل ذىن القارئ ،بل يكتفي يف بعض الفنون الصحفية ان يعرف القراءة 
 2ون الرسالة ويقوم ابدراك معانيها.بطريقة جيدة جىت يستطيع االؼبام دبضم

  الصحافة لقرائها االستفادة  من االرشيف الصحفي للمعلومات ،وكذالك يف اعداد وذبهيز
 اؼبادة العلمية واليت تفيد يف ؾباالت اغبياة اؼبختلفة .

اعتماد الصحافة على البصر ،فبا هبعلها مصدر اساسيا للحصول على اؼبعلومات الفرد يستقيها 
 3ل حاسة البصر.من خال

 

                                                           

 . 135،ص2000جيالرل ،سلطة الصحافة يف اعبزائر ،دار الكتاب للنشر والتوزيع،اعبزائر ، (عباسة1
 . 19ص ،1995( ابرىيم  دمحم سرسيق ،اصول االعالم اغبرية ونظرايتو ،مطبوعات اندي مكة الثقايف االديب ،مكة ،2
القاىرة  ،امعية للنشر والتوزيعاسكندر الديك ،دمحم مصطفى ،دور االتصال واالعالم يف تنمية ،اؼبؤسسة اعب-( 3

 . 76،)د،ت(،ص
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 انواع الصحافة ادلكتوبة.ادلطلب الرابع:
 يبكن تقسيم الصحف اذل عدة انواع سبيز كل صحيفة ،وذالك حسب عدد من اؼبعايَت ىي :

 لقد قسمت الصحافة حبسب البعد اذل :حسب اجملال اجلغرايف: -1
 : ىي اليت تصدر ليغطي توزيعها م ؿبافظة او منطقة معينة .الصحف احمللية 
 ىي الصحف اليت تصدر لتوزع على صبيع االفراد يف الدولة من دون صحف القومية:ال

انتماء االقليم او ؿبافظة معينة وهتتم بتغطية االخبار  اليت ربدث يف الدولة  ككل كما هتتم 
ابالخبار العاؼبية والدولية ،اذ اهنا قد توزع يف الدول االخرى والصحف الدولية ىي اليت 

لدولة نفسها او خارجها واحياان تصدر طبعات خاصة من الصحف تصدر لتوزع يف ا
 احمللية.

 ان الصحف تتعدد وتتنوع حسب الصدور اذل : حسب دورية الصدور: -2
 : ىي اليت تصدر بصفة دورية يوميا اما صباحية او مسائية وتتخذ اكثر الصحف اليومية

ف الصباحية او اليت اخبارىا صفة اؼبتابعة حيث تتابع وتستكمل ماسبق ان  نشر ابلصح
  1دل تتمكن الصحف الصباحية من اغبصول عليها.

ما سبتاز الصحافة  اليومية بسعة االنتشار وكثرهتا اضافة اذل ان حياة الصحف اليومية قصَتة جدا   
 2،وتتطلب موضوعاهتا االطالع عليها يف اغبال وتقلل من احتمال تعدد االفراد  اؼبطلعُت عليها.

 وىي مطبوعات تصدر على فًتات ؿبددة ؽبا عنوان واحد يبيزىا ويضم ة:الصحافة الدوري
 صبيع اعدادىا ،ويشًتك يف ربريرىا العديد من الكتاب ،يقصد هبا تصدر الجل غَت ؿبدد.

 قسمت الصحافة حبسب القراء  طبيعة اعبمهور اذل::الصحافة حبسب القراء -3
 :و قطاعات خاصة من وىي الصحافة اليت زباطب فئة خاصة االصحافة ادلتخصصة

قطاعات اجملتمع  او ىيئة واحدة من ىيئاتو واؼبقصود هبا ىكذالك صبيع الصحف اليت 
                                                           

 . 42،ص 2010(ابراىيم شبل ،الصحافة بُت الفن والسياسة ،ىبة النيل العربية للنشر والتوزيع،القاىرة ،1
 . 20،ص، 2014ماسًت،جامعة قسنطينة ، ة اؼبكتوبة ،مذكرة(الزاوي دمحم الطيب ،مقروئية الصحاف 2
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تعاج فئة واحدة فقط من فنون اغبياة ،وعلى ىذا االساس  فالصحافة اؼبتخصصة نوعان 
اوؽبما الفئات او اؽبيئات او القطاعات كما نرى يف  صحافة  العمال ،وصحافة اؼبراة 

 اؼبدرسية.،الصحافة 
 :وىي الصحافة الواسعة االنتشار ،ىي ذبمع بُت اؼبضمون العام واؼبتنوع  الصحافة العامة

مابُت السياسية واالقتصاد واالدب والفن والرايضة ،وبُت توجهها اذل صبهور عام وغيلر 
 متجانس.

ان الصحافة تنقسم حسب االنتماء االيديولوجي  حبسب االجتاه السياسي للصحيفة: -4
 اذل:

 :وىي تلك اعبرائد اليت تعرب عن فكر سياسي معُت او اذباه اومذىب الصحافة احلزبية
ان  ،فتدعو بشكل مباشر او غَت مباشر اذل عقيدة ما،ىي تنطلق ابسم حزب ما ،خاص 

وتقوم اساسا على افكار الصفيُت السياسية  ،الصحف اغبزبية تعرف أبهنا صحافة الرأي
 ل مواضيعها .واالجتماعية اليت تغلب على ؿبم

 : وىي اليت زبدم تيارات سياسية سواء يف اغبكم او يف اؼبعارضة الصحافة احلكومية
والغرض منها ىو االطالع على مواقف السلطة ووجهات نظرىا ازاء ما هبري من احداث 

ىي تشرف عليها الدولة لشرح سياستها ومواقفها يف ،وتغَتات قصد االستَتاد يف التحليل 
 ػبدمة مصاحل ادارهتا . شىت اؼبيادين 

 : وىي اليت تصدر من ىيئة العضائها او دوي العالقات هبا تشمل من  الصحافة اخلاصة
ما يهتم بو اعضائها كما اهنا الصحافة اليت زباطب ،اؼبواد ما يعرب عن وجهات النظر اؽبيئة 

 1او ىيئة واحدة من ىيئاتو .،فئة خاصة او قطاع معُت من قطاعات اجملتمع 
 
 

                                                           

 . 181ص ، 1998 ،اعبزائر ،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،االتصال اعبماىَتية مقدمة يف وسائل  ،(فضيل دليو 1
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 ب التوزيع : حس -5
 : ىي ذات التوزيع الضخم وتكون رخيصة الثمن الصحف اجلماىريية او الشعبية

وتركز على اؼبوضوعات اليت هتم القارئ العادي وزباطب عواطفو ابلدرجة االوذل  
 كاعبرائم والرايضة واخبار اجملتمع وقبومو والفضائح واالحداث الطريفة والغربية .

 : ىي صحف تتحرى الدقة و اؼبوضوعية وسبيل اذل االتزان  صحافة النخبة او احملافظة
يف معاعبتها لالخبار واؼبوضوعات وتركز على التحليل والشرح والتفسَت واؼبقاالت 

وتوزيعها اقل ولكن مستوى مادهتا اعمق وهتتم ابالحداث الدولية واالقتصادية ،اعبادة 
وعلى الرغم ،ن مرتفعة الثمن والسياسية وال تنشر الفضائح اال يف نطاق وغالبا ما تكو 

من ان توزيعها اقل من الصحف اعبماىَتية اال ان أتثَتىا اكثر غالبا نظرا الهنا تتوجو 
 1اذل اذل الصفوة وزباطب عقوؽبم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 45ص ،مرجع سابق ،الصحافة بُت الفن والسياسة ،(ابراىيم شبل  1
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 ادلعايري اليت حتكمها ( .،الوظائف ،الصحافة ادلكتوبة )عوامل تطورىا ادلبحث الثاين :
 الصحافة ادلكتوبة . عوامل تطور ادلطلب االول :

بداايهتا األوذل وربوؽبا كبو وسيلة إعالمية صباىَتية سادت ـبتلف شرائح بعد ظهور الصحافة و 
اجملتمع وىذا راجع لعدة عوامل سانبت يف تطور الصحافة اؼبكتوبة وقباحها يبكننا تلخيصها فيما 

 يلي:
 نتشار التعليم:ا -
لقرن الثاين عشر االىتمام بنشر التعليم ونشأت حيث بدأت اغبكومات األوروبية أواخر ا      

وال شك أن ؿبو األمية قد ساعد  1870اؼبدارس االبتدائية اإللزامية على نطاق واسع بعد سنة 
 1على انتشار الصحافة، والزمن الصحف بتطوير أساليبها التحريرية .

تقنينها مث االرتقاء ومن اؼبعلوم أن أعظم اخًتاع للفكر البشري وىو تعقيد األصوات و       
ابستخدام ألفاظها إذل اغبياة االجتماعية وتوظيفها يف التعامل بُت األفراد، فكان التعليم مقتصرا 

وكلنا يعلم ندرة الكتاب يف  ،ُتوالروحيعلى أبناء الطبقات اؼبيسورة قديبا ولرجال الدولة اؼبدنيُت 
ثورة الصناعية وعن السلطات ألمر نشر اعباىلية ومع عصر اكتشافات يف أورواب واالخًتاعات وال

واالذباه كبو ميادين التخصص، مث تتجو لدعوة العلماء  ارساؼبد عددالعلم والثقافة فأخذت بزايدة 
وقادة الرأي العام إذل أتسيس مدارس حديثة تنتهج العلوم والًتبية العصرية إذل جانب الًتبية البدنية 

  2ة يف أصفاع الوطن ىي اؼبعادلة الًتبوية التارىبية.فكانت صبعية اؼبقاصد اػبَتية اإلسالمي
 

                                                           

سعدوين الشيخ عبد الكرمي، اؼبعاعبة اإلعالمية لألزمة السورية بُت الصحافة اللبنانية واعبزائرية: دراسة ربليلية مقارنة (  1
ماسًت، زبصص اتصال وصحافة مكتوبة، جامعة الدكتور موالي ،مذكرة النهار اللبنانية والشروق اليومي اعبزائري جريديت 

 .2014،الطاىر، سعيدة
سارة عباوي، رضباين زىرة، مقروئية  الصحافة االلكًتونية مقارنة ابلصحافة الورقية يف اعبزائر: دراسة عبريدة الشروق (  2

زبصص صحافة مكتوبة، جامعة  ماسًت،درار مبوذجا، مذكرة قي واإللكًتوين طلبة جامعة اشكليها الور  اليومي يف
 . 42ص ،2017،ادرار
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 أثر الصراع الفكري: -
أدى ظهور التيارات الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية إذل تباين يف أشكال أنظمة        

  1البعض. اغبكم الدولية حبيث غدت الصحافة عامة متمايزة عن بعضها
 التقدم األيل والتقين: -
الطابع اػباص للقرن العشرين أتثَته على تطور الصحافة فقد وسم ابلتقدم التقٍت بفضل  كان      

التطور الصناعي اؼبسند إذل الشركات الكربى، كما مبت فيو اؼبدن مبوا ىائال قاد إذل ربسُت وسائل 
 االتصاالت واؼبواصالت بتقليص اؼبسافات بصورة مذىلة بينما  ربرك كل وجو من وجوه اغبياة يف

حبيث نتج عن االكتشافات واالنتصارات التقنية العديدة أتثَتىا على مادة 2،شكل زحف اليصدق
اعبريدة وشكلها وإخراجها وزبصصها وانتشارىا فظهور "التيلتيب" وجهاز نقل الصور التليفزيوين 

ة واؽباتف والربقيات واالنًتنت ساعدا على تطور عمل الصحافة، فبا مكن استعمال اآللة اغبديث
لصحافة البالغة السرعة بعملية الطبع حيث غدت الصحافة عمال ذباراي ضخما فظهرت دور ا

 :نذكرىا على النحو التارل 
  دار النهار 
 دار الصياد 
  دار األىرام 
 دار التوميندو 
 دار البادي ىاتش فرنسا 
 بوست أمريكا. )منتدايت  التعليم(  الواشنطن  دار النيويورك اتيبز و 

 

                                                           
 . 30/07/2020بتاريخ  ، www.ta3lime.com يف اؼبوقع،الصحافة النشأة والتطور، منتدايت التعليم نت(  1
ابلصحافة الورقية يف اعبزائر: دراسة عبريدة الشروق  مقروئية  الصحافة االلكًتونية مقارنة ،رضباين زىرة ،( سارة عباوي  2

 . 42ص،مرجع سابق  درار مبوذجاشكليها الورقي واإللكًتوين طلبة جامعة ا اليومي يف
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 كاين وأذواقهم:التزايد الس -
اثر النمو اؼبتزايد يف اؼبدن على الصحافة بغض ما ىبلفو يف اؼبقام األول من مصادر ومادة      

إخبارية، فقد تضافر ضجيج اؼبدينة مع فعالياهتا العديدة وفئات سكاهنا اؼبتنوعة تضافر على تزويد 
ة يوميا، كما أن دورات اغبياة فاغبوادث واعبرائم متوفر  ،الصحيفة بطراز كلي من األنباء اعبديدة

ابستمرارية وكلها مواضيع ربقيقات  تسَتلالعملية الثقافية، والفنية واالقتصادية واالجتماعية 
صحفية. إذ ان أذواق اعبمهور والرأي العام زبتلف من فرد إذل آخر كما تصنف من زاوية 

 يت:كاآلالصحفية من ثالث فئات رئيسية من الناس وىي  
 كر:ىي ؾبموعة صغَتة نسبيا عقالنية. فئة أىل الف 
  .فئة العاملُت:أفرادىا وبققون النجاح يف هنج مهمتهم 
  فئة اؼبفكريُت:ىي أكرب اجملموعات اطالقا يتناول أفرادىا اجملالت الرخيصة والربامج اؼبمنوعة

   1واألفالم العادية.
 حرية الصحافة : -
ختلفة فعلى حُت أدان البااب "غريغوريو" واجهت الصحافة  ربدايت عديدة عرب  اغبقب اؼب     

السابع حب االستطالع واعتربه خطيئة حىت أن انشرا قطع لسانو يف روما. بينما سبٌت سالطُت بٍت 
عثمان وضع الصحفيُت يف النار، لكن الصحافة صمدت يف كل مرة حبُت ابت يف استطاعتها أن 

جاء يف سياق آخر أن البااب دل يكتفي جبعل  كما،تنطق دون خوف كوهنا السلطة الرابعة يف الدولة 
وقراء األخبار حىت أن انشرا اخباراي قطع لسانو  ؼبمارسيهاالصحافة خطيئة بل وضع عقوابت 

وفصم معصم يده اليمُت يف روما وقبد الثورة الفرنسية تقيد اغبرايت الصحفية وينخفض عدد 
 . 2صحيفة (13تتعد الثالثة عشر ) الصحف البارسية بشكل ملحوظ ال

                                                           
 . 42ص،مرجع سابق ،رضباين زىرة ،( سارة عباوي  1
 . 44ص ، نفسو( مرجع  2
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تطور الطباعة حيث أحدث التقدم فيها أتثَتا كبَتا على ؾبرى تطور الصحافة ابنتقاؽبا من  -
سانبت يف زايدة أعداد الصحف  1812الطباعة اليدوية إذل الطباعة اؼبيكانيكية سنة 

 اؼبطبوعة يف اليوم وابلتارل زايدة انتشارىا. 
سياسي الذي ازبذ من الصحف وسيلة ظهور األحزاب السياسية أورواب وتشكيل الوعي ال -

لنشر أفكار وسط العامة وتثقيفهم، كما ازبذت من خالؽبا الصحافة بعدا جديدا وىو 
البعد النضارل والنقدية الذي يسعى إذل نشر األفكار وربليلها وشرحها وعدم اإلكتفاء 

 بنشر االخبار. 
البخاري والسفن  تطور وسائل النقل واؼبواصالت فظهور السكك اغبديدية والقطار -

والبواخر ساعد على انتشار الصحف ووصوؽبا إذل كل مكان. وىذا ماطور شبكة  توزيع 
ظهور التلغراف واؽباتف فيما بعد  لككذالصحف اليت سبثل جزءا مهما من تطور الصحافة  

ساعدىم يف وصول األخبار واؼبعلومات من أماكن اغبدث بشكل سريع فباساىم يف نشر 
  1ستقطب القراء .أخبار جديدة ت

  

                                                           
بُت الصحافة اللبنانية واعبزائرية: دراسة ربليلية مقارنة جريديت ، اؼبعاعبة اإلعالمية لألزمة السورية ( سعدون شيخ عبد الكرمي  1

ماسًت، زبصص اتصال وصحافة مكتوبة، جامعة الدكتور موالي الطاىر، ،مذكرة النهار اللبنانية والشروق اليومي اعبزائري 
 . 40ص، 2014،سعيدة
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 وظائف الصحافة ادلكتوبة .ادلطلب الثاين :
لقد تعددت وصعب ربديد نواحيها وىذا للدرجات اؼبتفاوتة لكل واحدة منها ومن اىم       

 الوظائف اليت اتسمت هبا الصحافة اؼبكتوبة قبد منها :
ر وحوادث اي مهمة احاطة الرأي العام علما دبا هبري من امو االخبار واالعالم :  -1

وتشًتط الوظيفة ،تتعلق ابلشؤون الداخلية واػبارجية وىي اىم وظائف وسائل االعالم 
 عناصر :ثالثة االخبارية على توافر  

 : تتبع اػبرب م نشأتو اذل هنايتو والبحث عن العناصر اؼبكملة لو سواء عن التكامل
 طريق اؼبصادر االصلية او اقسام اؼبعلومات .

 : م مبادئ ربرير اػبرب يف الديبقراطية اال ان اؼبوضوعية الكاملة حالة وىي اىادلوضوعية
مثالية ال يبكن ربقيقها ومهما حاول الصحفي الوصول اليها فسوف تظهر بعض 
العناصر الفردية على الرغم من ذلك فان االلتزام ابؼبوضوعية ىو الركن االساسي لكل 

 عمل صحفي .
  : رض الذي يؤذي اذل فهم احملتوى سواء من واؼبقصود بو الوضوح يف العالوضوح

مع ذبنب خطر التبسيط الذي قد يؤذي اذل ،جانب التخصص او عمة الشعب 
 التحريف .

وتعٍت ىذه الوظيفة تقدمي مزيد من التفاصيل الشرح والتفسري والتحليل : -0
ه فبا يعطي ؽباذ،والتوضيح لالحداث اؼبختلفة واؼبوضوعات والقضااي اؼبثارة يف ؾبتمع ما 

االحداث واؼبوضوعات داللتها اؼبختلفة ويساعد القارئ على فهمها وادراكها وتكوين 
 وجهة نظر حوؽبا .

فالصحافة ال تقتصر على نشر اغبوادث لكنها تعلق عليها وىي : دالنق التوجيو و -3
تناقش اؼبشكالت العامة اليت هتم اؼبواطنُت ولذلك تقوم بدورىا يف توجيو اغبكومة ورابتها 

ف صورة الرقابة اليت تباشرىا الصحافة يف الدول االشًتاكية تقوم الصحافة دبعاونة وزبتل
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الرقابة صورة تبادل  ذتتخاما يف الدول الرأظبالية ،الدولة يف الكشف عن اي اكبراف 
  1اغبمالت واالهتامات السياسية .

الشاملة تعترب التنمية الثقافية عنصر اساسي من عناصر التنمية التنمية الثقافية : -4
لدى ؾبتمع حيث يتوقف اؼبستوى الثقايف عبمهور قراء صحيفة ما على نوعية احملتوى 

الصادقة والتحليل اعباد واالخبار  خبارما بُت جريدة تقدم اال،تواه الذي تقدمو ومس
دب وتوازن بُت جريدة اخرى  اجملتمع اغبقيقة او توفر عنو أبوالتحقيقات اليت تعاجل قضااي

 علومات احملًتمة و القصص اؼبثَتة .تركز على اؼب
اذ تقوم الصحافة بتسجيل وقائع اغبياة االجتماعية ورصد  التوثيق والتأريخ : -5

الوقائع التارىبية ويتوقف اعتبار الصحيفة وثيقة اترىبية على فهم الظروف السياسية 
حافة واالجتماعية واالقتصادية اليت تصدر يف ظلها الصحيفة وعلى ربديد حجم حرية الص

اؼبتاحة يف ىذا اجملتمع كما انو ومع ثورة اؼبعلومات دل يعد يف قدرة الكتاب اؼبطبوع بشكلو 
اؼبعروض ان يليب حاجيات اؼبؤرخُت اذل رصد الوقائع التارىبية اؼبتالحقة او متابعتها بينما 
قبحت الصحافة يف ذلك فالصحافة اليومية تقدم للمؤرخ وقائع اغبياة االجتماعية يف 

تها اليومية والصحفي يعد مصدرا رئيسا للمؤرخ حُت يتعلق االمر بتسجيل وقائع اغبياة حرك
او بدراسات اتريخ  واألفراد لألحزاباليومية او حُت يتعلق االمر برصد االذباىات الفكرية 

الصحافة نفسها . وىنا الصحافة ىي كمصدر للتاريخ تقوم بوظيفتُت اوؽبما الوقائع 
اما الوظيفة الثانية قياس الرأي العام ،ؼبقبلة ا لألجيالاالحتفاظ هبا وتسجيلها و وصفها و 

 2واراء اعبماعات والتيارات اؼبختلفة ازاء وقائع او قضااي اترىبية معينة .
تقوم ابلتخفيف على القراء من ااثر التوتر واؼبعاانة التسلية والرتويج والرتفيو : -6

مناسبة ربقق ؽبم اؼبتعة والفائدة  ساليبأباليومية ومساعدهتم على قضاء اوقات فراغهم 

                                                           

 . 54- 53ص  ، 2010، مصر، يعدار الفجر للنشر والتوز  ،مدخل اذل الصحافة ، (دمحم منَت حجاب 1
 . 62-54 ص ،نفسو( مرجع  2
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وذلك من خالل نشر القصص والرواايت اؼبتسلسلة وابواب اػبط والكلمات اؼبتقاطعة 
 واؼبسابقات وااللغاز ونشر الصور الطرفية والرسومات الساخرة .

ذلك من خالل تقدمي بعض اؼبعلومات اليت تفيد القارئ فائدة تقدمي اخلدمات : -7
يف حياتو اليومية مثل العناية ابلطفل والصحة وشؤون اؼبستهلك والطعام مباشرة وشخصية 

واؽبواايت والطرق اليت يبكن للجمهور ان وبصل عليها بشكل مباشر على السلع 
واػبدمات اؼبختلفة كشراء السيارات او اصالح جهاز او طالء منزل او اخبار الطقس 

 ...اخل .
حيث ربقق ىذه الوظيفة الفائدة ويقية :االعالن والرتويج وتقديد اخلدمات التس -8

لكل من اؼبعلن )اؼبنج للسلعة واػبدمات( ابلًتويج ؽبذه السلع واػبدمات وزايدة الطلب 
على السلع للمستهلك او القارئ من خالل مساعدتو على االخيار بُت السلع وتسهيل 

وللصحيفة حصول القراء على ما وبتاجون من السلع او اػبدمات او االفكار اعبديدة 
 من داخلها . %50نفسها اذن شكل أرادات االعالن 

وذلك من خالل تثبيت القيم واؼببادئ وتنمية التثقيف والتنشئة االجتماعية : -9
التغَتات اعبديدة اليت تتالئم مع متطلبات اجملتمع التطورية وتتفق مع مستحداثت تقدمو 

قدمي خدمة مكتملة للقارئ ومن اؼبعلوم ان كل وظيفة من ىذه الوظائف مكتملة على ت
والعمل على نقل اؼبعلومات بطريقة موضوعية وتساعد على التوجيو والتعبئة يف مواجهة 
التهديدات والتنفيس عن اؼبتاعب واالدل فضال عن ربقيق التكامل للمجتمع و وضوح 

 1اىدافو والدفاع وصيانة قيمو اؼبوروثة .
 
 
 

                                                           

 .  257ص ،)د.ت( ،القاىرة ،دراسات يف االعالم الًتبوي ،التعريف ابلصحافة اؼبدرسية ،( ؿبمود ادىم  1
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 . معايري الصحافة ادلكتوبةادلطلب الثالث :
كي يمر كر منها ما حدده مؤرخ الصحافة األقامت الصحافة اؼبكتوبة على عدة معايَت نذ      

 "اوديت ايبري" سبعة معايَت للجريدة نوضحها كااليت :
 ان تنشر اسبوعيا على االقل . -
 ان تطبع آبالت الطباعة . -
 ان تكون متاحة عبميع طوائف اجملتمع وفئاتو . -
 ام العام يف اجملاالت ذات اؼبوضوعات اؼبتخصصة .ان تنشر االخبار ذات االىتم -
 كل من تلقى تعليما عاداي .  قراءهتاان يستطيع  -
هبب ان تكون اؼبطبوعة متنوعة اؼبضمون وان ربتوي على كل شيء يبس االىتمامات  -

 العامة لكل فرد وليس فقط عبماعات صغَتة وـبتارة .
سمة بشيء من االستمرارية والًتابط هبب ان تكون اؼبطبوعة مالحقة لالحداث اعبارية مت -

 1يف التنظيم .
  

                                                           

جامعة ادرار ،ماسًت ،مذكرة دور الصحافة اؼبكتوبة يف تنمية الثقافة االسالمية لدى القراء ،حنيٍت فاطمة ،( عزيزي حليمة  1
 .  36ص ، 2017،
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 خالصة الفصل :
ويف هناية ىذا الفصل يبكن لنا القول ان الصحافة اؼبكتوبة مرت دبجموعة من اؼبراحل اثناء         

نشأهتا على مدى كل من العادل الغريب مثل اقبلًتا والوالايت اؼبتحدة االمريكية ويف العادل العريب مثل 
كما اهنا ،ف على مثل ىذا النوع من الصحافة م ومصر ولبنان واليت من خالؽبا قمنا ابلتعر الشا

وانقسمت  ،عن غَتىا من الوسائل االعالمية  سبيزت دبجموعة من اػبصائص والوظائف اليت ميزهتا
اذل عدة انواع على حسب كل من اجملال اعبغرايف ودورية الصدور والصحف اؼبوجهة للقراء وكذا 

ذباه السياسي للصحيفة والتوزيع .كما سانبت ؾبموعة من العوامل يف تطورىا وحكمتها اال
كما يبكن ان ،الصحافة االمريكي "اوديت ايبري" ؾبموعة من اؼبعايَت مت ربديدىا من طرف مؤرخ 

 نتعرف اذل اىم تطورات العصر اليت طرأت على الصحافة يف الفصل الذي يليو .
 



 

 

 
 
 

نيةلكروالصحافة اإل

 

I-     : شأهتا و انواعها تعريف الصحافة االلكرتونية ونادلبحث األول 
II- :والضوابط  الصحافة االلكرتونية عوامل تطورىا ،ادلعايريادلبحث الثاين

 ،سلبياهتا ،و اجيابياهتااليت حتكمها 
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سنحاول من خالل ىذا الفصل التطرق إذل الصحافة االلكًتونية كمفهوم لكن ىذا ال يعٍت     
أن نغفل على أىم نقطة وىي ؿباولة معرفة البداايت األوذل لظهور ىذه الصحافة ونشأهتا وذلك 

مثلها فان الصحافة االلكًتونية ؽبا بداية  ،تواجدة يف بعض اؼبصادر واؼبراجع حسب اؼبعلومات اؼب
كما سنعرج على أنواعها ،ؼبستوى العاؼبي والعريب والوطٍت مثل غَتىا ويتضح ذلك على ا

وخصائصها وعوامل تطورىا ابإلضافة إذل اؼبعايَت والضوابط اليت ربكمها مربزين بذلك أىم 
الصعوابت والتحدايت اليت واجهتها وبعض سلبياهتا واهبابياهتا وفيما ىبص الصحافة التونسية فقد 

 تطرقنا فيها لتعريفها ونشأهتا .
 . شأهتا و انواعها وخصائصهاتعريف الصحافة االلكرتونية ونادلبحث األول :
 تعريف الصحافة االلكرتونية . ادلطلب األول :

فيما ىبص تعريف الصحافة االلكًتونية فقد الحظنا  تعد التعريفات  بُت ـبتلف الكتاب واؼبختصُت 
بُت البشر يتم عرب الفضاء االلكًتوين يستخدم فيو فنون واليات  إذ تعترب نوع من االتصال 

ومهارات العمل يف الصحافة اؼبطبوعة مضافا إليها مهارات واليات تقنيات اؼبعلومات اليت 
لك استخدام النص كوسيط أو وسيلة استخدام دبا يف ذتناسب  استخدام  الفضاء االلكًتوين  
ة من التفاعل مع اؼبتلقي الستقصاء األنباء ونشرىا على والصوت والصورة واؼبستوايت اؼبختلف

  1اعبماىَت عرب الفضاء االلكًتوين بسرعة .
كما أن ىناك عدة تعريفات أخرى سبثلت أبهنا :منشور الكًتوين دوري وبتوي على األحداث 
 اعبارية سواء اؼبرتبطة دبوضوعات عامة أو دبوضوعات ذات طبيعة خاصة ويتم قراءهتا من خالل
جهاز كمبيوتر وغالبا ما تكون  متاحة عرب شبكة االنًتنت والصحيفة االلكًتونية أحياان تكون 

 مرتبطة بصحيفة مطبوعة .
 رىا على شبكة االنًتنت سواء كانتإذ عرفها البعض األخر أبهنا :الصحف اليت يتم إصدارىا ونش   

عة أو موجز ألىم ؿبتوايت ىذه الصحف دبثابة نسخ أو إصدارات الكًتونية لصحف ورقية مطبو 
                                                           

 . 11ص،  2018، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،الصحافة االلكًتونية ،( زيد منَت سليمان  1



 الصحافة االلكرتونية                                 الفصل الثاين :                                        
 

 
37 

النسخ الورقية أو كجرائد وؾبالت الكًتونية ليست ؽبا إصدارات عادية مطبوعة على الورق 
....ويضمن مزهبا من الرسائل اإلخبارية والقصص واؼبقاالت والتعليقات والصور واػبدمات 

ية إذل تلك ربديد يف معظم الكتاابت األجنب online jurnalismاؼبرجعية حيث يشَت تعبَت 
الصحف واجملالت االلكًتونية اؼبستقلة أي اليت ليس ؽبا عالقة بشكل أو أبخر بصحف ورقية 

 مطبوعة.
حبيث قبد قبوى عبد السالم تعرف الصحافة االلكًتونية على النحو األيت أبهنا:منشور   

ات ذات الكًتوين دوري وبتوي على األحداث اعبارية سواء مرتبطة دبوضوعات  عامة أو موضوع
  1طبيعة خاصة ويتم قراءهتا من خالل جهاز اغباسوب وغالبا ماتكون متاحة عرب شبكة االنًتنت.

 ومواصلتا لتعريف الصحافة االلكًتونية ابختالف الباحثُت نذكر منهم:
ليات اإلنتاج والنشر ؿبمود علم الدين :"أبهنا تلك الصحافة اليت تستعُت ابغباسب يف عم

فها سعيد الغريب البخار أبهنا :"تلك اليت يتم إصدارىا ونشرىا عرب شبكة ." ويعر االلكًتونية
االنًتنت العاؼبية أو غَتىا من شبكات اؼبعلومات سواء كانت نسخة أو إصدارة الكًتونية 
لصحيفة مطبوعة ورقية أو صحيفة الكًتونية  ليست ؽبا إصدارة مطبوعة ورقية سواء كانت 

نت تسجيال دقيقا للنسخة الورقية أو كانت ملخصات صحيفة عامة أو متخصصة سواء كا
للمنشور هبا طاؼبا أهنا تصدر بشكل منظم . ويضيف الباحث عماد بشَتيف تعريفو للصحافة 
االلكًتونية على أهنا :تنطبق عليها مواصفات  الصحيفة  اليومية اؼبطبوعة  عبهة وتَتة  الصدور 

ة وعبهة تنوع شكل اؼباد،االجتماع والرايضة ،قافة ثال،نوع  تنوع اؼبواضيع بُت السياسة وعبهة ت
لكن أىم مايبيزىا عن الصحيفة اؼبطبوعة  ىو ،التحليل واؼبقابلة،اؼبقابلة ،الصحفية  بُت اػبرب 

توافر اؼبادة الصحفية على شكل نص الكًتوين يبكن البحث فيو وربريره من جديد بعد اسًتجاعو 
ن اؼبزااي األخرى سرعة الوصول إذل مادة صحافية أبكثر وابلتارل خزنو كمادة صحفية جديدة وم

من طريقة ويوجد تعريف أخر عبواد راغب الدلو أبهنا:الصحافة اؼبنشورة عرب وسائل وقنوات 
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النشر االلكًتوين بشكل دوري وذبمع بُت مفهومي الصحافة ونظام اؼبلفات اؼبتتابعة وربتوي على 
بدوره  1ن خالل جهاز كمبيوتر عرب شبكة االنًتنت.األحداث اعبارية ويتم االطالع عليها م

يثبت الدكتور رضا عبد الواحد أمُت تعريف أخر للصحافة االلكًتونية أبهنا:ىي وسيلة من 
الوسائل متعددة الوسائط تنشر فيها األخبار واؼبقاالت وكافة الفنون الصحفية عرب شبكة 

ابستخدام تقنيات عرض النصوص ،اؼبعلومات الدولية االنًتنت بشكل دوري وبرقم مسلسل
وتصل إذل القارئ من خالل شاشة اغباسب ،والرسوم والصور اؼبتحركة وبعض اؼبيزات التفاعلية 

من خالل التعريفات كلها   2أو كانت صحيفة الكًتونية خالصة،اآلرل سواء كان ؽبا أصل مطبوع 
إصدارات  الكًتونية نستنتج  أن شبكة االنًتنت سواء كانت ىذه الصحف دبثابة نسخ أو 

أو موجز ألىم ؿبتوايهتا وكجرائد وؾبالت  الكًتونية  ؽبا إصدارات مطبوعة على ،لصحف ورقية 
 3.الورق

  

                                                           

 2012،ادرار،ماسًت ،مذكرة في يف الصحافة االلكًتونية وأتثَته على اؼبقروئية اإلخراج الصح،كديدة صبعة،(قويدري عبد اغبليم 1
 54-53ص ص،

 2014عمان ،دار اليازوري العاؼبية للنشر والتوزيع ،الصحافة االلكًتونية يف ظل الثورة  التكنولوجية ،(علي عبد الفتاح كنعان  2
 9ص 

ص ،2018،جامعة ادرار ،ماسًت ،مذكرةمنافسة الصحف االلكًتونية  الصحافة اؼبكتوبة يف ظل،لطيفة بيقة،(فتيحة تالالت 3
53 
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 . نشأة الصحافة االلكرتونية وعوامل ظهورىاادلطلب الثاين:
سعينات حبيث شكلت  ظاىرة فبا ال شك فيو أن  نشأة الصحافة كانت يف منتصف الت     

يدة مرتبطة بثورة  تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت فأصبح اؼبشهد اإلعالمي اقرب جد إعالمية
الن يكون ملكا للجميع ويف متناول اعبميع وأكثر انتشارا وسرعة يف الوصول الر اكرب عدد فبكن 
من القراء وأبقل التكاليف وبذالك تكون الصحافة االلكًتونية قد فتحت أفاقا عديدة وأصبحت 

 .1ب ؼبتناول اؼبواطن أسهل واقر 
 يف العامل:

ارتبط تطورىا ابلتطورات  كانت اإلرىاصات األوذل للصحافة االلكًتونية أتخذ أشكاال فقد      
ففي األول كانت البداية على شكل ،والتكنولوجية اغباصلة يف ؾبال االتصاالت  النفسية

صحف االلكًتونية .وقد مت بعد ذالك نشر ال1979.مث الفيديو تكست  1972التليكست 
على أقراص مضغوطة مث بدأت تظهر بعض األجهزة لقراءة الصحف االلكًتونية )كأجهزة 

مث نصل إذل ؿباولة العديد من الصحف ، pdaوأجهزة    fps شاشات العرض اؼبسطحة  
كما عمدت الكثَت من القنوات التليفزيونية ،إصدار نسخ الكًتونية موازية لطبعتها الورقية 

األنباء إذل إنشاء مواقع الكًتونية على شكل صحف الكًتونية أو مواقع إخبارية وبعد  ووكاالت
وصل األمر إذل إصدار صحف الكًتونية خالصة ومستقلة سباما عن أي شكل من أشكال  ذلك

الصحافة التقليدية وىناك من يتناول اؼبدوانت االلكًتونية واؼبنتدايت اغبوارية واؼبواقع التسانبية 
دم القدرة على التحديد الدقيق لتاريخ نشوء أول صحيفة الكًتونية فانو يبكن القول أن ورغم ع

صحيفة "ىيلزنبورج داجيالد"السويدية ىي الصحيفة األوذل يف العادل واليت نشرت الكًتونيا 
انشات "شيكاغو اونالين"أول  1992وعي عام  1990ابلكامل  على شبكة االنًتنت عام 

ؾبلة  1993وقد ظهر يف كانون الثاين عام  2،لى شبكة  أمريكا اونالينصحيفة  الكًتونية ع

                                                           
 . 10ص،  2018، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،الصحافة االلكًتونية ،زيد منَت سليمان (  1
 .62-60،ص ص 2012،اعبزائر ،دار الكتاب اغبديث،الصحافة االلكًتونية والتطبيقات اإلعالمية اغبديثة،بعزيز إبراىيم( 2
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وانطالق االنًتنت يف نفس  السنة ومنها بدا اآلخرون من ”wired magazine”الوارد
 الصحف واجملالت أيخذون علما .

وقد دخلت شبكة االنًتنت إذل األقطار العربية يف بداية التسعينات شان العديد من دول العادل 
 1ستثناء الوالايت اؼبتحدة األمريكية وارواب .اب

 يف الوطن العريب:
من خالل االتصاالت بشبكة اؼبؤسسة الوطنية للعلوم   1991بدا دخوؽبا من تونس عام      

وهبذا  ،وميزة  ىذه الشبكة أهنا كسرت حاجز اغبدود السياسية وعدم خضوعها سباما للرقابة،
أهتا إذل تغَتات جوىرية مشلتا أبعادىا التقنية والتحريرية شهدت الصحافة االلكًتونية منذ نش

واالقتصادية ويبكن القول أن طابع التغَت ىذا سيالزم الصحافة  االلكًتونية بسبب ارتباطها 
 2العضوي بشبكة االنًتنت اليت زبضع بطبيعتها إذل التحول اؼبستمر.

على الساحة اإلعالمية العربية بل  قد ىبتلف اثنان على أن الصحافة االلكًتونية فرضت وجودىا
أصبحت مصدرا رئيسيا للمعلومات واألخبار بل منافس  واؼبثَت أن ىذه الوسيلة دل يكن ؽبا وجود 
قبل عقدين من الزمن ولكنها استطاعت أن ربقق مبو على الساحة ويف وقت قصَت أصبح 

ة واالقتصادية ويف شىت نواحي للصحافة االلكًتونية أنبية ابلغة يف اغبياة السياسية واالجتماعي
اغبياة يف ظل التحدي الذي فرضتو االنًتنت إعالمي اتصارل متعددة اؼبزااي اليضاىيو يف ذالك 

وجد الناشرون العرب أنفسهم يف وضع اليسمح ؽبم بتجاىلها .فبا جعلهم يضموهنا ،وسيط أخر 
يالحظ أن ،متخصصة إذل صفحاهتم وينشئون مواقع إلعالمهم غَت انو أكدت دراسة علمية 

حضور الصحافة العربية على شبكة االنًتنت رغم كربه ليماثل مع النمو اؽبائل للمطبوعات 
االلكًتونية عاؼبيا خاصة فيما يتعلق بتناسب األرقام مع أعداد الصحف العربية وسكان الوطن 

                                                           
( بشكورة حليم ،كحول فطيمة الزىرة ،بزايدية منال ،اؼبعاعبة االعالمية لظاىرة اختطاف االطفال يف الصحافة االلكًتونية  1

،ص  2017ماسًت ،زبصص تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال واجملتمع ،جامعة قاؼبة ،رس مبوذجا " ،مذكرة اعبزائرية "موقع جزاي
41 . 

  . 43ص  ،مرجع نفسو(  2
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د صحيفة فاع،العريب .كما يتم توافر الطبعات االلكًتونية على االنًتنت للصحف العربية 
سبتمرب 9"الشرق األوسط" أول صحيفة عربية الكًتونية تصدر عرب االنًتنت وكان ذالك يف 

وكانت عبارة عن صبلة من الصور اؼبختلفة يف ميادين متنوعة وكانت الصحيفة العربية  1995
ع مث توالت الصحف العربية يف إنشاء مواق 1996يناير  01الثانية صحيفة "النهار اللبنانية "يف 

تكاد الدول زبلو من وجود مواقع لصفحتها على االنًتنت .أن  ؽبا عرب شبكة االنًتنت حىت ال
قليل من الصحف العربية وثقت مادهتا على األقراص الصلبة لتقدم ؿبتواىا على شكل نصوص 
قابلة للتعديل والتخزين من جديد بعد االسًتجاع من دون أي تغَت للنصوص األصلية احملفوظة 

أما ،ابسم أرشيف اغبياة االلكًتوين  1995رص اؼبدمج وقد بدأت عملية التطويق يف عام يف الق
صحيفتا "السفَت" و"النهار"اللبنانيتُت فما توافر ؿبتوانبا على شكل صور قابلة للتعديل والتخزين 

 1997.1سبوز11للحقبة الثانية وأعلنتا مبادرة توثيق ؿبتوانبا الكًتونيا يف ندوة عقدت يف بَتوت 
 أخباراينبغي التنويو إذل العديد من الصحف العربية اليومية تدير مواقع الكًتونية تقدم معظمها      

ربرير مستقلة  ةادراوصورا مث يف الصحيفة اؼبطبوعة وكتبت خصيصا ؽبا وال توجد أقسام خاصة أو 
ا يتصدر للطبعة االلكًتونية من الصحيفة بل ربرص الكثَت من الصحف على نشر القليل فب

يتم ربديث معظم ىذه اؼبواقع إال بعد صدور اعبريدة  صفحاهتا على موقعها االلكًتوين كما ال
بساعات كما إن التقنية اؼبستخدمة يف معظم ىذه اؼبواقع تعد بدائية فال توجد آليات للبحث يف 

ية تدار يتم التعامل مع النص العريب كنص وإمبا صورة لتوجد مساحات إعالن األرشيف وقل ما
 2من قبل برامج متخصصة لإلعالن االلكًتوين.

 
 
 

                                                           
 . 156،ص  2005دمحم الصادق عباس ،الصحافة والكمبيوتر ،الدار العربية للعلوم ،بَتوت ،(  1
  . 253ص، 2012، االردن ، دار اسامة  للنشر والتوزيع ، ولسي ،ايديولوجيا صحافة االنًتنتفؤاد اال( 2
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 عوامل ظهور الصحافة االلكرتونية  : 
يرى بعض الباحثُت أن ىناك عدة عوامل سانبت يف ظهور تطور الصحافة االلكًتونية تتمثل 

 فيما يلي:
 طيات .االرتفاع اؼبدىش عي قدرات اإلعالم اآلرل لطاقة الكمبيوتر على التخزين ومعاعبة اؼبع -
التقدم يف ؾبال ترقيم اؼبعطيات فكل معلومة مشفرة بشكل رقمي فبا منحها لغة عاؼبية حيث يبكن  -

نفل وتبادل اؼبعطيات الرقمية من نقطة إذل أخرى من العادل بدون النظر إذل اللغة األصلية اليت  
  كتبت هبا.

علومات بسهولة بدل ضغطها واليت سبكن من إرسال اؼبأزالت  تطور تقنية ضغط اؼبعلومات و -
 زبصيص مساحات كبَتة تعرقل من عملية إرسالو.

ظهور القارئ الرقمي الذي أصبح بفضل االطالع على األخبار واؼبعلومات يف اؼبواقع  -
ؼبا تتمتع بو من خصائص فنية كان يتم ربديثها ابستمرار وتوفرىا على كم ىائل من ،االلكًتونية

 تلفة .اؼبعلومات ويتم اقتنائها تفاعلية ـب
مواجهة الصحف اؼبكتوبة على اؼبستوى العاؼبي صعوبة كبَتة بسبب غالء مادة الورق والطباعة  -

   1وقلة اؼبادة اإلعالنية اليت فضلت التلفزيون واالنًتنت.
 انواع الصحافة االلكرتونية .ادلطلب الثالث :  

ا حبسب ماىو متداول سنلخص يف ىذا اؼبطلب انواع الصحافة االلكًتونية ؿباولُت بذلك حصرى
 عليو فهناك ثالث انواع مت اصباؽبا فيما يلي :

 
 
 

                                                           
-227ص ص، 2011،جامعة بسكرة ،ماسًت مذكرة  الطلبة كبو الصحافة االلكًتونية، اذباىات صبهور ،( قوراري صونية  1

228  . 
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 الصحافة االلكًتونية اؼبستقلة : -1
وىي عبارة عن صحيفة الكًتونية بصفة كلية وليست ؽبا نسخة ورقية موازية وال قناة تلفزيونية او 

اخراجها ،علقة بتحريرىا اداعية او وكالة انباء ترتبط هبا فهي الكًتونية حبثة يف كل العمليات اؼبت
 لذلك فهي صحيفة الكًتونية خالصة تنشر فقط على شبكة االنًتنت . ،وتوزيعها ونشرىا ...

 الصحافة االكًتونية اؼبوازية : -2
عبارة عن صحيفة او نسخة الكًتونية لطبعة ورقية موجودة او موازية لقناة اداعية او تلفزيونية 

او وكالة االنباء  bbc arabic .com ،arabia .net ،aljazeera.netمثل
associated press  وىناك من يسميها اؼبواقع مكملة ومدعمة لنسخة ورقية او لقناة اداعية

او تلفزيونية او وكالة االنباء وىي تقوم غالبا ابلًتويج ؽبذه الوسائل االعالمية خاصة تلك اليت 
ىي يف الغالب ربتوي على نفس ،اي ال يتم تغيَت ؿبتواىا ومضموهنا  ،تعد نسخة طبق االصل

اؼبضمون واحياان زبتلف عنها يف بعض اؼبضامُت . اما ابلزايدة او ابلنقصان مثل ما يتعلق 
 ابالعالانت وبعض اؼبقاالت .

 وحسب الًتتيب نصل اذل النوع الثالث للصحافة االلكًتونية واؼبعروف ب:
 :  citizen journalismصحافة اؼبواطن : 

عن شكل جديد من اشكال الصحافة االلكًتونية الذي ظهر بفعل التطور الذي  ىي عبارة      
تقنيات شبكة ،اجهزة ؿبمولة ؾبهزة بكامَتات ،كامَتات رقمية ،شهدتو تكنولوجيا االتصال 

وال ،)االنًتنت( واليت ااتحت عبمهور مستعملي وسائل االعالم امكانية اؼبشاركة يف ؿبتوايهتا 
ت اليت سبكن االفراد العاديُت من خالل عدة تقنيات بكتابة مقاالت سيما يف شبكة االنًتن

 bloggsاؼبدوانت االلكًتونية ،مثل منتدايت احملادثة االلكًتونية ،والتعبَت عن آرائهم بكل حرية 
ابالضافة اذل ،حبيث يبكن الي شخص ان يصمم موقعا شخصيا او مدونة الكًتونية خاصة بو ،

ومواقع الشبكة االجتماعية  my vidio ،youtube ،meta caféمواقع االفالم والفيديو 
 كموقع الفايس بوك ومواقع بث الفيديو .
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ىو مصطلح يشَت اذل ذلك النشاط الذي يقوم   journalismeوعليو فصحافة اؼبواطن       
ابنتاج منتوج اعالمي ،من خاللو اؼبواطن او اعبمهور العادي غَت احملًتف يف ميدان االعالم 

معاعبتو ونشره عرب تقنيات متعددة زبتلف عن طريقة الصحافة التقليدية . كما يبارسها اشخاص و 
تستعمل كمرادفة ؽبذا اؼبصطلح مثل "الصحافة ،ىواة مستعملون عاديون لوسائل االعالم 

"الصحافة الشعبية" ،" و"اعالم اعبمهور"  le journalisme participatifالتشاركية" "
صحافة اؽبواة اذل غَت ذلك من ،" le journalisme alternatifة "الصحافة البديل

التسميات . وقبد عدة مواقع اخبارية وصحف الكًتونية زبصص اقساما وصفحات ؼبسانبات 
مثل موقع "اسالم اونالين" الذي ىبصص ،القراء واؼبستعملُت يف اطار ما يسمى بصحافة اؼبواطن 

فراد اعبمهور ان يبثوا من خالؽبا الصور اليت يلتقطوهنا صفحة بعنوان :"عيون اؼبشاىد" .يبكن ال
 او االفالم اليت يصوروهنا واؼبقاالت اليت يكتبوهنا . 

هبدف توثيق جرائم ،م 2006وقد مت أتسيس الصفحة اثناء العدوان االسرائيلي على لبنان        
ما توفر صحف ك،لتجعل اؼبواطن كعُت انقلة لالحداث ،التخريب والتعذيب فور وقوعها 

الكًتونية "كالعربية نت" و"الواشنطن بوست" و"النيويورك اتيبز" للقراء امكانية التعليق على 
عرب مدوانت مرفقة دبواقعها االلكًتونية. لتظهر بعد ذلك ،مقاالهتا او نشر مسانباهتم ومقاالهتم 

ل مواد يف شكل ربمي amateur reportingصحافة جديدة اطلق عليها : صحافة اؽبواة 
يسجل االالف من االفراد خرباهتم ورؤاىم يف اؼبنتدايت االلكًتونية هبدف الوصول ،على الواب 

على تسيَت مبو وتطور اعبماعات  web logsوتعمل صحافة اؼبتجولُت ،اذل صباىَت عريضة 
 اؼبتواجدة يف ىذه النوعية من الصحافة أبساليب وطرق عديدة ...ويشار اذل ان ظاىرة اؼبتجولُت

واليت تعٍت الدخول اذل اؼبواقع ظهرت خالل السنوات االخَتة  webloggersاو البلوجرز 
ولكنها نشطت واصبحت ملحوظة على الشبكة عقب احداث اغبادي عشر من سبتمرب 

خالل غزو العراق وازداد استعماؽبا يف البيئة العربية بعد  متظتعاابلوالايت اؼبتحدة االمريكية مث 
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تونس ،م )مصر 2011االحتجاجات اليت عرفتها عدة دول عربية مطلع سنة موجة الثورات و 
 اليمن ..(  .،البحرين ،ليبيا ،

وقبد بعض الباحثُت اآلخرين يقدمون تقسيما آخر للصحف االلكًتونية وفقا ؼبعايَت اخرى       
يتها الصحف االلكًتونية تبعا ؼبدى استقالليتها او تبع الفنزياذ يقسم الباحث صاحل زيد 
 ؼبؤسسات اعالمية قائمة اذل :

I - النشر الصحفي اؼبوازي : وفيو يكون النشر االلكًتوين موازاي للنشر اؼبطبوع حبيث تكون
 الصحيفة االلكًتونية عبارة عن نسخة كاملة من الصحيفة اؼبطبوعة ابستثناء اؼبواد االعالنية .

II -نشر اجزاء من موادىا الصحفية عرب النشر الصحفي اعبزئي :وفيو تقوم الصحف اؼبطبوعة ب
الشبكة االلكًتونية ويعمد اذل ىذا النوع بعض الناشرين هبدف ترويج النسخ اؼبطبوعة من 
اصداراهتم حبيث وجدان فبا سبق ذكره اعاله اهنم متصلون ابؼبواقع االخبارية اليت سبلكها 

" bbcعالمية واالذاعية والتلفزيونية كالفضائيات االخبارية "العربية" و"اعبزيرة" وال"اؼبؤسسات اال
" وكبوىا وتتسم مثل ىذه اؼبواقع عادة بعدد من اؼبواصفات منها الًتويج للمؤسسة cnnوال "

واعادة انتاج احملتوى الذي تقدمو اؼبؤسسة ،االعالمية اليت تتكامل معها وتدعم دورىا ورسالتها 
م بشكل اخر لتحقيق الغاية اؼبستوردة من الرسالة . وغالبا فان "ىذا الشكل من الصحف ال اال

ينتج اوينشر مادة اعالمية او صحفية غَت منتجة يف مؤسساهتا االصلية اال يف نطاق ضيق وغَت 
 رئيسي."

 واالن نعود اذل النوع الثالث حسب تقسيم الباحث صاحل :
III -اػباص : ويف ىذا النوع ال يكون يف اؼبادة الصحفية اؼبنشورة  النشر الصحفي االلكًتوين

حيث تظهر الصحيفة بشكل مباشر من خالل النشر عرب االنًتنت ،االلكًتونية اصل مطبوع 
وىو ما يصدق على الصحف االلكًتونية اليت تصدر مستقلة على على الشبكة يف ادارهتا ،فقط 

عبريدة وغَتىا . وىذا الشكل االيت سنوضح من ا ،وطرق تنفيذىا ومثال ذلك : صحف ايالف 
 خاللو االنواع اؼبختلفة للصحافة االلكًتونية :
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 1.( : يبثل انواع الصحافة االلكًتونية 1الشكل )
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و ،سلبياهتا ، ادلعايري والضوابط اليت حتكمها،الصحافة االلكرتونية عوامل تطورىا ادلبحث الثاين:
 اجيابياهتا .

 عوامل تطور الصحيفة االلكرتونية : لب االول :ادلط
دل يكن ظهور الصحافة االلكًتونية قائما بذاتو بل جاءت مكملة لسابقتها الصحافة الورقية         

وىذا يعود للعومل اليت ساعدت يف ظهورىا واحتالؽبا اؼبكانة اليت ىي عليها ويبكن اصبال ىاتو 
 العوامل يف ما يلي :

ونية ليست يف حاجة اذل اؼبرور على االجراءات االدارية .مثل الصحف اؼبطبوعة  الصحافة االلكًت  -
كاجراءات اغبصول على رخصة من اؽبيئات االدارية الوصية )وزارة االعالم او الداخلية (وايداع 

كما اهنا مستقلة منحيث االشهارت اليت ،نسخ يف اؽبيئات التابعة للمصاحل اغبكومية ؼبراقبتها 
ها ومن ضغوط الضرائب والطبع اليت ذبعل عادة اعبريدة اتبعة وخاضعة للدولة تتحصل علي

 واعبهات اؼبمولة ؽبا.
التطور التكنولوجي وما صاحبو من ثورة معلوماتية واتصالية غَت تقريبا كل مناحي اغبياة وليس  -

 فقط ؾبال الصحافة واالعالم وما نتج عنها من تطبيقات وخدمات اعالمية حديثة.
كوهنا متنافسا الفراد من اؼبضايقات اليت يتعرضون ؽبا ومنربا للحرايت اؼبقهورة واؼبهمشة اليت نظرا ل -

 عرب وسائل االعالم التقليدية فقد عرفت تطورا وانتشارا متقطع النظَت. دل تتح ؽبا الفرصة للتعبَت
مارسة على الضغوط اؼبختلفة من طرف )السياسيُت او اجملمعات اؼبالكة لوسائل االعالم...( اؼب -

حرية الرأي والتعبَت وحرية الصحافة سواءا كانت ضغوط سياسية او اقتصادية)منح وتوزيع 
ؿباصرة مصادر الصحفي لتضيق فرص حصولو على اؼبعلومات والسبق ،الضرائب،االشهارات

الصحفي...(وىي الضغوط اليت سانبت يف ىروب وتوجو عدد كبَت من الصحفيُت اذل الصحف 
 ثا عن اغبرية اؼبفقودة .االلكًتونية حب

استغالل الصحافة االلكًتونية للتقنيات التكنولوجيا اؼبستحدثة ابستمرارمثل امكانية الًتصبة اذل  -
اللغات االخرى وامكانية ادراج الصفحات ؼبسانبة القراء)صفحات تفاعلية(ومدوانت الكًتونية 
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القضااي وىو مايبكن القائمُت على ومنتدايت الكًتونية تتيح للقراء النقاش واغبوار حول ـبتلف 
الصحيفة من معرفة وجهات النظر ورد فعل القراء على عكس الوسائل االعالمية االخرى اليت 

 تتطلب وقت ؼبعرفة رجع صدى ؿبتواىا االعالمي .
عدم احتياجها المكانيات ضخمة على غرار الصحافة الورقية كاالدارات الضخمة واالقسام  -

 التجهيزات اؼبختلفة.اؼبتعددة للصحفيُت و 
ارتباط توزيعها وقرائتها  بشبكة االنًتنت اليت تتميز بتخطيها لكل اغبدود اعبغرافية واللغوية   -

فبا هبعل الصحافة االلكًتونية تتميز ابلطابع العاؼبي او الكوكيب متحررة بذالك من ،والثقافية..
 معوقات التوزيع والنشر.

وادلة تتيح امكانية االطالع على كل اعبرائد والصحف  partailsظهور مواقع الكًتونية وبواابت -
االلكًتونية وطنية واجنبية حيث قبدىا مرتبة بطريقة ذبعل استعماؽبا عمليا وسهال للغاية 

 فاؼبستعمل يشعر براحة وىو يطلع على كل اعبرائد.
ما هبعلها عملية سهولة العودة اذل الوراء ا واذل الصفحات السابقة يف اعبريدة االلكًتونية وىو  -

 اكثر واستعماؽبا اكثر مرونة من نظَتهتا الورقية .
تلعب دورا كبَتا يف الًتويج للصحف االلكًتونية واؼبواقع االخبارية اليت سبتلكها فغالبا ماوبيل  -

مقدموا الربامج عرب الفضائيات مشاىدي القناة اذل موقع تقنيات الروابط واؼبلتميداي والنصوص 
فان ىذا التوجيو للمشاىدين لالطالع على اؼبواقع االلكًتونية والصحف ساىم الفائقة وؽبذا 

 ىذه الصحف االلكًتونية وابلتارل تطورىا. ئيةو مقر بشكل كبَت يف توسيع قاعدة 
الصحف االلكًتونية ؽبا القدرة على تعديل ؿبتواىا يف اي غبظة خاصة يف حالة تبُت ازل انشر غَت  -

ل يستحق النشر الفوري وىو ما ال يتوفر يف الصحافة الورقية صحيح او حدث طارئ جديد عاج
 newفمثال موقع ،اليت يتوجب عليها اذل غاية صدور العدد اؼبوارل لتصحيح او تصويب خرب ما 

york times  لكًتونيةاإلدقائق لذلك يبكن القول ان الصحافة  10يقوم بتعديالت كل 
 . اآلنيةات تتميز ابؼبرونة والقابلية ؼبسايرة اؼبستجد
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ويف وقت وجيز مهما كان ،يبكن عرب الصحافة االلكًتونية تقاسم االخبار واؼبعلومات بُت القراء  -
مكانو حيث اصبحت لدى القارئ الفرصة لتمرير اػبرب الذي يريده اذل العديد من اصدقائو دبجرد 

 . forwardالضغط على زر واحد وىو 
مكانية االطالع عليو يف اي وقت بينما ينتهي اػبرب يف اػبرب يف الصحيفة االلكًتونية ال يبوت ال -

القناة الفضائية ابذاعتو كما يبكن للقارئ االطالع عليو من االرشيف حىت بعد مرور اايم او 
 شهور عليو .

معرفة اؼبستخدم من اي دولة والوقت الذي استغرقو يف كل صفحة وماىي الصفحات اليت اطلع  -
ومعرفة اكرب ،صائيات عن اىتمام القراء وميوؽبم للمادة اؼبكتوبة فبا يساعد يف عمل اح،عليها 

االخبار نسبة يف القراءة وىو ما يقوم بو عدد كبَت من اؼبواقع بشكل يومي مثل ايالف واسالم 
بوست  الواشنطنصحيفة  ،وكدا مواقع صحيفة اغبياة اللندنية ،وميدل ايست اونالين ،اونالين 

 .mostpopular articlesاكثر قراءة  التااؼبقتقدم االمريكية ونيويورك اتيبز 
سبكن الصحافة االلكًتونية من اكتشاف اؼبواىب واالشخاص اليت ؽبم مواىب وابداعات يف  -

وىو ما قد ال يوجد يف الصحف الورقية من شأهنا ان تقتل تلك االبداعات ولذلك ،الكتابة 
بة واؼببدعة اليت نبشت من طرف الصحف الصحف االلكًتونية ؽبا الفضل يف ابراز االقالم الشا

او "انشر مقالك" مثل ؾبلة ،اؼبطبوعة فمثال قبد يف عدة صحف الكًتونية عنوان "اضف مقاال" 
 اغبرية االلكًتونية .

 األخرىتساىم الصحافة االلكًتونية يف تقدمي وتسويق الصورة اغبقيقية لبلد ابلنسبة للبلدان  -
خاصة ابلنسبة للصحف الثقافية ،كل مكان   إذللوصول بفضل طابعها العاؼبي وقدرهتا ل،

 اؼبغًتبُت . وأبنائوتساىم يف ربقيق التواصل بُت البلد  أهناكما ،واؼبتخصصة يف الشؤون السياحية 
زطبا قواي للحراك السياسي بسبب اغبرية واؼبساحة الشاسعة اليت  أعطتالصحافة االلكًتونية  -

والقوميات على ىذه الصحف اليت وسعت النقاش فيما واعبماعات  األحزاب فأقبلت،تتيحها 
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بينها كون كل طرف راح يسعى اذل ربسُت بنية خطابو ابلتوازي مع الطرف االخر اؼبنافس او 
 اؼبعادي .

على االعالانت اؼببوبة  عاالطالعرب الصحف االلكًتونية فيتم  اإلعالانتسهولة االطالع على  -
ى ما يشاء من اعالانت وعلى مايبحث عنو فلن نضطر بسهولة حيث يبكن للقارئ االطالع عل

اذل قراءة اعمدة نصوص ال هناية ؽبا كي قبد الشقة او السيارة اليت كبلم ابقتنائها بل شبة مقاييس 
ويتم تسيَت ىذه اؼبهمة  ،للبحث سبكننا من الوقوع على صبلة من اػبَتات يف غضون ثالث ثوان

ـبتاراتو االعالنية صباحا ابالتصال بقسم اػبدمات ويوفر اذ يستطيع اؼبشًتك اغبصول على  لياآ
فيستطيع استعراض االف االعالانت اؼببوبة الواردة يف ،ىذا الوضع عاملي الوقت والفاعلية 

الواشنطن بوست يف حُت اننا يف الصحف الورقية نضطر لقراءة كل االعالانت لنحصل على ما 
  1نريد .
 فيما يلي :  أيضاعوامل تطورىا  إذل اإلشارة ويبكننا التطرق و      
  العامل التقٍت :حيث تقدمت تكنولوجيا اغباسوب بربؾبتها اؼبختلفة وتطورات قواعد البياانت

 نقل النصوص شبكيا فبا ساعد على ازدىار الصحافة عرب االنًتنت . ؾباالتيف 
 األموال العامل االقتصادي :فالعوؼبة االقتصادية اصبحت تتطلب سرعة يف حركة رؤوس 

 اهنبيتأوالسلع وىو ما يتطلب سرعة تدفيق اؼبعلومات لكون اؼبعلومة يف حد ذاهتا سلعة تتزايد 
 يوميا .

  العامل السياسي :وتتمثل يف االستخدام اؼبتزايد لوسائل اإلعالم من طرف السلطات
 هبدف أحكام قبضتها على األمور يف البالد وحفظ االستقرار .،السياسية 

 الانت :رغبت الصحف يف االشًتاك يف شبكة االنًتنت هبدف اغبصول على عائدات اإلع
 2عائدات ىائلة من اإلعالانت اليت تنشر على االنًتنت .

                                                           
 . 86-79ص،  2012،اعبزائر ،دار الكتاب اغبديث ،الصحافة االلكًتونية والتطبيقات االعالمية اغبديثة ،(ابراىيم بعزيز  1
 . 57( فتيحة تالالت ،لطيفة بيقة ، الصحافة يف ظل منافسة الصحف االلكًتونية ، مرجع سابق ص 2
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 الصحافة االلكرتونية . ادلعايري والضوابط اليت حتكم ادلطلب الثاين : 
 وضوابط نذكر منها بعدة معايَت األخرىسبيزت الصحافة االلكًتونية عن غَتىا من اؼبواقع            

 ما يلي :
 ىي :  أقسامواليت تندرج ضمنها عدة  معايري مهنية : -1

استعمال قوالب العمل الصحفي مثل اػبرب والتحقيق واغبوار ... اخل وىذا ال يعٍت عدم التعامل  -
 مع قوالب مغايرة تفرضها طبيعة الوسيلة اعبديدة .

 رات موضوعات ميدانية كتغطية  الندوات واؼبؤسب إنتاج -
يكون الصحفيون العاملون يف اؼبواقع ؿبًتفُت ال ىواة ومن ابرز ؿبددات  أناالحًتاف:  دبعٌت  -

 االحًتاف ىي :
  التفرغ 
  الكفاءة اؼبهنية 
  مؤسسة صحفية على االنًتنت إذلاػبربة اؼبًتاكمة واؼبؤسسية دبعٌت االنتماء 

 وتتمثل يف : الصحيفة أومعايري تتعلق ابدلؤسسة  -2
 ة وتربز يف :معايَت فني - أ

 و التكشيف. لألرشفةوجود نظام ابؼبوقع  -
ؿبدد يبنع عمليات القرصنة واالخًتاق بصورة مبدئية ويقصد بذالك وجود نظام  أتميٍتوجود نظام  -

 وخطط وليس ضمان عدم االخًتاق.
 وجود "سَتفر" خادم مستقل للموقع -
مواقع التصفح العاؼبية مثل يبكن ربديده من خالل متابعة  معايَت تتعلق بعدد الزوار:وىو ما - ب

 ومن خالل ىذه اؼبواقع يبكن التعرف على: alexiaموقع 
  .عدد الزوار -
 عدد اعبلسات اليت سبت على اؼبوقع. -
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 البلدان اليت سبت زايرة اؼبوقع منها. لكوكذمعدل الزايرات اليت سبت للموقع  -
ؼبوقع وقابل للمراجعة من قبل معايَت مالية:ويشمل وجود نظام سبويلي واضح وؿبدد للمؤسسة أو ا -ج

 اعبهات اؼبختصة.
معايَت قانونية :تتعلق ابلوضع القانوين للمؤسسة ابلصورة اليت تضمن الوفاء ابغبقوق اؼبالية  -د

والقانونية للعاملُت فيها ويكفي أن تصدير من خالل أن الشكل يتيح القانون ويضمن ؿباسبة 
  1أصحاب اؼبؤسسة ماداي وقانونيا عليو.

 اجيابيات وسلبيات الصحافة االلكرتونية . :ثالثطلب الادل
  : االجيابيات 
سرعة انتشار اؼبعلومات ووصوؽبا اذل اكرب شروبة فبكنة ؿبليا واقليميا السرعة :  -1

 ودوليا يف اقل وقت واقل تكلفة .
وسهولة التواصل ،سرعة استجابة القارئ ؼبا يعرضو من اخبار  التفاعلية السريعة : -0

والتعليق على اػبرب االلكًتوين يزيد  دالنقكما ان توفر ،ي بُت الصحفي القارئ وعرض الرأ
 من مستوى اؼبشاركة االهبابية للقارئ .

فتتيح الصحيفة االلكًتونية مرونة كبَتة يف التعامل  ادلرونة يف التعامل مع اخلرب : -3
 مع اػبرب من حيث سرعة ربديثو او تعديلو .

فالصحيفة االلكًتونية تستطيع   معرتف بو :سهولة احلصول على تقييم دويل -4
وذلك عن طريق ترتيب موقع "اليكسا" للصحف  ،اغبصول على تقييم دورل معًتف بو 

لتتعرف على ترتيبها ابلنسبة للصحف االخرى سواء عربية او اقليمية ،واؼبواقع االلكًتونية 
 ،كث على صفحاهتا ومدة اؼب ،وعدد الزايرات لصفحتها ،وكذلك عدد الزوار ،او دولية 

وما اذل ذلك من ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يتم التعرف على مؤشراهتا بعكس سباما الصحف 
                                                           

زبصص صحافة مكتوبة  ،ماسًت ،مذكرةاتثَت االعالم اعبديد على حرية التعبَت يف اعبزائر، اقصاصي دمحم ،(مهداوي ػبضر 1
  ص،  2016، ادرار،
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الورقية اليت ربتاج اذل شركات احباث وجهد وفًتة طويلة للحصول على تقييم لتلك اؼبعايَت 
 السالف ذكرىا .

ية على الكتاب ال تقتصر الصحافة االلكًتوناستيعاب اكرب للموىوبني وادلهتمني : -5
اؼبشهورين او اؼبعتمدين لديها فقط كما ىو اغبال يف الصحف الورقية وامبا يتسع اجملال 

وكافة شرائح اجملتمع بصورة اكرب من ،لديها لتفرد مساحات خاصة للهواة واالقالم الشابة 
 نظَتهتا الورقية .

واؼبال  تتخطى حواجز الوقت واعبهد ختطي القيود يف الصحافة االلكرتونية : -6
 ؼبتابعيها .

وىي ميزة تعٍت انو يبكن استحضار الصحيفة االلكًتونية يف اي وقت التوفر:  -7
 . ومىت شاء القارئ  ومن اي دولة يف وقت قصَت،

سبكنت لصحافة االلكًتونية منخلق ؾبتمعات اجياد جمتمعات متجانسة االىتمام: -8
ق االنسان على اؼبستوى مثل قضااي حقو ،متجانسة عربية ودولية  صحفية حول قضية ما

 العاؼبي.
توفرالصحافة االلكًتونية ارشيفا وقاعدة معلوماتية قاعدة معلوماتية  ضخمة : -9

 للصحفي يف كل وقت.
الرأي فاحتواء الصحافة االلكًتونية على استطالعات استطالعات الراي : -11

 دون قلق . يوأر تعطي مساحة كبَتة للقارئ من ابداء   واستفتاءات
عدم حاجة ادارة الصحيفة االلكًتونية اذل مقر واحد اثبت وبوي  كانية:ادلرونة ادل -11

 كل الكوادر.
يبكن  من ،فعن طريق خدمات الوسائط اؼبتعددة )الصوت الفيديو(قوالب متميزة: -10

 خالؽبا دعم اؼبضمون النصي بطريقة زبدم الشكل واؼبضمون معا.
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 :السلبيات 
 ضرورة السرعة يف نشر االخبار االلكرتونية: -1
يف حالة عدم التاكد والتثبت من  قد يؤدي اذل فقدان اؼبصداقية،ىو سالح ذو حدين و 

 بعكس الصحافة الورقية اليت لديها وقت اكثر للتاكد من مصداقية اؼبنشور.،صحة مانشر 
 :عدم خضوعها للرقابة -2

اال اهنا  قد تصبح   سلبية يف عدد ،ابلرغم من اهنا تكون ميزة للصحف االلكًتونية 
فتعمد اذل نشر االخبار ،صحف غَت اؼبسؤولة بقواعد الضمَت الصحفي  اؼبهٍت من ال

 او هتدد السلم األمٍت أو االجتماعي.،او مضللة ،غَت الصحيحة 
 نقص العمالة البشرية:  -3

بعض من اؼبؤسسات الصحفية االلكًتونية عمدت إذل تناقص عدد اؼبوارد البشرية يف 
 يهم يف الوضع اعبديد.لعدم حاجتها إل،اؼبؤسسة اإلعالمية 

 :الفوارق التقنية -4
نتج عنو ’ومنها بعض الدول العربية ’فعدم توفر اإلمكانيات التقنية يف الدول النامية 

 فروق يف جودة شكل ومضمون ما يقدم يف الصحيفة االلكًتونية
 (:أعطال )االنرتنت -5

عنو عدم  فبا ينج ،يف أي دولة  نًتنتأللقد وبدث عطل ألي من الكابالت اؼبغذية 
 القدرة على تصفح اعبريدة عرب االنًتنت.

 :إمكانية احلجب -6
وان كان ،أو جريدة معينة من الظهور يف نطاقها ،يبكن ألي دولة أن ربجب موقعا معينا 

 1يبكن التغلب على ذالك عن طريق ؾبموعة من الطرق  مثل استخدام الربوكسييات.
                                                           

 ،ماسًت ،مذكرة لكًتونية وأتثَته على اؼبقروئية الخراج الصحفي يف الصحافة االا،كديدة صبعة ،( قويدري عبد اغبليم  1
 . 79-76ص  ،م 2016،جامعة ادرار 
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 خالصة الفصل : 
فقد  ،ية كامتداد لنظَتهتا الصحافة اؼبطبوعة ومكملة لنقائصهاجاءت الصحافة االلكًتون      

كما ىو اغبال يف ؿباولة حصر ،دارت عدة اختالفات الراء الباحثُت حول اهباد تعريف موحد ؽبا 
كما سبيزت الصحافة االلكًتونية دبجموعة من اػبصائص والسمات السابقة الذكر يف   ،انواعها

ن ظهورىا بدأ نتيجة لظهور االنًتنت ابالضافة لعدة عوامل حيث ا ،ؿبتوى الفصل اؼبخصص ؽبا
ساعدت يف تطورىا وبروزىا كمنافس قوي لقراء الصحف اؼبطبوعة ما أكسبها اؼبكانة اليت ىي 

لكن ىذا لن يتم االبعد مواجهتها للتحدايت اليت عرقلت من تطورىا خاصة يف ،عليها االن 
ىذا التقدم دل تسلم الصحافة االلكًتونية ىي االخَتة من بداايهتا االوذل للظهور . وابلرغم من كل 

اعبانب السليب على غرار وجود عدد كبَت من االهبابيات الناذبة عن أتثَتىا على اعبمهور اؼبتلقي 
 .ا مثل نظَتهتا الصحافة اؼبطبوعة ؼبوادىا االعالمية ابي شكل من االشكال مثله

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

تونس يف االلكرونية الصحافة

 

III-     : الصحافة االلكرتونية يف تونس ادلبحث األول 
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سنعرج يف ىذا الفصل على العناصر االتية الذكر اؼبتعلقة ابلصحافة االلكًتونية بصفة عامة      
ويف تونس بصفة خاصة والن مفهومها قد سبق ان تطرقنا لو يف الفصل الثاين سنحاول تسليط 
الضوء على بعض تعريفات الصحافة االلكًتونية يف تونس ونشأهتا واىم السمات اليت تتميز هبا 

 لصحافة االلكًتونية واىم التحدايت اليت تتعرض ؽبا ىاذه الصحافة .ا
 الصحافة االلكرتونية يف تونس .ادلبحث االول :
 تعريف الصحافة التونسية .ادلطلب االول :

شهدت مواقع الصحافة االلكًتونية التونسية تزايدا كبَتا يف اعدادىا بعد سقوط نظام زين     
ذا التزايد يرافقو الكثَت من االشكاليات القانونية واؼبهنية اؼبتعلقة هبذه العابدين بن علي غَت ان ى

الصحافة .السيما يف بلد كانت منظمات حقوقية عديدة تصنفو ضمن قائمة اعداء االنًتنت نظرا 
 لتشديد نظام بن علي الرقابة على االعالم دبختلف ؾباالتو .

يناير/جانفي وبعدىا  14ونية تطور أثناء ثورة وحسب اؼبعطيات اؼبتوفرة فان عدد الصحف االلكًت 
مباشرة بشكل ملحوظ نظرا لتسارع األحداث يف تلك الفًتة وربرر االعالم من القيود اليت كانت 
مفروضة عليو وىذا ما أكدت عليو اؽبيئة العليا إلصالح اإلعالم واالتصال يف تقريرىا الصادر يف 

اذل صعوبة جرد الصحف االلكًتونية واضحا للعيان اذ  لكن اؽبيئة اشارت يف التقرير 2012ابريل 
دل تعد مقتصرة كما كان عليو اغبال قبل الثورة على نسخ الكًتونية  للصحف الورقية أو مواقع 

 1اعة .ذت التلفزيون واالاتبعة حملطا
  

                                                           

 .  15:33على الساعة ، 06/05/2020بتاريخ ،  WWW.DW.COMيف اؼبوقع  ،( صابرين بن صبعة  1

http://www.dw.com/
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  نشأة الصحافة التونسية .ادلطلب الثاين : 
عديدة دل سبنعو ال قوانُت الصحافة الزجرية وال  ان االعالم التونسي عرف فًتات  ازدىار       

التقيحات وال األوامر اعبائزة وال الضمان اؼبارل، وكلها استخدمت فًتة االستعمار من االضطالع 
بدور البناء والنهوض وتوعية الشعب كما تفنن اإلعالم التونسي يف ابتكار ـبتلف الوسائل من 

كن الصحف التونسية أبقل جودة رغم صعوبة اؼبهمة أجل االضطالع بواجب بناء الوطن، فلم ت
أنو يذكر أن اعبرائد كانت تتخذ من مقرات اؼبطابع أو دكاكُت  وقتها وقلة اإلمكانيات حىت

اغبرف التقليدية مقرات الجتماع ىيئات التحرير ومقرات متنقلة اعبرائد رغم الوجود الفرنسي اال 
ظهور رواد اإلصالح التونسية من على ابشا حامية، أن الصحافة  التونسية مبت وتطورت كما أن 

دور  ةينيوتر والقية ادصاؼبطاىر صفر وغَتىم فبن اقببتهم اؼبؤسستان اللتان قامتا ابلعمل الوطٍت نبا 
كبَت يف أثراء اغبياة الفكرية بتونس وأتثَت ىذه النخب ابغبياة السياسية والرفع من مستوى 

 الصحافة التونسية. 
رض من ىذا البحث ىو إبراز الدور الكبَت الذي قامت بو الصحافة التونسية يف ان الغ      

دعمها لنضال الشعوب العربية اػباضعة لالستعمار بصفة عامة والعمل على نضَته القضية 
اعبزائرية على وجو اػبصوص، فتونس فور حصوؽبا على االستقالل دل تتوقف عن أتييدىا للجزائر 

حريرية اليت اعتربهتا رد فعل طبيعي اعبزائريُت كما سخرت تونس نشراهتا واالعًتاف ابلثورة الت
 الصحفية للتعريف ابلثورة اعبزائرية. 

مثلت الصحافة التونسية وعاء تطورت فيو الثقافة التونسية وفضاء تبلورت من خاللو فكرة       
ة التونسية واتريخ الثورة الوطنية دبختلف أبعادىا لذلك فإنو ال يبكن دراسة اتريخ اغبركة الوطني

اعبزائرية دون االعتماد على الصحافة التونسية اؼبقروءة واؼبسموعة ألهنا سبثل سندا مهما يف  
تسجيل الوقائع االجتماعية والتارىبية واؼبالحظ أَن الصحافة التونسية اىتمت ابلقضية اعبزائرية 

ثورة تنشر أخبارىا السياسية وخالل الثورة اعبزائرية كانت انطقة ابسم ال1954 قبل سنة
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لقد ظهرت الصحافة العربية يف  1والعسكرية وتقوم ؽبا ابلدعاية على اؼبستوى الداخلي واػبارجي.
تونس يف وقت بدأ فيو العادل اإلسالمي يستفيق من ركوده وىبرج من عهد االكبطاط إذل عهد 

يف خدمة النهضة وسبيزت  النهضة لذلك كانت الصحافة ابلنسبة لباعثيها من التونسيُت أداة
الصحافة التونسية عند نشأهتا ابلطبع اإلصالحي، وتركز اىتمام الصحف اإلصالحية التونسية 

 على التفكَت يف اسباب تقهقر اؼبسلمُت وبروز اذباىان رائسيان لتحليل ىذه األسباب :
يسيا يف فهناك بعض الصحف اليت اعتربت زبلي اؼبسلمُت عن دينهم  الصحيح سببا رئ     

اكبطاطهم لذلك عملت ابػبصوص على نقد العادات والتقاليد ودعت إذل العودة لتطبيق أحكام 
القرآن الكرمي، وىناك صحف أخرى ترى تقهقر األمة اإلسالمية يرجع إذل ترك اؼبسلمُت ألسباب 

ية العلم واؼبعرفة وابتعادىم عن الصناعة والتجارة يف حُت قامت حضارهتم يف عهودىا الصناع
والتجارية واؼبخًتعات الكثَتة استنبطوىا من بُت الصحف التونسية اليت كان ؽبا صدى واسع ودور 

  2فبيز يف التعريف ابلقضية الوطنية على مبدأ الدين واالىتمام دبصَت حول اؼبغرب العريب.
  

                                                           
)د.س( ، 2عدد،جامعة اعبيالرل اليابس ،لة اؼبغاربية للدراسات التارىبية واالجتماعية اجمل ،صحيفة الصباح ،( لطيفة عبود  1
 . 124ص،
 . 125ص ،( اؼبرجع السابق  2
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 خصائص ومسات الصحافة االلكرتونية.: ثالثادلطلب ال
لكًتونية الكثَت من االختالفات عن بيئة عمل الصحافة ربمل بيئة عمل الصحافة اال      

اؼبطبوعة وقد كتب الكثَتون عن خصائص وظبات بيئة عمل الصحافة االلكًتونية السائدة  
 كالتارل:

 تعدد الوسائط : -اوال
اذا كان الراديو يقدم الصوت والتليفزيون يقدم الصوت والصورة  والصحافة اؼبطبوعة تقدم         

الصحافة االلكًتونية ىي الوسيلة الوحيدة اليت ابمكاهنا تقدمي الثالثة معا بشكل  النص فان
اذل ان ادوات فبارسة الصحافة االلكًتونية  لكذمًتابط ويف قمة االنسجام واالفادة اؼبتبادلة ويعود 

الذي يتم فيو صبع وزبزين وبث صبيع ،تعتمد ابالساس على التعامل مع احملتوى اؼبخزن رقميا 
كال اؼبعلومات ويعتربىا ذات طبيعة واحدة بغض النظر عن ما اذا كانت صوات او صورة او اش

نص ومن مث هبعل من السهل ان تضع ملفا رقميا على حاسب او موقع ابالنًتنت بداخلو نص 
او صوت او صورة والتحدي االكرب امام الصحفي ىنا ىوامتالك مهارات التعامل مع االدوات 

والبصرية واؼبكتوبة مث القدرة على تكوين رؤية تستطيع صهر كل ىذه اؼبواد يف  واالجهزة السمعية
 بوتقة واحدة زبدم اعبمهور.

 التفاعل وادلشاركة: -اثنيا
يف الصحافة اؼبطبوعة يكون التفاعل الوحيد يب القارئ واعبريدة ىو النظر اذل اؼبادة اليت       

ويف التليفيزيون هبلس ويتلقى بسلبية  ،مام واػبلف تستهويو مث القراءة وتقليب الصفحات اذل اال
فاذا كانت ىناك ؿباوالت لنشر مايعرف ابلتليفيزيون التفاعلي لكن الصحافة  يداع ماكل 

االلكًتونية تسمح ؼبستوى غَت مسبوق من التفاعل يبدا دبجرد البحث يف ؾبموعة من النصوص 
اؼبباشرة والفورية للصحفي او مصدر اؼبعلومة  واالختيار فيما بينها ينتهي ابمكان توجيو االسئلة

 نفسو او التدخل للمشاركة يف استطالعات الراي واغبوارات اغبية مع االخرين حول ما يقرا.
 التمكني :  -اثلثا
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لكن ،يف الصحافة اؼبطبوعة ليس اعبمهور خيار سوى قراءة ماىو مكتوب ابلصحيفة        
كُت اعبمهور من بسط نفوذه على اؼبادة اؼبقدمة وعملية الصحافة االلكًتونية تقبل بفكرة سب

االتصال ككل من خالل االختيار مابُت الصوت والصورة والنص اؼبوجود مع احملتوى الصحفي 
سواء كانت اخبار او تقارير او ربليالت  واؼبصادر اؼبتعددة فالقارئ ليس امامو قصة اخبارية 

قصص اليت نشرت  على اؼبوضوع نفسو يف السابق واحدة فقط حول القضية بل بُت يديو كل ال
وروابط ؼبواقع اخرى يبكنو ان هبد بيها معلومات اضافية وبُت يديو ايضا خدمات متعددة يبكنو 

 االختيار من بينها.
 اخلدمات ادلضافة القائمة على السرعة: -رابعا

فوفة على الورق واذا  يبكن للصحيفة اؼبطبوعة ان تقدم شيئا خارج سطور اغبرب اؼبص ال        
كانت ىناك خدمة ما فعلى اعبمهور االتصال ابلصحيفة واالنتظار للعدد التارل ليبحث عن 
اػبدمة ؼبن بيئة عمل الصحافة االلكًتونية تقدم للجمهور سلسلة من اػبدمات القيمة اؼبضافة 

تصال اللحظية او القائمة على فكرة السرعة او االنية فالصحيفة ابمكاهنا ان تلعب دور حلقة اال
االنية بُت صبهورىا عرب حلقات النقاش وغرف احملادثة ومنتدايت اغبوار وقوائم الربيد 

وتستطيع مضاعفة القدرة على التحقق من الوقائع بشكل فوري عرب تعدد اؼبصادر ،وغَتىا
لتطور واالحاالت اؼبوجودة على اؼبوقع وتستطيع القيام خبدمة التحديث الفوري للمعلومات تبعا 

 االحداث
 الشخصنة: -خامسا
ال تستطيع الصحيفة اؼبطبوعة ان تقدم نسخة مفصلة او معدة حسب احتياجات كل        

قارئ على حدا بيد ان بيئة عمل الصحافة االلكًتونية دبا ربملو من مرونة واعتماد كثيف على 
ن وبدد لنفسو وبشكل تكنولوجيا اؼبعلومات ابمكاهنا ان ذبعل كل زائر للموقع  قادرا على ا

      شخصي الشكل الذي يريد ان يرى بيو اؼبوقع فَتكز على ابواب ومواد بعينها ووبجب اخرى 
وابمكانو ايضا تعديلو ،يف اي وقت يرغبو لكذوينتقي بعض اػبدمات ويلغي االخرى ويقوم بكل 
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تو الشخصية وقت مايشاء ويف كل االحوال ىو يتلقى ويستمع ويشاىد ما يتوافق مع اختيارا
 وليس ما يقوم اؼبوقع ببثو .

 احلدود ادلفتوحة: -سادسا
يف الصحافة اؼبطبوعة يواجو احملررون عادة مشكلة ؿبدودية اؼبساحة اؼبخصصة للنشر وىذه         

اؼبشكلة ليست موجودة يف الصحافة االلكًتونية بسبب خاصية اغبدود اؼبفتوحة فمساحات 
ى اغباسبات اػبادمة اليت تدير اؼبواقع ال ذبعل ىناك قيود تقريبا تتعلق التخزين اؽبائلة اؼبوجودة عل

ان تكنولوجيات االنًتنت خاصة  لكلذيضاف ،ابؼبساحة او حبجم اؼبقال او عدد االخبار
تكنولوجيا النص الفائق والروابط النشطة تسمح بتكوين نسيج متنوع وذو اطراف وتفريعات ال 

 1.يتجمع لدى الصحيفة من معلومات هنائية تسمح ابستيعاب صبيع ما

وتتمثل ايضا يف خصائص كثَتة تنفرد هبا عن غَتىا من الوسائل االعالمية االخرى وتتمثل يف     
 ما يلي:

 امكانية تعديل احملتوى وتصحيح االخطاء يف حينيها . -
 يبكن ايضا للصحافة االلكًتونية ان تستعُت دبيزة اؼبلتيميداي ويبكن ان تقدم تسجيالت -

يف موقعها دبناسبة قدوم االلفية اعبديدة  bbcصوتية اندرة اوال يبكن تقديبها مكتوبة مثال قدمت 
مقاطع من اىم اػبطاابت اليت قيلت يف القرن العشرين منها خطاب "مارتن لوتر كينغ" اؼبشهور 

 ومقاطع اػبطاب ل "صبال عبد الناصر"يعلن من خاللو اتميم قناة السويس .
يبكنو ان يكون عدد صغَتا من االفراد عكس الصحف الورقية اليت سبلك اعدادا  فريق التحرير  -

 كبَتة من الصحفيُت والتقنُت اؼبسَتين.
عدم حاجة الصحيفة االلكًتونية ؼبقرات وادارات ضخمة وكبَتة فمجرد بناية صغَتة يبكن ان تفي  -

  ياتوالربؾباسيب اذل مطابع او اجهزة اخرى فمجموعة من اغبو  لككذابلغرض فليست حباجة  
 كافية ابلقيام بكل العمليات اػباصة ابخراج وكتابة وتوزيع الصحيفة.

                                                           

 . 20-17ص ص،2018، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،،الصحافة االلكًتونية (زيد منَت سليمان  1
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زبصص بعض الصحف االلكًتونية صفحات وروابط الىم االحداث اليت جرت يف األسبوع  -
ذبارية ...( سبكن ،سياسية ،وابلتارل فهي تقدم حوصلة وملخصات ؼبختلف األحداث )رايضية 

 طالع عليها.من دل يسمع بيها من اال
سهولة تنظيم االعداد يف االرشيف وابلتارل تسهيل االطالع والعودة اليها من طرف مسَتي  -

 الصحيفة وحىت القراء .
استعمال تقنية اؽبابر اتكس أو النص التشعيب الذي يتميز بوجود روابط )ملونة اوببوند عريض او  -

لتارل ؽبا خصائص ال يبكن إدارات مراكز وىيئات ..(واب،مسطرة يف اؼبواقع وصحف أخرى
للصحافة الورقية ان تقدمها بفضل التقنيات التكنولوجيا والشبكة كالنص الفائق والروابط 

 االخرى.
عدم ارتباطها بزمن معُت او ؾبال جغرايف معُت فالنشر يكون على اؼبستوى العاؼبي فبالتارل عدم  -

لكًتونية من طبيعتها احمللية اذل اعًتاف شبكة االنًتنت ابغبدود اعبغرافية وبول الصحيفة اال
 العاؼبية.

فرضت الصحافة االلكًتونية واقعا جديدا فيما يتعلق ابلصحفيُت وامكانياهتم وشروط عملهم فقد  -
اصبح اؼبطلوب من الصحفي اؼبعاصر ان يكون ملم ابلتقنيات وبشروط الكتابة لالنًتنت 

مبط التلفيزيون اؼبرئي ومبط اغباسوب وان وللصحافة االلكًتونية كوسيلة ذبمع بُت مبط الصحافة و 
من اعتبارات تتجاوز اؼبهٍت اذل  لكذيضع يف اعتباره عاؼبية ىذه الوسيلة وسعة انتشارىا وما يرافق 

 االخالقي يف ربديد اؼبضامُت وطريقة عرضها .
كما ان خصائص قراء الصحيفة االلكًتونية زبتلف عن خصائص نظائرىم يف الصحيفة الورقية  -

ابؼبئة مقارنة 25اثبتث دراسة "جاكبسون"ان القراءة يف النسخة االلكًتونية بطيئة بنسبة  فقد
كلمة بكلمة   يقرؤونفقط من قراء الصحيفة االلكًتونية  %16ابلقراءة يف النسخة الورقية وان 

منهم يتجاوزون النصوص والفقرات وىو ما يفرض على الصحافة االلكًتونية  %79مقابل 
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خذ بعُت االعتبارخصوصية قرائها كما هبب عليها االختصار وتقدمي االىم ابسلوب التدقيق واال
 1.مشوق ـبافة ان زبسر قرائها

ان التقارب خاصية للصحف وليس للجمهور ويقصد بيو قدرة الصحفي على تقديبو  التقارب:
فلما القصة االخبارية يف افضل االشكال اؼبتاحة لديو سواء كانت صورة او صوات اونصا او 

يستطيع من خاللو جذب اعبمهور للقصة واذل جانب ىذه اػبصائص يف الغالب تلتزم الصحافة 
االلكًتونية اغبرية الكاملة اليت يتمتع بيها القارئ والكاتب على االنًتنت على السواء خبالف 

  2الصحافة الورقية
  

                                                           

 . 90-86،ص،ص، 2012،اعبزائر ،دار الكتاب اغبديث،(ابراىيم بعزيز  1
 2011،جامعة بسكرة،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت ’اذباىات صبهور الطلبة كبو الصحافة االلكًتونية،(قوراري صونية 2

 .  237ص
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 نية . الصعوابت والتحدايت اليت تواجهها الصحافة االلكرتو  :رابعادلطلب ال
ابلرغم من ان الصحافة االلكًتونية شكلت ظاىرة اعالمية جديدة مرتبطة بثورة تكنولوجيا      

وسبتلك العديد من اػبصائص واؼبيزات اليت سبيزىا عن غَتىا من وسائل ،اؼبعلومات واالتصاالت 
 االعالم اؼبختلفة اال اهنا تواجو الكثَت من التحدايت واؼبصاعب تتمثل فيما يلي : 

ضعف اؼبوارد اؼبادية للمواقع االخبارية الصحفية وابالخص اؼبستقلة واليت ترغب يف اؼبنافسة وال  -1
اضافة اذل ان الشركات التجارية من القطاع اػباص ،ذبد اؼبال الكايف من اجل القدرة التشغيلية 

ذلك عموما دل يؤمن بعد ابمكانية االعالن على اؼبواقع االخبارية وان فعلت بعض اعبهات 
فاهناتدفع مبالغ ضئيلة العالانت تضل فًتة طويلة يف اؼبوقع اؼبعُت واحياان يكون تصميمها 
ثقيال وتؤثر على تصفح اؼبوقع واذا ما سبت مقارنة قيمة االعالن يف اي موقع ولنقل انو 

ؼبدة عام يف اؼبوقع االخباري فان نفس اؼبعلن يبكنو ان يدفع نفس اؼببلغ بطيب  $ 2000
بوراتج اعالين او )ؾباملة( بتعزية او هتنئة و ر ابل اعالن صفحة واحدة ملونة او خاطر مق

 ؼبسئول ما يف الدولة وليوم واحد فقط قبل ان تذىب الصحيفة. 
غياب االنظمة اؼبنظمة للعمل وكذلك ضعف الرقابة : ويف ىذا السياق تربز ايضا قضية  -2

االلكًتونية وحاضرا ما زالت معظم التشريعات الصحافية اليت تتحكم يف عمل يف الصحافة 
الدول العربية تطبق قوانُت اؼبطبوعات الورقية على اؼبواقع االلكًتونية وشبة من يرى ان اتساع 

 ساحة النشر والتوزيع الكًتونيا ىبلق حاجة لتشريعات ـبتلفة نوعيا بصددىا .
ة او الشعبية ومواقع اؼبنافسة الشديدة على االنًتنت وبروز دور اؼبواقع االعالمية الشخصي -3

التواصل االجتماعي على اؼبستوى الشعيب تشكل اؼبنتدايت االخبارية والسياسية بيئة ىامة 
بشهرة واسعة وكبَتة اما على اؼبستوى الفردي فهناك اؼبدوانت  عتتتمللمنافسة خاصة اليت 

ؼبدوانت الف .كا 250اذل اكثر من ،الشخصية اليت يصل عدد زوار بعضها يف اليوم الواحد 
 اؼبشهورة وبعض اؼبواقع الشخصية الناجحة .
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 غياب التخطيط نوعا ما وعدم وضوح الرؤية اؼبستقبلية ؽبا . -4
 عدم توافر االمكانيات التقنية يف الدول النامية والفقَتة . -5
كثرة وتعدد اؼبهارات اليت وبتاجها الصحفي والقارئ اذل جانب كثرة االعباء اليت تقع على  -6

 االلكًتوين .عاتق الصحفي 
 ىلعربديث الربامج التعليمية واالعداد :فقد فرضت ربدايت الصحافة االلكًتونية نفسها  -7

حيث عملت ىذه اؽبيئات للمؤسسات البحثية ،اؼبؤسسات التعليمية والبحثية اؼبختلفة 
والتعليمية تطويع براؾبها ومناىجها اؼبتعلقة ابلصحافة عموما وادخال برامج ومناىج مستحدثة 

فظهرت يف ،ستجابة للتغيَت الكبَت الذي احدثتو الصحافة االلكًتونية واسلوهبا يف العمل ا
ذبسد ،اجملتمع االكاديبي التعليمي مناىج دراسية عديدة متخصصة يف الصحافة االلكًتونية 

ربوال كبَتا يف الفكر التعليمي ويف اؼبهارات اليت يفًتض ان وبصل عليها دارسو الصحافة هبذه 
حىت اصبحت اؼبناىج والدورات التدريبية خليطا فبا يدرسو طالب االعالم ،ىد والكليات اؼبعا

 والصحافة وطالب اغباسبات وتكنولوجيا اؼبعلومات والربؾبيات .
لعل التحدي االكرب امام مهنة الصحافة االلكًتونية كما يقول د.ؿبمود خليل استاذ       

ىو اهنا غَت هبا من قبل الدولة فبا هبعلها يف موقع ال –الصحافة بكلية االعالم جامعة القاىرة 
ؿبل لو من االعراب ابلنسبة للقوانُت والتشريعات بفقد اؽبوية القانونية داخل اؼبؤسسات اليت 
يتعامل معها كما تفقد الصحيفة االلكًتونية ىويتها ايضا بسبب عدم وجود قانون وتشريع ؽبا فبا 

 1اجهزتو او حجب اؼبوقع عن اؼبتلقي . ةر ادومصانبتو يعرضها لغلق موقعها الصحفي ومد
 

                                                           

االردن ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الصحافة االلكًتونية يف ظل الثورة التكنولوجية ،( علي عبد الفتاح كنعان  1
 . 35-33ص ص ، 2014،



 

 

 
 
 
 
 

 

 احلراك لظاهرة االعالمية املعاجلة

   اجلزائري الشعيب
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بعد التعرض يف الفصول السابقة اذل اعبانب النظري للموضوع اؼبدروس سنتعرض يف ىذا      
عرض البياانت اليت الفصل اذل اعبانب اؼبيداين ؽبذه الدراسة حيث سنتناول يف ىذا الفصل 

قسمناىا اذل بياانت متعلقة ابؼبضمون واخرى متعلقة ابلشكل وبعد ذلك سنتعرض اذل مناقشة 
وربليل اؼبعطيات اليت ربصلنا عليها واليت عرضها يف جداول ليأيت يف االخَت عرض النتائج العامة 

 للدراسة مث اػباسبة .
 اوال :عرض البياانت والتعليق عليها : 

 اانت ادلتعلقة ابدلضمون : "ماذا قيل؟" : عرض البي - أ
 فئة اؼبوضوع : -1

 %التكرار النسيب  التكرار مضمون صفحات اؼبوقع 

 % 57.1 04 السياسية 

 % 14.2 01 الدولية

 % 28.5 02 الرايضية 

 % 100 07 اجملموع  

 التعليق على اجلدول :
ك الشعيب اعبزائري حسب تناولو يف يبُت من خالل اعبدول أعاله اؼبتعلق دبضامُت اغبرا       

صفحات اؼبوقع اؼبدروس )ايقوانت اؼبوقع( ونظرا للنتائج تناول اغبراك تعدد عرضو من سياسية إذل 
مرات  04دولية ورايضية. وما ألفت االنتباه أن الصفحة السياسية احتلت اؼبرتبة األوذل بتكرار 

طغى يف اعبانب السياسي أكثر من أي ابعتبار أن اغبراك الشعيب اعبزائري  % 57.1بنسبة 
 جانب آخر. 

نظرا ؼبا جاء يف مطالب الشعب من أمور تتعلق بتغَت النظام السياسي كمطلب أورل ال        
غَت من منحٌت اغبياة يف اجملتمع اعبزائري ليصبح رسالة سلمية تتخطى حدود العادل  رجوع عنو ما
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ابعتبار أنو  % 28.5مرات بنسبة  02قدرت بتكرار العريب. ليأيت اثنيا الصفحة الرايضية حيث 
شهد تفاعل كبَت يف ىذا اجملال بشكل داعم للحراك الشعيب ومطالبهم من خالل اؼبناصرين وصبهور 
الرايضة بصفة عامة وكشعب يريد التغَت بصفة خاصة. وجاءت الصفحة الدولية يف اؼبركز األخَت 

من خالل الصحيفة دل يكن يقل اويفوق أنبية بُت ابعتبار أن اؼبوضوع  % 14.2مرة بنسبة  01
 األخبار الدولية األخرى.

 

 
:اعمدة بيانية توضح مضامُت اؼبعاعبة االعالمية لظاىرة اغبراك الشعيب اعبزائري يف  01الشكل 

 صفحات اؼبوقع اؼبدروس .
 

  

0

10

20

30

40

50

60

 الرياضية  الدولية السياسية 

 مضمون صفحات الموقع 



 ك الشعيب اجلزائريادلعاجلة اإلعالمية لظاىرة احلرا                     الفصل التطبيقي         
 

 
70 

 فئة اجتاه ادلضمون : -0
 %التكرار النسيب  التكرار  االذباه 

 %14.2 01 ؿبايد 

 %00 00 سليب 

 %85.7 06 اهبايب

 % 100 07 اجملموع 

 التعليق على اجلدول :
توضح نتائج اعبدول أعاله أن تكرارات فئة اذباه اؼبضمون يف تناوؽبا للحراك الشعيب         

 % 85.7مرات بنسبة  06اعبزائري يف صحيفة الصريح التونسي انو اذباه إهبايب والدي تكرر 
 ذباه من خالل صبلة من العبارات نذكر منها :حبيث ذبسد ىذا اال

 *ان اغبراك اعبزائري بدأ عفواي وسلميا ليتحول تدرهبيا إذل نوع من الثورة اؽبادئة. 
*كما انتصرت إرادة الشعب اعبزائري واضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذل تقدمي استقالتو من 

 منصبو. 
وب بعد أن اوصل احتجاجو بثباث ورفع من سقف *أن اغبراك الشعيب قد انتصر وحقق اؼبطل

 مطالبو اليت دل تعد تقبل وترضى إبلغاء االنتخاابت الرائسية. 
*فاغبراك يعرب أن اعبزائر من خالل ىذه الفًتة كانت ترفع شعارات التحرر والعدالة االجتماعية 

 والدولة العادلة. 
نا مع اغبراك الشعيب اليت تشهده اعبزائر *كان عشاق اػبضر قد دعوا ؼبقاطعة مواجهة غامبيا تضام

 مؤخراً.  
  % 14.2وجاء يف اؼبرتبة الثانية حسب اعبدول االذباه احملايد اؼبتكرر مرة واحدة بنسبة 



 ك الشعيب اجلزائريادلعاجلة اإلعالمية لظاىرة احلرا                     الفصل التطبيقي         
 

 
71 

وبنسبة منعدمة ظهر االذباه السليب لتناول اغبراك الشعيب اعبزائري يف صحيفة الصريح        
على التأييد الكبَت ؼبطالب اغبراك والتمسك ابلتغيَت  التونسية، وىذا ان دل على شيء فإمبا يدل

 كبو مستقبل أفضل يف اجملتمع اعبزائري .
 

 
 :اعمدة بيانية توضح اذباه مضمون اؼبعاعبة االعالمية للحراك الشعيب اعبزائري . 02شكل 
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 فئة ادلصدر : -3
 %التكرار النسيب  التكرار  اؼبصدر 

 %28.5 02 مؤسبر صحفي 

 %42.8 03 ي مراسل صحف

 %28.5 02 مصدر حكومي 

 % 100 07 اجملموع 

 التعليق على اجلدول :
يوضح اعبدول السابق أعاله اػباص دبصادر تناول اغبراك الشعيب اعبزائري يف الصحيفة        

اؼبدروسة أن ىذه اؼبصادر انتشرت عرب صفحاهتا اليت تعترب بوابة نقل األخبار اؼبتنوعة، فكما ىو 
وىذا يرجع % 42.8مرات بنسبة 03اننا قبد يف اؼبرتبة األوذل مراسل صحفي بتكرار مالحظ 

لكون اؼبراسل الصحفي عنصر فعال يف نقل األخبار. أما ابلنسبة للمرتبة الثانية فقد خصت لكل 
،حيث افادت ىذه % 28.5مرة بنسبة  02من اؼبصدر اغبكومي واؼبؤسبر الصحفي بتكرار 

صحفي تتالقى فيو كل عدسات وسائل الصحفيُت حبثا عن األخبار  األخَتة يف زبصيص منرب
اؼبدعمة للحراك وربليلها واألخذ بكافة تداعياهتا والظروف احمليطة هبا وآراء األشخاص الذين 
حضروا اؼبؤسبر وافادوا واستفادوا من خالل طرح التساؤالت واالستفسارات حول قضية زبص مصَت 

 وردت اظبائهم يف اؼبقاالت يف الصحيفة موقع دراستنا نذكر منهم :البالد. ومن الصحفيُت الذين 
واؼبًتجم والباحث االعالمي لطفي مدين اعالمي سابق ابإلذاعة الوطنية  ،سبالرل ايسُت الصحفي

 مصطفى بوشاشي التابع لصحيفة اػبرب اعبزائرية.،اعبزائرية 
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 للحراك الشعيب اعبزائري يف الصحيفة .:اعمدة بيانية توضح مصادر اؼبعاعبة االعالمية  3شكل 

 
 فئة الشخصيات :  -4

  %التكرار النسيب  التكرار  الشخصيات 

 %66.6 20 رئيس اعبمهورية 

 %20 06 قادة عسكريُت 

 %13.3 04 صحفيُت وابحثُت 

  %100 30 اجملموع 

 
 التعليق على اجلدول :

ؼبتحدث عليها يف الصحيفة ان اكثر يتضح من خالل اعبدول اعاله ان اكثر الشخصيات ا      
 66.6بنسبة  20الشخصيات اؼبتحدث عليها يف الصحيفة رئيس اعبمهورية حيث بلغ تكرارىا 

والشك ان ارتفاع ىذه النسبة بُت لنا مدى انبية ىذه الشخصية يف ؿباولة تغيَته وابقاء واحد  %
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ديلة والذي كان عبد القادر بن ذا مسؤولية وقدر االىتمام ابؼبنصب حبيث سبثل يف الشخصية الب
 صاحل .
مرات بنسبة    06ما اثين نسبة كانت للشخصيات قادة العسكريُت حيث كان تكرارىا أ      

والذي شبثل كذلك يف شخصية القايد صاحل اؼبمثل الرظبي للجيش الذي كان دوره ابرزا  % 20
 اغبراك .   يف اعبانب اؼبيداين واالعالمي وحىت العسكري يف دعم الشعب يف

 

 
 : اعمدة بيانية سبثل ابرز الشخصيات اؼبدرجة يف اؼبادة االعالمية يف الصحيفة اؼبدروسة . 4شكل 
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 فئة الفاعلني : -5

  %التكرار النسيب  التكرار  الفاعلُت 

 % 33.3 08 اؽبيئات 

 % 8.3 02 صبعيات 

 %4.1 01 االساتذة واعبامعيُت 

 %12.5 03 سلك االمن 

 %8.3 02 هة التحرير الوطٍتجب

 %4.1 01 رئيس ؾبلس النواب 

 %29.1 07 احملتجُت واؼبناضلُت 

 % 100 24 اجملموع 

 التعليق على اجلدول :
مرات بنسبة  08ان اكرب نسبة زبص اؽبيئات بتكرار   يتضح من خالل اعبدول السابق        
لظاىرة يف ؿباولة مساندة اغبراك الشعيب ويدل ىذا على اىتمام اؽبيئات اؼبعنية هبذه ا % 33.3

اعبزائري سواء من خالل اػبروج معهم للشوارع التونسية اواؼبشاركة من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي . اما اثين نسبة فكانت للمحتجُت واؼبناضلُت حبيث كانو العنصر الفعال يف القضية 

وجاءت بعدىا سلك  ،تغيَت وتسوية الوضعمن حيث خروجهم للشوارع كل هنار صبعة واؼبطالبة ابل
وذلك للحد من اعمال الشغب ابلنسبة للذين وباولون  % 12.5مرات بنسبة  03االمن بتكرار 
 % 8.3مرة بنسبة  02وجاء كل من اعبمعيات و جبهة التحرير الوطٍت بتكرار  ،زبريب البالد 

سبة االساتذة واعبامعيُت وذلك واخَتا جاءت ن ،بدورىا االخَتة تضامنت مع اغبراك ومساندتو 
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وىذا االخَت لطرحهم لبعض االراء واالفكار وبعض اؼبقوالت  % 4.1مرة بنسبة  01بتكرار 
 حول ىاذ اغبراك .
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 :اعمدة بيانية توضح ابرز الفاعلُت يف الصحيفة اؼبدروسة . 5شكل 

 عرض البياانت ادلتعلقة ابلشكل :"كيف قيل؟" :
 فئة الفنون الصحفية :  -1

  %التكرار النسيب  التكرار  لفن الصحفي ا

 28.5 02 خرب 

 14.2 01 تقرير 

 57.1 04 مقال 

  % 100 07 اجملموع 

 التعليق على اجلدول :
يتبُت من خالل اعبدول اعاله ابلنسبة للفنون الصحفية اؼبستعملة يف معاعبة ظاىرة اغبراك        

الصحفية من خرب وتقرير و مقال . حبيث يظهر من الشعيب اعبزائري ان ىناك تنوع يف االنواع 
 % 57.1مرة بنسبة  04خالل اعبدول ايضا ان النوع االكثر استخداما ىو اؼبقال وذلك بتكرار 
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حبيث ان ىذا النوع توضح فيو الظاىرة بشكل واضح واسلوب غَت معقد واحتوائو على ؾبموعة  
 وضوع .كبَتة من التفاصيل والتحليالت االكثر دقة لفهم اؼب

ابعتباره ينقل معلومات معينة  % 28.5مرة بنسبة  02وجاء بعده اػبرب وذلك بتكرار         
مكثف . واخَتا كان التقرير  وأبسلوبوبشكل ملتزم حول وقائع او يقوم بعكس احداث معينة 

حبيث  % 14.2مرة بنسبة     01اخر نوع مت االعتماد عليو ولكن بنسبة ضعيفة وذلك بتكرار 
 ستعمل فقط اليصال اغبقائق اذل القراء والتعمق يف نقل االحداث .ا

 

 
:اعمدة بيانية توضح اىم الفنون الصحفية اؼبستخدمة يف الصحيفة ؼبعاعبة ظاىرة  06شكل 

 اغبراك الشعيب .
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 فئة الصور : -0

  %التكرار النسيب  التكرار الصور

 42.8 03 صور احملتجُت واؼبناضلُت 

 14.2 01 وطٍت صور اؼبنتخب ال

 14.2 01 صور مؤسبر صحفي 

 28.5 02 بدون صورة 

  % 100 07 اجملموع 

 
 التعليق على اجلدول :

تبُت من اعبدول اعاله اػباص ابلصور اؼبضافة اذل اؼبادة االعالمية موضوع الدراسة انو يوجد      
ناضلُت وذلك بتكرار تعدد يف الصور لكن ليس ككل فقد جاءت بنسبة كبَتة صور احملتجُت واؼب

 28.5مرة بنسبة  02وبعدىا جاءت بعض اؼبقاالت بال صورة بتكرار  % 42.8مرة بنسبة  03
 . % 14.2مرة بنسبة  01وتلتها كل من صور اؼبنتخب الوطٍت واؼبؤسبر الصحفي بتكرار  %
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الشعيب يف  : اعمدة بيانية توضح الصور اؼبضافة يف اؼبعاعبة االعالمية لظاىرة اغبراك 07شكل 

 الصحيفة اؼبدروسة .
 

 النتائج العامة للدرسة :
بزاوية كبَتة ت فيما ىبص فئة اؼبوضوع نالحظ أن موضوع اغبراك الشعيب اعبزائري حضي 

وذلك راجع للنظام السياسي السائد يف صحيفة الصريح التونسي، وىذا راجع للمرتبة 
سب. لكن ىذا الينفي ضرورة األوذل اليت ربصلت عليها الصفحة السياسية أبعلى الن

 تناول موضوعنا اؼبدروس من اعبانب االجتماعي. 
برزت أنبية تناول اغبراك الشعيب اعبزائري أنبية إعالمية ابلغة رصدت جل اؼبعلومات حول  

موضوعنا يف العديد من اؼبقاالت جبوانبها اؼبتنوعة عرب ـبتلف صفحات الصريح، ابإلضافة 
 التفاصيل وادقها اػباصة ابغبراك  اعبزائري. لتحليل احملتوى يذكر أىم 

ظهر االىتمام الكبَت ابغبراك الشعيب اعبزائري عرب صفحات الصريح من خالل مصادر  
 اؼبعلومات اليت يستقي من خالؽبا الصحفيُت كافة اؼبعلومات واألخبار اليت تدعم اؼبوضوع. 
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عبزائري فقد حاز االذباه اإلهبايب اما ابلنسبة لالذباه اؼبوقع اؼبدروس كبو اغبراك الشعيب ا 
أبعلى نسبة نظرا لطرق نقل اؼبوقع للمادة اإلعالمية بشكلها األصلي دون إبداء اي تغَت  

 كان. 
اعتمدت جريدة الصريح التونسي كأي موقع على صبلة من الصحفيُت للحصول على أدق  

يف الساحة اإلعالمية، األخبار وأصدقها اؼبتعلقة ابغبراك الشعيب اعبزائري وأىم مستجداتو 
ابإلضافة إذل ضرورة اإلعتماد على مصادر أخرى مثل وكاالت األنباء اليت تزودىم 

 ابؼبعلومات اػبام وىذا مادل نلتمسو من خالل ربليلنا للموقع اؼبدروس. 
الحظنا من خالل الصور اؼبضافة إذل احملتوى الستكمال اؼبعٌت اوالتوضيح دل قبدىا يف  

كن ماغاب ىو وجود صور ذات داللة أقوى وادق للتعبَت عن اغبراك أغلب اؼبقاالت ل
الشعيب اعبزائري بل كانت بنسبة أقل وىنا تكمن اإلشكالية، ابعتبار الصور أكثر تعبَتا 
عن الكتابة والتحرير خصوصا الصور اعبيدة اليت يبكن عن طريقها توصيل اؼبعلومات ارل 

 التفاصيل حول اؼبوضوع اؼبدروس. القراء وذبذهبم إذل اؼبنت اؼبشبعة أبدق
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 خادتة : 
ان الصحافة بطرفيها االلكًتونية و اؼبكتوبة تعد من بُت الوسائل اليت ساعدت على نقل      

االخبار واؼبعلومات حول كل ؾبرايت االحداث اليت يشهدىا العادل العريب والغريب حبد سواء . اذ 
اغبدود ،عدة انبها تعدد الوسائط والتفاعل واؼبشاركة  تعترب ىذه االخَتة وما ميزىا من خصائص

 اؼبفتوحة ..اخل .
قد ابدت ضجة يف بداايهتا االوذل فكل ىذا دل يليب احتياجات اعبمهور كبو اغبصول على ادق 

 اغبقائق بشكل اكثر جادبية وخصائص متنوعة مثل: التفاعلية وسرعة اؼبشاركة ابالراء .
استخلصناىا من خالل ؿبطات دراستنا نذكرىا لكم على النحو االستنتاجات اليت   ومن بُت
 التارل: 
ان الصحافة عملة لوجهتُت ـبتلفُت هبدف موحد خدمة الرأي العام وتوجيهو ؼبا ىبدم  -

 الشأن العام .
ان االعالم االلكًتوين لعب دورا اساسيا يف رصد ـبتلف التغَتات السياسية يف دول العادل  -

الدورل، إذ أن اإلعالم اإللكًتوين التونسي خصص زاوية لتتبع كل  أوخارج نطاقو العريب 
ماوبدث يف اعبزائر من حراك سلمي يدعوا إذل التغَت كبو األفضل وخاصة جريدة الصريح 
اليت أبدت بدورىا دعم للوضع السياسي القائم يف البلد الشقيق اعبزائر من خالل زبصيص 

 مساحات للمعلومات الدالة على ذلك.  
 لكبذلت الصريح التونسي على توجيو ؿبتواىا اإلعالمي بشكل دائم مستهدفة عم -

صبهورىا الذي أحسنت انتقائو من صبيع شرائح اجملتمع ابستخدام لغة سهلة وبسيطة ابلغة 
الوضوح اكبصرت يف اللغة العربية دون غَتىا ابإلضافة ؼبصطلحات التخصص األكثر 

تعلق ابلصور اليت دعمت هبا منشوراهتا فأغلبها مالئمة للموضوع اؼبدروس. أما يف ما ي
عربت عن طبيعة اغبراك الشعيب وسلميتو منذ أن كان بشكل عفوي إذل أن ربول إذل ثورة 

 سلمية. 
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عمدت صحيفة الصريح التونسي استخدام األلوان عبذب انتباه القراء خصوصا أن  -
ترمز إحداىا للسالم واألمن  معظمها كان وبمل راية العلم اعبزائري أبلوانو الثالثة اليت

 والتضحية من أجل الوطن، حبيث ان جل منشوراهتا قصَتة تالئم مواضيع اػبرب. 
ويف جريدة الصريح التونسية تتضمن ؾبموعة من اؼبضامُت تنوعت من سياسية اذل دولية ورايضية 

الشعيب اعبزائري طغى  وما الفت االنتباه ان الصحيفة السياسية احتلت اؼبرتبة االوذل ابعتبار اغبراك
على اعبانب السياسي اكثر من اي جانب اخر فكانت سياستها واضحة منذ اللحظة االوذل وىو 

 اغبفاظ على اعبزائر من السقوط يف ايدي مناوئة للنظام اعبزائري .
اما ابلنسبة الذباه مضمون صحيفة الصريح التونسية كان اذباه اهبايب داعم بصفة كبَتة للحراك 

وفيما ىبص اؼبصادر اليت اعتمدت عليها  ، اعبزائري ومتمسك ابلتغيَت كبو مستقبل افضل الشعيب
الصحيفة سبثلت يف اؼبؤسبر الصحفي ومراسل صحفي وكدا اؼبصدر اغبكومي حبيث اعتمدت على 
اؼبراسل الصحفي كونو عنصر فعال يف نقل االخبار واالحداث واجملرايت للصحيفة فبا ساعد ايضا 

 على االخبار اؼبدعمة للحراك .يف البحث 
كما كانت اكثر الشخصيات اؼبتحدث عنها متمثلة يف رئيس اعبمهورية حبيث تبُت لنا مدى انبية 

 الشخصية يف ؿباولة تغيَته وابقاء واحد ذا مسؤولية وقدر االىتمام ابؼبنصب .
لى اىتمامهم هبده وابلنسبة للفاعلُت يف الصحيفة االكثر اعتمادا سبثل يف اؽبيئات حبيث يدل ع

 الظاىرة و ؿباولة ابداء رأيهم اذباه اغبراك الشعيب وذلك فبا اظهرتو من اتييد ومسايرة لالحداث. 
اعتمدت الصحيفة على عدة انواع صحفية من بينها اػبرب والتقرير واؼبقال حبيث كان النوع االكثر 

 غَت معقد .استخداما ىو اؼبقال توضح من خاللو الظاىرة بشكل واضح واسلوب 
وأخَتا فإن الدور األبرز للصحيفة الصريح كأحد اؼبواقع اإللكًتونية يف تونس الشقيقة سانبت 
وبشكل كبَت يف النهوض وتنظيم ومسايرة اغبراك، كما أظهرت أن ىذا األخَت ماىو اال خليط 

ب اليت رفعت متجانس الوعي السياسي يف اعبزائر استطاع الوصول إذل اؼبرحلة النهائية،كون اؼبطال
 فيو تتجاوز كل ماىو اجتماعي واقتصادي إذل ماىو سياسي ؿبض. 
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فما ىو صحيح أن جل الوسائل اإلعالمية التونسية واعبزائرية  االلكًتونية بوجو اػبصوص دل تكن 
سببا يف قيام اغبراك الشعيب يف اعبزائر لكنها أيدتو ووقفت معو حىت النهاية. كما أهنا سهلت على 

ين ورافعُت الراايت االحتجاجية التواصل مع بعضها البعض والعمل على حصر جل األمور اؼبتظاىر 
اؼبتعلقة ابغبراك من زاوية ومن زاوية أخرى اغبفاظ على سلميتو طوال عام من اإلصرار وصوال إذل 

 الوضع اغبارل.
 

 االقرتاحات والتوصيات :
توصيات واالقًتاحات اليت يبكن ان تعترب بعد تناول موضوع الدراسة فقد توصلنا اذل ؾبموعة من ال

اليت تقوم هبا صحيفة الصريح التونسية من ،اهنا تساىم يف ربسُت نوع اؼبعاعبة االعالمية الصحفية 
 خالل تناوؽبا لظاىرة اغبراك الشعيب اعبزائري واليت سنعرضها يف النقاط التالية :

ية اغبراك الشعيب اعبزائري على صحيفة الصريح التونسية ان زبصص مساحة معتربة لقض -
 من مساحتها يف الصحيفة .

ضرورة االستعانة ابػبرباء واؼبختصُت يف ؾبال التطرق اذل مثل ىذه اؼبواضيع موضوع اغبراك  -
 الشعيب اعبزائري .

االستعانة ابلتغطية التحليلية ولتفسَتية والتقييمية بدل التغطية االخبارية يف معاعبة موضوع  -
 زائري .اغبراك الشعيب اعب

 العمل ابلتنسيق مع ـبتلف اجهزة الدولة اؼبختصة بشؤون البالد . -
 



 

 



 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 
87 

 قائمة ادلصادر وادلراجع : 
 اوال : القرآن الكرمي :

 ( .12،االية ) سورة االعلى ، -1
 :الكتب : اثنيا

دار الكتاب اغبديث ،اغبافة االلكًتونية والتطبيقات االعالمية اغبديثة ،ابراىيم بعزيز  -1
 . 2012،اعبزائر ،

القاىرة ،ىبة النيل العربية للنشر والتوزيع ،الصحافة بُت الفن والسياسة ،ابراىيم شبل  -2
،2010 . 

 ،دار الفكر العريب ،ابراىيم عبد هللا اؼبسلمي نشأة وسائل االعالم وتطورىا  -3
 . 2005،القاىرة

قايف مطبوعات اندي مكة الث،اصول االعالم اغبرية ونظرايتو  ،ابراىيم دمحم سرسيق  -4
 . 1995،مكة ،االديب 

 . 1998،دار قباء  ،التصال ابعبماىَت يف االعالم والتطويع والتنمية  ،اضبد بدر  -5
اؼبؤسسة اعبامعية ،دور االتصال واالعالم يف التنمية  ،دمحم مصطفى ،اسكندر الديك  -6

 )د.ت( .،القاىرة ،للنشر والتوزيع 
 . 2018،عمان ،مة للنشر والتوزيع دار اسا،الصحافة االلكًتونية ،زيد منَت سليمان  -7
اعبزائر ،دار الكتاب للنشر والتوزيع ،سلطة الصحافة يف اعبزائر ،عباسة جيالرل  -8

،2000 . 
الصحافة العربية يف اعبزائر :دراسة ربليلية لصحافة الثورة ،عبد الرضبن عواطف  -9

 . 1985،اعبزائر  ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب  ،اعبزائرية
دار اليازوري ،الصحافة االلكًتونية يف ظل الثورة التكنولوجية ،نعان علي عبد الفتاح ك -10

 . 2014 ،عمان ،العاؼبية للنشر والتوزيع 



 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 
88 

 1487،اؽبيئة اؼبصرية للكتاب،)د.م( ،اعبزء االول ،الصحافة ،عبد هللا ؿبمود ،فاطمة  -11
. 

اعبزائر ،ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،مقدمة يف وسائل االتصال اعبماىَتية ،فضيل دليو  -12
،1998 . 

 . 2010،االردن،دار اسامة للنشروالتوزيع،ايديولوجيا صحافة االنًتنت ،فؤاد االولسي  -13
 . 2010،عمان ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،االعالم الصحفي ،لؤي خليل  -14
 . 2005،بَتوت ،الدار العربية للعلوم ،الصحافة والكمبيوتر ،دمحم الصادق عباس  -15
 2007 ،بَتوت ،دار النهضة العربية ،سائل االعالم وتطورىا نشأة و ،دمحم علي فوزي  -16

. 
  2010،مصر ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،مدخل اذل الصحافة ،دمحم منَت حجاب  -17
القاىرة ،التعريف ابلصحافة اؼبدرسية دراسات يف االعالم الًتبوي ،ؿبمود ادىم  -18

 )د.ت( .،
 . 1960،دار مكتبة اغبياة ،ان لبن،الصحافة العربية نشأهتا وتطورىا ،مروة اديب  -19
منهجية البحث ،سعيد سبعون ،كمال بوشرف ،تر:بوزيد صحراوي ،موريس اقبرس  -20

 . 2006 ،اعبزائر ،دار القصبة للنشر ،العلمي يف العلوم االنسانية 
اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ،الرأي العام : الدعاية واالعالم ،رامز عمار ،ىاين رضا  -21

 . 1998،لبنان ،والنشر 
 .2003،لبنان ،دار النهضة العربية ،الصحافة اؼبكتوبة ،االعالم الرظبي ،ىالل انتوت  -22

 :الرسائل وادلذكرات : لثااث
اؼبعاعبة االعالمية لظاىرة اختطاف ،بزايدية منال ،كحول فطيمة الزىرة ،بشكورة حليم  -23

ة ماسًت مذكر ،االطفال يف الصحافة االلكًتونية اعبزائرية "موقع جزايرس مبوذجا" 
 . 2017،جامعة قاؼبة ،زبصص تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصال واجملتمع ،



 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 
89 

اؽبجرة غر الشرعية يف اعبزائر من خالل الصحافة اؼبكتوبة: دراسة ربليلية ،رابح الطييب  -24
جامعة اعبزائر ،علوم االعالم واالتصال ،مذكرة ماجستَت ،عبريدة الشروق اليومي 

،2009 . 
العالم والسلطة يف اعبزائر: دراسة ربليلية يف ؿبتوى الصحافة وسائل ا،رحال حسينة  -25

 . 2010، 3جامعة اعبزائر،دكتوراه  اطروحة،اؼبكتوبة اػباصة 
 2014،جامعة قسنطينة ،مذكرة ماسًت ،الزاوي دمحم الطيب مقروئية الصحافة اؼبكتوبة  -26

. 
لصحافة الورقية يف مقروئية الصحافة االلكًتونية مقارنة اب،رضباين الزىرة ،سارة عباوي  -27

اعبزائر :دراسة عبريدة الشروق اليومي يف شكليها الورقي وااللكًتوين طلبة جامعة 
 .  2017،ادرار

اؼبعاعبة االعالمية لالزمة السورية بُت الصحافة اللبنانية ،سعدوين الشيخ عبد الكرمي  -28
ليومي اعبزائري واعبزائرية :دراسة ربليلية مقارنة جريديت النهار اللبنانية والشروق ا

جامعة الدكتور موالي الطاىر ،زبصص اتصال وصحافة مكتوبة ،مذكرة ماسًت ،
 . 2014،سعيدة ،

دور الصحافة اؼبكتوبة يف تنمية الثقافة االسالمية لدى ،حنيٍت فاطمة ،عزيزي حليمة  -29
 . 2017 ،جامعة ادرار ،مذكرة ماسًت ،القراء 

 ،وبة يف ظل منافسة الصحف االلكًتونية الصحافة اؼبكت،لطيفة بيقة ،فتيحة تالالت  -30
 . 2018،جامعة ادرار ،مذكرة ماسًت 

جامعة ،اسًت ماذباىات صبهور الطلبة كبو الصحافة االلكًتونية مذكرة ،قوراري صونية  -31
 . 2011 ،بسكرة 

االخراج الصحفي يف الصحافة االلكًتونية وأتثَته ،كديدة صبعة ،قويدري عبد اغبليم  -32
 . 2012،جامعة ادرار ،ذكرة ماسًت م،على اؼبقروئية 



 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 
90 

أتثَت االعالم اعبديد على حرية التعبَت يف اعبزائر ،اقصاصي دمحم ،مهداوي ػبضر  -33
 . 2016،جامعة ادرار ،زبصص صحافة مكتوبة ،مذكرة ماسًت ،

اؼبعاعبة االعالمية للجريبة غَت اؼبنظمة يف الصحافة اؼبكتوبة اعبزائرية ،نوال وسار  -34
زبصص وسائل ،مذكرة ماجستَت ،فية ربليلية لصحيفة اػبرب اليومية اػباصة :دراسة وص

 . 2012،بسكرة ،جامعة دمحم خيضر ،االعالم واجملتمع 
 اجملالت : 

 )د.م( .،)د.ت( ،ؾبلة اؼبعارف للبحوث والدراسات التارىبية ،اضبد مسعود سيد علي  -35
جامعة ،ة واالجتماعية اجمللة اؼبغاربية للدراسات التارىبي،صحيفة الصباح ،لطيفة عبود  -36

 )د.س( .، 2عدد ،اعبيالرل اليابس 
 ادلعاجم والقواميس :

 القاىرة .،مكتبة الشروق الدولية ، 4ط،اجملم الوسيط  -37
 ادلواقع االلكرتونية :

يف اؼبوقع ،منتدايت التعليم نت ،الصحافة النشأة والتطور  -38
www.ta3lime.com ،13:28على الساعة ، 30/07/2020ومي . 

 06/05/2020بتاريخ ،  www.DW.comيف اؼبوقع ،صابرين بن صبعة  -39
 . 15:33على الساعة ،

 مقاالت :
جوان 8،اغبراك اعبزائري احتجاج فجائي وعفوي ام ثورة جزائرية اثنية ،نوفل سالمة  -40

2019 ،9:29 . 
 ة :اجلريدة الرمسي

 4،قانون االعالم ، 14العدد ،اعبريدة الرظبية ،اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية  -41
.   1990افريل 

http://www.ta3lime.com/
http://www.ta3lime.com/
http://www.dw.com/


 

 



 المالحق
 

 
92 



 المالحق
 

 
93 



 المالحق
 

 
94 



 المالحق
 

 
95 



 المالحق
 

 
96 



 المالحق
 

 
97 



 المالحق
 

 
98 

 
 
 



 المالحق
 

 
99 

 ادللخص :
هتدف ىذه الدراسة اذل التعرف على كيفية اؼبعاعبة االعالمية لقضية اغبراك الشعيب اعبزائري ، وذلك من اجل دراسة      

ة مصَت البالد استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ابالعتماد على اداة التحليل اؼبضمون خالل قضااي اعبزائر ومعرف
ابالعتماد على جريدة الصريح التونسية يف معرفة تفاصيل ؾبرايت  08/06/2019اذل   23/03/2019الفًتة اؼبمتدة من

 اغبراك الشعيب اعبزائري وكيفية معاعبتو اعالميا من طرف صحفهم .
توصلت ىذه الدراسة اذل ان الصحافة عملة لوجهُت ـبتلفُت هبدف موحد ػبدمة الرأي العام وتوجيهو ؼبا ىبدم الشأن      

العام .كما انو لعب دورا اساسيا يف رصد ـبتلف التغَتات السياسية يف دول العادل العريب اػبارج نطاقو او خارج نطاقو الدورل 
 وية كبَتة لو لتتبع ما وبدث .،اد ان االعالم التونسي خصص زا

كما اقًتحت الدراسة على ان االىتمام الكبَتالذي قامت بو جريدة الصريح التونسية من بُت االمور اليت هبدر التشجيع ؽبا     
وىذا ما ىو ابرز من خالل العمل اؼبنسق مع ـبتلف اجهزة الدولة اؼبختصة بشؤون البالد لتفادي اي مشاكل دبعٌت اغبرص 

، كما انو هبب االستعانة خبرباء ومتخصصُت يف تناول موضيع فباثلة ؼبوضوعنا شريطة اتباع االجراءات القانونية الالزمة على
 .اجملال ؼبنح اكثر تفسَت وربليل بدل التغطية االخبارية فقط 

 ونسية .الكلمات اؼبفتاحية : اغبراك الشعيب اعبزائري ،الصحافة ،الصحافة التونسية ،صحيفة الصريح الت
 Summary: 
        This study aims to identify the media treatment of the Algerian popular 

movement through the Tunisian press, this is done in order to study the issues 

of Algeria and know the country’s fate. This study used the descriptive and 

analytical approach relying on the content analysis tool during the period 

from 23/03/2019 to 00/00/00 through relying on the Tunisian newspaper Al-

Sarih to know the details of the Algerian popular movement and how to deal 

with it in the media in the newspaper sample study.  

      This study concluded that the press is a two-sided professional currency 

with a unified aim to serve the public opinion and direct it to serve the public 

affairs. Moreover,  it has played a fundamental role in monitoring the various 

political changes in the countries of the Arab world, as the Tunisian media 

which has devoted a large angle to track the movement in Algeria.  

     The study came out with a set of recommendations, including that the 

newspaper should have a space dedicated to discuss and deal with such topics, 

and experts and specialists in the field should be sought to give the most 

interpretation and analysis of the news coverage allowance only in 

coordination with the state agencies concerned with the affairs of the country. 

 Key words: the popular movement. Algeria. the press. The Sarih Newspaper. 

Tunisia. 


