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 مكدمّ:

وأيْم٤م إمم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ومٚم٘مد أصٌح اإلقمالم  شمّم٤ملاالحيت٤مج يمؾ جمتٛمع إمم وؾم٤مئؾ 

ُمّم٤مًمح ُمِمؽميم٦م  يأو ُم٤م يًٛمك سمٜمنم األظم٤ٌمر واآلراء رضورة طمتٛمٞم٦م ًمٙمؾ جمتٛمع ذ

٦م وُمٕم٤مُمالت ُمتٕمددة، وهذه اًميورة شمتؿ سمّمقرة شمٚم٘م٤مئٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌدائٞم

 س ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمتحية.ر  واعمجتٛمٕم٤مت اًمّمٖمػمة وًمٙمٜمٝم٤م شُمد

ٜمجده٤م ىمد ُمرت سمٕمدة ُمراطمؾ طمتك ومًٓمقر اًمت٤مرخيل ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم ٚمتًمشمٓمرىمٜم٤م  إذاو

هذه اًمقؾم٤مئؾ وصٚم٧م إمم اًمّمقرة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اآلن ذم وىمتٜم٤م احل٤مرض، وهذا راضمع إمم شمٖمػم 

ظمر، ومال أطمد ُمٜم٤م يٜمٙمر اًمت٠مصمػم األؾم٤مد اًمذي مت٤مرؾمف وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمغم ُمـ قمٍم آل

 سمٛمختٚمػ أٟمقاقمف وُمًتقي٤مشمف.ذائح اعمجتٛمع، 

شمٚمٕم٥م وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م دوًرا ُمٝماًم ذم اًمت٠مصمػمات واًمتٖمٞمػم ذم اًمرأي اًمٕم٤مم، ؾمقاء 

يم٤من هذا اًمدور ؾمٚمٌٞم٤ًم أو إجي٤مسمٞم٤ًم، وهلذا حترص يمؾ األٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م قمغم أن 

 وـمٛمقطم٤مهت٤م. ُم٤مهل٤مآدوم٤مقم٤م قمـ يٙمقن هل٤م ضمٝم٤مزه٤م اإلقمالُمل اعمتٙمٚمؿ سمّمقرهت٤م واعمٕمؼم قمـ طم٤مهل٤م 

اًمث٘م٤موم٤مت ُمـ ضمٞمؾ إمم آظمر، وهل ذم هن٤م شمٚمٕم٥م دوًرا يمٌػًما وطمٞمقًي٤م ذم شمٙمقيـ يمام أ

احل٘مٞم٘م٦م وؾم٤مئؾ وقمل ُمٝمؿ ُمتٕمددة األؿمٙم٤مل واًمٔمروف، إذ أهن٤م شمدظمؾ ذم إـم٤مر يٛمٙمـ أن 

وهذه اًمقؾم٤مئؾ ص٤مطم٦ٌم  .ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمألومٙم٤مر واًمتج٤مرب

وهن٤م شمٖمٚمؼ اعمجتٛمٕم٤مت أسمقاهب٤م ًمتٕمٞمش ذم قمزًم٦م شم٤مُم٦م قمـ اًمٗمْمؾ األول ذم اًمٜمنم واًمذيقع ومٌد

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ شمٓمقر اًمقؾم٤مئؾ اعمًتخدُم٦م واالظمؽماقم٤مت وااليمتِم٤موم٤مت اًمتل سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، 

إال أن اعمٕمٚمقُم٦م اعم٘مروءة ذم صحٞمٗم٦م ُم٤م أو اعمًٛمققم٦م ذم  همزت اإلقمالم سمام هل٤م ُمـ شم٠مصمػم ومّٕم٤مل

٤م اًمًٚمٓم٤من األيمؼم واًمٜمٗمقذ األىمقى سملم خمتٚمػ الزال هلٗمزيقن ُم٤م ٞمإذاقم٦م ُم٤م أو اعمتٗمرضم٦م ذم شمٚم

 جم٤مالت اإلقمالم اعمتٕمددة واعمختٚمٗم٦م.

 ة٦م دمري ذم سمٞمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُم١مصمراضمتامقمٞمإال قمٛمٚمٞم٦م  ساجلامهػمي ًمٞم شمّم٤ملاال٤مًمقاىمع أن وم

 شمّم٤ملواعمجتٛمع، ومال يٛمٙمـ ومٝمؿ اال شمّم٤ملوهٜم٤مك شمٗم٤مقمؾ ُمًتٛمر سملم اال ومٞمٝم٤م وُمت٠مصمرة هب٤م،
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ُمٕمٞمٜم٦م ُم٤م مل شمٗمٝمؿ هذه اًمٌٞمئ٦م ٟمٗمًٝم٤م، يمام أٟمٜم٤م ال ٟمًتٓمٞمع ومٝمؿ اعمجتٛمع اجلامهػمي ذم سمٞمئ٦م 

شمتٙم٤مُمؾ  شمّم٤ملسمتٗمحص أومٙم٤مره وُمٕمت٘مداشمف وُم٤ٌمدئف وشم٤مرخيف وومٚمًٗمتف، أي أن أٟمٔمٛم٦م اال

 .ىمتّم٤مدي اًمٕم٤ممواال ضمتامقمل٤م ُمع إـم٤مر اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد واالشم٤مُمً  شمٙم٤مُمالً 

احلديث٦م،  واًمتٜمٛمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمٕم٤متُمـ قمٜم٤مس اًمتٓمقر  ٤مً أؾم٤مؾمٞم اً وًم٘مد أصٌح اإلقمالم قمٜمٍم

ٟمف ي١مصمر قمغم طمٞم٤مة اًمٗمرد واجلامقم٤مت ويمذا قمغم أؾم٤ٌمب ٟمٛمقه وشمٓمقره، وال ؿمؽ أٟمف ُم٤م إطمٞم٨م 

ٞم٦م وًمٙمـ ىمد شمتْمح احل٤مضم٦م إمم اًمتخٓمٞمط اًمًٚمٞمؿ ًمٚمؼماُم٩م اشمّم٤مًمُمـ جمتٛمع سمدون ؾمٞم٤مؾم٦م 

 اإلقمالُمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م.

٤موم٦م ري٤موٞم٦م وسمراُم٩م صح ُمـن اإلقمالم اًمري٤ميض سم٠مٟمقاقمف اعمختٚمٗم٦م إويٛمٙمـ اًم٘مقل 

ذم اًمقىم٧م احل٤مزم  سمٜم٦ًٌم ُمٕمتؼمة١مصمر ي أصٌح وُمقاىمع إًمٙمؽموٟمٞم٦م، ٗمزيقٟمٞم٦مٞم٦م وشمٚمٞمري٤موٞم٦م إذاقم

 اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ أي هٞمئ٦م أو ُم١مؾم٦ًم ري٤موٞم٦م. ضقمغم اًمرأي اًمٕم٤مم ًم٘مٌقل أو روم

وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م و اجلامهػمي شمّم٤ملشمٗم٤مق سملم قمٚمامء االايمام أٟمف ال يقضمد 

قم٤مُم٦م واإلقمالم اًمري٤ميض سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م قمغم اجلٛمٝمقر أو  ٦م٤مئؾ اإلقمالم سمّمٗمؾمشم١مصمر هب٤م و اًمتل

قمغم شم٠مصمػم شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ قمغم مجٝمقره٤م  ٤مً قمغم ٟمققمٞم٦م ذًمؽ اًمت٠مصمػم، سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن هٜم٤مك إمج٤مقم

 ا عمخ٤مـمٌتٝم٤م ًم٘مٓم٤مع يمٌػم ُمـ اجلٛمٝمقر.ٟمٔمرً 

ٛمرة ي٘مقم ومٞمٝم٤م مج٤مهػمي٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م األـمراف وُمًت اشمّم٤ملاًمري٤ميض قمٛمٚمٞم٦م  قمالموم٤مإل

ٞم٦م اًمري٤موٞم٦م وُمٕم٤مجلتٝم٤م وصٞم٤مهمتٝم٤م يمرؾم٤مًم٦م وذًمؽ قمالُماًم٘م٤مئؿ قمغم ذًمؽ سمجٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت اإل

 ٤مً أو شمٕمٚمٞم٘م ٤مً ري٤موٞم اً ل ُمٜم٤مؾم٥م، هذا اًمِمٙمؾ ىمد يٙمقن ظمؼمإقمالُمذم ؿمٙمؾ أو ىم٤مًم٥م أو ٟمٛمط 

هذا اعمْمٛمقن اًمري٤ميض ٜمنم رؾمؾ أو يُ صمؿ يُ  ،إًمخ...٤مً ري٤موٞم اً أو شم٘مرير ٤مً ري٤موٞم ُم٘م٤مالً أو  ٤مً ري٤موٞم

ٗمزيقٟمٞم٦م أو سمرٟم٤مُم٩م، طمّم٦م ٞم، طمّم٦م شمٚممج٤مهػمي٦م )ضمريدة أو جمٚم٦م اشمّم٤ملُمـ ظمالل وؾمٞمٚم٦م 

اًمتل يًٕمك ( ُمقضمٝم٦م إمم اعمًت٘مٌؾ )اجلٛمٝمقر اعمتٚم٘مل( ًمتح٘مٞمؼ األهداف اًمري٤موٞم٦م إذاقمٞم٦م

 ٝمٛم٦م.اًمري٤موٞم٦م اجلامهػمي٦م اعم شمّم٤ملُمـ أضمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م إطمدى وؾم٤مئؾ اال اإلقمالم
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٤م ُمـ اًمٕم٤مم إمم اخل٤مص وسمٙمؾ ُم٤م ذا ُم٤م ؾمٞمتؿ قمروف ذم ومّمقل هذا اًمٙمت٤مب شمًٚمًٚمٞمً وه

ًمف قمالىم٦م سم٤مإلقمالم اًمري٤ميض وـمرق حتريره يمٕمٛمٚمٞم٦م ومٜمٞم٦م وأيًْم٤م يمخٓمقة ُمـ ظمٓمقات إصدار 

اعم٤مدة اإلقمالُمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م اًمقاضم٥م سمدؤه٤م ومقر قمٛمٚمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م اإلقمالُمٞم٦م ُمـ ـمرف اعمحرر 

، دون ٟمًٞم٤من اًمتٓمرق إمم اجل٤مٟم٥م ر ُم٤م يمتٌفيرـحتو ٤مـهل ريرـتحًما١مول ـُمً ٦مـراضمٕمُمل وـاًمري٤مو

طم٤مول ومٞمف اعمنمع ُم٤ًميرة  واًمذي اًمتنميٕمل ًمٚمٛمج٤مل اإلقمالُمل سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ذم اجلزائر

إذ أن ُم٤م قُمرض يم٤من سم٠مؾمٚمقب ، إصدار ىمقاٟملم ضمديدةقمرف  اًمتٓمقرات احل٤مصٚم٦م سمحٞم٨م

اجل٤موم٦م، وي٘مدم اًمٕمديد ُمـ األُمثٚم٦م يٌتٕمد قمـ االؾمتٓمراد اًمٜمٔمري واًمٚمٖم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م ُمًٌط 

 ؿ اعمٗم٤مهٞمؿ وشم٘مرهب٤م وشمثٌتٝم٤م.اًمٕمٛمٚمٞم٦م واحلٞم٦م اًمتل شمدقم  

وىمد زاد ُمـ رهمٌتٜم٤م ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب أن ُم٤م صدر ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ يمت٥م شمٕم٤مًم٩م 

اإلقمالم اًمري٤ميض، ىمد شم٘م٤مدم قمٚمٞمٝم٤م اًمزُمـ واؾمتٝمٚمٙم٧م أٟمامـمٝم٤م ومل شمٕمد شمٚمٌل ـمٛمقح يمّت٤مب 

اًمري٤ميض  قمغم اًمٕمٛمقم ويمت٥م اإلقمالم ، ومٛمٕمٔمؿ يمت٥م اإلقمالمرؾمٞمٝم٤ماألظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م ودا

اًمري٤مدة ذم ٟم٘مؾ ُم٤مهٞم٦م ت قمغم يد اًمرّواد اًمذيـ يم٤من هلؿ ومْمؾ ذم ُمٙمت٤ٌمشمٜم٤م ضم٤مء ظم٤مص٦م سمّمٗم٦م

اإلقمالم اًمري٤ميض وم٠مؾمًقا سمذًمؽ ىمقاقمده وـمرائ٘مف قمغم همرار ُم٤م وضمدوه ذم اعمامرؾم٤مت 

 .ؽ احل٘م٦ٌماألظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م ذم شمٚم ٥ماًمّمحٗمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م ويمت

وىمد طم٤موًمٜم٤م ىمدر اإلُمٙم٤من قمرض االدم٤مه٤مت األؾم٤مؾمٞم٦م احلديث٦م ذم اإلقمالم اًمري٤ميض 

اًمٗمراغ احل٤مصؾ ُمـ قمدم اًمتقاصؾ ُمع  د  قمٜمد اًم٘مقاًم٥م اًمّمحٗمٞم٦م اجلديدة ًمً واًمقىمقف

 قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمقر اًمٗمٜمل اًمذي ؿمٝمده اإلقمالم اًمري٤ميض اًمٕمريب واًمٕم٤معمل.

ذم األٟمامط اًمّمحٗمٞم٦م ُمـ اإلقمالم اجلزائري ٚم٦م وىمد ؾمٕمٞمٜم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا إمم إيراد أُمث

وقمّززٟم٤م ذًمؽ سم٤مًمٜمّمقص األصٚمٞم٦م ًمتٚمؽ األطمداث سمٖمٞم٦م إوم٤مدة اًمٓم٤مًم٥م واًمراهم٥م ومتٙملم 

 اعمٝمتٛملم ذم جم٤مل اإلقمالم اًمري٤ميض ُمـ اًمقىمقف قمغم ٟمامذج يمثػمة شمٕمٛمٞمام ًمٚمٗم٤مئدة.

ٝمق ٟمٕمؿ اعمقمم وم٤م، وذم األظمػم ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ هذا اًمٕمٛمؾ وجيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ٟم٤مومٕمً 

 وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.
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 صتمىٍد:

ٞم٦م ًمدى اإلٟم٤ًمن ُمـ أهؿ اعمقضمقدات قمغم اإلـمالق، ومٛمع شمٓمقر شمّم٤مًمشمٕمتؼم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اال

اًمذي وايم٥م ظمر وهق اإلقمالم  زاد اًمتٓمقر ذم اجل٤مٟم٥م اآلشمّم٤مزماعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مص٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اال

ٗمزيقن، ويم٤من هلذه األضمٝمزة األصمر ٞماًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمذي أسمدع ضمٝم٤مز اًمراديق واًمتٚم

ل يمٙمؾ واإلقمالُمل قمغم وضمف اخلّمقص، ورومع ُمـ ـشمّم٤مًم٤مم االـغم ؾمػمورة اًمٜمٔمـاًمٙمٌػم قم

 شمٜمققمٝم٤م وختّمّمٝم٤م.

 قمغم هذا اعمج٤مل واعمٝمتٛملم سمقؾم٤مئؾ اإلقمالم أن جيدوا لموقمٚمٞمف وم٘مد أصٌح قمغم اًم٘م٤مئٛم

ومام هيدف ًمف اإلقمالم هق اعمًتٚمزُم٤مت اًمتل شمٗمٞمد ذم شمٓمقير األداء وسمٚمقغ األهداف اعمرضمقة، 

ٟمنم األظم٤ٌمر اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م واألظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت اًمًٚمٞمٛم٦م اًمّم٤مدىم٦م، واألومٙم٤مر واآلراء 

يـ اًمرأي اًمّم٤مئ٥م ًمدى اجلٛمٝمقر ذم اًمقاىمع واإلؾمٝم٤مم ذم شمٜمقير اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ أضمؾ شمٙمق

 واًم٘مْم٤مي٤م واعمقوققم٤مت واعمِمٙمالت اعمث٤مرة واعمٓمروطم٦م.

حت٘مٞمؼ اًمتامؾمؽ  اإلقمالم، ُمـ سمٞمٜمٝم٤موقمٚمٞمف ومٚمإلقمالم قمدة وفم٤مئػ أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمجتٛمع 

اًمؽمىمٞم٦م، اًمتٕمٌئ٦م، أُم٤م وفم٤مئػ اًمٗمرد اًمتل ي٘مقم هب٤م ، ضمتامقمل، حت٘مٞمؼ اًمتقاصؾ االضمتامقملاال

ُم٤ًمقمدة اًمٗمرد قمغم دقمؿ اهلقي٦م اًمِمخّمٞم٦م، اًمتامؾمؽ واًمتٗم٤مقمؾ اإلقمالم، ومتتٛمثؾ ذم 

 .ضمتامقملاال

قمت٤ٌمر اإلقمالم يٛمثؾ اًمريمٞمزة وأطمد ُمٙمقٟم٤مت اًمٌٜمٞم٦م اًمٗمقىمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع، وسم٤مًمٜمٔمر ٤موسم

ثالث ُمراطمؾ وهل سمٞمف، وم٢من ُمٗمٝمقم اإلقمالم ىمد ُمر ًمٚمتٓمقرات اعمتٕمددة اًمتل ـمرأت قمٚم

وهل اعمرطمٚم٦م اًمٌدائٞم٦م اًمٗمٓمري٦م، صمؿ شمٚمتٝم٤م  ،ي٦م ذم متدده٤م٤م اًمٌنمهباألـمقار اًمثالصم٦م اًمتل ُمرت 

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل ُمرطمٚم٦م ايمتِم٤مف اعمرطمٚم٦م اخل٤مرضمٞم٦م، صمؿ اعمرطمٚم٦م األظمػمة وهل شمٓمقير 

 االيمتِم٤موم٤مت وطمًـ اؾمتٕمامهل٤م.
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 المبحج األٌل

 صتصللٌاال نإلعالا ّملوٍ

 صتغرٍف اإلعالن: -1

 :لإلعالم التعريف اللػوي  -1 -1

ُمٗم٤مهٞمؿ ًمإلقمالم ختتٚمػ سم٤مظمتالف ُمدارس وقمٚمامء اإلقمالم واالضمتامع، يمام هٜم٤مك قمدة 

 ل:ـ٦م وُمـ سملم هذه اعمٗم٤مهٞمؿ ُم٤م يٚمضمتامقمٞمختتٚمػ أيْم٤م سم٤مظمتالف األٟمٔمٛم٦م اال

أي  -أظمؼمه إظم٤ٌمًرا -أسمٚمٖمف إسمالهًم٤م –ي٘مّمد سمٙمٚمٛم٦م اإلقمالم )ًمٖم٦م( ُمّمدر أقمٚمٛمف إقمالُم٤م 

ظمر، وىمد وردت آد سم٤مًمرؾم٤مًم٦م يمٓمرف إيّم٤مل أُمر ُمٕملم ُمـ اعمتٙمٚمؿ إمم اعمًت٘مٌؾ اعم٘مّمق

اًمٙمٚمٛم٦م ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب سمٛمٕمٜمك اًمتٌٚمٞمغ واإلسمالغ، أي إيّم٤مل، ي٘م٤مل سمٚمٖم٧م اًم٘مقم سمالهًم٤م أي 

أوصٚمتٝمؿ اًمٌمء اعمٓمٚمقب
(1)
. 

يٕمٜمل طم٥ًم  informationوذم اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، ي٘م٤مسمؾ يمٚمٛم٦م إقمالم ُمّمٓمٚمح 

م أن ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ، ويتْمح ًمٜم٤م ُمـ ظمالل هذا اعمٗمٝمق"ظم٤ٌمرومٕمؾ اإل" الروس ؿامقس

ظم٤ٌمر همػمٟم٤م سم٤معمٕمٚمقُم٤مت إذم اًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م واطمد يتٛمثؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م  "إقمالم"

ٟم٤ٌمء، وهذه سم٠من اإلقمالم هق اًمتٌٚمٞمغ أو اإل ؿامقس أـسػقرد، وضم٤مء أيًْم٤م ذم اإلقمالم )قمٚمؿ(

ومٝمذا اًمتٕمريػ يريمز  ،اعمرادوم٤مت شمٕمٜمل اٟمت٘م٤مل اعمٕمٚمقُم٦م إمم األومراد ومتّمٌح هلؿ ًمٖم٦م اًمتٗم٤مهؿ

قمغم ضم٤مٟم٥م اًمذيقع واالٟمتِم٤مر ًمٚمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م
(2)
. 

  

                                                           

، دار اًمٓم٤ٌمقم٦م قم٤مًمٞم٦م سمريًتٞم٩م، مدخؾ فػـقات افتحرير افصحػل افريايض ؾمٚمٞمامن الوؾملم، قمٞمًك اهل٤مدي، (1)

 .11، ص2017اًمٌٚمٞمدة، اجلزائر، 

ُمذيمرة ُم٤مضمًتػم همػم ، تػاظؾ اجلؿفقر افريايض مع احلصص احلقارية افرياضقةدروازي ُمّمٓمٗمك،  (2)

 .26، ص2012، 3ُمٜمِمقرة، ُمٕمٝمد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر
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 :لإلعالم صطالحيالتعريف اال   -2 -1

اإلقمالم سم٠مٟمف  حمؿد رضا افبغداديوأمحد ظصام افصػدي يٕمرف يمؾ ُمـ اًمديمتقريـ 

شمزويد اًمٜم٤مس سم٤مألظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمًٚمٞمٛم٦م واحل٘م٤مئؼ اًمتل شم٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ 

أو ُمِمٙمٚم٦م ُمـ اعمِمٙمالت، سمحٞم٨م يٕمتؼم هذا شمٕمٌػًما  عرأي ص٤مئ٥م ذم واىمٕم٦م ُمـ اًمقىم٤مئ

 قهلؿ، سمٛمٕمٜمك أن اًمٖم٤مي٦م اًمقطمٞمدة ًمإلقمالم ـٝمؿ وُمٞمـدم٤مه٤مشماػم وـ٦م اجلامهـل قم٘مٚمٞمـُمقوققمٞم٤ًم وم

الم ــإذ أن اإلقم ؽ،ق ذًمـ٤مم واإلطمّم٤مئٞم٤مت وٟمحــؼ واألرىمـ٤مئـ٤مت واحل٘مـؾ اعمٕمٚمقُمـ٘مل ٟمـه

Information  يمٚمٛم٦م اشمًع ُمدًمقهل٤م ًمدرضم٦م أٟمف أصٌح ُمـ اًمّمٕم٥م شمٕمريٗمٝم٤م ومٝمل شمٕمٜمل

ٕمرف سم٢مجي٤مز سم٠مهن٤م يمؾ أؿمٙم٤مل ًمٖمقي٤م اإلسمالغ  أو اإلظم٤ٌمر، أُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م ومتُ 

ُمـ إٟم٤ًمن إمم إٟم٤ًمن أو ُمـ طمٞمقان إمم طمٞمقان أو ُمـ إٟم٤ًمن إمم وصقر إرؾم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت 

 .آًم٦م أو ُمـ آًم٦م إمم آًم٦م

 :لـيٕمٜم   Standard  Dictionaryدرد ـت٤مٟمـقس ؾمـػ ىم٤مُمـ٥م شمٕمريـطمً ٤ملـشمّم٤مالوم

٤م يٕمٓمك قمـ ـمريؼ  اعمٕمٚمقُم٤مت أي ي٘مقم وضمٕمؾ اًمٌمء ُمٕمروومً  ،يٕمرف أو يٕمٓمل أو يقصؾ

أو شمًت٘مٌؾ واحلدي٨م ُمع آظمر  شمّم٤ملشمرؾمؾ ُمثال االسم٤معمقاصٚم٦م أو شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ُمقاصٚم٦م أن 

هق ومٕمؾ أو طم٘مٞم٘م٦م وم٢من اإلقمالم   Webesterؿامقس ويبسس، وذم شمٕمريػ اشمّم٤ملهق 

، اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمٙمٚمامت  أو اخلٓم٤مسم٤مت أو اًمرؾم٤مئؾ وشم٤ٌمدل األومٙم٤مر واآلراء قمـ شمّم٤ملاًم٘مٞم٤مم  سم٤مال

إمم اًم٘مقل سم٠من  Carl Hovlandـارل هقؾالكد ـمريؼ احلقار أو اعمراؾمٚم٦م، ويذه٥م 

ا ٤م ُم٤م شمٙمقن رُمقزً هق اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م اًمٗمرد اًمذي ي٘مقم سمٜم٘مؾ اعمثػم وهم٤مًمًٌ  شمّم٤ملاال

اًمديمتقر ًمػميمز قمغم ذًمؽ ذم حمتقى اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م ، ؿمٗمٝمٞم٦م ًمتٕمديؾ ؾمٚمقك األومراد

ن اإلقمالم رؾم٤مًم٦م ومٙمري٦م ذات ُمْم٤مُملم ُمت٤ٌميٜم٦م وأهداف ُمتٕمددة شمًٌٕم٤م إسم٘مقًمف  ضؾعت مهام

إذ ي٘مقل  ُمتٜمققم٦م، اشمّم٤ملًمتٚمؽ اعمْم٤مُملم، ومػمى أهن٤م شمًتٝمدف خم٤مـم٦ٌم اإلٟم٤ًمن قمؼم وؾم٤مئؾ 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م شمتؿ وشمتٙم٤مُمؾ ُمـ ظمالل صمالصم٦م قمٜم٤مس ُمؽماسمٓم٦م وُمتٙم٤مُمٚم٦م )اعمرؾمؾ، ن إ

اًمقؾمٞمٚم٦م، اعمتٚم٘مل(
(1)
. 

                                                           

 .170، ص1993، دار اًمٗمرىم٤من، األردن، مائة شمال حقل اإلظالمـمٚمٕم٧م مه٤مم،  (1)
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سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م قمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هدف اًمتٜمقير واًمتث٘مٞمػ واإلطم٤مـم٦م ويٕمد اإلقمالم 

ـ ـع ُمـل ومؽمومـداهنؿ اجلامقمـراد ووضمـقل األومـك قم٘مـسم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمّم٤مدىم٦م اًمتل شمٜم٤ًمب إًم

 ٤م ي٘مٔم٤مً ٤م صحٞمً ُمًتقاهؿ وشمدومٕمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وختٚمؼ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ُمٜم٤مظًم 

ُمـ االٟمًج٤مم واحلريم٦م اًمٜمِمٓم٦م، ويذيمر قمٌد اًمٚمٓمٞمػ محزة أن شمٕمريػ اإلقمالم هق ُم٤م قمرومف 

ق اًمتٕمٌػم اعمقوٕمل ًمٕم٘مٚمٞم٦م اجلامهػم ـالم هـسم٠من اإلقم  Atoportأتقبقرت سمف اًمٕم٤ممل األعم٤مين 

ل شمٓمقر طمريم٦م ـٍم ومـؾ قمـدم٤مه٤مهت٤م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، وًم٘مد ؾم٤مهؿ يماوًمروطمٝم٤م وُمٞمقهل٤م و

حمؿد زول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م ـأن ٟم شامل ظبد افعزيز افؽقملاإلقمالم، طمٞم٨م يذيمر 

ًمتٌٚمٞمٖمف ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م يٛمثؾ سمداي٦م ُمرطمٚم٦م ضمديدة ُمـ ُمراطمؾ شمٓمقر  هلل ظؾقف وشؾؿاصذ 

 ضمتامقملاإلقمالم قمؼم اًمت٤مريخ اإلٟم٤ًمين ألٟمف ذم اًمقىم٧م ذاشمف يم٤من سمداي٦م اًمتٓمقر ذم اًمٜمٔم٤مم اال

ُمٕمف ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م وشمٓمٚم٥م وؾم٤مئؾ وذم اًمٗمٙمر واًم٘مٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مم٤م همػم 

 ـعمآُمـ سمف أن يٌٚمٖمف  وألن اجلديد ومرض قمغم ُمـ ،وأؾم٤مًمٞم٥م ضمديدة شمٕمؼم قمـ اًمقوع اجلديد

)اًمقص٤مي٤م اًمٕمنم(  شقدكا مقشكؾمقاه طمتك يٌٚمغ اًمٜم٤مس يم٤موم٦م وىمٌؾ اًم٘مرآن أيْم٤م ُم٤م ٟمزل قمغم 

شمٗم٤مهؿ شم٘مقم قمغم شمٜمٔمٞمؿ وُمٕمجزاشمف وشمٌٚمٞمغ ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس، وم٤مإلقمالم هق قمٛمٚمٞم٦م  وشقدكا ظقسك

اًمتٗم٤مقمؾ سملم اًمٜم٤مس ودم٤موهبؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ ذم اآلراء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وهق ذم هذه احل٤مًم٦م فم٤مهرة 

ـمقرهت٤م احلْم٤مرة احلديث٦م وضمٕمٚمتٝم٤م ظمٓمػمة ودقمٛمتٝم٤م سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت قمٔمٞمٛم٦م طمقًمتٝم٤م إمم ىمقة ال 

يًتٖمٜمك قمٜمٝم٤م ًمدى اًمِمٕمقب واحلٙمقُم٤مت قمغم طمد ؾمقاء، وإذا يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اإلقمالم ُمِمت٘م٦م 

ـ أقمٚمٛمف اًمٌمء، ومٝمل شمٕمٜمل شمزويد اجلامهػم سم٠ميمثر ىمدر ممٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمقوققمٞم٦م ُم

اًمّمحٞمح٦م واًمقاوح٦م، وسم٘مدر ُم٤م شمٙمقن ه٤مشم٤من اًمّمٗمت٤من ُمتقومرشملم سم٘مدر ُم٤م يٙمقن اإلقمالم 

٤مؾمٚمٞمام وىمقيً 
(1)
. 

سم٠مٟمف: قمٛمٚمٞم٦م شم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت سملم  J.folliet"ج.ؾقيل "ل شمٕمريٗمف ًمإلقمالم يرى ـووم

األؿمخ٤مص، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل يتؿ هب٤م ذًمؽ اًمت٤ٌمدل، طمٞم٨م قمرف اإلقمالم قمغم 

                                                           

٤مء، ـ، دار اًمقوم1992، ؼـع ظـؼرن افتاشـافصحاؾة اإلشالمقة دم مك دم افؾم٤مُمل قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمقُمل،  (1)

 .47هرة، ُمٍم، صاًم٘م٤م
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شم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت واألومٙم٤مر واآلراء سملم األومراد، سمحٙمؿ أن يمؾ واطمد ُمـ ه١مالء يًٕمك "أٟمف 

اًمقؾم٤مئؾ اعمت٤مطم٦م إمم حت٘مٞمؼ ُم٤م هق سمح٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ هذه األومٙم٤مر واآلراء سم٤مًمٓمرق اعمٛمٙمٜم٦م و

 ."فـًمدي

اًمذي رسمط حتديده عمٗمٝمقم اإلقمالم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٘مؾ اعمقوققمل  إبراهقؿ إماموىمد ذيمر 

ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ُمرؾمؾ إمم ُمًت٘مٌؾ، أي ذم ادم٤مه واطمد ىمّمد اًمت٠مصمػم اًمقاقمل قمغم قم٘مؾ اًمٗمرد 

طمتك ٟمتٞمح ًمف إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٙمقيـ رأي قم٤مم قمغم أؾم٤مس اًمث٘م٦م اعمت٤ٌمدًم٦م
(1)
. 

اإلظم٤ٌمر سم٤محل٘م٤مئؼ  :ٞمٕمرف اإلقمالم سم٠مٟمفوم حسغ ظبد احلؿقد أمحد رصقانأُم٤م اًمديمتقر 

قمٛمٚمٞم٦م  :واعمٕمٚمقُم٤مت اًمّم٤مدىم٦م ُمـ أضمؾ اخت٤مذ ُمقىمػ ُمٕملم، وهٜم٤مك ُمـ يٕمرف اإلقمالم سم٠مٟمف

ُمقوققمٞم٦م جمردة وطمٞم٤مدي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم هدومف ُمِم٤مقمر اجلامهػم قمـ ـمريؼ إقمالُمٝم٤م  اشمّم٤مل

سم٤محل٘م٤مئؼ يمام هل
(2)
. 

شمزويد اًمٜم٤مس سم٤مألظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م  :سم٠من اإلقمالم هق يرى مامإبراهقؿ إ وُمـ ضمٝمتف وم٢من

واعمٕمٚمقُم٤مت اًمًٚمٞمٛم٦م واحل٘م٤مئؼ اًمث٤مسمت٦م اًمتل شم٤ًمقمدهؿ قمغم شمٙمقيـ رأي ص٤مئ٥م ذم واىمٕم٦م ُمـ 

اًمقىم٤مئع أو ُمِمٙمٚم٦م ُمـ اعمِمٙمالت، سمحٞم٨م يٕمؼم هذا اًمرأي شمٕمٌػًما ُمقوققمًٞم٤م قمـ قم٘مٚمٞم٦م 

اجلامهػم وادم٤مه٤مهتؿ وُمٞمقهلؿ
(3)
. 

وم٘مد أورد اًمتٕمريػ اًمت٤مزم ًمإلقمالم: ي٘مّمد سم٤مإلقمالم  ـ ظزيافرمح ظبدأُم٤م اًمديمتقر 

ل قمٚمقم اإلقمالم ـز اإلقمالم ومـر، ويرُمـظمآك ـت٘م٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ُمّمدر إًماٟمقم٤مُم٦م ؾمػمورة 

                                                           

، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر، مـفجقة افبحث افعؾؿل دم ظؾقم اإلظالم واالتصالأمحد سمـ ُمرؾمكم،  (1)

 .18، ص2005

، اعمٙمت٥م اجل٤مُمٕمل افعالؿات افعامة واإلظالم مـ مـظقر ظؾؿ االجتامعطمًلم قمٌد احلٛمٞمد أمحد رؿمقان،  (2)

 .246، ص1993احلدي٨م، اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

 .11، ص1975، ُمٙمت٦ٌم األٟمجٚمق اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة، اإلظالم واالتصال باجلامهرإسمراهٞمؿ إُم٤مم،  (3)
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ُمـ صح٤موم٦م ُمٙمتقسم٦م وؾمٛمٕمٞم٦م وُمرئٞم٦م ُمـ حمتقي٤مت  شمّم٤ملإمم ُم٤م شمٌثف وؾم٤مئؾ اال شمّم٤ملواال

واؾمع ُمـ اعمجتٛمع ٦م وشمرومٞمٝمٞم٦م إمم ىمٓم٤معاضمتامقمٞمإظم٤ٌمري٦م صم٘م٤مومٞم٦م 
(1)
. 

ُمقوققمٞم٦م  اشمّم٤ملقمٛمٚمٞم٦م "أٟمف  قمغم ٞمٕمرف اإلقمالموم ظاضػ محدي افعقدأُم٤م األؾمت٤مذ 

جمردة وطمٞم٤مدي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم هدومف ُمِم٤مقمر اجلامهػم قمـ ـمريؼ إقمالُمٝم٤م سم٤محل٘م٤مئؼ يمام 

"هل
(2)
. 

 :لإلعالم التعريف اإلدرائي  -3 -1

شمزويد  سمٛمث٤مسم٦م وؾمٞمٚم٦م هق اإلقمالموم٢من  يم٤ٌمطمثلم ُمتخّمّملم ذم اعمج٤مل ُمـ وضمٝم٦م رأيٜم٤م

اجلامهػم سم٠ميمثر ىمدر ممٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمقوققمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م واًمقاوح٦م، وسم٘مدر ُم٤م شمٙمقن 

ر ُم٤م يٙمقن اإلقمالم ؾمٚمٞماًم وىمقًي٤م، ُمـ ظمالل هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل ه٤مشم٤من اًمّمٗمت٤من ُمتقومرشملم سم٘مد

اًمّم٤مدىم٦م وذًمؽ وردت طمقل اإلقمالم ٟمرى سم٠مٟمف ُمّمدر شمزويد اًمٜم٤مس سم٤مألظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت 

 لم اًمقىم٤مئع.ٞمُمـ أضمؾ إضمالء احل٘م٤مئؼ يمام هل وذًمؽ ًمتٌ

 :صتصللصتغرٍف اال -2

 :صتال التعريف اللػوي لال  -1 -2

 Communوُمٕمٜم٤مه٤م  Communisيرضمع إمم اًمٙمٚمٛم٦م اًمالشمٞمٜمٞم٦م  اشمّم٤ملأصؾ يمٚمٛم٦م 

يمٕمٛمٚمٞم٦م يتْمٛمـ اعمِم٤مريم٦م أو اًمتٗم٤مهؿ طمقل رء  شمّم٤ملسمٛمٕمٜمك قم٤مم أو ُمِمؽمك ًمتٌٞم٤من أن اال

أو ومٙمرة أو ادم٤مه أو أؾمٚمقب أو ُمٕمٜمك ُم٤م
(3)
. 

                                                           

، 1990، طمقًمٞم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، تعثر افرشافة دم ظك افقشقؾة–اإلظالم اإلشالمل قمٌد اًمرمحـ قمزي،  (1)

 .36ص

 .16، ص1994، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، االتصال وافرأي افعامقم٤مـمػ محدي اًمٕمٞمد،  (2)

-51تلثر اإلظالم افريايض ادرئل دم تـؿقة افثؼاؾة افرياضقة فدى تالمقذ ادرحؾة افثاكقية )راضمحل ص٤مسمر،  (3)

، ٦2012م، ضم٤مُمٕم٦م سمًٙمرة، ـواالضمتامقمٞم ٦مـقم اإلٟم٤ًمٟمٞمـ٦م اًمٕمٚمـقرة، يمٚمٞمـػم ُمٜمِمـؽم همـرة ُم٤مؾمـ، ُمذيمشـة(53

 .12ص
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الف اًمٗمّمؾ، ـؾ ظمـران واًمقصـاهلج دـو٦م واًمقصؾ ـال وصٚمـلء وصـووصؾ اًمِم

وسمٚمٖمف، ووصٚمف إًمٞمف وأوصٚمف  واشمّمؾ اًمٌمء إمم رء وصقال، وشمقصؾ إًمٞمف اٟمتٝمك إًمٞمف

أٟمح٤مه إًمٞمف وأسمٚمٖمف إي٤مه
(1)
. 

ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يدور طمقل جمٛمققم٦م ُمٗم٤مهٞمؿ ٟمًتٓمٞمع شمٚمخٞمّمٝم٤م ذم اعمٕم٤مين  شمّم٤ملواال

اًمت٤مًمٞم٦م: اًمتقصؾ واًمذريٕم٦م إمم رء، اًمقصؾ ود اهلجران وظمالف اًمٗمّمؾ واالٟم٘مٓم٤مع، 

وأظمػًما اًمتقصؾ إًمٞمف، أي سمٚمٖمف وشمٚمٓمػ ذم اًمقصقل ًمف
(2)
. 

 :صتال التعريف االصطالحي لال  -2 -2

ختتٚمػ سم٤مظمتالف اعمدارس واًمٕمٚمامء، يمام ختتٚمػ  ّم٤ملشمهٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمّمٓمٚمح٤مت ًمال

 ٦م وُمـ سمٞمٜمٝم٤م ٟمذيمر ُم٤م يكم:ضمتامقمٞمأيْم٤م سم٤مظمتالف األٟمٔمٛم٦م اال

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتٗم٤مقمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م اعمتٚم٘مل "سم٠مٟمف:  شمّم٤ملاال جقفان رصتلًم٘مد قمروم٧م 

٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وذم هذا اًمتٗم٤مقمؾ يتؿ ٟم٘مؾ أومٙم٤مر وُمٕمٚمقُم٤مت اضمتامقمٞموُمرؾمؾ اًمرؾم٤مًم٦م ذم ُمْم٤مُملم 

األومراد قمـ ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمٕمٜمك جمرد، ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمتّمؾ ٟمح٤مول أن ٟمنمك اآلظمريـ سملم 

إذن ي٘مقم قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم اعمٕمٚمقُم٤مت  شمّم٤ملوٟمِمؽمك ُمٕمٝمؿ ذم اعمٕمٚمقُم٤مت واألومٙم٤مر، وم٤مال

"واًمّمقر اًمذهٜمٞم٦م واآلراء
(3)
. 

اًمٜمِم٤مط اًمذي يًتٝمدف حت٘مٞمؼ اًمٕمٛمقُمٞم٦م "قمغم أٟمف:  شمّم٤ملومٞمٕمرف اال شؿر حسغأُم٤م 

اًمذيقع أو االٟمتِم٤مر أو اعم٠مًمقوم٦م ًمٗمٙمرة أو ُمقوقع أو ىمْمٞم٦م قمـ ـمريؼ اٟمت٘م٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت أو 

سم٤مؾمتخدام  واألومٙم٤مر واآلراء أو االدم٤مه٤مت ُمـ ؿمخص أو مج٤مقم٦م إمم ؿمخص أو مج٤مقم٦م أظمرى

"رُمقز ذات ُمٕمٜمك ُمقطمد وُمٗمٝمقم سمٜمٗمس اًمدرضم٦م ًمدى يمؾ ُمـ اًمٓمروملم
(4)
. 

                                                           

 .04، ص2007، دار اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م، سم٤مشمٜم٦م، اجلزائر، 1، طمدخؾ إػ اإلظالم واالتصالرطمٞمٛم٦م قمٞم٤ًمين،  (1)

، دار اًمنموق، ضمدة، ظريب( -كجؾقزيإمدخؾ ؿامقس ادصطؾحات اإلظالمقة )حمٛمد ومريد قمزة،  (2)

 .85اًمًٕمقدي٦م، د.ت، ص

 .53، ص1975، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، 2، طاألشس افعؾؿقة فـظريات االتصالضمٞمٝم٤من رؿمتل،  (3)

 .14، ص2012، مرجع شابؼراضمحل ص٤مسمر،  (4)



 

20 

٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت واألومٙم٤مر واالدم٤مه٤مت شمٜم"هق:  شمّم٤ملأن اال ظاضػ ظديل افعقدويرى 

"ظمر ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م ُمًتٛمرة ًمٞمس هل٤م سمداي٦م أو هن٤مي٦م ُمـ ـمرف آل
(1)
. 

 :صتال التعريف اإلدرائي لال  -3 -2

واؾمت٘م٤ٌمل رُمقز ورؾم٤مئؾ ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمرُمقز  إرؾم٤ملقمٛمٚمٞم٦م  شمّم٤مليٕمتؼم اال

اًمذي ي١مدي  ضمتامقملأؾم٤مؾًم٤م ًمٚمتٗم٤مقمؾ اال شمّم٤ملأو يمت٤مسمٞم٦م أو ًمٗمٔمٞم٦م، وشمٕمتؼم قمٛمٚمٞم٦م اال ؿمٗمٝمٞم٦م

إمم ٟمِمقء قمالىم٤مت ُمتٜمققم٦م وُمتٕمددة ذم خمتٚمػ اعمقاىمػ واًمقوٕمٞم٤مت ؾمقاء يم٤مٟم٧م سملم 

 ؿمخّملم أو أيمثر.

 :صتصللالفرل بٍن اإلعالن ٌاال -3

٤مك ومروىًم٤م ـ، إال أن هٜم٤ملـشمّمالم واالـل اإلقمـلم ُمّمٓمٚمحـروق سمــ اًمٗمـد ُمـهٜم٤مك اًمٕمدي

 يكم: ضمقهري٦م يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ومٞمام

 أؿمٛمؾ ُمـ اإلقمالم. شمّم٤ملاال 

 ٟمِم٤مط أىمدم ُمـ اإلقمالم. شمّم٤ملاال 

 ىمد يٙمقن قمِمقائًٞم٤م سمٞمٜمام اإلقمالم خمٓمط ًمف دائاًم. شمّم٤ملاال 

 وؾم٤مئٚمف أيمثر سمٞمٜمام اإلقمالم وؾم٤مئٚمف ُمتٕمددة. شمّم٤ملاال 

 ٟمِم٤مط مت٤مرؾمف يمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت، سمٞمٜمام اإلقمالم ٟمِم٤مط يامرؾمف اإلٟم٤ًمن وم٘مط. شمّم٤ملاال 

  اإلقمالُمٞم٦م قمٜمٍميـ أؾم٤مؾمٞملم ومه٤م اعمرؾمؾ واًمرؾم٤مًم٦م، سمٞمٜمام يٙمقن شمتْمٛمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ٞم٦م اًمتل شمِمؽمط ىمٞم٤مم اعمًت٘مٌؾ سمدور شمّم٤مًمدور اعمًت٘مٌؾ ؾمٚمٌٞم٤م سمخالف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اال

إجي٤ميب سمتٗم٤مقمٚمف ُمع اعمرؾمؾ
(2)
. 

                                                           

 .15، ص1993، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، االتصال وافرأي افعامقم٤مـمػ قمدزم اًمٕمٞمد،  (1)

، اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمخدُم٦م االضمتامقمٞم٦م، يمت٥م اجل٤مُمٕمل االتصال بغ افـظرية وافتطبقؼهٜم٤مء طم٤مومظ سمدوي،  (2)

 .50، ص1988احلدي٨م، اإلؾمٙمٜمدري٦م، 
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 :صتصللٌاال اإلعالنهصأِ ٌصتطٌر  -4

سمٛمراطمؾ قمديدة قمؼم اًمزُمـ طمتك وصٚم٧م عم٤م هل  شمّم٤ملًم٘مد ُمرت وؾم٤مئؾ اإلقمالم واال

 اًمت٤مًمٞم٦م: سقمٚمٞمف اآلن ذم وىمتٜم٤م احل٤مرض، ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص هذا اًمتٓمقر ذم اعمراطمؾ اخلٛم

 مرحلة الرموز واإلشلرات:  -1 -4

سمتحٚمٞمؾ أمهٞم٦م دراؾم٦م شمًٚمًؾ اًمتٓمقر  Raheuch و Defleirؾ ُمـ ـ٤مم يمـد ىمـًم٘م

قمؼم اًمٕمّمقر اًمت٤مرخيٞم٦م وذًمؽ ذم إـم٤مر ُم٤م يٕمرف سمدراؾم٦م قمٛمٚمٞم٤مت  شمّم٤ملاًمت٤مرخيل ًمقؾم٤مئؾ اال

احلديث٦م قمؼم  شمّم٤ملاًمتحقل اًمتل ؿمٝمدهت٤م يمؾ ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وأيْم٤م وؾم٤مئؾ اال

اًمٌٕمض اًمٕمّمقر اًمت٤مرخيٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م ارشم٤ٌمـمٝم٤م ُمع اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌنمي٦م وشمٓمقراهت٤م ُمع سمٕمْمٝم٤م
(1)
. 

عمراطمؾ اًمتل يٛمٙمـ احلدي٨م قمٜمٝم٤م وذًمؽ قمـ قز أومم اـٍم اًمرُمـ٦م أو قمـؼم ُمرطمٚمــوشمٕمت 

اعمجتٛمٕم٤مت واألومراد، يمام ارشمٌٓم٧م هذه اًمرُمقز  بغواًمتٗم٤مهؿ  شمّم٤ملـمريؼ دراؾم٦م وؾم٤مئؾ اال

 شمّم٤ملواىمٕمٞم٦م قمـ ـمري٘م٦م اال اً واإلؿم٤مرات سم٤معمراطمؾ األومم ًمٚمٌنمي٦م واًمتل شمٔمٝمر ًمٜم٤م صقر

ن اإلٟم٤ًمن إواًمتٗم٤مهؿ سملم األومراد ظمالل اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م األومم ًمٔمٝمقر اإلٟم٤ًمن، طمٞم٨م 

سم٤ميمت٤ًمسمف طمريمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو صقشمٞم٦م أو  واإلؿم٤مراتاًمٌدائل شمٕمٚمؿ ـمري٘م٦م اؾمتخدام اًمرُمقز 

 قمغم اًمتٓمقر اًمٕم٘مكم ًمإلٟم٤ًمن اًمٌدائل. شمّم٤مل، يمام ؾم٤مقمد هذا االشمّم٤مزماًمًٚمقك اال

قز واإلؿم٤مرات رُماًم٘مدُم٤مء اًمقر اًم٘مديٛم٦م ُمدى اؾمتخدام شمٕمٙمس ًمٜم٤م دراؾم٦م شم٤مريخ اًمٕمّم

، أُم٤م اعمٍميقن اًم٘مداُمك وم٘مد اؾمتخدُمقا ٦مل اًمتٕم٤مُمؾ سمّمقرة قم٤مُمـواًمتل شمٕمد اًمٚمٖم٦م األومم وم

ُمـ  راء إومري٘مٞم٤مـ٤من األصٚمٞمقن ًمّمحـؾمتٕمٛمؾ اًمًٙما٤مرات، وـقز واإلؿمـاًمٚمٖم٦م سم٤مؾمتٕمامل اًمرُم

الف اًمًٜملم ُم٤م أصمٌتتف رؾمقم اًمٓم٤مؾمٞمكم آ اإلؿم٤مرات اعمرُّمزة واًمّمقر قمغم ُمدار أُم٤مزيع وسمراسمرة

صمؿ شمٌٕمتٝمؿ ذم ذًمؽ أصح٤مب احلْم٤مرات اًمنمىمٞم٦م واهلٜمد واًمّملم، وهذا ُم٤م سمجٜمقب اجلزائر، 

 يقطمل أن اًمٚمٖم٦م اعمٙمتقسم٦م فمٝمرت أول ُمرة اؾمتٜم٤مدا قمغم اًمرُمقز واإلؿم٤مرات.

                                                           

، اًمدار 2، طكظريات وشائؾ اإلظالم ٗمٚمػم وؾم٤مٟمدرا سمقل رويمٞمتش، شمرمج٦م يمامل قمٌد اًمرؤوف،ُمٚمٗملم ل دي (1)

 .128، ص1998اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، 
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 ،واًمٌحر س واًم٘مٛمر واًمِمجر واعمٓمرـد واًمِمٛمـُمـ األؾم الً ـًم٘مد صقر اعمٍميقن اًم٘مدُم٤مء يم

احلروف  ، إذ شمٕمتؼمشمّم٤ملاألصقات واإلؿم٤مرات أصمر قمغم شمٓمقر وؾم٤مئؾ االؾمتخدام اليمام يم٤من 

اعمًتٕمٛمٚم٦م ُمـ ـمرف اإلٟم٤ًمن ذم احلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م حتٛمؾ دالالت وُمٕم٤مين خمتٚمٗم٦م، ومٙم٤مٟم٧م 

 احلروف قم٤ٌمرة قمـ أصقات ًمٙمؾ صقت أو ضمزء ُمـ اًمّمقت ُمٕمٜمك حمدد ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف.

ؿ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل ؾم٤ممه٧م قمغم ومٝمؿ ـ٤مرات ُمـ أهـواإلؿمقز ـاًمرُمٞمؾ ـ٦م حتٚمـوشمٕمتؼم قمٛمٚمٞم

ك ومؽ طمجر ـإًم ٤مرـاآلصم دُم٤م شمقصؾ قمٚمامءـل ُمٍم قمٜمـاحلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م، وهذا ُم٤م طمّمؾ وم

 قا ُمـ ظمالهل٤م اًمتٕمرف قمغمـ٤م اؾمتٓم٤مقمـاًمٚمٖم٦م اهلػموهمٚمٞمٗمٞم٦م، يمٛم قمغم رؿمٞمد واًمتٕمرف سمقوقح

األطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل ال شمزال ُمقضمقدة قمغم  خمتٚمػ

 اعم٘م٤مسمر واعمٕم٤مسمد.

شمٕمد ُمـ أهؿ  شمّم٤ملوقمغم اًمٕمٛمقم وم٢من هذه اعمرطمٚم٦م يمام طمدده٤م قمٚمامء اإلقمالم واال

ومٌٗمْمٚمٝم٤م أصٌح اإلقمالم ُمٜمٔمقرا ذم زُمٜمٜم٤م هذا قمـ اعمراطمؾ ًمٚمتٕمرف قمغم احلْم٤مرات احل٤مًمٞم٦م، 

 راطمؾ اًمتٓمقر قمؼم األزُمٜم٦م اعمختٚمٗم٦م.ـمريؼ ٟم٘مؾ ُم

 مرحلة اخلطلبة واللػة:   -2 -4

سمٕمد اٟمتٝم٤مء قمٍم اًمرُمقز واإلؿم٤مرات، طمٞم٨م فمٝمرت ًم٘مد سمدأت هذه اعمرطمٚم٦م ُم٤ٌمذة 

٤مك أؾم٤مًمٞم٥م ًمٚمٙمالم واخلٓم٤مسم٦م واؾمتخدام ـػ ؾمٜم٦م وأصٌح هٜمـأًم ٤35مرب ـ٤م ي٘مـذ ُمـاًمٚمٖم٦م ُمٜم

 سملم األومراد واجلامقم٤مت، وضم٤مءت شمّم٤مزماًمٙمٚمٛم٦م يمٛمٗمردة ًمٖمقي٦م وٟمقع ُمـ اًمتٕمٌػم اال

اخل٤مص٦م سمف، وذًمؽ قمٜمدُم٤م ؾمٕمك الؾمتٌدال  شمّم٤ملإمم شمٓمقير وؾم٤مئؾ االحم٤موالت اإلٟم٤ًمن 

ًمٖم٦م اًمرُمقز واإلؿم٤مرات أو ُم٤م يٕمرف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اعمّمقرة أي اؾمتخدام اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٙمٚمامت واًمتل 

يًٕمك هذا اإلٟم٤ًمن ُمٜمذ اًمٌداي٦م ًمٚمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سم٤مًمّمقت
(1)
. 

هؿ أول ُمـ قمرومقا  أن اعمٍميلم اًم٘مداُمك اآلصم٤مر واًمت٤مريخ ض قمٚمامءًم٘مد ووح ًمٜم٤م سمٕم

اهلج٤مء، وقم٤مسهؿ ذم ذًمؽ جمٛمققم٦م ُمـ احلْم٤مرات يم٤محلْم٤مرة اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م اًمتل شم٘مدُم٧م ذم 

                                                           

 .29، ص1998، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر، مدخؾ فعؾقم اإلظالم واالتصالزهػم اطمدادن،  (1)
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قم٤ممل اًمٌح٤مر واًمًٗمـ، وٟم٘مٚمقا ُمٗمردات اًمٚمٖم٦م اإلهمري٘مٞم٦م )أًمٗم٤م، سمٞمٓم٤م، هم٤مُم٤م، دًمت٤م( يمام ٟم٘مؾ 

اإلهمريؼ اًمذيـ ـمقروا اًمٚمٖم٦م )األًمػ واًم٤ٌمء( يمتٕمٌػم  اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞمقن اًمٚمٖم٦م اهلػموهمٚمٞمٗمٞم٦م إمم سمالد

قمـ األسمجدي٦م، صمؿ شمٓمقرت هذه اًمٚمٖم٦م قمـ ـمريؼ اًمروُم٤من وشمٗمرع ُمٜمٝم٤م اًمٚمٖم٤مت األوروسمٞم٦م 

، واجلدير سم٤مًمذيمر أيًْم٤م أن ًمٖم٦م اخلٓم٤مسم٦م اٟمتنمت ذم طمروًم٤م هج٤مئًٞم٤م 26 ُمـ ٙمقنتاحلديث٦م اًمتل شم

متٞمز اًمٕمرب ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم سمٗمٜمقن  ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وُمٜمٓم٘م٦م اًمنمق األوؾمط، طمٞم٨م

اًمِمٕمر واخلٓم٤مسم٦م، وًمٕمؾ ُم٤م يث٧ٌم ذًمؽ هق أن أومْمؾ ًمٖم٦م ُمٗمْمٚم٦م دون ُمٕمروم٦م طمروومٝم٤م هل 

ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ًم٤ًمن ظمػم اخلٚمؼ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(، 

 و ـقر إـسطمٞم٨م ٟمالطمظ دور اإلهمريؼ وومالؾمٗمتٝمؿ وطمٙمامئٝمؿ وظمٓم٤ٌمئٝمؿ ذم شم٠مؾمٞمس 

اًمذي ؾم٤مقمد ذم شمٓمقير اخلٓم٤مسم٦م واؾمتخداُمٝم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت قمدة يم٤معمراومٕم٤مت  ثبسباس

أن حيدد  ـقراـسواعمٜم٤مىمِم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م سمٕمٞمًدا قمـ اًم٘مقة واعم٤ٌمرزة، يمام اؾمتٓم٤مع 

اًمت٘مٜمٞم٤مت واعم٤ٌمدئ األومم ًمٚمخٓم٤مسم٦م
(1)
. 

ًمإلىمٜم٤مع وم٘مط اهتؿ أرؾمٓمق سمٕمد ذًمؽ سم٤مخلٓم٤مسم٦م وىم٤مم سمتٕمريٗمٝم٤م سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم جمرد وؾمٞمٚم٦م 

ينمح ومٞمٝم٤م هذا اًمٗمـ، وهذا ُم٤م جمٚمدات  ٦مُمـ اًمٗمٜمقن طمٞم٨م ووع صمالصم ـ٤مً وًمٙمـ شمٕمتؼم ٟمققم

 ًمدى شمّم٤مزمٞم٦م اًمتل قمززت سمدوره٤م اعمٗمٝمقم االشمّم٤مًماًمقؾم٤مئؾ اال ىطمدإضمٕمؾ اخلٓم٤مسم٦م 

يمام  ،اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم اًم٘مداُمك وحتدي٨م األؾم٤مًمٞم٥م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم اجلٛمٝمقري٤مت اإلهمري٘مٞم٦م

 ض اًمٚمٖم٤مت يم٤مًمالشمٞمٜمٞم٦م اًمتل أصٌح٧م ًمٖم٦م رؾمٛمٞم٦م ًمٚمروُم٤من.ارشمٌٓم٧م اخلٓم٤مسم٦م سمٌٕم

 لبة:هتمرحلة ال  -3 -4

رضمع ضمذور هذا اًمٕمٍم إمم ُمرطمٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمٜمدُم٤م سمدأ اإلٟم٤ًمن ذم شمدويـ اًمرُمقز شم

ٛمرطمٚم٦م اًمٙمت٤مسم٦م اعمّمقرة واًمرُمزي٦م، ومٚم٘مد فمٝمرت اًمٙمت٤مسم٦م ىمٌؾ سم، وسمام يٕمرف اإلؿم٤مراتو

 اعمٕم٤مسمد أو اًمٙمٝمقف أو اعم٘م٤مسمر...إًمخ. فمٝمقر اًمقرق طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمتؿ قمغم اجلدران أو

                                                           

، أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ظالم افريايض دم افتؾػزيقن اجلزائريدراشة مجفقر اإلأمحد اعمٝمدي اًمزواوي،  (1)

 .29، ص2015، 3ُمٜمِمقرة، ُمٕمٝمد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر
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اًمتدويـ،  وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م شمٓمقرت اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م أو

واًمٙمت٤مسم٦م طمٞم٨م فمٝمر قمٜمد اعمٍميلم اًم٘مداُمك ٟم٤ٌمت اًمؼمدي اًمذي يًتٕمٛمؾ ذم اًمتدويـ
(1)
. 

ق.م ويم٤من ًمدهيؿ رُمقز ُمٕمٞمٜم٦م يًتخدُمقهن٤م ذم  1700اًمٙمت٤مسم٦م ذم  اًمًقُمريقنيمام قمرف 

اًمٙمت٤مسم٦م طمٞم٨م اؾمتٕمٛمؾ ه١مالء اًمًقُمريقن اًمٚمٖم٦م اًمًقُمري٦م اًمتل فمٝمرت ذم سمالد اًمراومديـ 

اًمّمقشمٞم٦م صمؿ اًمٚمٖم٦م اعمٙمتقسم٦م واعمٜمٓمقىم٦م، وؾم٤مقمدت قمغم قمٛمٚمٞم٦م  اًمٙمت٤مسم٦مووسمالد ؿمامل وم٤مرس 

ٍميقن ورق اًمؼمدي صمؿ اؾمتخدُمقا وؾم٤مئؾ اعماجل٤مٟم٥م اؾمتخدم  هذا ذمواإلٟم٤ًمين،  شمّم٤ملاال

 أظمرى ذم اًمٙمت٤مسم٦م يم٤مجلٚمقد اخل٤مص٦م سم٤محلٞمقاٟم٤مت طمٞم٨م ؾم٤مدت هذه اًمٓمري٘م٦م ًمٗمؽمات ـمقيٚم٦م.

إال أن قمٛمٚمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م قمروم٧م ىمٗمزة ٟمققمٞم٦م وشمٓمقرت سمِمٙمؾ ُمٚمحقظ قمٜمدُم٤م ايمتِمػ 

ؾمٜم٦م ُمـ األسمح٤مث طمٞم٨م  30سمٕمد ضمٝمقد داُم٧م  هقيتاًمّمٞمٜمٞمقن اًمقرق ذم قمٝمد اإلُمؼماـمقر 

 ومتحٝمؿسم٘مل ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ًمٞمّمؾ إمم اًمٕمرب سمٕمد  ٗمظ اًمّمٞمٜمٞمقن سمّمٜم٤مقم٦م اًمقرق يمن  اطمت

ؾمٛمرىمٜمد، ًمتٜم٘مؾ إمم اًمٙمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م، وًم٘مد ًمٕم٥م اًمٕمرب اعمًٚمٛمقن دوًرا ُمٝماًم ذم 

 واًمٚمٖم٦م واحلروف اهلج٤مئٞم٦م. احل٤ًمبشمٓمقير وٟمنم األرىم٤مم وأصقل 

 مرحلة الهًضة:  -4 -4

قمرومٝم٤م اإلٟم٤ًمن  اشمّم٤ملًمتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م أقمٔمؿ وؾمٞمٚم٦م  15ن فمٝمرت اًمٓم٤ٌمقم٦م ظمالل اًم٘مر

احلْم٤مري٦م، وًمٙمـ ىمٌؾ فمٝمقره٤م سم٤معمٗمٝمقم احلدي٨م  احلٞم٤مةواًمتل أطمدصم٧م شمٓمقرات ه٤مئٚم٦م ذم 

اًمٕمّمقر اًمقؾمٓمك، وم٘مد اؾمتخدم اًمروُم٤من آًم٦م فمٝمرت قمدة حم٤موالت ؿمٌف آًمٞم٦م وذًمؽ ظمالل 

ظم٤مص٦م ًمٚمٙمت٤مسم٦م ويم٤من ذًمؽ قمغم ىمقاًم٥م أو أًمقاح ُمـ اخلِم٥م أو اًمّمٚم٥م واًمتل يم٤مٟم٧م 

شمًتخدم أيًْم٤م ذم ظمتؿ اًمقصم٤مئؼ، وُمع ُمرور اًمقىم٧م شمٓمقرت اًمٙمت٤مسم٦م اعمٓمٌققم٦م ظم٤مص٦م ظمالل 

ت وهق ٟمقع ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م وأصٚمٝم٤م إهمري٘مل، وفمٝمر اإلـسؾقجداؾغقمٜمدُم٤م فمٝمر  14اًم٘مرن 

م وم٘مد اؾمتٕمٛمٚمقه٤م قمغم اجلٚمقد واعمٕم٤مدن 868 ؾمٜم٦م لماًمٙمت٤مسم٦م اعمٓمٌققم٦م يمذًمؽ قمٜمد اًمّمٞمٜمٞم

 واخلِم٥م.

                                                           

 .38، ص1996، ُمٙمت٦ٌم دار ضمدة ًمٚمٜمنم، اًمًٕمقدي٦م، 3، طوشائؾ االتصال رايم٤من قمٌد اًمٙمريؿ وآظمرون، (1)
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قمـ ـمريؼ اًمٙمت٤مسم٦م اعمٓمٌققم٦م قمغم األًمقاح  13اٟمت٘مٚم٧م اًمٓم٤ٌمقم٦م إمم أوروسم٤م ذم اًم٘مرن 

ذم أعم٤مٟمٞم٤م، طمٞم٨م  جقتزجشمؿ اظمؽماع اعمٓمٌٕم٦م اآلًمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م  م1440اخلِمٌٞم٦م، وذم ؾمٜم٦م 

، إذ شمّم٤ملُمـ اعم١مرظملم سمداي٦م اًمٕمٍم احلدي٨م ًمٔمٝمقر إطمدى أهؿ وؾم٤مئؾ االاقمتؼمه٤م اًمٙمثػم 

ٚم٧م اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕم٤مدي٦م عمدة زُمٜمٞم٦م ًمٖم٤مي٦م اًمتٓمقر فمارشمٌٓم٧م اًمٓم٤ٌمقم٦م سمتٓمقير صٜم٤مقم٦م اًمقرق، إذ 

اًمذي أصمرت ومٞمف اًمثقرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م الؾمٞمام اؾمتخداُم٤مت اًمٓم٤مىم٦م  18احل٤مصؾ ظمالل اًم٘مرن 

ٌّؼ اًمٕم ذم ًمٜمدن  باوروُم٤ًمقمده  ؾرديؽ ـقكقج٤ممل األعم٤مين اًمٌخ٤مري٦م ذم ؿمتك اعمج٤مالت، ومٓم

طمٞم٨م  افتايؿزاؾمتخدام هذه اًمٓم٤مىم٦م قمغم اًمٓم٤ٌمقم٦م، وُمـ ظمالهل٤م شمؿ فمٝمقر أول صحٞمٗم٦م وهل 

شمؿ اظمؽماع آًم٦م صػ  1886ٟمًخ٦م ذم اًم٤ًمقم٦م، وذم ؾمٜم٦م  1200أصٌح ُمـ اعم٘مدور ـم٤ٌمقم٦م 

، وُمـ صمؿ ضم٤مءت ارةتؿ اظمؽماع اعمٓمٌٕم٦م اًمدووم 1963احلروف أوشمقُم٤مشمٞمٙمًٞم٤م، أُم٤م ذم ؾمٜم٦م 

اًمتٓمقرات احلديث٦م ذم هذا اعمج٤مل يم٤مًمٓم٤ٌمقم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمرىمٛمٞم٦م
(1)
. 

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م ومتٕمتؼم ُمٍم أول اًمدول اًمتل أؾم٧ًم هب٤م اعمٓم٤مسمع، وشمؿ 

طمٞم٨م ظمّمّم٧م ًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٥م  بقالقوهل ُمٓمٌٕم٦م  1820شمِمٞمٞمد أول ُمٓمٌٕم٦م سمٛمٍم ؾمٜم٦م 

 واعم١مًمٗم٤مت اًمٕمًٙمري٦م.

 احلديجة: صتال مرحلة وشلئل اال  -5 -4

اعمٕم٤مسيـ أٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ُمرطمٚم٦م ضمديدة ُمـ  شمّم٤ملي١ميمد ُمٕمٔمؿ اعمختّملم ذم اإلقمالم واال

اًمتٙمٜمقًمقضمل ُمراطمؾ شمٓمقر اإلقمالم ظم٤مص٦م سمٕمد أن شمٕمددت اًمقؾم٤مئؾ واشمًٛم٧م سم٤مًمتٕم٘مٞمد 

 شم٘مدم هذه اًمقؾم٤مئؾ واٟمتِم٤مره٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت، وُمٜمٝم٤مذماًمذي ؾم٤مهؿ 
(2)
: 

اًمًٜمقات  ٞم٦م اًمتل فمٝمرت ذمشمّم٤مًماًمقؾم٤مئؾ اال ىطمدإيٕمتؼم اًمتٚمٖمراف )اًمؼمق(  افتؾغراف: -أ

اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م،  األظمػمة واًمتل ؿمٝمدت شم٘مٜمٞم٤مت ُمٕم٘مدة ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اًمٓم٤ٌمقم٦م وهمػمه٤م ُمـ

                                                           

 .31، ص1998، مرجع شابؼأمحد اعمٝمدي اًمزواوي،  (1)

، اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم، مدخؾ إػ وشائؾ اإلظالمومرٟمًٞمس سم٤مل، شمرمج٦م قم٤مدل سمقراوي،  (2)

 .08، ص1996شمقٟمس، 
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٨م يًتٓمٞمع أن يٌٕم٨م ـ٤م طمٞمـل ومرٟمًـوم ـؾقد صابقي ـراف اجلـؽمع اًمتٚمٖمـوًم٘مد اظم

 شمّم٤ملوي٘مقم اًمتٚمٖمراف سمقؾم٤مئؾ اال ،ػمةـقات اًمٓمقيٚم٦م واًم٘مّمـألصال ـسم٤مإلرؾم٤مل اآلًم

األظمرى ُمثؾ ؿمٌٙم٤مت اًمًٙمؽ احلديدي٦م اًمتل شمؿ إٟمِم٤مء ؿمٌٙم٦م اًمتٚمٖمراف قمغم اُمتداده٤م، 

وسم٤مًمٓمٌع طمٔمٞم٧م دول أوروسم٤م  ،ويم٤مٟم٧م ؿمٌٙم٦م ُمٞمؾ سم٤مريس إطمدى أومم اًمِمٌٙم٤مت

وأُمريٙم٤م سم٤مظمؽماع اًمتٚمٖمراف واالؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، وشمؿ ُمد اًمٙم٤مسمؾ سم٤مألـمٚمٜمٓمل ًمت٤ٌمدل 

، 19ث سملم اًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م وسمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم أواظمر اًم٘مرن األظم٤ٌمر واألطمدا

شمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٓمقير اًمتٚمٖمراف اجلقي إمم اًمتٚمٖمراف اًمٙمٝمرسم٤مئل وذًمؽ ذم حمٓم٦م ؾم٤من و

٦م سملم األومراد ٟمٔمًرا ضمتامقمٞمم، وم٘مد ىم٣م اًمتٚمٖمراف قمغم اعم٤ًموم٤مت اال1845ضمػمُم٤من ؾمٜم٦م 

 ًمدوره اًمٙمٌػم ذم شمٓمقير وؾم٤مئؾ اإلقمالم األظمرى.

٦م واالىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م ضمٕمؾ ضمتامقمٞمشمزايد احل٤مضم٤مت اال عُم: قنافتؾػ -ب

أصم٧ٌم  1876حي٤موًمقن أن يٚمٌقا هذه احل٤مضمٞم٤مت، ومٗمل ؾمٜم٦م  شمّم٤ملخمؽمقمق وؾم٤مئؾ اال

، وقمغم هذا األؾم٤مس تؿ قمؼم األؾمالكيأن ٟم٘مؾ اعمح٤مدصم٤مت يٛمٙمـ أن  أفؽسـدر جراهام

1877ؾمٜم٦م  يسقنتقماس إدشمؿ اظمؽماع ؾمامقم٦م شمٚمٗمقن ُمـ ـمرف 
(1)
. 

اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ومٗمل  تشمّم٤مالؾم٤مؾمٞم٦م ًمٕمٍم االاًمٌقادر األ أوممٕمد اظمؽماع اًمراديق يافراديق:  -ج

اًمتل يٛمٙمـ إرؾم٤مهل٤م دون اًمت٘م٤مط اًمٜم٘مط واًمنموط  مارـقنايمتِمػ  1896ؾمٜم٦م 

اؾمتخدام األؾمالك، وم٠مضمرى اًمٕمديد ُمـ اًمتج٤مرب قمغم اًمراديق وأصٌح سم٤مإلُمٙم٤من ٟم٘مؾ 

اًمٌنمي٦م سمٖمػم أضمٝمزة ًمإلرؾم٤مل، وم٘مد قمرف اًمٙمثػم ُمـ اهلقاة اًمراديق إذ مل اعمح٤مدصم٤مت 

يٙمـ ُم٘متًٍما قمغم ضمٝم٦م رؾمٛمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، هذا ُم٤م زاد ُمـ اهتامم اًمٜم٤مس سم٤مًمراديق ٟمٔمًرا 

ُمـ اعمختّملم سمقؾم٤مئؾ  ٦م، وم٘مد اهتؿ هب٤م اًمٙمثػمضمتامقمٞمًمتٕمدد وفم٤مئٗمف ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اال

٦م، اعمقاـمٜم٦م، وسم٤مظمتّم٤مر ضمتامقمٞماًمتٜمِمئ٦م اال اإلقمالم وُمٜمٝم٤م: األظم٤ٌمر، اإلرؿم٤مد، اًمتٕمٚمٞمؿ،

                                                           
(1) Cayrol.R, les Medias, Presse Ecrite, Radio, Télévision, Edition PUF,Paris, 1991, 

p55. 
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ال شمزال ىم٤مئٛم٦م  شمّم٤ملوم٢من ًمٚمراديق دوًرا ُمٝماًم ذم شمدقمٞمؿ أضمٝمزة اإلقمالم ووؾم٤مئؾ اال

وشمًتخدم ًمٞمقُمٜم٤م هذا
(1)
. 

ٗمزيقن ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م وُمِم٤مريم٦م ٞميٕمتؼم اًمتٚمػزيقن: قافسقـام وافتؾ -د

سم٤مًمّمقرة واًمرُمقز اًم٘مديٛم٦م قمغم  شمّم٤ملًمالسم٤مًمٓمٌع ًمٚمًٞمٜمام، ومٚم٘مد ؾمٕمك اإلٟم٤ًمن 

 اًمٙمٝمقف واعمٕم٤مسمد واعم٘م٤مسمر...إًمخ.

شمقاصٚم٧م االظمؽماقم٤مت ُمٜمذ شمٚمؽ احل٘م٦ٌم إمم أن شمؿ اظمؽماع آًم٦م اًمتّمقير ذم اًمقالي٤مت 

اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م، ًمت٠ميت سمٕمد ذًمؽ اًمًٞمٜمام، وم٠مدت إمم اؾمتخدام اًمّمقرة وأمهٞمتٝم٤م وإو٤موم٦م 

ٗمزيقن ًمٞمتٗمقق قمغم اًمًٞمٜمام يمقؾمٞمٚم٦م ٞمصمؿ فمٝمر سمٕمد ذًمؽ اًمتٚماألًمقان واًمٙمالم واحلريم٦م قمٚمٞمٝم٤م، 

، حتقل إمم أيمثر 1924ؾمٜم٦م  خقن بردٗمزيقن ُمـ ـمرف ٞممج٤مهػمي٦م، ومٌٕمد اظمؽماع اًمتٚم اشمّم٤مل

ٗمزيقٟمٞم٦م ذم اًمقالي٤مت ٞمشمؿ إٟمِم٤مء أول ىمٜم٤مة شمٚم 1929وذم ؾمٜم٦م اًمقؾم٤مئؾ ؿمٕمٌٞم٦م ًمدى اًمٜم٤مس، 

اًمٜم٤مـم٘م٦م ومتًتخدم ذم اًمدقم٤مي٦م واإلؿمٝم٤مر  اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م، ًمتٔمٝمر ذم ٟمٗمس اًمٗمؽمة اًمًٞمٜمام

ًمٚمقصقل إمم اظمؽماع اًمٙم٤مُمػما وأضمٝمزة اًمٗمٞمديقواإلقمالم، هذا ُم٤م أدى الطم٘م٤م 
(2)
. 

ٟمج٤مزات اإلٟم٤ًمن ذم جم٤مل إأطمد أهؿ وأطمدث  متثؾ األىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦ماألؿامر افصـاظقة:  -هـ

، وهبذا االظمؽماع أصم٧ٌم 20ت اًمتل مت٧م ظمالل اًمٜمّمػ األظمػم ُمـ اًم٘مرن شمّم٤مالاال

٤مًمٌٞمئ٦م األروٞم٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م، سمؾ شمٕمدى إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ سماإلٟم٤ًمن ُمدى ُمٕمرومتف 

، وم٘مد زادت ًمٞمّمؾ إمم ُم٤م وراء وظم٤مرج اًمٖمالف اجلقي هلذا اًمٙمقيم٥م أي اًمٗمْم٤مء

 .شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مهت٤مو شمّم٤ملىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ُمـ أمهٞم٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم واالاأل

ؾمٛمٞم٧م سمداي٦م هذه اًمٗمؽمة سمٗمؽمة ؾم٤ٌمق اًمٗمْم٤مء سمحٞم٨م يم٤من هذا اًمٍماع أؾم٤مؾًم٤م سملم 

االحت٤مد اًمًقومٞمٞمتل واًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م يمجزء ُمـ احلرب اًم٤ٌمردة، حمقره اًمت٤ًمسمؼ 

قمغم أظمذ أيمؼم ُم٤ًمطم٦م ُمـ اًمٗمْم٤مء قمـ ـمريؼ األىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وُمريم٤ٌمت اًمٗمْم٤مء اعم٠مهقًم٦م 

                                                           

 .20، ص1998، مرجع شابؼزهػم اطمدادن،  (1)

 .30، ص2006، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، فتؾػزيقن وؿضايا االتصال دم ظامل متغرُمل قمٌد اهلل، ا (2)
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قًم٦م، ويم٤من األُمر إفمٝم٤مًرا ًمٚم٘مدرة واًمت٘مٜمٞم٦م ًمٙمٚمت٤م اًمدوًمتلم ذم جم٤مل همزو اًمٗمْم٤مء، وهمػم اعم٠مه

سمت٤مريخ  ذم اًمٕم٤ممل أول ىمٛمر صٜم٤مقمل 5-شبقتـؽاًمًقومٞم٤مت  د إـمالقٜمقموم٘مد سمدأ هذا اًم٤ًٌمق 

 2-شبقتـؽُم١ميمديـ ؾمٌ٘مٝمؿ قمٜمدُم٤م أـمٚم٘مقا ىمٛمرهؿ اًمّمٜم٤مقمل اًمث٤مين  1957 أيمتقسمر 04

1957ٟمقومٛمؼم  03سمت٤مريخ 
(1)
. 

ًمٚمّمقاريخ ويمذا اًمتقشمرات ٙمرة تس سمداي٦م ؾم٤ٌمق همزو اًمٗمْم٤مء يم٤من ذم اًمت٘مٜمٞم٦م اعمٌإن أؾم٤م

اًمدوًمٞم٦م سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٘مد سمدأ ومٕمٚمًٞم٤م سمٕمد إـمالق أول ىمٛمر صٜم٤مقمل ُمـ ىمٌؾ 

اًمذي أدى إمم ٟمِم٠مة ؾم٤ٌمق اًمتًٚمح اًمٕمًٙمري سملم االحت٤مد  1957االحت٤مد اًمًقومٞمٞمتل ؾمٜم٦م 

ٝماًم ُمـ اًمتٜم٤مومس ُمضمزًءا ة األُمريٙمٞم٦م، ُم٤م طمّقل همزو اًمٗمْم٤مء اًمًقومٞمٞمتل واًمقالي٤مت اعمتحد

يديقًمقضمل واًمت٘مٜمل واًمث٘م٤مذم أصمٜم٤مء احلرب اًم٤ٌمردة، وم٘مد أصٌح٧م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م همزو اًمٗمْم٤مء ألا

ُمٝمٛم٦م ضمًدا ذم هذا اًمٜمزاع ٟمٔمًرا ًمتٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٕمًٙمري٦م اعمحتٛمٚم٦م، أُم٤م قمٜمد اًمٕمرب ومٙم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 

وم٘مد ؾمجؾ اًمت٤مريخ أيمؼم طمدث  شمّم٤ملم واالممٞمزة ذم جم٤مل شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت اإلقمال 1998

٤ًٌم قمغم  شات كايؾقمريب ُمتٛمثؾ ذم إـمالق ُمٍم أول ىمٛمر صٜم٤مقمل  اًمذي أطمدث شمٓمقًرا رهٞم

اعمًتقى اًمٕمريب ظم٤مص٦م ُمـ طمٞم٨م شمٕمدد اًم٘مٜمقات اًمٕمرسمٞم٦م وشمٜمققمٝم٤م
(2)
. 

وهق  أفؽقم شاتشمؿ إـمالق اًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل  2017ديًٛمؼم  10ٗمل أُم٤م ذم اجلزائر وم

واًمتٚمٗمزي  اإلذاقمل، واًم٨ٌم ت اًمًٚمٙمٞم٦م واًمالؾمٚمٙمٞم٦مشمّم٤مالىمٛمر صٜم٤مقمل ُمقضمف ًمال أول

هذا اًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل ُمـ ىم٤مقمدة ومْم٤مئٞم٦م سم٤مًمّملم  إـمالق، سمحٞم٨م شمؿ سمٜمج٤مح ٟمؽمٟم٧مواإل

ن ٢موم ،اًمت٘مٜمٞملم اجلزائريلم واعم٤ًمقمدة اًمّمٞمٜمٞم٦م، وطم٥ًم سمٞم٤من ًمٚمرئ٤مؾم٦م اجلزائري٦م إرادةسمٗمْمؾ 

سمدور اًمت٘مٜمٞملم اجلزائريلم ذم ٟمج٤مح إـمالق اًم٘مٛمر، واقمتؼم أؿم٤مد  ظبد افعزيز بقتػؾقؼةاًمرئٞمس 

اًمرئٞمس احلدث شمتقجًي٤م عمت٤مٟم٦م اًمٕمالىم٤مت سملم اًمّملم واجلزائر، وًمًٜمقات ُمـ اًمٕمٛمؾ اجل٤مد سملم 

اًمٌٚمديـ ذم جم٤مل اًمٗمْم٤مء، وؾمٞمتؿ اؾمتٖمالل وُمراىم٦ٌم هذا اًم٘مٛمر اًمّمٜم٤مقمل ُمـ همروم٦م قمٛمٚمٞم٤مت 

                                                           

 د.30ؾم٤مhttps://ar.wikipedia.org/wiki ،08/06/2017 ،13ُمقىمع ويٙمٞمٌٞمدي٤م اعمقؾمققم٦م احلرة،  (1)

 .44، ص2006، مرجع شابؼ ُمل قمٌد اهلل، (2)
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يمٞمٚمقُمؽم  160ة ذم ُمٜمٓم٘م٦م سمقهمزول، سمقالي٦م اعمدي٦م، شمتٌع اًمقيم٤مًم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م اجلزائري٦م اعمتقاضمد

ضمٜمقيب اًمٕم٤مصٛم٦م اجلزائري٦م، وُمـ همروم٦م حتٙمؿ أظمرى ذم اًمٕم٤مصٛم٦م اجلزائري٦م، وذًمؽ ومقر 

اٟمٗمّم٤مل اًم٘مٛمر قمـ ُمٜمّم٦م إـمالىمف ومتريمزه ذم ُمداره اعمخّمص ًمف
(1)
. 

وذًمؽ قمٜمدُم٤م اؾمتخدم اإلٟم٤ًمن  1920شمرضمع ٟمِم٠مة اظمؽماع احل٤مؾمقب ًمًٜم٦م احلاشقب:  -و

احل٤مؾم٤ٌمت اآلًمٞم٦م اًمْمخٛم٦م، وًمٙمـ ُمع ُمرور اًمقىم٧م واهتامم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل هب٤م 

شمٓمقرت هذه اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديث٦م سمتٓمقر اًمٗمٞمزي٤مء واًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٚمؽ وشم٘مٜمٞم٤مت 

وـمّقر ؾمٜم٦م  1946اإلرؾم٤مل واالؾمت٘م٤ٌمل، وىمد صٜمع أول يمٛمٌٞمقشمر إًمٙمؽموين ؾمٜم٦م 

ح يًتٕم٤من سمف ذم يمؾ ، ويم٤من اؾمتخدام احل٤مؾمقب ذم يمؾ اعمج٤مالت طمتك أص1971ٌ

ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م، ًمٞمّمٌح احل٤مؾمقب ُمـ أطمدث وأقمٔمؿ اظمؽماقم٤مت وؾم٤مئؾ 

 ذم قمٍمٟم٤م احلدي٨م. شمّم٤ملاإلقمالم واال

ت قم٤معمٞم٦م يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م شم٤ٌمدل اشمّم٤مالٟمٔم٤مم أو ؿمٌٙم٦م  ٟمؽمٟم٧ميٕمتؼم اإل: كسكتاإل -ز

اًمٕم٤ممل  ٟمؽمٟم٧ماعمٕمٚمقُم٤مت واًمرؾم٤مئؾ شمًٌٕم٤م ًمقطمدات ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ومٚم٘مد ضمٕمٚم٧م ؿمٌٙم٦م اإل

يٛمٙمـ ألي ؿمخص ُمـ أي  إذ اًمِمٝمػمة ماـؾقهانطم٥ًم ُم٘مقًم٦م ري٦م صٖمػمة ىميمٚمف 

ُمٙم٤من اًمتقاصؾ ُمع اآلظمريـ ذم أي ُمٙم٤من ُمـ ظمالل طم٤مؾمقسمف أو ه٤مشمٗمف اًمذيمل أو 

سم٤مًمقالي٤مت اعمتحدة  1983إمم ؾمٜم٦م  ٟمؽمٟم٧مويٕمقد شم٤مريخ اإلًمقطمتف اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، 

ًمٚمتقاصؾ ومٞمام سمٞمٜمف قمؼم أضمٝمزة  ٤مً ُمنموقماألُمريٙمٞم٦م سمٕمد إٟمِم٤مء اجلٞمش األُمريٙمل 

ُمـ ىمٌؾ  1969ؾمٜم٦م  مؼوع أرباكتاحل٤مؾمقب، وًمٙمـ مل يتؿ هذا إال سمٕمد أن أـمٚمؼ 

وزارة دوم٤مع اًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م، اًمذي يٕمتؼم اًمٜمقاة احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل أدت إمم 

وُمـ األُمقر اًمتل ؾم٤مقمدت ذم اٟمتِم٤مر وٟمٛمق اًمِمٌٙم٦م هق رسمط ، ٟمؽمٟم٧ماإل ؿمٌٙم٦م فمٝمقر

٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٤مت اًمقالي٤مت اعمتحدة طمٞم٨م ؾم٤مقمدت اًمٓمٚم٦ٌم قمغم اعم١مؾم

                                                           

 10األطمد  ،http://arabic.sputniknews.com/arab_world ُم٘م٤مل ُمٜمِمقر سمٛمقىمع اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، (1)

 د. 58ؾم٤م  21، 2017ديًٛمؼم 



 

30 

شم٤ٌمدل اًمرؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وشم٤ٌمدل اعمٕمٚمقُم٤مت، وُمـ هٜم٤م شمقؾمٕم٧م اًمِمٌٙم٦م طمٞمٜمام 

 ام هل قمٚمٞمف ذم وىمتٜم٤م احل٤مزم.يموشمٓمقرت طمتك أصٌح٧م وٛم٧م يمؾ اجل٤مُمٕم٤مت واعم١مؾم٤ًمت 

 ّ:أومٍّ اإلعالن فَ الصتهمٍّ الثكلفٍّ ٌبهلء الصخصٍ -5

سمٗمْمؾ اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل واًمتٙمٜمقًمقضمل أصٌح اإلقمالم أيمثر ىمدرة قمغم إطم٤مـم٦م وإعم٤مم 

اًمٗمرد واجلامقم٦م سمام يدور طمقهلؿ ُمـ وىم٤مئع، أطمداث وشمٓمقرات قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل، وُمع 

قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم ٟم٘مؾ خمتٚمػ اعمٕمٚمقُم٤مت إو٤موم٦م إمم  االقمتامدأقمداد اًمٜم٤مس زاد  ازدي٤مد

أقمامهلؿ، سمدأ يتجغم  شم٤ًمعاوطمجؿ اعمٕمٚمقُم٤مت وُمّم٤مدره٤م ووٞمؼ وىم٧م اًمٜم٤مس  ازدي٤مدهذا 

ىمٞمٛم٦م وأمهٞم٦م اإلقمالم وطم٤مضم٦م اًمٗمرد إًمٞمف ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم اعمّم٤مقم٥م وومٝمؿ ُم٤م يدور طمقهلؿ 

واًمت٠مىمٚمؿ ُمع اًمٌٞمئ٦م واعمجتٛمع سمٓمري٘م٦م ضمٞمدة، وشمٔمٝمر أمهٞم٦م اإلقمالم ُمـ ظمالل شمزويد اًمٗمرد 

ذم شمٜمٛمٞم٦م وٟم٘مؾ اًمث٘م٤موم٦م سملم اعمجتٛمٕم٤مت وسملم ، وي٤ًمهؿ يمذًمؽ وااليمتِم٤موم٤متسم٤مًمٜمٔمري٤مت 

خمتٚمػ األضمٞم٤مل، ويًٕمك اإلقمالم احلدي٨م اًمّم٤مدق إمم اًمتّمدي ًمٚمخراوم٤مت واألوه٤مم 

ويمذًمؽ شمزويد اًمٜم٤مس سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اعمقوققمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م، وإمم ضم٤مٟم٥م هذا يٚمٕم٥م اإلقمالم 

رد سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، ًمٚمٗم ضمتامقملاالواًمٜمٛمق  ضمتامقملاالٝماًم ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمِمئ٦م واًمتٓمٌٞمع ُمدوًرا 

احلديث٦م اًمتل ىمرسم٧م سملم ُمِم٤مرق األرض وُمٖم٤مرهب٤م وؿمامهل٤م  شمّم٤ملاالوسمٗمْمؾ وؾم٤مئؾ 

ظمر ويًتجٞم٥م هل٤م، وال آوضمٜمقهب٤م طمٞم٨م أصٌح أي ضمزء ُمـ اًمٕم٤ممل يت٠مصمر سم٠مطمداث أي ضمزء 

، وقمٚمٞمف يٛمٙمـ أن ٟمٚمخص أمهٞم٦م اإلقمالم يتٞمن اإلـم٤مطم٦م هبذا إال قمـ ـمريؼ وؾم٤مئؾ اإلقمالم

 ومٞمام يكم:

 التهمية الجكلفية:  -1 -5

يٕمرف اًمتث٘مٞمػ اًمٕم٤مم سم٠مٟمف اًمزي٤مدة ذم صم٘م٤موم٦م اًمٗمرد سمقاؾمٓم٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم وًمٞمس 

ًمٚمٗمرد  ضمتامقملسم٤مًمٓمرق واًمقؾم٤مئؾ األيم٤مديٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛم٦م، واًمتث٘مٞمػ اًمٕم٤مم حيدث ذم اإلـم٤مر اال

واًمتث٘مٞمػ  .أيم٤من ذًمؽ سمِمٙمؾ قمٗمقي وقم٤مرض أو سمِمٙمؾ خمٓمط وُمؼمُم٩م وُم٘مّمقدؾمقاء 

٦م دائٛم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م وؾم٤مئؾ اإلقمالم ًمٚمٗمرد، هذه اعمقاضمٝم٦م شم٘مدم ًمف سمدون اًمٕمٗمقي هق ُمقاضمٝم

وهذا حيدث قمٜمدُم٤م  ،وآراء اً أو صقر اً أن يٙمقن هق اعم٘مّمقد سم٤مًمذات، ُمٕمٚمقُم٤مت وأومٙم٤مر
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ٗمزيقن ٟم٤مدي ٞميتجقل اًمٓم٤مًم٥م ذم ؾم٤مطم٦م ُمٚمٕم٥م ضم٤مُمٕمتف ومٞمٗم٤مضم٠م سمجريدة طم٤مئٓمٞم٦م أو سمتٚم

اجل٤مُمٕم٦م ويمٚمٝم٤م حتٛمؾ قم٤ٌمرات شمٚمٗم٧م ٟمٔمره اجل٤مُمٕم٦م أو سم٤مًمالومت٤مت اعمرومققم٦م ذم أُم٤ميمـ ُمـ 

ومٞمٜمدومع ًم٘مراءهت٤م أو ُمت٤مسمٕمتٝم٤م ومتٕمٚمؼ سمٕمض اًمٙمٚمامت ذم ذهٜمف وي٠مظمذ سمٕمض األومٙم٤مر، وهٜم٤مك 

اًمتث٘مٞمػ اعمخٓمط اًمذي هق ذم اًمقاىمع طمّمٞمٚم٦م ًمقفم٤مئػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم يمحّمٞمٚم٦م اًمتقضمٞمف 

هل قم٤ٌمرة قمـ  ٗمزيقٟمٞم٦م اًمتلٞمواإلرؿم٤مد، يمدائرة اًمتث٘مٞمػ اعمخٓمط ًمٚمؼماُم٩م اًمزراقمٞم٦م اًمتٚم

ٗمزيقن ٞمطمٚم٘م٤مت إرؿم٤مد ًمٚمٛمقزقملم يدقمقن إًمٞمٝم٤م أو شم٨ٌم إًمٞمٝمؿ قمؼم اإلذاقم٦م أو اًمتٚم

واعمٜمِمقرات واعمٚمّم٘م٤مت اًمتل شمقزقمٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت اعم١ًموًم٦م سمٖمرض زي٤مدة صم٘م٤موم٦م اًمٗمرد 

وشمقؾمٞمع أومؼ إدرايمف وُمٕمرومتف، وًم٘مد صم٧ٌم أن ُمٕمٔمؿ دول اًمٕم٤ممل ًمدهي٤م سمراُم٩م شمث٘مٞمػ قم٤مم ُمـ 

قمغم ؿمخّمٞم٦م اعمقاـمـ أن شمتٗمت٧م أُم٤مم شمٜمقع وؾم٤مئؾ اإلقمالم وشمٕمدده٤م،  ضم٤مٟمٌٝم٤م ألهن٤م ختِمك

وختتٚمػ شمٚمؽ اًمدول ُمـ دوًم٦م إمم أظمرى ذم اًمًامح سم٠ميمثر ُمـ وؾمٞمٚم٦م إقمالم واطمدة، وذم 

اًمتِمدد ذم وٌط ُمّم٤مدر اًمتث٘مٞمػ اًمٕم٤مم سمِمٙمؾ طم٤مد وُم٘مٜمـ، واألومْمؾ أن شمتقمم اًمدوًم٦م 

رضورة اُمتالك وؾم٤مئؾ اإلقمالم وشمقضمٞمٝمٝم٤م حتديد اخلط اًمٕم٤مم ًمإلقمالم ًمدهي٤م، هذا إمم ضم٤مٟم٥م 

ُمـ ضم٤مٟمٌٝم٤م يمل ال شمٙمقن ُمٚمٙم٤م ًم٘مقى شمًتٕمٛمٚمٝم٤م ود شمٚمؽ اًمدوًم٦م ومج٤مهػمه٤م، يِمٙمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ 

ك ـل ومج٤مهػمي شمٕمٛمؾ اًمدوًم٦م قمٚمـ٩م شمث٘مٞمػ أيم٤مديٛمـ٦م سمراُمـق األُمٞمـاإلضم٤ٌمري وُمدارس حم

شمقومػمه٤م ًمٚمٛمقاـمٜملم سم٘مّمد زي٤مدة شمث٘مٞمٗمٝمؿ اًمٕم٤مم
(1)
. 

٤مدر طم٤مشمؿ أٟمف ال ؿمؽ أن ًمإلقمالم أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م ويذيمر حمٛمد قمٌد اًم٘م

واًمقاىمع أن سمٜم٤مء اًمدوًم٦م  .اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع مم٤م حي٘مؼ ؾمٕم٤مدة اًمٗمرد ورىمل اعمجتٛمع

ؾمٞم٤مؾمٞم٤م يتٓمٚم٥م االؾمتٕم٤مٟم٦م سمِمتك وؾم٤مئؾ اإلقمالم ؾمقاء يم٤من ذًمؽ  وأ٤م اضمتامقمٞماىمتّم٤مدي٤م أو 

ص أو قمـ ـمريؼ شم٤ٌمدل اإلقمالم سملم مج٤مقم٤مت الم ُمـ ؿمخص إمم ؿمخــ ـمريؼ شمٌٚمٞمغ اإلقمـقم

ل اًمّمح٤موم٦م واعمٓمٌققم٤مت واإلذاقم٦م ـريؼ اإلقمالم اجلامهػمي اعمتٛمثؾ ومــ ـمـ٦م أو قمـُمٜمٔمٛم

يمام هق احل٤مل ذم ؿمتك اًمِم١مون   -واًمًٞمٜمام واًمٗمٜمقن األظمرى، وذم هذا اًمِم٠من  تٚمٞمٗمزيقنواًم

                                                           

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، قمامن، األردن، افصحاؾة ادتخصصة وادجتؿعـمٚمٕم٧م مه٤مم،  (1)

 .19، ص2007
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ىمقة وقمزيٛم٦م اًمٜم٤مس وم٢من حت٘مٞمؼ األُمؾ اعمٕم٘مقد قمغم اإلقمالم إٟمام يتقىمػ قمغم  -األظمرى

وأُم٤مٟمتٝمؿ وٟمزاهتٝمؿ وهذه يمٚمٝم٤م أُمقر ال شمتح٘مؼ  إال قمـ ـمريؼ اإلقمالم ذاشمف
(1)
. 

اعم١مؾم٤ًمت  ىطمدإٕمتؼم شم واًمّمح٤موم٦م ٟمؽمٟم٧مواإل تٚمٞمٗمزيقن٤مًمومقؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م يم

ٝمٛم٦م ذم اعمجتٛمع اًمتل يم٤من هل٤م أصمر يمٌػم قمغم شمٕمديؾ ؾمٚمقك أومراده قمغم اظمتالف اًمث٘م٤مومٞم٦م اعم

وُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ سمٞمٜمٝمؿ مم٤م أدى إمم ايمت٤ًمهبؿ ألٟمامط ضمديدة ُمـ اًمًٚمقك ٟمتٞمج٦م أقمامرهؿ 

قمغم  اجلامهػمي٦م شم١مصمر شمّم٤ملن وؾم٤مئؾ االإإذا ىمٚمٜم٤م  ٟم٤ٌمًمغٝم٤م، وال ًم٘مْم٤مء ؾم٤مقم٤مت ـمقيٚم٦م ومٞم

ٟمتٞمج٦م  ٤مواحلْم٤مرة واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمقضمف قم٤مم، وم٘مد ازداد اهتامم رضم٤مل اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ هب اًمث٘م٤موم٦م

ذم وفمٞمٗم٦م اعمدرؾم٦م وُم١ًموًمٞمتٝم٤م ؾمقاء  ٤مواًمدراؾم٤مت اًمٕمديدة ُمـ شم٠مصمػمهعم٤م صم٧ٌم ُمـ اًمٌحقث 

ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتحّمٞمؾ اًمتٚمٛمٞمذ أو اآلراء اًمتل يٙمقهن٤م أو االدم٤مه٤مت اًمتل يٙمتًٌٝم٤م أو سمٓمري٘م٦م 

ف ًمقىم٧م اًمٗمراغ ظم٤مرج اعمدرؾم٦م، وًمذًمؽ أصٌح ُمـ اًميوري دراؾم٦م إُمٙم٤مٟم٤مت ئـىمْم٤م

ٗم٤مدة ُمٜمف ذم حت٘مٞمؼ أهداف اعمدرؾم٦م قمٛمال ًمٚمتقصؾ إمم أومْمؾ األؾم٤مًمٞم٥م ًمالؾمت تٚمٞمٗمزيقناًم

سميورة اًمتٕم٤مون سملم اعمدرؾم٦م واعمجتٛمع ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٓم٤مىم٤مت اًمٌنمي٦م ومٞمف قمؼم يمؾ اعمج٤مالت 

وؾم٤مئؾ  طمتك قمـ ـمريؼ ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م واًمققمل اًمري٤موٞملم، طمٞم٨م يذيمر حمٛمد ؾمٞمد حمٛمد أن

هذا اهلدف شمؼمز  وُمـ .اإلقمالم هتدف وحت٘مؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م يمٌٜم٤مء اإلٟم٤ًمن سمٜم٤مء ُمٕمٜمقي٤م

يمقؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ هذه  ه٤مجمٛمققم٦م ُمـ األهداف اًمث٤مٟمقي٦م ويؼمز ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م دور

األهداف
(2)
. 

 بهلء الصداية:  -2 -5

يٛمثؾ اعمخ اًمٌنمي سمٚمٖم٦م احل٤مؾم٤ٌمت اآلًمٞم٦م وٟمٔمري٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ٟمٔم٤مُم٤م ىم٤مسمال ًمٚمؼمجم٦م وىم٤مسمال 

ويٕمٜمل ذًمؽ أن اعمخ هق اًمذي يتٕمٚمؿ وهق اًمذي  ،ًمٚمتٕمٚمؿ سم٤مقمت٤ٌمره اجلٝم٤مز اًمٕمّمٌل اًمراىمل

ل ذم اًمٕم٤ممل أن ي١مدي وفمٞمٗمتف سمدون اًمؼماُم٩م ـيّمٜمع اًم٘مرار ًمٙمـ هؾ يٛمٙمـ ألقمٔمؿ طم٤مؾم٥م آًم

software. 

                                                           

 .35، ص1973ن، سمػموت، ، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤مافرأي افعام وتلثره باإلظالم وافدظايةحمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر طم٤مشمؿ،  (1)

 .92، ص1985، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم، 2، طاإلظالم وافتـؿقةحمٛمد ؾمٞمد حمٛمد،  (2)
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ويٕمٜمل ذًمؽ اًمتِمٌٞمف ُمع اًمٗم٤مرق أن اعمخ  .إٟمف أُمر ـمٌٞمٕمل أن شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م سم٤مًمٜمٗمل

يًت٘مٌٚمٝم٤م  اُم٩م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمتلاإلٟم٤ًمين ُمًتحٞمؾ أن يٕمٛمؾ سمّمقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م وصحٞم٦م سمدون اًمؼم

 ،اإلٟم٤ًمن ذم ُمراطمؾ قمٛمره اعمختٚمٗم٦م ُمـ األهة واعمدرؾم٦م ودور اًمٕم٤ٌمدة ووؾم٤مئؾ اإلقمالم

ويٕمتٛمد ، ومٝمل اًمتل شم٘مدم اًمؼماُم٩م األؾم٤مؾمٞم٦م ًمتِمٖمٞمؾ هذا اًمٌٜم٤مء اعمٕمجز أال وهق اعمخ اًمٌنمي

اعم١ًموًم٦م قمـ سمٜم٤مء اًمًٚمقك احلْم٤مري ًمٚمٗمرد قمغم ُمدى اًمتٜمًٞمؼ واًمتٙم٤مُمؾ سملم اعم١مؾم٤ًمت 

وم٤مإلقمالم هق اًمٜمٔم٤مم اعمتٙم٤مُمؾ  .اإلٟم٤ًمن واًمتل شمٚمت٘مل مجٞمٕمٝم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اإلقمالُمل ًمٚمدوًم٦م

اًمذي ي٘مدم ًمٚمٗمرد اعمٕمٚمقُم٤مت سمّمقرة حمددة ؾمٛمٕمٞم٦م وسمٍمي٦م ويمٚمام شمٕمٛمؾ قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م 

ٛمرة وشمٔمٝمر اًمًٚمقيمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمِمخّمٞم٦م اًمٗمرد، وم٤مإلقمالم هق اعم١مؾم٦ًم اًمؽمسمقي٦م اعم١مصمرة واعمًت

اعمِمٙمٚم٦م ذم أن اعم١ًموًمٞم٦م شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اإلقمالم ومٕمٜمدُم٤م ٟمح٥ًم سمدىم٦م وُمقوققمٞم٦م اًمٗمؽمة 

اًمتل يتٕمرض ومٞمٝم٤م اًمٗمرد ُمٜمذ اًمتح٤مىمف سم٤معمدرؾم٦م وطمتك اًمتخرج ُمـ اجل٤مُمٕم٦م  اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمزُمٜمٞم٦م

ل اعمدارس ـاًمٕمنم ؾمٜمقات إذا أظمذٟم٤م سمٕملم االقمت٤ٌمر يمث٤موم٦م اًمٗمّمقل وم زيد قمـٟمجد أهن٤م ال شم

اًمٗمؽمات وقمدد ؾم٤مقم٤مت اًمتدريس واإلضم٤مزات اًمرؾمٛمٞم٦م واًمٕمٓمؾ وقمٓمٚم٦م آظمر اًمًٜم٦م  وٟمٔم٤مم

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٕمقاُمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م األظمرى اًمتل يٛمٙمـ طم٤ًمب شم٠مصمػمه٤م، إن اًمٓمٗمؾ ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م 

ر طمتك ـع اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م ويًتٛمر األصمـؾ ُمـل اًمتٗم٤مقمـ يٌدأ وملم٤م يٌٚمغ قم٤مُمـأفم٤مومره قمٜمد ُم

٦م اًم٘مقل أن اًمٗمرد يٌ٘مك ُمٕمرو٤م ًمإلقمالم ًمٗمؽمة طمٞم٤مشمف اًمٓمقيٚم٦م ف احلٞم٤مة، وظمالصـُمٖم٤مدرشم

وًمذًمؽ وم٢من اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م هل اعمّمدر اعم١مصمر اًمٗمٕم٤مل واعمًتٛمر ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمٖمذي 

 ًمت٤مزم اعم٤ًممه٦م ذم سمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م.اعمخ اًمٌنمي وسم٤م

 بعض أيم وشلئل اإلعالم:  -3 -5

مج٤مهػمي ذم اعم٘م٤مم األول ويتحٙمؿ  ّم٤ملاشمذم واىمع األُمر شمٕمتؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وؾم٤مئؾ 

ل ـ٤ٌمر اًمتـ، إال أن ىم٤مقمدة االظمتـ االؿمؽماـم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م واإلداري٦م وهمػمه٤مذم إٟمج٤مطمٝم٤م قمدد ُم

ك ٟمج٤مح رؾم٤مًمتف ـ٩م قمٚمـل اًمؽمويـد أظمّم٤مئـيٛمٙمـ أن شم٤ًمقم ؾركؽ فقثرمقتشمقصؾ إًمٞمٝم٤م 

اًمٕمالىم٦م سملم اًمٗم٤مئدة  غماإلقمالُمٞم٦م وهل شمقوح أن اظمتٞم٤مر اًمٗمرد ًمرؾم٤مًم٦م إقمالُمٞم٦م يتقىمػ قم

اًمتل  اًمتل يتقىمٕمٝم٤م  ُمـ اجلٝم٦م واجلٝمد اًمذي يٌذًمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى واًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤معمٕم٤مدًم٦م
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شمٜمص قمغم أن االظمتٞم٤مر هق اًمٗم٤مئدة اعمرضمقة ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ىمًٛم٦م اجلٝمد اعمٌذول ذم احلّمقل 

 وُمـ سملم أهؿ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ٟمذيمر:قمٚمٞمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداومٝم٤م اًمؽمسمقي٦م اعمرضمقة، 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتؿ ومٞمٝم٤م إُمداد اًمِم٤ٌمب سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمقاومٞم٦م  وهق اإلظالم افسبقي: -أ

ًمتًٛمق  واحل٘م٤مئؼ اًمٍمحي٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمّمحٞمح٦م واًمتل شمٕمتٛمد قمغم اًمّمدق واألُم٤مٟم٦م

سمٕمقاـمػ اًمِم٤ٌمب وُمِم٤مقمرهؿ وشمرشم٘مل سمٛمًتقاهؿ اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم وشمٜمٛمل ومٞمٝمؿ 

اإلقمالم اعمتٙم٤مُمٚم٦م سم٤مؾمتخدام وؾم٤مئؾ٦م ًمٌٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م ضمتامقمٞماًم٘مٞمؿ اًمروطمٞم٦م واال
(1)
. 

 ؛٦مـط اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمؽموحيٞمـر اًمقؾم٤مئؾ أو اًمقؾم٤مئـُمـ أسمرز وأظمٓم: تؾقػزيقناإلذاظة واف -ب

ل ـذًمؽ اًمت٠مصمػم ومـِم٤ٌمب ويمـ٦م اًمـُم١مصمرة مت٤مُم٤م ذم شمٙمقيـ وشمرسمٞم اشمّم٤ملومٙمالمه٤م وؾمٞمٚم٦م 

ع اًمث٘م٤مذم ـاًمٓم٤مسم٦م ذات ــ اًمؼماُم٩م اعمتٜمققمـل ُمـقع واعمرئــ ظمالل اعمًٛمـف ُمــوضمداٟم

اًمؽموحيل، طمٞم٨م شمِمػم اجلٛمٕمٞم٦م األُمريٙمٞم٦م ًمٚمّمح٦م واًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمؽمويح إمم 

إؾمٝم٤مُم٤مت اًمؽمويح ذم طمٞم٤مة اعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة ًمٙمقٟمف حي٘مؼ احل٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

ًمٚمتٕمٌػم اخلالق قمـ اًمذات يمام يٕمٛمؾ قمغم شمٓمقير اًمّمح٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمّمح٦م االٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م 

ُمـ ظمالل اًمتحرر ُمـ اًمْمٖمقط واًمتقشمر اًمٕمّمٌل اعمّم٤مطم٥م  واًمّمح٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٚمٗمرد

ًمٚمحٞم٤مة اًمٕمٍمي٦م وشمقومػم طمٞم٤مة ؿمخّمٞم٦م وقم٤مئٚمٞم٦م زاظمرة سم٤مًمًٕم٤مدة واالؾمت٘مرار يمام 

ُمـ أهداف  ٤مً شمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م ودقمؿ اًم٘مٞمؿ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م، وسم٤مقمت٤ٌمر اًمؽمويح هدوم

طمثقن ذم جم٤مل اًمؽمويح واًمّمح٦م اًمٜمٗمًٞم٦م أن ٤ميمقؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م يرى اًمٌ تٚمٞمٗمزيقناًم

وااليمتئ٤مب  سمدور اًمقىم٤مي٦م ُمـ اعمٚمؾ واًم٘مٚمؼ شم٘مقم ُمٜم٤مؿمط اًمؽمويح ذات اًمٓم٤مسمع اًمتٜم٤مومز

سم٤مالوٓمراسم٤مت  اًمٜمٗمز واإلطم٤ٌمط واًمٍماع اًمٜمٗمز واًمتل شمٕمد ُمـ أُمراض اًمٕمٍم اعمرشمٌٓم٦م

 .اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمتل شمٜمت٩م قمـ يم٧ٌم اًمرهم٦ٌم ذم إؿم٤ٌمع سمٕمض اعمٞمقل

 

                                                           

، راسمٓم٦م اًمؽمسمٞم٦م احلديث٦م، اًم٘م٤مهرة، د.ت، تلثر اإلظالم دم افعؿؾقة افتعؾقؿقةقمٌد اعمٜمٕمؿ ومٝمٛمل ؾمٕمٞمد،  (1)
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 خصلئص اإلعالن: -6

يّمٜمػ اإلقمالم سمثالث ظمّم٤مئص وهل
(1)
: 

اًمِمخيص،  شمّم٤ملدم٤مًه٤م واطمًدا ُمـ ومقق إمم حت٧م وهذا ظمالوًم٤م عم٤م ي٘مع ذم االااإلقمالم ي٠مظمذ  (أ

ُمّمدر اخلؼم وٟم٤مدًرا ُم٤م يقضمد ذم قمٛمٚمٞم٦م اإلقمالم شم٤ٌمدل، وم٤مإلقمالم يقوح اًمٗمرق سملم 

ظم٤مص٦م سمٕمد شمٓمقر  اعمرؾمؾ واعمًت٘مٌؾواعمًت٘مٌؾ ًمف، مم٤م أصٌح يِمٙمؾ ومجقة يمٌػمة سملم 

وٟمتٞمج٦م هلذا اًمتٓمقر احل٤مصؾ جلـ٠م  .ؾمتٕمامل اًمت٘مٜمٞم٤مت اجلديدةاوؾم٤مئؾ اإلقمالم و

اعمًت٘مٌٚملم طمتك اًم٘م٤مئٛمقن قمغم اإلقمالم إمم سمٕمض اعمٜم٤مه٩م واًمٓمرق ًمٚمرسمط سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

ؾمتامرات واًمٌحقث واال ٌٞم٤مٟم٤متاًمحيّمؾ ٟمقع ُمـ اًمت٤ٌمدل وذًمؽ يم٤معمراؾمٚم٦م وشمقزيع 

 ٟمٞم٦م، واهلدف ُمـ هذه اإلضمراءات هق ُمٕمروم٦م رد ومٕمؾ اعمًت٘مٌؾ.اعمٞمدا

اإلقمالم يّمػ اًمقاىمع، ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن إقمالًُم٤م سمدون وىم٤مئع وطمقادث، وم٤مخلؼم  (ب

 اًمذي يٜم٘مٚمف اإلقمالم ال يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٌٞمٜم٤ًم قمغم اخلٞم٤مل.

يمٚمٗم٦م اخلؼم وئٞمٚم٦م ضمًدا، سمحٞم٨م أصٌح زهٞمًدا وهق ذم ُمتٜم٤مول اجلٛمٞمع، ومثٛمـ ٟمًخ٦م  (ج

، ويٛمٜمع اٟمتِم٤مر اً يمٌػم ئ٤مً ة ُمـ اجلريدة اًمٞمقُمٞم٦م ال يٙمٚمػ ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمِمخص قمٌواطمد

أضمٝمزة اًمراديق واًمتٚمٞمٗمزيقن، سمحٞم٨م أصٌح اخلؼم يٜمتنم سمنقم٦م، وىمد يٜمتنم اخلؼم 

وشمٕمتؼم هذه اًمّمٗم٦م هل ذم احل٘مٞم٘م٦م  .اإلقمالُمل سمدون هذه األضمٝمزة وسمدون شمٙم٤مًمٞمػ

٘مدر ىمٞمٛم٦م اخلؼم سمثالصم٦م أؿمٞم٤مء وأن ه ؿمٞمقع اخلؼم ؾمقاء يم٤من ومٞمف همرض أم ال، وشم

يٙمقن اخلؼم حمتٛمؾ اًمقىمقع وأن ي١مدي ُمٕمٜمك وأن يٙمقن ًمف شم٠مصمػم وهذا ُم٤م ٟمٕمؼم قمٜمف 

 ،٘معيسم٤مالطمتامًمٞم٦م واإلص٤مسم٦م سم٤مًمت٠مصمػم، وم٤مالطمتامًمٞم٦م هل ٟم٘مؾ ومٙمرة أو طمدث حيتٛمؾ أن 

ق وهتٌط طم٥ًم فمروف ُمـ شمٚم٘م٤مه، ـىمٞمٛم٦م شمٕمٚم اأُم٤م اإلص٤مسم٦م ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م اخلؼم ذ

٦م ًمٚمت٠مصمػم وم٤مخلؼم ي١مصمر ذم رأي اعمًت٘مٌؾ ويزوده سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اجلديدة اًمتل وسم٤مًمٜمًٌ

 دمٕمٚمف يتٛمٙمـ ُمـ اخت٤مذ ىمرار ذم أُمر هيٛمف.

                                                           

واشتؼافة مدريب أكدية افؼسؿ افقضـل األول فؽرة افصحاؾة افرياضقة وتلثرها ظذ إؿافة ؾمٚمٞمامن الوؾملم،  (1)

، 3، أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ُمٕمٝمد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائرافؼدم اجلزائرية

 .231، ص2012اجلزائر، 
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 :ٌمبلدئي أسش اإلعالن -7

 شمٗم٤مق ال خيتٚمػ قمٚمٞمف أطمد شم٘مري٤ًٌم ذم أؾمس وُم٤ٌمدئ اإلقمالم وهل:اهٜم٤مك ؿمٌف 

 احل٘م٤مئؼ واًمقىم٤مئع اًمتل شمٕمتٛمده٤م األرىم٤مم واإلطمّم٤مءات. (أ

 ُمـ اًمذاشمٞم٦م واًمتحكم سم٤معمقوققمٞم٦م ذم قمرض احل٘م٤مئؼ. اًمتخٚمص (ب

 اًمّمدق واألُم٤مٟم٦م ذم مجع اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمـ ُمّم٤مدره٤م األصٚمٞم٦م. (ج

 اًمتٕمٌػم اًمّم٤مدق قمـ األومراد أو اجلٛمٝمقر اًمذي يتقضمف إًمٞمف اإلقمالم. (د

إن اإلقمالم اًمذي ال ي٘مقم قمغم أؾم٤مس ُمـ احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع يٜمتٗمل قمٜمف ُمٗمٝمقم  (ه

 اإلقمالم.

ي٘مدم اعم٤مدة اإلقمالُمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقر وومؼ ُم٤م متٚمٞمف قمٚمٞمف  إن رضمؾ اإلقمالم اًمذي (و

 أهقاؤه يٗم٘مد صٗمتف يمرضمؾ إقمالم.

  سم٤مًمّمدق واألُم٤مٟم٦م قمٜمد احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ُمّم٤مدره٤م اًمرئٞمًٞم٦م.كماًمتح (ز

 أن يٙمقن اإلقمالم ُمٕمؼًما شمٕمٌػًما ص٤مدىًم٤م قمـ قم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد اجلٛمٝمقر اعمًتٝمدف. (ح

الم أن يٙمقن ــك اإلقمـف ال سمد قمٚمـأٟمقح ُمـ ظمالل هذه اعم٤ٌمدئ واألؾمس يتجغم سمقو

جي٥م ص٤مدىًم٤م، جمرًدا ُمـ اًمذاشمٞم٦م واعمٞمقل، ُمتامؿمًٞم٤م وُمتٗم٤مقماًل ُمع اجلٛمٝمقر اًمذي يتقضمف إًمٞمف، يمام 

ُمّم٤مدره٤م قمغم اإلقمالم أن ي٘مقم قمغم اًمقوقح واًمٍماطم٦م، ودىم٦م األظم٤ٌمر ُمع ذيمر
(1)
. 

 أوداف اإلعالن: -8

 ٦م:يٛمٙمـ طمٍم أهؿ األهداف ذم اًمٕمٜم٤مس اًمت٤مًمٞم

 إقمالم اجلامهػم قمـ اعمٜمجزات اًمتل مت٧م سم٤معمٜمِم٠مة وُمدى حت٘مٞمؼ األهداف. (أ

واإلقمالن  امم واًمتٓمقع ذم ظمدُم٦م اعم١مؾم٦ًم وُم٤ًمٟمدهت٤مْمٟمشمِمجٞمع األومراد قمغم اال  (ب

 ؾمتٖمالهل٤م ًمٚمّم٤مًمح اًمٕم٤مم.اقمـ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعمقضمقدة سم٤معم١مؾم٦ًم واًمتل يٛمٙمـ 

 شمزويد اجلامهػم واألقمْم٤مء سمٜمققمٞم٦م وسمراُم٩م وطمدود وظمٓمط اعم١مؾم٦ًم.  (ج

                                                           

 .75، ص1995، دار اًم٘مّم٦ٌم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اجلزائر، اإلظالم وظقدة افتحدياتقمٌد اًم٘م٤مدر قمٞمِم٦م،  (1)
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 اًمتققمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٓمري٘م٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعم١مؾم٤ًمت واعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م هل٤م.  (د

طمتٞم٤مج هل٤م ورضورهت٤م ذم طمٞم٤مة اًمتققمٞم٦م سمٛمدى أمهٞم٦م األٟمِمٓم٦م وومقائده٤م وُمدى اال (ه

 اًمٜم٤مس دون متٞمٞمز.

 أٟمِمٓمتٝم٤م.يم٥ًم ود اًمرأي اًمٕم٤مم اعمٜم٤مس ًمٚمٛم١مؾم٦ًم وُمٞم٤مديـ  (و

 أرسمٕم٦م حم٤مور شمٜمدرج وٛمٜمٝم٤م أهداف اإلقمالم وهل: شقيؾهاروفد ال وىمد طمدد    

  :ًأو ُم١مؾم٦ًم أو هٞمئ٦م شمتقمم اًم٘مٞم٤مم  ٤مً اعمحقر اعمتٕمٚمؼ سم٤معمرؾمؾ ىمد يٙمقن ؿمخّمأوال

 .شمّم٤ملسمٕمٛمٚمٞم٦م اال

  :شمّم٤ملاًمٌح٨م قمـ حمتقى اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم ٟمقع اعمٕمٚمقُم٤مت أو ُم٤مدة االثاكًقا 

 اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م.

 ظمر أو آدراؾم٦م ـمٌٞمٕم٦م اعمًت٘مٌؾ ؾمقاء يم٤من ومرًدا يتٚم٘مك رؾم٤مًم٦م ُمـ ؿمخص فًثا: ثا

 يم٤من مجٝمقر اًم٘مراء أو اعمًتٛمٕملم أو اعمِم٤مهديـ.

 :دراؾم٦م اًمت٠مصمػمات اًمتل شمًتٝمدف اًمرؾم٤مًم٦م إطمداصمٝم٤م ذم اعمًت٘مٌٚملم. رابًعا 

سم٤معمٕم٤مرف،  وم٤مًمٖم٤مي٦م اًمقطمٞمدة ُمـ اإلقمالم هق شمقؾمٞمع ُمدارك اجلامهػم قمـ ـمريؼ شمزويدهؿ

ؾمٚمقيًم٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم، وال يتح٘مؼ إىمٜم٤مع اعمًت٘مٌٚملم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م إال  اوإىمٜم٤مقمٝمؿ سم٠من يًٚمٙمق

اإلقمالم أن  سمتزويدهؿ سم٤معمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ واألرىم٤مم واإلطمّم٤مئٞم٤مت وهمػم ذًمؽ، ومال سمد ًمرضمؾ

حريػ ـ اًمتزيٞمػ أو اًمتـدا قمـ٦م سمٕمٞمـ٤مت اًمدىمٞم٘مـ٤مم اًمّمحٞمح٦م واإلطمّم٤مئٞمـدم األرىمـؾ وي٘مـيٜم٘م

واًمٕم٨ٌم اًمذي ال خيدم أهداف اإلقمالم، وم٤مهلدف إذن ُمـ اإلقمالم هق ُمدى ىمدرة اعمرؾمؾ 

قمغم إىمٜم٤مع اعمرؾمؾ إًمٞمف قمغم شم٘مٌؾ اًمٗمٙمرة أو اًمرؾم٤مًم٦م
(1)
. 

  

                                                           

، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم افتـاول اإلظالمل فألفعاب اإلؾريؼقة افتاشعة مـ خالل افصحاؾة ادؽتقبة٤مًمح ُمقومؼ، ص (1)

 .42، ص2009همػم ُمٜمِمقرة، ُمٕمٝمد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، 
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 المبحج الثلهَ

 إلعالنا المفسرِ لصتأثٍرات ٌسلئل المهطلكلت الهظرٍّ أون

يمٛمج٤مل ُمٕمرذم قمٚماًم طمدي٨م اًمٜمِم٠مة إذا ُم٤م ىمقرن سم٤معمٞم٤مديـ  شمّم٤ملوااليٕمد قمٚمؿ اإلقمالم 

، اًمٗمٚمًٗم٦م، ...إًمخ(، وقمغم هذا األؾم٤مس االضمتامعاًمٕمٚمٛمٞم٦م األظمرى )يمٕمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م، قمٚمؿ 

ذم شمٓمقره٤م  ارشمٌٓم٧موم٢من اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل يٓمرطمٝم٤م هذا اعمٞمدان، هل إؿمٙم٤مًمٞم٤مت طمديث٦م، 

أٟمف ُمع فمٝمقر يمؾ وؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م  اًمت٤مرخيل سمٔمٝمقر وؾم٤مئؾ اإلقمالم اجلامهػمي، سمٛمٕمٜمك ذًمؽ

اعم٘مّمقد سمٛمْم٤مُملم  سم٤مقمت٤ٌمرهشمٔمٝمر إؿمٙم٤مًمٞم٦م ظم٤مص٦م هب٤م وسم٤مًمٕمالىم٦م اًمتل شمرسمٓمٝم٤م سم٤مًمرأي اًمٕم٤مم، 

اًمتٗمًػمي هلذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت،  االىمؽمابهذه اًمقؾم٤مئؾ، يمام فمٝمرت ُمٕمٝم٤م أيًْم٤م حم٤موالت 

ًمتل يٕمٛمؾ هب٤م فمٝمقر أظمذ قمدة أسمٕم٤مد وُمـ قمدة ُمٜمٓمٚم٘م٤مت، طم٤موًم٧م ذم جمٛمٚمٝم٤م ُمٕمروم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ا

، وجمٛمقع اًم٘مقاقمد ذم جمتٛمع ُم٤م، ٦مضمتامقمٞمواالاًمث٘م٤مومٞم٦م  االؾمتٕمداداتذم إقم٤مدة سمٜم٤مء  شمّم٤ملاال

 ويمذا اًمٚمٖم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمٕمالىم٤مت سملم األومراد.

 شمّم٤ملاحلدي٨م قمـ شمٓمقر قمٚمؿ اإلقمالم واال لـؾمتٛمرار ومويٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة ىمٌؾ اال

ظمٓمل، سمؾ وضمد  قر مل يتؿ سمِمٙمؾ شمٓمقريؿمٙم٤مًمٞم٤مشمف، إال أن هذا اًمتٓمواًمٜمٔمري٤مت اعمٗمنة إل

صًم٤م ُمت٤ٌميٜم٦م اطمدأدم٤مه٤مت وأؿمٙم٤مالً ضمٕمٚم٧م اعم٘م٤مرسم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت ذم أسمٕم٤مده اًمٕمٚمٛمٞم٦م ا

ذم سمٕمض احل٤مالت، وُمتٜم٤مىمْم٦م ذم طم٤مالت أظمرى، إذ يٛمٙمٜمٜم٤م ذم هذا اإلـم٤مر اًمتٛمٞمٞمز سملم 

سمٞمٜمٝم٤م ًمتحدث اًمتٖمٞمػم  ٤مرع ومٞماماًمٜمٔمرة اًمٓمٌ٘مٞم٦م اًمتل شمرى سم٠من اعمجتٛمع قم٤ٌمرة قمـ ـمٌ٘م٤مت شمتّم

، وأن وؾم٤مئؾ اإلقمالم أداة ُمـ أدوات هذا اًمٍماع، واًمٜمٔمرة األظمرى اًمتل شمرى ضمتامقملاال

ٞمٓمرة قمغم احلٙمؿ ًمتحدث ذم اعمجتٛمع اًمّمٗمقة واجلامهػم، طمٞم٨م حت٤مول ومٞمف اًمّمٗمقة اًمً

 اعمٜمتٔمر. ضمتامقملاًمتٖمٞمػم اال
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ذم  هتامُم٤مت اًم٤ٌمطمثلما ذم ؾمٚمؿ ااإلقمالم ذم اًمٗمرد ًمٞمس ُمقوققًم٤م ضمديدً  شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ

قمغم  1955هتؿ سمف ه١مالء ُمٜمذ أيمثر ُمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م، ومٗمل ؾمٜم٦م خمتٚمػ جم٤مالت اعمٕمروم٦م، ومٚم٘مد ا

إمم أن اهل٤مضمس اًمذي يٓمرطمف ُمقوقع  مقرتقنو  الزارشػقؾدوضمف اًمتحديد وصؾ يمؾ ُمـ 

٤مد وهلشم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، يٜمٌع ُمـ أرسمٕم٦م أسمٕم
(1)
: 

  اٟمتِم٤مره٤م اًمقاؾمع اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل أصٌح٧م حتتٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم اجلامهػمي٦م ٟمتٞمج٦م

ٟمزقم٤مج اًمٌٕمض ًمٙمقن اًمٗمرد اًمٕم٤مدي ال يًتٓمٞمع ومٕمؾ اًمٌمء اًمٙمثػم أُم٤مم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م وا

 ومٝمق ال ؾمٚمٓم٤من ًمف قمٚمٞمٝم٤م.

 ؾمتٖمالل اًمذي يٛمٙمـ أن يامرؾمف اًمٌٕمض سمقاؾمٓم٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم، اًمتخقف ُمـ اال

ىمتّم٤مدًي٤م أو صم٘م٤مومًٞم٤م ُم٤م، قمغم أٟمف اًمقوع اعمث٤مزم، ويمؾ ا٤م واضمتامقمٞمض ووًٕم٤م سمحٞم٨م يٕمر

ل ي١مدي سمدوره ووع ظم٤مرج هذا اإلـم٤مر جي٥م اًمتٛمرد قمٚمٞمف، هذا اًمٕمرض اًمالُمٜمٓم٘م

 ًمقوع ظم٤مـمئ وخيٚمؼ مجٝمقًرا وٕمٞمًٗم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٜم٘مد. ضمتامقملإمم إوٕم٤مف اًمٜم٘مد اال

  إرو٤مء  اًمذوق اهل٤مسمط سمحرصٝم٤م قمغمٟمتِم٤مر اأن وؾم٤مئؾ اإلقمالم ومٞمام شمٕمروف، شمِمجع قمغم

 اعمجتٛمع. ىمٓم٤مع ُمـ اجلامهػم، قمغم طم٤ًمب اًمٜمٔمؿ األظمالىمٞم٦م وُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مٞمؿ اًم٤ًمئدة ذم

  ٦م سمٗمْمؾ يمثػم اضمتامقمٞميمت٤ًمسمف ُمـ ُمٜم٤مومع ايرى اًمٙمثػم أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم، أًمٖم٧م ُم٤م شمؿ

 اإلٟم٤ًمن... طمؽمام طم٘مققاُمـ األؿمخ٤مص واجلامقم٤مت، ُمـ شمٜمٔمٞمؿ قمٛمؾ وشمٕمٚمٞمؿ جم٤مين و

ؾمتٝماليمٞم٦م اًمتل اال ؾمتٖمالل وىم٧م اًمٗمراغ ًمٕمرض اعمقاداًمخ، ومقؾم٤مئؾ اإلقمالم شمٕمٛمؾ قمغم إ

 اعمًتقى اهل٤مسمط. يشمتقاومؼ ذم اًمٙمثػم ُمـ األطمٞم٤من ُمع اًمٓم٤مسمع اًمث٘م٤مذم ذ

ٟمٓمالق قمدة ٟمٔمري٤مت طم٤موًم٧م هذه األسمٕم٤مد واعمخ٤موف اًمتل ؿمٙمٚم٧م ومٞمام سمٕمد ىم٤مقمدة ال

ئؾ اإلقمالم ذم األومراد، وإذا طم٤موًمٜم٤م سمدورٟم٤م ذم جمٛمٚمٝم٤م اًمٌح٨م قمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شم١مصمر هب٤م وؾم٤م

اًمٌٕمدان اًمٚمذان صٜمٗمٝمام  شمّمٜمٞمػ شمٚمؽ اعمح٤موالت ٟمجده٤م شمدور طمقل سمٕمديـ أؾم٤مؾمٞملم، ومه٤م

                                                           
(1) Lazarsfeld Paul, Qu’est ce que la sociologie ?, Collection Idées, 1971, p 67. 
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 ضمتامقملواًمٌٕمد اال ،ًمت٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٌٕمد اًمٜمٗمز، واعمتٛمثالن ذم متار يقشػاًمديمتقر 

ًمف
(1)
. 

 صتأثٍرات ٌسلئل اإلعالن: -2

 اجملتمع: علىصتأثريات وشلئل اإلعالم   -1 -2

اعمجتٛمع يًتقضم٥م سمٕمض اًمتقوٞمح٤مت قمغم إن احلدي٨م قمـ شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم 

طمتك يتًٜمك ومٝمؿ اعمقوقع ومٝماًم ُمالئاًم، وشمتٕمٚمؼ هذه اًمتقوٞمح٤مت سمٛمّمٓمٚمح اًمت٠مصمػم اعمٜمٝمجٞم٦م 

وم٤مًمت٠مصمػم ظمر أيًْم٤م، واًمذي ال يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ هٜم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌف اًمًٚمٌل وم٘مط، وإٟمام ُمـ اجل٤مٟم٥م اآل

واآلراء  ػاإلقمالُمل هق ذًمؽ اًمت٠مصمػم اًمذي ىمد يٖمػم ُمـ اًمًٚمقيم٤مت واًمٕم٤مدات واًم٘مٞمؿ واعمقاىم

واألومٙم٤مر قمٜمد األومراد اًمذيـ يتٕمروقن عمْم٤مُملم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، إذ ال سمد أن ي٠مظمذ سمٜمقع 

ُمـ احلذر واًمتحٗمظ ألن يمٞمٗمٞم٦م وأؾم٤مًمٞم٥م ىمٞم٤مس هذا اًمتٖمػم ُم٤مزاًم٧م ُمقوقع ظمالف سملم 

٤ٌمطمثلم ظم٤مص٦م اًمذيـ يريمزون قمغم اًمتٖمٞمػم اًمذي حيدث ذم اعمدى اًم٘مّمػم )وؾمقف ٟمتٓمرق اًم

 :أمهٝم٤مًمذًمؽ ذم اعمٌح٨م اًمذي يٚمٞمف( ألؾم٤ٌمب قمدة 

 وذاء ُمٜمتقج ُمٕملم أو ىمٞم٤مس  ضمتامقملاال شمّم٤ملاحلٛمالت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومحالت اال

ُمًتقى ُمِم٤مهدة سمرٟم٤مُم٩م ُمٕملم، وسملم اًمذيـ يٕمٓمقن أمهٞم٦م اًمتٖمٞمػم اًمذي حيدث قمغم 

اًمقـمٜمٞم٦م أو اعمدى اًمٌٕمٞمد ألؾم٤ٌمب ىمد شمٜمحٍم سمف ُمتٓمٚم٤ٌمت رؾمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م اإلقمالُمٞم٦م 

 يديقًمقضمل.اهل٤مضمس األيم٤مديٛمل أو األ

 جلدًمٞم٦م اعمقضمقدة سملم أن يٜمٔمر ًمت٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم إًمٞمف ُمـ زاوي٦م اًمٕمالىم٤مت ا

٦م األظمرى ألن وؾم٤مئؾ اإلقمالم ال شمٕمٛمؾ ذم ضمتامقمٞموؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اال

٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ؾم٤مئدة ذم اعمجتٛمع، اضمتامقمٞموإٟمام وٛمـ سمٞم٤مٟم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وومراغ 

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم إذا يم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ي١مصمر ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وم٢من 

 ر ومٞمف أيًْم٤م.هذه األظمػمة شم١مصم

                                                           

كظرية أجقكدة شتقـغ دراشة كؼدية ظذ ضقء احلؼائؼ االجتامظقة وافثؼاؾقة واإلظالمقة دم ٤مر، يقؾمػ مت (1)

، أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلقمالم، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، ادجتؿع اجلزائري

 .73، ص2005اجلزائر، 
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ٞم٦م واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م شمتٜم٤مومس تٚمٞمٗمزيقٟماًم لمقؾمٞمٚمتاًموظم٤مص٦م  وؾم٤مئؾ اإلقمالمًم٘مد أصٌح٧م 

ُمع اعمدرؾم٦م جلٚم٥م اهتامم اعمتٛمدرؾملم سم٤مظمتالف ومئ٤مهتؿ اًمٕمٛمري٦م )أـمٗم٤مل يم٤مٟمقا أو ُمراه٘ملم(، 

يٙم٤مد يٜمحٍم ذم اًمت٠مصمػم ٟمٔمًرا الطمتالًمف  وسمام أن احلدي٨م قمـ قمالىم٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم سم٤معمدرؾم٦م

ُمٙم٤مٟم٦م رئٞمًٞم٦م قمٜمد األه، إذ أن ىمٚمؼ األوًمٞم٤مء قمغم أسمٜم٤مئٝمؿ سم٥ًٌم اًم٤ًمقم٤مت اًمٓمقيٚم٦م اًمتل 

قمغم طم٤ًمب ٟمِم٤مـم٤مت أظمرى يم٤مًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م واًمٗمٙمري٦م  تٚمٞمٗمزيقن٤م أُم٤م ؿم٤مؿم٦م اًمهني٘مْمق

حتٛمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم و...إًمخ، يمذًمؽ شم٠مصمر اعمتٛمدرؾملم ذم شمٜمِمئتٝمؿ سمٛمختٚمػ اآلراء اًمتل 

، يمام أهنؿ يٙمتًٌقن ُمقاىمػ وؾمٚمقيمٞم٤مت يمتنحي٤مت اًمِمٕمر وشم٘مٚمٞمد ـمري٘م٦م اًمٙمالم ُمـ اًمقاىمع

 اًمٙمالُمٞم٦م اعمٜمتٝمج٦م. واألًم٦ًٌم واًمٚمٖم٦م

 أٟمف وذم همٞم٤مب اًمرىم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمزيؾ احلدود لمُمـ ضمٝم٦م أظمرى، يرى سمٕمض اعمختّم

ن أن شمتقومر ًمدهيؿ ُمٕم٤ميػم احلامي٦م وصم٘م٤موم٦م اًمٙم٤ٌمر ىمٌؾ األوان دواًم٘م٤مئٛم٦م سملم صم٘م٤موم٦م األـمٗم٤مل 

اعمتٛمدرؾملم قمغم  ٞم٦م ال شم٤ًمقمدُمقمالواحلّم٤مٟم٦م، أُم٤م أؾم٤مشمذة اًمٚمٖم٦م ومٞمٕمت٘مدون أن اًمقؾم٤مئؾ اإل

ٞم٦م قمغم شمّم٤مًمايمت٤ًمب سمٕمض اعمٝم٤مرات ألن ًمٖم٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم )ظم٤مص٦م اًمقؾم٤مئؾ اال

٤ًٌم ذم اإلقمالم  ًمٖم٦م وؾم٤مئؾ ن٤من يمثػًما، إذ أتخمتٚمٗم ( وًمٖم٦م اعم١مؾم٦ًم اًمؽمسمقي٦مٟمؽمٟم٧ماإل شمِمٙمؾ ؾمٌ

ظمٓم٤مء األؾمٚمقب واًمٙمت٤مسم٦م واإلًم٘م٤مء، سمٞمٜمام يٕمت٘مد اًمٌٕمض أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم أارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم 

قمغم وضمف اخلّمقص شم٤ًمقمد قمغم ايمت٤ًمب سمٕمض اعمٝم٤مرات وشمٗمتح  تٚمٞمٗمزيقنقم واًمٛمقمغم اًمٕم

 آوم٤مىًم٤م ضمديدة ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م.

 صتأثريات وشلئل اإلعالم يف الهصل األشري:  -3 -2

٦م ضمتامقمٞمرات االـرة واعمتٖمٞمــاألؾم لـومهٜم٤مك قمالىم٦م وـمٞمدة سملم شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم 

األؾم٤مؾمٞم٦م يم٤مًمدظمؾ وُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ واًمًـ وٟمقع اجلٜمس، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم 

 ماأله اًمتل هل٤م دظمؾ وٕمٞمػ وُمًتقى شمٕمٚمٞمٛمل وٕمٞمػ أو حمدود شم٘ميض وىمت٤م ـمقيال أُم٤م

ال  األه اًمتل هل٤م دظمؾ ُمرُمقق وُمًتقى شمٕمٚمٞمٛمل قم٤ملٍ ، قمغم قمٙمس ذًمؽ وم٢من تٚمٞمٗمزيقناًم

 ضمتامقملوُمقاىمع اًمتقاصؾ اال ٟمؽمٟم٧مسمؾ شم٘ميض وىمت٤م أيمؼم قمغم اإل تٚمٞمٗمزيقنشمتٗمرج يمثػما قمغم اًم
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ظم٤مص٦م ذم وؾ اعمٜم٤موم٦ًم اًمِمديدة واالُمتٞم٤مزات  ٟمؽمٟم٧مسم٤مًمرهمؿ ُمـ ؾمٝمقًم٦م اًمقًمقج ًمإل

أن هذه اًمٗمئ٦م أقم٤مدت شمٜمٔمٞمؿ ٟمٗمًٝم٤م اعمتقومرة، سمٞمٜمام يرى اًمٌٕمض ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم قمٚمؿ االضمتامع 

ُمـ ظمالل اًمرضمقع إمم اًمقؾم٤مئؾ اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م يم٤معمٓم٤مًمٕم٦م وىمراءة اعمجالت ومم٤مرؾم٦م اًمٜمِم٤مـم٤مت 

اًمؽمومٞمٝمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م، إال أن هذا اًمتحٚمٞمؾ ال يٜمٓمٌؼ قمغم واىمع يمؾ أهة وذم خمتٚمػ األُم٤ميمـ 

 غم اًمٜمحق اًمت٤مزم:قمغم اًمٕمٛمقم، وقمٚمٞمف يٛمٙمـ شمٚمخٞمص شم٠مصمػمات وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم األهة قم

  ٝم٤م.ومٞمشم٘مٚمؾ ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ سملم أومراد األهة الهناميمٝمؿ 

 ٦م وىمْم٤مء أوىم٤مت اًمٗمراغ ظم٤مرج اًمٌٞم٧م.ضمتامقمٞمشم٘مٚمؾ ُمـ اًمزي٤مرات اال 

  شمٜمٛمل اًمتٓمٚمع اعمتزايد الُمتالك احل٤مضمٞم٤مت االؾمتٝماليمٞم٦م واًمٜمج٤مح اًمٗمردي اًمذي

 ٦م.ضمتامقمٞمي١مصمر قمغم اًم٘مٞمؿ اال

  طم٤ًمب ىمٞمؿ اًمٜمزقم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ومٞمام خيص اًمٌٚمدان شمٜمنم ىمٞمؿ اًمٜمزقم٦م االؾمتٝماليمٞم٦م قمغم

 اًمٜم٤مُمٞم٦م.

  حتدد اًم٘مٞمؿ اًمروطمٞم٦م واألظمالىمٞم٦م ظم٤مص٦م عم٤م يتٕمٚمؼ األُمر سمٓمٖمٞم٤من اعمقاد ذات

اعمٜمتقضم٤مت احل٤ًمؾم٦م يم٤مًمتل حتٛمؾ شمٗمقيْم٤مت ضمٜمًٞم٦م أو إسم٤مطمٞم٦م أو إضمراُمٞم٦م
(1)
. 

 : الحملوٍرُ صتصللٌاال هظرٍلت اإلعالن -3

 أو قاري املدى:  نظرية التأثري املبلشر  -1 -3

شمرى هذه اًمٜمٔمري٦م أن قمالىم٦م اًمٗمرد سمٛمْمٛمقن اعمقاد اإلقمالُمٞم٦م ًمإلقمالم اًمري٤ميض هل 

ل اإلقمالم ـ٦م ومـ٤مدة إقمالُمٞمـرض ألي ُمـذي يتٕمـ٤من اًمـوم٤مإلٟمً .لـر وشمٚم٘م٤مئـر ُم٤ٌمؿمـقمالىم٦م شم٠مصمٞم

 ف يت٠مصمر سمٛمْمٛمقهن٤م ُم٤ٌمذة وظماللـٟم٢مٞم٦م أو إذاقمٞم٦م ومشمٚمٞمٗمزيقٟماًمري٤ميض ؾمقاء يم٤مٟم٧م صحٗمٞم٦م أو 

ومؽمة ىمّمػمة وُمٕمٜمك ذًمؽ أن ُمِم٤مهدة اًمٗمرد ًمٌٕمض ُمٔم٤مهر اًمٕمٜمػ ذم إطمدى اعم٤ٌمري٤مت ُمـ 

ٟمف سم٤مًميورة سمٜم٤مء قمغم هذه ٢مأو قمٜمد ىمراءشمف قمٜمٝم٤م ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م، وم تٚمٞمٗمزيقنظمالل اًم

اًمٜمٔمري٦م ؾمقف حي٤ميمٞمٝم٤م وحي٤مول شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم واىمع طمٞم٤مشمف، ويًٛمك هذا اعمٜمحٜمك ذم دراؾم٦م شم٠مصمػم 

                                                           

 .83، ص1989ًمٜمنم، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ، دار اًمقوم٤مء ًمدٟمٞم٤م اًمٓم٤ٌمقم٦م وااإلظالم افريايضأدي٥م ظمْمقر،  (1)
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، وذم يمت٥م أظمرى ٟمجده٤م افرصاصةأو ٟمٔمري٦م  احلؼـةاًمري٤ميض سمٜمٔمري٦م ُمْمٛمقن اإلقمالم 

افؼذيػة افسحريةسم٤مؾمؿ 
 (1)
. 

وشمٗمؽمض  هاروفد الزويؾفمٝمرت هذه اًمٜمٔمري٦م ظمالل احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م األومم قمغم يد 

 .ظمذ حت٧م اجلٚمد١مُمثؾ شم٠مصمػم احل٘مٜم٦م اًمتل شم ٤مً وىمقي اً ُم٤ٌمذ اً اًمٜمٔمري٦م أن ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم شم٠مصمػم

 وأهؿ االومؽماو٤مت اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمٜمٔمري٦م:

  أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم شم٘مدم رؾم٤مئٚمٝم٤م إمم األقمْم٤مء ذم اعمجتٛمع اجلامهػمي اًمذيـ

 يدريمقن شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ سمِمٙمؾ ُمت٘م٤مرب.

 ر ذم ُمِم٤مقمر وقمقاـمػ األومراد أن هذه اًمرؾم٤مئؾ شم٘مدم ُم١مصمرات أو ُمٜمٌٝم٤مت شم١مصم

 وسم٘مقة.

 ؾمتج٤مسم٦م سمِمٙمؾ ُمتامصمؾ إمم طمد ُم٤م، وختٚمؼ أن هذه اعمٜمٌٝم٤مت شم٘مقد األومراد إمم اال

 ٕم٤مل سمِمٙمؾ ُمتامصمؾ قمٜمد يمؾ األومراد.شمٖمٞمػمات ذم اًمتٗمٙمػم واألوم

  أن اًمت٠مصمػمات اًمتل حتدصمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم ىمقي٦م وُمتامصمٚم٦م وُم٤ٌمذة، ويرضمع ذًمؽ إمم

 ُمثؾ: اًمت٘م٤مًمٞمد واألقمراف واًمٕم٤مدات اعمِمؽميم٦م. ضمتامقملوٕمػ وؾم٤مئؾ اًمْمٌط اال

 ٤مت سمِمٙمؾ ومردي ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم وسمدون وؾمٞمط ورد أن اًمٗمرد يتٚم٘مك ُمٕمٚمقُم

 اًمٗمٕمؾ أيْم٤م ومردي وال يٕمتٛمد قمغم شم٠مصمػم اعمتٚم٘ملم قمغم سمٕمْمٝمؿ.

 وسمٞمئتف  أن اإلٟم٤ًمن ًمٞمس يم٤مئٜم٤م ؾمٚمٌٞم٤م يت٠مصمر سمٙمؾ ُم٤م يّم٤مدومف سمٛمٕمزل قمـ شمريمٞمٌتف اًمٜمٗمًٞم٦م

٦م وُمًتقاه اًمث٘م٤مذم واًمتٕمٚمٞمٛمل وُم٤م يؽمشم٥م  قمٚمٞمف ُمـ ظمؼمات ؾم٤مسم٘م٦م ومال سمد ضمتامقمٞماال

ن يٙمقن هلذه اًمٕمقاُمؾ شم٠مصمػم يمٌػم ذم وصقل اإلٟم٤ًمن إمم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م وظمْمققمف أ

 عمثؾ هذا اًمت٠مصمػم.

                                                           

، دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، ادـظقمة اإلظالمقة افرياضقةؾمٚمٞمامن الوؾملم، قمٞمًك اهل٤مدي،  (1)

 .18، ص2015
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وُمٚمخص  .احلؼـةإٟمف ٟمٗمس اًمٌمء اًمذي حيدث ذم دراؾم٦م ُمْمٛمقن اإلقمالم سمٜمٔمري٦م 

هذه اًمٜمٔمري٦م أن اًمرؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م ُمٝمام يم٤من ٟمققمٝم٤م واًمتل شمٌثٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم شم١مصمر ذم 

 ا، يمام ًمق أٟمف طم٘مـ سم٢مسمرة خمدرة أو أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف رص٤مص٦م.ا ُم٤ٌمًذ اإلٟم٤ًمن اعمتٚم٘مل هل٤م شم٠مصمػمً 

 بلشر::املنظرية التأثري املبلشر على املدى الطويل أو الرتانمي )التأثري غري   -2 -3

٤ٌمذة قمغم اؾمتخداُم٤مت اجلٛمٝمقر ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم، اعمريمز ٟمٔمري٤مت اًمت٠مصمػم همػم شم

وُمدى اقمتامد اًمٗمرد قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وشمريمز يمذًمؽ قمغم اًمٕمالىم٦م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م سملم وؾم٤مئؾ 

وشمٕمتؼم هذه اًمٜمٔمري٦م األيمثر ؿمٛمقال طمٞم٨م شمْمع ذم طم٤ًمهب٤م سمٕمض " .اإلقمالم واعمجتٛمع

اًمٜم٤مس، ومتٞمؾ إمم اجلٛمع سملم قمٜم٤مس اًمٜمٛمقذج اإلدرايمل ٦م اًمتل شم١مصمر ذم ضمتامقمٞماًمٕمالىم٤مت اال

"وضمقاٟم٥م ُمـ ٟمامذج اًمٌٜم٤مء اًمقفمٞمٗمل
(1)
. 

ن شم٠مصمػم ُم٤م شمٕمروف وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمغم اجلٛمٝمقر حيت٤مج إمم أطمٞم٨م يرى هذا االدم٤مه 

٤م شم٘مقم قمغم شمٖمٞمػم اعمقىمػ ظمؼمة ـمقيٚم٦م طمتك شمٔمٝمر آصم٤مره ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م شمرايمٛمٞم٦م ممتدة زُمٜمٞمً 

 واًم٘مٜم٤مقم٤مت اًمري٤موٞم٦م وًمٞمس قمغم اًمتٖمٞمػم اعم٤ٌمذ اآلين  ًمًٚمقك األومراد.واعمٕمت٘مدات 

إن اإلٟم٤ًمن حيت٤مج إمم زُمـ ـمقيؾ طمتك يٖمػم ٟمٛمط شمٗمٙمػمه وأؾمٚمقب طمٞم٤مشمف وـمري٘م٦م 

شمٕم٤مُمٚمف ُمع األؿمٞم٤مء اعمقضمقدة ذم اًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م سمف، واؾمتٛمرار شمٕمروف قمؼم وؾم٤مئؾ اإلقمالم إمم 

ذي اقمت٤مده ي١مدي سمف إمم شمٌٜمل سمٕمض شمٚمؽ األومٙم٤مر أو أؾمٚمقب طمٞم٤مشمف اًمُمع أومٙم٤مر وىمٞمؿ ختتٚمػ 

ا سمام يٕمرض قمٚمٞمف وسمدرضم٦م ختتٚمػ ُمـ ومرد إمم ٦م، ويٖمػم ذم أؾمٚمقب طمٞم٤مشمف ُمت٠مصمرً ختٚمٗماًم٘مٞمؿ اعم

٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ويمذًمؽ ضمتامقمٞمآظمر طم٥ًم شمريمٞم٦ٌم ؿمخّمٞمتف وطم٤مًمتف اًمٜمٗمًٞم٦م واًمٌٞمئ٦م اال

وؾمٞم٤مؾم٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م ٟمقع اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمتل يتٕمرض هل٤م وُمْمٛمقن وأهداف
(2)
. 

                                                           

 .19، ص2015، مرجع شابؼؾمٚمٞمامن الوؾملم، قمٞمًك اهل٤مدي،  (1)

، 1ز اًمٙمت٤مب ًمٚمٜمنم، ط، ُمريم1، جاإلظالم افريايضظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (2)

 .31، ص1998اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 
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وووم٘م٤م هلذا األؾمٚمقب، وم٢من اؾمتٛمرار شمٕمرض اًمٗمرد إمم اعم٤مدة اإلقمالُمٞم٦م اًمتل شمٜمٌذ ُمثال 

ُمـ  وإفمٝم٤مره ُمٜم٤مومًٞم٤م ًمٚمٛم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ اًمّمحٞمح٦مسمٙمؾ صقره وأؿمٙم٤مًمف  "ضمتامقملاًمٕمٜمػ اال"

اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م فمٝمقر طمقادث اًمٕمٜمػ هذه وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ  ُمـاحلد ىمٌؾ اإلقمالم ي١مدي إمم 

 اعمدى اًمٓمقيؾ. قمغم

 نظرية التطعيم أو التلكيح:  -3 -3

٦م ظم٤مص٦م ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة اضمتامقمٞماًمٜمٔمري٦م ذم فمؾ ُمقاضمٝم٦م فمروف هذه ٟمِم٠مت 

األُمريٙمٞم٦م متثٚم٧م ذم فمٝمقر ُمقضم٤مت ُمـ اًمٕمٜمػ واجلرائؿ واالهمتٞم٤مالت ذم اعمجتٛمع 

ٟمتِم٤مر اًمقاؾمع األُمريٙمل ذم هن٤مي٦م اًمًتٞمٜمٞم٤مت، ورسمط اًمٜم٤مس سملم فمٝمقر هذه اعمقضم٤مت واال

ا سم٤مًم٤ٌمطمثلم واعم١مؾم٤ًمت اًمٌحثٞم٦م ذم أُمريٙم٤م إلضمراء اًمٕمديد ُمـ اًمٌحقث د، مم٤م طمتٚمٞمٗمزيقنًمٚم

رشمٗم٤مع ُمٕمدالت اجلريٛم٦م واًمًٚمقك اًمٕمدوايناو تٚمٞمٗمزيقناًمطمقل قمالىم٦م ُمِم٤مهدة 
(1)
. 

ؿمتؼ اؾمٛمٝم٤م وومٙمرهت٤م ُمـ اًمٗمٙمرة ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ي٘مقم قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م اًمتٓمٕمٞمؿ ود ا

األُمراض، وم٤مجلرقم٤مت اعمتت٤مًمٞم٦م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ اًمتل ٟمتٚم٘م٤مه٤م ُمـ اإلقمالم شمِمٌف األُمّم٤مل 

اًمتل ٟمح٘مـ هب٤م ًمٙمل شم٘مؾ أو شمٜمٕمدم ىمدرة اجلراصمٞمؿ قمغم اًمت٠مصمػم ذم أضم٤ًمُمٜم٤م، وم٤مؾمتٛمرار شمٕمرض 

ٞم٦م ُمثال خيٚمؼ ًمدهيؿ طم٤مًم٦م ٞمقُماًم ٦م ؾمٚمٌٞم٦م حتدث ذم احلٞم٤مةضمتامقمٞماأطمداث اجلٛمٝمقر عمِم٤مهدة 

 ُمـ اًمالُم٤ٌمالة دم٤مهٝم٤م وقمدم اًمٜمٗمقر ُمٜمٝم٤م.

ٟمتٞمج٦م احل٘مـ اعمٜمتٔمؿ  تومح٤مًم٦م اًمًٚمٌٞم٦م هذه دم٤مه األؿمٞم٤مء اًمًٚمٌٞم٦م ذم اإلقمالم ضم٤مء

اإلقمالُمٞم٦م مم٤م وًمد طم٤مًم٦م ُمـ اًمٌالدة دم٤مهٝم٤م أؿمٌف  األُمّم٤ملًمٕم٘مقل هذه اجلامهػم هبذه 

ٟم٦م اًمتل يّمٜمٕمٝم٤م اعمّمؾ طمٞمٜمام شمٚم٘مح سمف ود األُمراضسم٤محلّم٤م
(2)
. 

واًمالُم٤ٌمالة دم٤مه األؿمٞم٤مء اًمًٚمٌٞم٦م جي٥م  ّمؾ إمم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م ُمـ اإلمه٤ملوطمتك ال ٟم

أن شم٘مقم اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتقضمٞمف واإلرؿم٤مد واًمققمظ دم٤مه ُم٤م ي٘مدم وحم٤موًم٦م ٟمٌذه 

                                                           

 .262، ص1997، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، كظريات اإلظالم واجتاهات افتلثرحمٛمقد قمٌد احلٛمٞمد،  (1)

 .32، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (2)
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شمٕمٛمؾ  اًمتل هل اإلقمالُمٞم٦م٦م قؾمٞمٚم، وم٤مًمٞم٦م٤ًمُموإفمٝم٤مره سمّمقرة ُمٜم٤مومٞم٦م ًمألظمالق واًمروح اًم

 ٤م.ٟمٗمٕم٤مًمٞمً ا٤م و٤م وقم٘مٚمٞمً ٤م و سمدٟمٞمً اضمتامقمٞمقمغم ظمٚمؼ اعمقاـمـ اًمالئؼ 

 نظرية التـأثري على مرحلتني:  -4 -3

فمٝمرت ٟمٔمري٦م اًمت٠مصمػم قمغم ُمرطمٚمتلم ُمـ أٟم٘م٤مض ٟمٔمري٦م اًمت٠مصمػم اعمٓمٚمؼ، واًمٗمراغ اًمذي 

مم٤مصمؾ وال سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ وال  شمؽميمف هذه اًمٜمٔمري٦م واًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من اإلٟم٤ًمن ال خيْمع سمِمٙمؾ

سمِمٙمؾ ظمٓمل ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم، وشمٕمتٛمد اًمٜمٔمري٦م ذم دراؾمتٝم٤م قمغم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م
(1)
: 

 ،اًمٓمٚم٦ٌم ،٤مًمٕم٤مئٚم٦م، اجلامقم٦م اعمٝمٜمٞم٦ميمخيْمع اًمِمخص إمم وٖمقـم٤مت اجلامقم٦م األوًمٞم٦م  -1

اًمتل يٜمتٛمقن إًمٞمٝم٤م واًمتل حت٤مول احلٗم٤مظ قمغم شمٓم٤مسمؼ اآلراء ذم أقمْم٤مئٝم٤م، وأهن٤م حتٛمٞمٝمؿ 

 ُمـ ُمتٖمػمات اًمت٠مصمػمات اخل٤مرضمٞم٦م ظم٤مص٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم.

 ٤م ذم اًمت٠مصمػم ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم.اًمٕمالىم٤مت اًمِمخّمٞم٦م أيمثر ٟمج٤مطًم  -2

ؾم٤مئؾ شمٚمٕم٥م اًمٕمالىم٤مت اًمِمخّمٞم٦م دور اًمقؾم٤مئط سملم األومراد اًمذيـ يتٕمروقن ًمق -3

اإلقمالم واألومراد اًمذيـ ال يتٕمروقن ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم، وي٘مّمد سمذًمؽ اٟمت٘م٤مل 

اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ُمرطمٚمتلم طمٞم٨م شمرى هذه اًمٜمٔمري٦م أن شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم قمغم 

 اجلٛمٝمقر يتؿ سمِمٙمؾ همػم ُم٤ٌمذ ويٛمر سمٛمرطمٚمتلم مه٤م:

ف ُم٤ٌمذة هل ُم٤م شمٌثف أو شمٜمنمه وؾم٤مئؾ اإلقمالم ًمٚمجٛمٝمقر اًمذي يتٚم٘مٗم ادرحؾة األوػ:

ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ىمد ال ي١مصمر ومٞمٜم٤م يمثػما سمؾ ىمد ال ٟمٕمػمه أدٟمك اهتامم قمٜمد سم٨م وؾم٤مئؾ 

 اإلقمالم ًمرؾم٤مئٚمٝم٤م وسمتٚم٘مٞمٜم٤م ًمتٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ )اعمٕمٚمقُم٤مت( شمٜمتٝمل اعمرطمٚم٦م  األومم.

سم٘م٤مدة اًمرأي ذم اعمجتٛمع، وهؿ يمؾ  شمّم٤مليٌدأه٤م ُمـ يًٛمٞمٝمؿ قمٚمامء اال ادرحؾة افثاكقة:

ـ داظمؾ اًمتجٛمٕم٤مت اًمّمٖمػمة ذم اعمجتٛمع يمجامقم٤مت األصدىم٤مء واًمزُمالء األؿمخ٤مص اًم٤ٌمرزي

                                                           

، اًمدار 1، طكظريات وشائؾ اإلظالم ُمٚمٗملم ل ديٗمٚمػم وؾم٤مٟمدرا سمقل رويمٞمتش، شمرمج٦م يمامل قمٌد اًمرؤوف، (1)

 .12، ص1992اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، 
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ذم اًمٜم٤مدي أو اًمٗمريؼ واألىم٤مرب، ىم٤مدة اًمرأي ه١مالء هؿ سمٕمض أصدىم٤مئٜم٤م أو أصح٤مسمٜم٤م أو ذوي 

 اًمرأي ومٞمٜم٤م.

وم٤مًمذي حيدث ذم هذه اًمٜمٔمري٦م هق أن ىم٤مدة اًمرأي ىمد ؿم٤مهدوا ٟمٗمس اًمذي ؿم٤مهدٟم٤مه أو 

سم٤محلدي٨م قمٜمف سمٓمري٘م٦م شمٜمٌٝمٜم٤م إمم أؿمٞم٤مء مل ٟمتٗمٓمـ إًمٞمٝم٤م وا أوا ٟمٗمس اًمذي ىمرأٟم٤مه ومٌدأىمر

وسم٠مؾمٚمقب أيمثر إىمٜم٤مقم٤م ُمـ اًمٓمري٘م٦م اًمتل قمروتٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وىم٤مئد اًمرأي هذا ىمد 

يٙمقن ًمف ُمـ اًمٜمٗمقذ اعم٤مدي أو األديب أو يمٚمٞمٝمام ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٌؾ شمٗمًػمه ورؤيتف اخل٤مص٦م 

 ء ُمـ ُمْمٛمقن شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م.ًمٚمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م مم٤م ىمد ي١مدي إمم شم٠مصمرٟم٤م سمٙمؾ ضمز

وًمتٌٞم٤من يمٞمػ حيدث هذا اًمت٠مصمػم ووم٘م٤م هلذه اًمٜمٔمري٦م يٛمٙمـ شمقوٞمح ذًمؽ ُمـ ظمالل 

٤م شمتْمٛمـ ُمِم٤مهده ٤م ُمٕمٞمٜمً اعمث٤مل اًمت٤مزم: ًمق أن سمٕمض اعمراه٘ملم أو اعمراه٘م٤مت ؿم٤مهدوا سمرٟم٤مجمً 

ت٤مزم وا ذم ص٤ٌمح اًمٞمقم اًمأقمرو٤م ًم٘مٞمؿ ُمٕمٞمٜم٦م أو أومٙم٤مر حمددة طمقل ُمٗمٝمقم اًمٕمٜمػ ُمثال، صمؿ سمد

، هٜم٤م يؼمز ىم٤مئد اًمرأي طمٞمٜمام يٌدأ اهؿ اًمذيـ ؿم٤مهدوا واًمذيـ مل يِم٤مهدوءحيدصمقن سمف زُمال

ٜم٦م قمغم ُم٤م ي٘مقل، )اًمؼمٟم٤مُم٩م(، وسم٘مٞم٦م اعمجٛمققم٦م هتز رؤوؾمٝم٤م ُم١مُم   سمتحٚمٞمؾ اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م

ن األومٙم٤مر اًمتل ىمد شمرد ذم اًمرؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمتل شمٌثٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم همػم إوطمٞم٨م 

ػم ُم٤ٌمذة ذم ُمدًمقالهت٤م وم٢من أي إٟم٤ًمن يٛمٙمـ أن يٗمنه٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل يراه٤م هق سحي٦م وهم

٦م وُمًتقاه اًمتٕمٚمٞمٛمل، وُمـ ظمالل ُمٕمرومتٜم٤م ضمتامقمٞمأو قمغم أؾم٤مس شمٙمقيٜمف اًمث٘م٤مذم وشمٜمِمئتف اال

سمٓمٌٞمٕم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م وووم٘م٤م عمٗمٝمقُمٝم٤م ودرضم٦م شم٠مصمػمه٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟم٠مظمذ احلٞمٓم٦م واحلذر ال ُمـ اعم٤مدة 

أو اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمتل يٌثٝم٤م اإلقمالم سمؾ جي٥م أن ٟمٕمٛمؾ احل٤ًمب ًم٘م٤مدة اإلقمالُمٞم٦م وم٘مط 

 األٟمدي٦م، ُمرايمزاجلٛمٕمٞم٤مت اجلقاري٦م، اعم١مؾم٤ًمت ) خمتٚمػ اًمرأي واألصدىم٤مء وهٜم٤م يؼمز دور

٦م وظم٤مص٦م األهة ذم شمقضمٞمٝمٝم٤م ًمألسمٜم٤مء ذم اظمتٞم٤مر أو ضمتامقمٞماًمِم٤ٌمب( واعم١مؾم٤ًمت اال ودور

٦م ُمٕمٞمٜم٦ماضمتامقمٞمقاسمط وُمٕم٤ميػم اٟمت٘م٤مء مج٤مقم٦م األصدىم٤مء ووم٘م٤م ًمْم
(1)
. 

 

                                                           

 .32، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)
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 شتيهؼ::  - نظرية حتديد األولويلت )األدهدة  -5 -3

اًمٗمٙمرة األؾم٤مؾمٞم٦م ذم هذه اًمٜمٔمري٦م، أن هٜم٤مك قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سملم اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٕمرض هب٤م 

)أو اًمّمح٤موم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، أي اًمتل شمتْمٛمـ اًمّمحػ واإلذاقم٦م  وؾم٤مئؾ اإلقمالم اإلظم٤ٌمري٦م

ت ذم أصمٜم٤مء محٚم٦م اٟمتخ٤مسمٞم٦م، وسملم شمرشمٞم٥م أمهٞم٦م هذه اعمقوققم٤مت يمام ( اعمقوققم٤متٚمٞمٗمزيقنواًم

يراه٤م ه١مالء اًمذيـ يت٤مسمٕمقن األظم٤ٌمر، إن اًمٕمالىم٦م سملم أوًمقي٤مت اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م 

، وال قمـ اعمتٖمػمات ضمتامقملاجلٛمٝمقر، هذه اًمٕمالىم٦م ًمٞم٧ًم ُمٜمٕمزًم٦م قمـ اًمقاىمع االوأوًمقي٤مت 

ًمٚمجٛمٝمقر اًمٜمٝم٤مئل ًمألضمٜمدة ؾمقاء ًمٚمقؾمٞمٚم٦م أواألظمرى، وهذه اعمتٖمػمات شم١مصمر قمغم اًمقوع 
(1)
. 

ؾمؿ هذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ ومٙمرة ضمدول األقمامل اًمذي يٌح٨م ذم اًمٚم٘م٤مءات ااؾمتٕمػم 

وومٙمرة اًمٜمٔمري٦م هل أٟمف ُمثٚمام حيدد ضمدول األقمامل ذم أي ًم٘م٤مء شمرشمٞم٥م  .واالضمتامقم٤مت

ٗمًٝم٤م أي اعمقوققم٤مت اًمتل ؾمقف شمٜم٤مىمش سمٜم٤مء قمغم أمهٞمتٝم٤م، يمذًمؽ ي٘مقم اإلقمالم سم٤مًمقفمٞمٗم٦م ٟم

أمهٞمتٝم٤م وم٤مألهؿ صمؿ  ًمف ضمدول أقمامل ظم٤مص وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م شمرشم٥م اعمقوققم٤مت ووم٘م٤م ًمدرضم٦م

 األىمؾ أمهٞم٦م.

وضمدول أقمامل اإلقمالم هق ُم٤م يٌثف ُمـ سمراُم٩م وُم٤م يٕمروف ُمـ ُمقوققم٤مت طمتك يٌدو 

جلٛمٝمقر اًم٘مراء أو اعمِم٤مهديـ أو اعمًتٛمٕملم أن هذه اًمؼماُم٩م واعمقوققم٤مت أهؿ وأومم ُمـ 

امم، ومحٞمٜمام يٜمنم اإلقمالم رؾم٤مئؾ إقمالُمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٢مٟمف يقطمل ًمٚمٛمِم٤مهد أو همػمه٤م سم٤مالهت

يمام أن  ،اًم٘م٤مرئ أٟمف ال رء يًتحؼ االهتامم ذم هذا اًمٕمٍم أيمثر مم٤م ي٘مرأ أو يًٛمع أو يِم٤مهد

ُمٕملم دًمٞمؾ قمغم أمهٞم٦م هذا اعمقوقع،  قمالم ذم ضمدول أقمامًمف عمقوقعاحلٞمز اًمذي يقومره اإل

ُمثال جيٕمؾ ٔم٤مهرة اًمتنب اعمدرد ُمٕملم يم اضمتامقملقوقع ُمومٛمثال شمريمٞمز اإلقمالم قمغم 

وأٟمف ال  اًمتنب اعمدردي ؾمقى ؽمسمقال حيدث ذم اعمج٤مل اًمأومراد اعمجتٛمع يِمٕمرون سم٠مٟمف 

ه ؤقمٓم٤مإومؽميمٞمز اإلقمالم قمغم ُمقوقع ُمٕملم أو ؿمخص ُمٕملم و .رء يًتحؼ االهتامم ؾمقاه

ا ٕمٚمف طم٤مرًض جيا، يٕمٜمل ًمٚمجٛمٝمقر أن هذا اعمقوقع أو اًمِمخص ًمف ُمـ األمهٞم٦م ُم٤م ا يمٌػمً طمٞمزً 
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سم٤مؾمتٛمرار أو سمٙمثرة ذم اإلقمالم، يمام أن اعمقوققم٤مت أو األؿمخ٤مص اًمذيـ ًمٞمس هلؿ طمْمقر 

 ذم اإلقمالم ًمٞمس هلؿ أمهٞم٦م ًمدى قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس.

٘مٗملم إن ُم٤م ي٘مدُمف اإلقمالم ُمـ ظمالل ضمدول أقمامًمف اآلن يدل قمغم شمراضمع ىمٞمٛم٦م اعمث

وىمد أدى ذًمؽ إمم وٕمػ ىمدرة  ،وىم٤مدة اًمٗمٙمر ذم اعمجتٛمع أُم٤مم ـمٖمٞم٤من ُمثؾ هذه اًمٕمٜم٤مس

 .اعمج٤مل هذا اًمٗمئ٦م اعمث٘مٗم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مم سمدوره٤م ذم اًم٘مٞم٤مدة اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم

ذم ضمدول  ُمقوقع ُم٤م أن اإلقمالُمٞملم حيرصقن قمغم ووع إمموىمد يرضمع اًم٥ًٌم 

ٞم٦م إمم تٚمٞمٗمزيقٟمأقمامهلؿ دون همػمهؿ ذم يمؾ ُم٤م ي٘مدُمقٟمف ُمـ ُمقاد إقمالُمٞم٦م وظم٤مص٦م اًمؼماُم٩م اًم

واًمتل ال خترج قمـ  تٚمٞمٗمزيقنؾمٝمقًم٦م إقمداد وإظمراج اًمؼماُم٩م هلؿ سمؾ شمقومر ُمقاده٤م ذم ُمٙمت٦ٌم اًم

 ة اًمزُمٜمٞم٦مداظمتٞم٤مر سمٕمض األهداف اًمتل حيرزه٤م ه١مالء اًمالقمٌلم ذم اعم٤ٌمري٤مت ًمٞمِمٖمؾ هب٤م اعم

ه٤م أو ذم هن٤ميتٝم٤م وال يٙمٚمٗمقن أٟمٗمًٝمؿ قمٜم٤مء ءهلذه اًمؼماُم٩م ؾمقاء ذم ُم٘مدُم٦م هذه اًمؼماُم٩م أو أصمٜم٤م

االضمتٝم٤مد ذم ووع  ُم٤مدة إقمالُمٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م وـمٌٞمٕم٦م اًمؼماُم٩م اًمتل يًتْمٞمٗمقن ومٞمٝم٤م رضم٤مل 

ا ُمـ اًمْمٕمػ هلذه اًمؼماُم٩م وسمٕمده٤م قمـ حت٘مٞمؼ أهداومٝم٤م ومتٙمقن اعمحّمٚم٦م ُمزيدً  ،اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر

طمٞم٨م  ،(5535) أمقؿة أبق اخلر وشمٙمرار عمٕمٔمؿ وم٘مراهت٤م، هذا ُم٤م أيمدشمف دراؾم٦م ووضمقد شمِم٤مسمف

شمتِم٤مسمف وشمتٙمرر وال شمٚمٌل اطمتٞم٤مضم٤مت ورهم٤ٌمت اجلٛمٝمقر  تٚمٞمٗمزيقنأؿم٤مرت إمم أن سمراُم٩م اًم

وهذا ُمٕمٜم٤مه إومالس ُمٕمدي هذه اًمؼماُم٩م، ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح ًمٜم٤م رضورة االهتامم سم٢مقمداد 

قمغم اإلـم٤مرات اإلقمالُمٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم حت٘مٞمؼ هذه اًمؼماُم٩م ألهداومٝم٤م وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م جي٥م 

ٝمٛم٦م واعمٚمح٦م اعمٕمقا اًم٘مْم٤مي٤م ْمأن يهذه  ووم٘م٤م ًمٜمٔمري٦م حتديد األوًمقي٤مت اًم٘م٤مئٛملم قمغم اإلقمالم

شمٜم٤موهل٤م سم٤مألؾمٚمقب واًمِمٙمؾ اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ودرضم٦م أمهٞم٦م هذه يتؿ ل ضمدول أقمامهلؿ سمحٞم٨م ـوم

 اًم٘مْم٤مي٤م طمتك يٛمٙمـ اعم٤ًممه٦م ذم ووع احلٚمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وأن يٙمقن ًمرضم٤مل اًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤مشمذة

ًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م دور يمٌػم وسم٤مرز ذم ضمدول أقمامل اإلقمالم، سمام يٛمٙمـ االؾمتٗم٤مدة اوسم٤مطمثلم 

أسمح٤مصمٝمؿ ودراؾم٤مهتؿ واخلروج هب٤م إمم دائرة اًمْمقء واًمتل شم٘مدم احلٚمقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٙمثػم ُمـ 

واًمتٙمٜمقًمقضمل  ذم اعمجتٛمع ُمـ ُم٤ًميرهت٤م ًمٚمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل ٝم٤مٜماًم٘مْم٤مي٤م واعمِمٙمالت اعمٕم٤مسة سمام يٛمٙم  
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ل ـوم ٜم٤مضمحلماًم ٤م إهمٗم٤مل شم٘مديؿ اًمٜمامذج اعمنموم٦م ُمـذم اًمدول اعمت٘مدُم٦م، وهذا ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أيًْم 

واًمٌٓمقالت  ـ اإلٟمج٤مزاتـذيـ طم٘م٘مقا اًمٙمثػم ُمـالق واًمـٞمؿ واألظمــ ذوي اًم٘مـُم ٤مالتـجؾ اعمـيم

تك يٙمقٟمقا سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مدوة ـ٤مت طمـك اإلجي٤مسمٞمـؽميمٞمز قمٚمـؿ واًمـقء قمٚمٞمٝمـاًمدوًمٞم٦م وإًم٘م٤مء اًمْم

حت٘مٞمؼ اًمري٤مو٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ألومراد اعمجتٛمع سمام حي٘مؼ االٟمتامء احل٘مٞم٘مل ًمٚمقـمـ اًمذي يٕمٙمس أمهٞم٦م 

ألهداومٝم٤م
(1)
. 
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أشم٧م ومٙمرة هذه اًمٜمٔمري٦م ُمـ قمٛمؾ احل٤مرس اًمذي ي٘مػ قمغم اًمٌقاسم٦م ومٞمدظمؾ ُمـ يِم٤مء 

ويٛمٜمع ُمـ يِم٤مء، وهم٤مًم٤ٌم شمتحٙمؿ االقمت٤ٌمرات اًمِمخّمٞم٦م ذم ىمرار هذا احل٤مرس، واًمٜمٔمري٦م ُمـ 

جم٤مل  األؿمخ٤مص اًمٕم٤مُمٚملم ذمشمٜمٓمٚمؼ ُمـ أن  طمٞم٨م اؾمتخداُمٝم٤م ذم احلدي٨م قمـ شم٠مصمػم اإلقمالم

يتحٙمٛمقن ومٞمام يّمؾ إًمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ ُمقاد إقمالُمٞم٦م، إن هذا اًمتحٙمؿ ذم شمدومؼ اعمقاد  اإلقمالم

ك سمقاسم٦م اجلامهػم ويًٛمح ـ٤مرس ي٘مػ قمٚمـالم يمحـؾ اإلقمـقم سمف رضمـاإلقمالُمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقر ي٘م

ل هذا ن رضمؾ اإلقمالم أو طم٤مرس اًمٌقاسم٦م ُمـ ظمالإسمتٛمرير ُمقاد إقمالُمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م هلؿ، طمٞم٨م 

اًمدور حيدد ًمٚمجٛمٝمقر ُم٤م جي٥م أن ي٘مرأه أو يِم٤مهده أو يًٛمٕمف، وألن وفمٞمٗم٦م هذا اًمدور ذات 

ـمٌٞمٕم٦م ُمزدوضم٦م ومح٤مرس اًمٌقاسم٦م ذم اًمقىم٧م اًمذي اظمت٤مر أن يٜمنم هلؿ ؿمٞمئ٤م ُمٕمٞمٜم٤م اؾمتحًٜمف 

هق ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م حيرُمٝمؿ ُمـ ىمراءة أو ُمِم٤مهدة رء آظمر
(2)
. 

طمد أ ذم ممٞم٧م طم٤مدث ُمرورٟمنم ظمؼم قمـ ذي ي٘مرر ـق اًمـ٦م ًمٞمس هـومٛمثال رئٞمس صحٞمٗم

 ٦م اعمت٥ًٌم ذم احل٤مدثـ٤مومٚمؾم٤مئؼ احل ل ٟمٗمس اًمقىم٧م حيج٥م ظمؼم اُمتث٤ملـوومٓمرق اًمقـمٜمٞم٦م اًم

٢من دور طم٤مرس اًمٌقاسم٦م اإلقمالُمل ث، وقمٚمٞمف وماطمد٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم صح٦م سمٕمض هذه األسم

 ُم١مصمر ذم اجلٛمٝمقر ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم:

                                                           

 .34، ص1998، مرجع شابؼديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، ظمػم اًم (1)

 .272، ص1997، مرجع شابؼحمٛمقد قمٌد احلٛمٞمد،  (2)
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ك اقمت٤ٌمرات ؿمخّمٞم٦م سمحت٦م ىمد ـقمٚم ٝمؿ سمٜم٤مءً ـف قمٚمٞمـالل ُم٤م يٕمروـُمـ ظم ك:ـألوففـاحقة اا

شمٙمقن شمٚمؽ االقمت٤ٌمرات اًمِمخّمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م إقمالُمٞم٦م ُم٘مّمقدة يراد ُمـ ظمالهل٤م إطمداث شمٖمٞمػم 

سم٤مجلٛمٝمقر اعمًتٝمدف وىمد شمٙمقن شمٚمؽ االقمت٤ٌمرات وضمٝم٦م ٟمٔمر أُمٚمتٝم٤م شمٜمِمئ٦م  اضمتامقملصم٘م٤مذم أو 

 يٙمقن هل٤م ٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وُمٝمام يم٤مٟم٧م شمٚمؽ االقمت٤ٌمرات وم٢مهن٤م ىمد الضمتامقمٞمهذا احل٤مرس اال

 قمالىم٦م سمٛمّمٚمح٦م اجلٛمٝمقر ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد.

جٌف يٙمقن شم٠مصمػم طم٤مرس اًمٌقاسم٦م اإلقمالُمل ذم اجلٛمٝمقر ُمـ ظمالل ُم٤م حي فثاكقة:فـاحقة اا

 نٟمف سم٤مًمت٠ميمٞمد ىمد ُمٜمع قمٜمٝمؿ أظمرى يٙمقٟمق٢مقمٜمٝمؿ، وم٢مذا ؾمٛمح سمٛمرور رؾم٤مئؾ إقمالُمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم

األيمثر أمهٞم٦م "وهٜم٤مك ُم٘مقًم٦م إقمالُمٞم٦م شم٘مقل:  .ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ اًمتل قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ

 ."ًمٞمس اًمذي شمؿ قمروف سمؾ ذًمؽ اًمذي مل يتؿ قمروف

ظم٤ٌمره قمغم وؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م أًمذا وم٢من اًمٗمرد جي٥م قمٚمٞمف أال يٕمتٛمد ذم اؾمت٘م٤مء ُمٕمٚمقُم٤مشمف و

واطمدة سمؾ قمٚمٞمف أن يت٤مسمع ويٓم٤مًمع يمؾ ُم٤م يّمدر ذم اًمٙمثػم ُمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ، وم٤مًمذي يٜمنم ذم 

 شمٜمنمه صحٞمٗم٦م أظمرى، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى جي٥م أن يتحغم رضم٤مل اإلقمالم صحٞمٗم٦م ُم٤م ىمد ال

اعمقوققمٞم٦م ذم شمٜم٤موهلؿ ًمألطمداث واعمقوققم٤مت اًمتل حتدث ذم اعمج٤مل وووع األُمقر وسم٤مألُم٤مٟم٦م 

 ذم ٟمّم٤مهب٤م اًمّمحٞمح سمام يْمٛمـ شم٘مديؿ ظمدُم٦م إقمالُمٞم٦م ُمتٛمٞمزة حت٣م سمث٘م٦م وشم٠ميٞمد اجلٛمٝمقر.

 :غبلتالر ت وإشبلعالملعنظرية االشت  -7 -3

اجلامهػمي دراؾم٦م  شمّم٤ملهتتؿ سمدراؾم٦م اال اًمرهم٤ٌمت ت وإؿم٤ٌمعالامٕمإن ٟمٔمري٦م االؾمت

 ٤ملـشمّمرد ُمًت٘مٌٚملم ؾمٚمٌٞملم ًمرؾم٤مئؾ االـػم جمـوفمٞمٗمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م، واالؾمتخداُم٤مت شمٕمتؼم اجلامه

اًمتل يرهمٌقن اًمتٕمرض إًمٞمٝم٤م، وٟمقع  شمّم٤مل٤مئؾ االـل وؾمـاجلامهػمي وإٟمام خيت٤مر اًمٗمرد سمققم

٦م ُمـ ظمالل ىمٜمقات اعمٕمٚمقُم٤مت واًمؽمومٞمف ضمتامقمٞماعمْمٛمقن اًمذي يٚمٌل طم٤مضم٤مهتؿ اًمٜمٗمًٞم٦م واال

اعمت٤مطم٦م
(1)
. 

                                                           

، اًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، 1، طف ادعارصةـاالتصال وكظرياتلم اًمًٞمد، ـك طمًـ٤مد ُمٙم٤موي، ًمٞمٚمــ قمٛمـطمً (1)

 .293، ص1998اًم٘م٤مهرة، 
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، مـظقرويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م آظمرون  مدخؾظمر واًمٌٕمض اآل كؿقذجيٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌٕمض 

ـاتز شم٠مًمٞمػ اجلامهػمي  شمّم٤ملفمٝمرت ألول ُمرة سمٓمري٘م٦م يم٤مُمٚم٦م ذم يمت٤مب اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اال

حيقي اًمقفم٤مئػ اًمتل شم٘مقم هب٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم وحمتقاه٤م ودواومع اًمٗمرد ُمـ اًمتٕمرض  وبؾقمر

 .إًمٞمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م آظمر

ذم ٟمٗمس االدم٤مه اًمذي ي١مُمـ سم٤مًمت٠مصمػم اعمحدود ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم األومراد، فمٝمر هذا 

اًمذي يرى أصح٤مسمف أن اًمت٠مصمػم ال ي٘م٤مس إال  – االؾمتٕمامالت وشمٚمٌٞم٦م احل٤مضم٤مت –اًمٜمٛمقذج 

سمدراؾم٦م اؾمتٕمدادات األومراد ادم٤مه ُمْم٤مُملم وؾم٤مئؾ اإلقمالم واإلؿم٤ٌمع اًمذي يًت٘مٞمف ُمٜمٝم٤م، 

 إفقفق ـاتزوقمٚمٞمف ي٘مؽمح هذا اًمتٞم٤مر ىمٚم٥م اًمتّمقرات اعمٕمروو٦م آٟمذاك واعمتٛمثٚم٦م ذم ُم٘مقًم٦م 

Elihu KATZ "د سمٛمْمٛمقن وؾم٤مئؾ جي٥م االٟمت٤ٌمه أيمثر إمم اًمٌح٨م قمـ ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٗمر

"هتامم سمام شمٗمٕمٚمف وؾم٤مئؾ اإلقمالم سم٤مًمٗمرداإلقمالم أيمثر ُمـ اال
(1)
. 

اًمذي يم٤من يرى أن اجلٛمٝمقر يًتٕمٛمؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم إلىم٤مُم٦م أو إقم٤مدة إٟمت٤مج  ـاتز

ٝمٛم٦م ًمديف، وقمٚمٞمف شمّمٌح وؾم٤مئؾ اإلقمالم رهٞمٜم٦م مجٝمقره٤م ُم٤مدام أٟمف يًتٖمٜمل سمٕمض اًم٘مٞمؿ اعم

اًمذي  الشقيؾٝماًم ذم ٟمٛمقذج ُم٤مشمف، هذا اًمتقضمف أدظمؾ قمٜمًٍما قمٜمٝم٤م إذا رأى أهن٤م ال شمٚمٌل طم٤مضم

يم٤من يرى أٟمف ًمٚم٘مٞم٤مم هبذه اًمقفمٞمٗم٦م جي٥م قمغم وؾم٤مئؾ اإلقمالم أن شم٘مدم ُمْم٤مُملم ُمِمٌٕم٦م 

عمًتٕمٛمٚمٝم٤م، وهبذا ُمٜمح هذا اًمتّمقر ؾمٚمٓم٦م همػم ُم٤ٌمذة ًمٚمجٛمٝمقر ألن وؾم٤مئؾ اإلقمالم ال 

ال سم٢مؿم٤ٌمع شمٚمؽ احل٤مضم٤متإ ضمتامقملاالشمًتٓمٞمع اعمِم٤مريم٦م ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمتقازن 
(2)
. 

هذا اًمتقضمف يٜمٓمٚمؼ ُمـ شمّمقر سمًٞمط، هق أٟمٜم٤م إذا شمٕمروٜم٤م إمم وؾم٤مئؾ إقمالُمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

إؿم٤ٌمع سمٕمض طم٤مضم٤مشمٜم٤م أو سمٕمض  – ٤مـد ُمـك طمـإًم –وإمم ُمْم٤مُملم ُمٕمٞمٜم٦م، ذًمؽ أٟمٜم٤م ٟمريد 

، االؾمؽمظم٤مءواًمث٘م٤مذم واًمٜمٗمز )هبدف  ضمتامقملاالاعمتٜمققم٦م وومؼ شمٜمقع اًمٜمًٞم٩م  اؾمتٕمداداشمٜم٤م

إًمخ( ذًمؽ أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وإمم ضم٤مٟم٥م وفمٞمٗم٦م شم٘مديؿ اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مقم ذم …واًمؽمومٞمف،

                                                           
(1) Armand et Michel MATTELART, Histoire des Théories de la Communication, 

Edition la Découverte, Paris, France, 1997, p87. 

(2) Michel MARIN, Variation sur le Thème «USAGE», Colloque International: 
Penser les Usages, Université Carleton, Ottawa, Canada, 1999, p35. 
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يمثػم ُمـ األطمٞم٤من سمقفمٞمٗم٦م اًمٕمالج اًمٜمٗمز، ظم٤مص٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذيـ جيدون ومٞمٝم٤م ومرص٦م ًمتٝمدئ٦م 

ال يٛمٙمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم هب٤م ذم  –قمـ ـمريؼ اًمقيم٤مًم٦م  –األقمّم٤مب أو اًمذيـ يريدون ُمٕم٤ميٜم٦م دم٤مرب 

٤مئؾ اإلقمالم دور اإلسمداع ـ٥م وؾمـذي يٕمٞمِمقن ومٞمف، إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ شمٚمٕماًم ضمتامقملاالاًمٜمًؼ 

ًمٚمذيـ شم٘مقي وؾم٤مئؾ  لـضمتامقماال ٤مءـاالٟمتٛم٦م ــ اًمؽمومٞمف ووفمٞمٗمـقن قمـذيـ يٌحثـألوًمئؽ اًم

٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وقمغم هذا األؾم٤مس يرُمل ٟمٛمقذج ـ٦م قمرىمٞمـع مج٤مقمـزي ُمـرشم٤ٌمـمٝمؿ اًمرُمااإلقمالم 

وإؿم٤ٌمع اًمرهم٤ٌمت إمم اًمٙمِمػ قمـ األسمٕم٤مد اًمٜمٗمًٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمٗمرد ووؾم٤مئؾ  االؾمتٕمامالت

اإلقمالم، ويمذًمؽ احل٤مضم٤مت اعمٜمتٔمرة ُمـ شمٕمروف هل٤م، ويم٤مٟم٧م هذه اعمٕمٓمٞم٤مت ٟمت٤مج دراؾم٤مت 

آراء ُمًتٛمٕمل اًمؼماُم٩م  سم٤مؾمتٓمالعاًمذي ىم٤مم  Harzog هرزوق٤مت ُمع ٞمقمديدة ُمٜمذ األرسمٕمٞمٜم

 ؾ اًمرهم٤ٌمت اًمتل يٛمٙمـ أن يِمٌٕمقه٤م ُمٜمٝم٤م.اإلذاقمٞم٦م ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة وجمٛم

ذم دراؾم٤مشمف إمم أن ه١مالء يًت٘مقن رهم٤ٌمت يمثػمة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:  هرزوقشمقصؾ 

 ...ضمتامقملٟمتامء االاًمٍماع واًمتٜم٤مومس، اعمح٤مؾم٦ٌم اًمذاشمٞم٦م قمـ ـمريؼ اًمؽمسمٞم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م وأُمـ اال

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗمرد شمٌٜمك وم٘مط إًمخ، وهٜم٤م ال جي٥م أن ٟمٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٜمٛمقذج أن إؿم٤ٌمع اًمرهم٤ٌمت 

 اضمتامقملُمـ ظمالل شمٕمروف عمْم٤مُملم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ومٝمذه األظمػمة ضمزء وم٘مط ُمـ ٟمًٞم٩م 

ًمٙمـ شمٜمقع هذه  ،ـ اًمٗمرد ُمـ إؿم٤ٌمع رهم٤ٌمشمفوصم٘م٤مذم وٟمٗمز شم٘مقم هل أيًْم٤م سمت٘مديؿ ُم٤م يٛمٙم  

خ٤مص، األؿم اعم١مصمرات اًمتل شم٘مدُمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم جيٕمؾ ٟمٗمس اًمرؾم٤مًم٦م هل٤م شم٠مصمػمات خمتٚمٗم٦م قمغم

ؿم٤ٌمقم٤مت ذم هذا اإلـم٤مر أن شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم يتٙمقن ُمـ ُمٜم٤مسمع أظمرى ُمـ اإل ـاتزيرى 

واًمٍماقم٤مت  ٦م، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم وفم٤مئػ شمتٛمثؾ ذم هتدئ٦م اًمتقشمراتضمتامقمٞماال

يمام شم٘مؽمح طمٚمقالً ًمٌٕمض اعمِم٤ميمؾ وإؿم٤ٌمقًم٤م ًمٌٕمض احل٤مضم٤مت ُمـ همػم اعمٛمٙمـ إؿم٤ٌمقمٝم٤م ذم 

 .ضمتامقمل٦م، يمام هل٤م وفم٤مئػ اًمتٙمٞمٞمػ االضمتامقمٞمقي٦م اًم٘مٞمؿ االاًمقاىمع، وشم٘م

يرشمٙمز هذا اًمٜمٛمقذج اًمقفمٞمٗمل إذن قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شم٤ًمهؿ هب٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم 

جلٛمٝمقره٤م ٦مضمتامقمٞمقمـ ـمريؼ إؿم٤ٌمع احل٤مضم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م واال ضمتامقملاحلٗم٤مظ قمغم اًمتقازن اال
(1)
. 

                                                           

 .293، ص1998، مرجع شابؼ طمًلم اًمًٞمد، طمًـ قمامد ُمٙم٤موي، ًمٞمغم (1)
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ومجٝمقره سمِمٙمؾ خمتٚمػ قمـ اًمٜمٔمري٤مت وشمٜمٔمر هذه اًمٜمٔمري٦م إمم اًمٕمالىم٦م سملم اإلقمالم 

هق اًمذي حيدد ًمٚمجٛمٝمقر ٟمقع اًمرؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمتل  ومٗمل هذه اًمٜمٔمري٦م اإلقمالم اًم٤ًمسم٘م٦م،

ن اؾمتخدام اجلٛمٝمقر ًمتٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ إلؿم٤ٌمع رهم٤ٌمشمف يتحٙمؿ سمدرضم٦م يمٌػمة ذم إيتٚم٘م٤مه٤م سمؾ 

ن اجلٛمٝمقر ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمتل يٕمروٝم٤م اإلقمالم، ًمذا شمرى هذه اًمٜمٔمري٦م أ

إلؿم٤ٌمع رهم٤ٌمت ُمٕمٞمٜم٦م ًمديف، ُمث٤مل ذًمؽ اًمِمخص اعمٞم٤مل ًمٚمٕمٜمػ ًتخدم اعمقاد اإلقمالُمٞم٦م ي

٦م ُمـ ظمالل ٕم٤مُماًم ِمقارعاًمتل يِم٤مهده٤م ذم اًم ريٛم٦مواعمٖم٤مُمرات شمًتٝمقيف ُمِم٤مهدة أطمداث اجل

ا الؾمتخداُمٝم٤م إلؿم٤ٌمع أو ىمراءة شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمّمحػ واعمجالت ومٞمًٕمك ضم٤مهدً  تٚمٞمٗمزيقناًم

 هذا اعمٞمؾ.
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 المبحج الثللج

 المهظٌمّ اإلعالمٍّ الغلمّ

 الصتغرٍف ٌالمفىٌن:  -1

اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م ُمّمٓمٚمح ؿم٤مع اؾمتخداُمف ذم األدسمٞم٤مت اإلقمالُمٞم٦م، وي٘مّمد سمف: 

وذم  ،جمٛمققم٦م اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اعم٘مروءة واعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م ذم جمتٛمع ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت

شمٙمقن هذه اعمجٛمققم٦م قمغم ىمدر ُمـ اًمتٜمقع اًمٙمٛمل واًمٜمققمل وُمـ  ،ُمرطمٚم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

ع اجلٖمراذم، سمحٞم٨م شمٙمقن يم٤مومٞم٦م ًمٞمامرس هذا اعمجتٛمع ٟمِم٤مـمف اإلقمالُمل اًمذي يٖمٓمل ياًمتقز

ي٤مت وُمٝمـ وُمّم٤مًمح اهتامُم٤مت واظمتّم٤مص٤مت وهقااًمٌٚمد يم٤موم٦م، ويًتجٞم٥م حل٤مضم٤مت و

٦م يم٤موم٦مضمتامقمٞماًمنمائح واًمٗمئ٤مت اال
(1)
. 

 ٌمّ اإلعالمٍّ:ٌحدِ ٌصتململ المهظ -2

إن اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ شمريمٞم٦ٌم ُمٕم٘مدة ُمـ اعمٗمردات واألضمزاء )إذاقم٤مت 

ٞم٦م ُمريمزي٦م وحمٚمٞم٦م، صحػ يقُمٞم٦م وأؾمٌققمٞم٦م قم٤مُم٦م وُمًت٘مٚم٦م شمٚمٞمٗمزيقٟمُمريمزي٦م وحمٚمٞم٦م، حمٓم٤مت 

وحمٚمٞم٦م، واعمجالت اًمِمٝمري٦م واًمٜمّمػ ؿمٝمري٦م واألؾمٌققمٞم٦م واًمٗمّمٚمٞم٦م...(  ومٝمذه اعمٗمردات 

شمتجٛمع ذم هذه اًمؽميمٞم٦ٌم ًمتِمٙمؾ يمال واطمدا ُمتامؾمٙم٤م سمِمٙمؾ ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل أو واألضمزاء ال 

شمرايمٛمل ومح٥ًم، سمؾ إن صمٛم٦م قمالىم٦م قمْمقي٦م شمرسمط سملم خمتٚمػ هذه األضمزاء  واعمٗمردات، 

ٙمقن يمٞم٤مٟم٤م ُمًت٘مال ظم٤مص٤م، ًمف وفم٤مئٗمف وُمٝم٤مُمف وًمٖمتف يٙمؾ قمْمق أن ًمهذه اًمٕمالىم٦م شمٙمٗمؾ 

ُمـ اًمٙمؾ ال يتجزأ، ومٝمذه  اً ٟمٗمًف ضمزءوُمقوققمف ومجٝمقره، يمام يِمٙمؾ ه٤م اًمٕمْمق ذم اًمقىم٧م 

اخل٤مصٞم٦م شمْمٛمـ حت٘مٞمؼ وشمٗمًػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وطمدة شمٜمقع اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م
(2)
. 

                                                           

 .27، ص1979، دار اًمِمٌٞم٦ٌم، دُمِمؼ، ؾمقري٤م، افصحاؾة وافشبقبةأدي٥م ظمْمقر،  (1)

 .63، ص2015، مرجع شابؼؾمٚمٞمامن الوؾملم، قمٞمًك اهل٤مدي،  (2)
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 الطلبػ الصتلرٍخَ للمهظٌمّ اإلعالمٍّ الغلمّ: -3

ل ُمراطمؾ شمٓمقره، وم٘مد وضمد اإلقمالم ـؾ أي جمتٛمع وومـل شمِمٙمـ٦م ومـ٦م ُمٝمٛمـإن اإلقمالم ًمٌٜم

ٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمٗمرد واعمجتٛمع، وي١ميمد اشمّم٤مًم٦م طم٤مضم٤مت إقمالُمٞم٦م، ـ٦م ًمتٚمٌٞماضمتامقمٞميمٔم٤مهرة 

٤م  وٟمققمً ل وشمقوح ُمًػمشمف اًمٓمقيٚم٦م أٟمف يم٤من وقمغم اًمدوام يٕمٙمس يماًم ـالم اًمٖمٜمـخ اإلقمـشم٤مري

ُمدى سم٤ًمـم٦م شمٕم٘مٞمد هذه احل٤مضم٤مت اإلقمالُمٞم٦م اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م، وم٘مد ختتٚمػ هقم٦م إؿم٤ٌمع 

٦م ويمذا ووم٘م٤م ًمٚمٛمجتٛمع وًمٙمـ هذا االٟمٕمٙم٤مس هذه احل٤مضم٦م اإلقمالُمٞم٦م وشمت٤ٌمـم٠م ووم٘م٤م ًمٚمٛمرطمٚم

٤م ُمقاوم٘م٤م وُمتٓم٤مسم٘م٤م ُمع اعمتٓمٚم٤ٌمت واحل٤مضم٤مت اًمٗمردي٦م وًمٚمٛمجتٛمع أو هذا اإلؿم٤ٌمع يم٤من دوُمً 

٤مم ـاًمٕم ضمتامقملر قمـ ُمًتقى اًمتٓمقر االـ٤م ًمتٕمٌـس سمدورهـ٤مضم٤مت اًمتل شمٜمٕمٙمـذه احلـه ،ؾـيمٙم

احلْم٤مري  قىأدق شمٕمٙمس اعمًت٤م، وسمّمٗم٦م ٤م وشمٙمٜمقًمقضمٞمً ٤م صم٘م٤مومٞمً ٤م وُم٤مديً احل٤مصؾ ومٙمري٤م وؾمٞم٤مؾمٞمً 

 هلذا اعمجتٛمع واًمٗمرد.

 الٌظلئف ٌالمىلن الصتَ ٍكٌن بىل اإلعالن فَ المحصتمػ: -4

اعمجتٛمٕم٤مت، إن اإلقمالم ٟمِم٤مط  ُمـل أي جمتٛمع ـالم حم٤ميدا ومـقن اإلقمــ أن يٙمـال يٛمٙم

ومٙمري وإسمداقمل ه٤مدف، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من وؾم٤مئؾ اإلقمالم وضمدت ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اًمقفم٤مئػ 

، ويمام أن هذه اًمقؾم٤مئؾ شمًٕمك إمم شمٚمٌٞم٦م احل٤مضم٤مت -ٟم٤مذه٤م -اًمتل طمدده٤م هل٤م ُم٤مًمٙمٝم٤مواعمٝم٤مم 

قى ـ٦م ًمٚم٘مـ٤مضم٤مت اإلقمالُمٞمـ٤مت واحلـقر، وم٢مهن٤م شمًٕمك ًمتح٘مٞمؼ اعمتٓمٚمٌـاإلقمالُمٞم٦م ًمٚمجٛمٝم

٦م أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أو اًمري٤موٞم٦م...، اًمتل شمٜمنم ومتٚمؽ ومتقل هذه اًمقؾم٤مئؾ، سمٛمٕمٜمك أن ضمتامقمٞماال

ل ـ٦م اًم٤ًمئدة ومـروف اًمٕم٤مُمـٜمل سم٤مًمٔمـٛمع، وُمٕمـرد واعمجتـسمقوع اًمٗم لـ٤م ُمٕمٜمالم قمٛمقُمً ـاإلقم

وم٤مإلقمالم ًمٞمس جمرد اؾمتج٤مسم٦م أو رد ومٕمؾ  اعمجتٛمع، ويًٕمك خلدُم٦م ىمقى وُمّم٤مًمح حمددة، إذاً 

سمؾ هق ومٕمؾ
(1)
. 

  

                                                           

 .65، ص2015، كػس ادرجعؾمٚمٞمامن الوؾملم، قمٞمًك اهل٤مدي،  (1)
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 التهوع الهمي والهوعي:  -1 -4

أدى جمٛمؾ اًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم طمٞم٤مة اعمجتٛمع إمم شمزايد اًمدور اًمذي يٚمٕمٌف اإلقمالم ذم 

هذه احلٞم٤مة، وسمذًمؽ زادت وشمٕم٘مدت ُمٝم٤مم اًمقفم٤مئػ اًمتل يًٕمك هل٤م اإلقمالم ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م ذم 

اإلقمالم اعمجتٛمع، األُمر اًمذي أدى ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ًمٙمثرة وشمزايد ُمٓم٤مًم٥م أومراد اعمجتٛمع هلذا 

يمام أن  ،وؾم٤مئٚمف ٦م قمؼمضمتامقمٞمف اًم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م واالاًمذي أصٌح٧م شمٕمتٛمد قمٚمٞم

اًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم اعمجتٛمع واًمذي يٛمس مجٞمع ُمٞم٤مديـ احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ًمألومراد ىمد وؾمع دائرة 

٤م سم٤مؾمتٛمرار، وسمتٜمقع يتقاومؼ ُمع ٤م وأوم٘مٞمً قمٛمقديً  شمّم٤ملاعمٕمٜمٞملم سم٤مإلقمالم وزادت احل٤مضم٦م ًمال

٤م، ضمٜمًٝم٤م...(، هذه اًمٕمقاُمؾ ـ٤م، ؾمٜمٝمـ٤مهت٤م، ُمٝمٜمتٝمـّمّم٤م، ختـ٦م )ُمًتقاهضمتامقمٞماًمنمائح اال

ك هذا اًمتٜمقع اًمٙمٛمل واًمٜمققمل اهل٤مئؾ ذم ُمٗمردات اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م ذم ـجمتٛمٕم٦م أدت إًم

 اعمجتٛمع اعمٕم٤مس.

 التػطية الصلملة:  -2 -4

حت٘مؼ اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م شمٖمٓمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع احل٤مضم٤مت اًمٗمردي٦م وًمٚمٛمجتٛمع سم٠مسمٕم٤مده 

يمام حت٘مؼ اًمتٖمٓمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ اعمقاوٞمع، ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ ُمٌدأ  ،واًمث٘م٤مومٞم٦م واعمٝمٜمٞم٦م...اجلٖمراومٞم٦م 

٦م ضمتامقمٞمًمتٛمس اًمٓمٌ٘م٤مت اال ضمتامقملقمدم شمرك اًمٗمراغ، وم٘مد شمًٕمك ًمٚمتٖمٓمٞم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد اال

اعمختٚمٗم٦م اًمٗمئ٤مت واًمنمائح واعمٝمـ واعمًتقي٤مت، وذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ اعمتٓمٚم٤ٌمت اإلقمالُمٞم٦م هلذا 

 اعمجتٛمع اًمقاؾمع.

 :الغلمّ المهظٌمّ اإلعالمٍّسش صتكسٍن أ -5

يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟم٘مًؿ اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم ُمراطمؾ ُمت٘مدُم٦م ُمـ شمٓمقر اعمجتٛمع إمم 

 ُمٜمٔمقُم٤مت ومرقمٞم٦م ووم٘م٤م ألؾمس ُمتٕمددة أسمرزه٤م:

 الوشيلة اإلعالمية:  -1 -5

 ،ٞم٦متٚمٞمٗمزيقٟماًم اعمٜمٔمقُم٦م -3اعمٜمٔمقُم٦م اإلذاقمٞم٦م،  -2اعمٜمٔمقُم٦م اًمّمحٗمٞم٦م،  -1وٟمجد قمٜمده٤م: 

ؿ اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗمرقمٞم٦م مجٞمع ْموطم٥ًم هذا اًمت٘مًٞمؿ شم اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٌٙمٞم٦م )اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م(، -4
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اعمٗمردات اًمقاىمٕم٦م وٛمـ إـم٤مر اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م، وم٤معمٜمٔمقُم٦م اًمّمحٗمٞم٦م شمْمؿ مجٞمع اًمّمحػ 

اًمّم٤مدرة ذم مجٞمع األُم٤ميمـ واعمقضمٝم٦م ًمٗمئ٦م يم٤موم٦م اجلٛمٝمقر، واًمتل شمٕم٤مًم٩م اعمقاوٞمع واعمج٤مالت 

يمذاك اعمٜمٔمقُم٦م اإلذاقمٞم٦م شمْمؿ اعمحٓم٤مت اإلذاقمٞم٦م يم٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، واًمتل شمٖمٓمل  يمٚمٝم٤م،

ؿ اًمِمٌٙم٤مت واعمحٓم٤مت ْمٞم٦م شمتٚمٞمٗمزيقٟمأٟمح٤مء اًم٘مٓمر وشمتٜم٤مول يم٤موم٦م اعمقاوٞمع يمام أن اعمٜمٔمقُم٦م اًم

يم٤موم٦م احلٙمقُمٞم٦م واخل٤مص٦م، واًمتل شمتقاضمد ذم يمؾ ُمٙم٤من ُمـ شمراب اًمدوًم٦م واًمتل شمقضمف إمم 

 ع يمٚمٝم٤م يمام شمتٜم٤مول يم٤موم٦م اعمقاوٞمع وشمٕم٤مجلٝم٤م.ومئ٤مت وذائح اعمجتٛم

 املهلى:  -2 -5

٤م ٤م وسمنميً ٘مقم قمغم أؾم٤مس اعمٙم٤من، اعمقىمع اجلٖمراذم، اعمتٛمٞمز إداريً يهذا اًمت٘مًٞمؿ 

٤م، وقمٚمٞمف ومتْمؿ اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م مجٞمع وؾم٤مئؾ ٤م ورسمام ًمٖمقيً ٤م وصم٘م٤مومٞمً واىمتّم٤مديً 

(، واًمتل شمتقاضمد ذم وطمدة إداري٦م واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اإلقمالم )اعمٙمتقسم٦م واعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦م

 )والي٦م، أو حم٤مومٔم٦م أو ُم٘م٤مـمٕم٦م( أو أيمثر.

 الهلشر:  -3 -5

ي٘مقم هذا اًمت٘مًٞمؿ قمغم أؾم٤مس اجلٝم٦م اعم٤مًمٙم٦م واًمٜم٤مذة، وسم٤مًمت٤مزم اعمقضمٝم٦م ًمٚمقؾمٞمٚم٦م 

اإلقمالُمٞم٦م، وم٘مد شمٙمقن هذه اجلٝم٦م طم٥ًم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد االىمتّم٤مدي اًم٤ًمئد أو طمزسم٤م أو 

 إًمخ. ظم٤مص٦م أو اطمتٙم٤مرا صحٗمٞم٤م قمٛمالىم٤م أو ُمٜمٔمٛم٦م ؿمٕمٌٞم٦م...ذيم٦م 

 ة:دتملعيالصرحية اال  -4 -5

قر اًمٕم٤مم اًمقاؾمع وهمػم ـددة ُمـ اجلٛمٝمـ٦م اعمحـ٦م أو اًمٗمئـؿ اًمنمحيـذا اًمت٘مًٞمـد هـيٕمتٛم

اعمٜمًجؿ واعمتٜمقع ًمٚمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م وُمٜمف، وم٤معمٜمٔمقُم٦م اًمٗمرقمٞم٦م شمْمؿ مجٞمع وؾم٤مئؾ اإلقمالم 

اإلقمالُمٞم٦م اعمقضمٝم٦م هلذه اًمنمحي٦م أو اًمٗمئ٦م أو اًمٓمٌ٘م٦م )اجلٛمٝمقر اعمحدد( ومجٞمع اعمٗمردات 

 وُمث٤مل قمـ ذًمؽ: اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤معمرأة، اًمٕمامل، اًمٓمٚم٦ٌم واجلٞمش ...إًمخ.
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 املوضوع:  -5 -5

اعمقوقع )أو اعمج٤مل أو اعم٤مدة اعمتخّمّم٦م( اًمذي شمٖمٓمٞمف  قمغم يٕمتٛمد هذا اًمت٘مًٞمؿ 

ؽ شمٙمقن اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م وومؼ هذا اًمت٘مًٞمؿ هل جمٛمؾ اًمقؾم٤مئؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وسمذًم

قع ـ٤مص أو ُمقوـاإلقمالُمٞم٦م وُم٤مدهت٤م اًمتل شمٕم٤مًم٩م ُمقوققم٤م ُمٕمٞمٜم٤م، وشم٘مع وٛمـ جم٤مل اظمتّم

٦م، ـ، اًمري٤موٞم٦مـٞمٛم٦م، اًمٕمٚمـ٦م، اًمث٘م٤مومٞمـٞم٦م االىمتّم٤مديـ٦م اإلقمالُمـؽ: اعمٜمٔمقُمـ٤مل ذًمــلم وُمثـُمٕم

 ...إًمخ.اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 للمهظٌمّ اإلعالمٍّ:الٌظلئف األسلسٍّ  -6

اعم٘مّمقد سم٤مًمقفمٞمٗم٦م هق جمٛمققم٦م ُمـ اعم١ًموًمٞم٤مت واألٟمِمٓم٦م واًمّمالطمٞم٤مت اعمٛمٜمقطم٦م 

 اظمتّم٤مص٤مت إمم قم٤مُمؾ ًمٞم١مديف ُمع اً ُمًٜمد  ًٙمقهن٤م قمٛمالً سمًمِمخص أو ومريؼ، ويتؿ شمٕمريػ اًمقفمٞمٗم٦م 

، واًمقفمٞمٗم٦م ال شم٘متٍم قمغم اًمٗمرد وم٘مط سمؾ قمغم اًمقؾمٞمٚم٦م أيْم٤م، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ حيدده٤م ًمف اًم٘م٤مٟمقن

...إًمختٚمٞمٗمزيقنث٤مل: وفمٞمٗم٦م اعمدير اًمٕم٤مم ذم ضمريدة ُم٤م، أو وفمٞمٗم٦م اًماعم
(1)
. 

 همػم شم٘مٚمٞمدي الرشم٤ٌمـمف سمقؾم٤مئؾ شم٘مٜمٞم٦م اشمّم٤مزماجلامهػمي يمٜمٛمط  شمّم٤ملوُمع فمٝمقر اال

وشم٘مٜمٞم٦م ـم٤ٌمقم٦م اًمّمحػ واعمجالت واًمٙمت٥م،  ٟمؽمٟم٧مواإل تٚمٞمٗمزيقنواؾمٕم٦م اعمدى ُمثؾ اًم

اجلامهػمي، وُمـ  شمّم٤ملفمٝمرت أـمروطم٤مت قمٚمٛمٞم٦م وُم٘م٤مرسم٤مت ُمٕمّروم٦م وحمّددة ًمقفم٤مئػ اال

 يٛمٙمـ ذيمر أمهٝم٤م ومٞمام يكم: ، إذعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦مهذا اعمٜمٓمٚمؼ شمٕمددت وفم٤مئػ ا

 :وظيفة اإلخبلريةال  -1 -6

تٚمٗم٦م، ومٝمق يٕمٓمل ًمٚمٗمرد ُمٕمٚمقُم٤مت إن اإلقمالم يٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ ُمٕمٚمقُم٤مت وأظم٤ٌمر خم

مم٤مرؾم٦م ىمٞم٤مدة اًمرأي، وًمٙمٜمف ىمد يت٥ًٌم ذم  ٜمف ُمـُمٗمٞمدة ويْمٗمل قمٚمٞمف هٞم٦ٌم واطمؽماًُم٤م يٛمٙم  

ر، وم٠مصٌح٧م دزي٤مدة اإلطم٤ًمس سم٤مًمٗم٘مر واحلرُم٤من ُمثال، أو خيٚمؼ روطم٤م ُمـ اًمالُم٤ٌمالة واًمتخ

ومٞمام يتٕمٚمؼ  اعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة ال يٛمٙمٜمٝم٤م أن حتٞم٤م ُم٤م مل يتؿ إقمالُمٝم٤م قمغم ٟمحق صحٞمح

 ٦م ويمؾ األطمداث اًمقـمٜمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م.ضمتامقمٞمسم٤معمٞم٤مديـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واال

                                                           

 .485، ص2008، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 1، طدعارصةمعجؿ افؾغة افعربقة اأمحد خمت٤مر قمٛمر،  (1)
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ومٙمٚمام شمٕم٘مدت شمريمٞم٦ٌم اعمجتٛمع وأصٌح ُم٤م جيري ومٞمف همػم ُمٗمٝمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ألومراده، 

ًم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗم٦م اإلظم٤ٌمراشمٓمٚم٥م إذن ُمـ اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م 
(1)
. 

 :وظيفة التذلريةال  -2 -6

واعمٜمت٩م وهؿ أـمراف اًمًقق، اًمٞمقم أمهٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚم٤ٌمئع  ًم٘مد أصٌح واوًح٤م

وسمدوهن٤م د اًم٘م٤مرئ واعمًتٛمع واعمِم٤مهد قمغم اإلقمالٟم٤مت ذم خمتٚمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم، ق  وىمد شمٕم

شمّمٌح ُمٜم٘مقص٦م، وذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م طمٙمقُم٦م اًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م 

ـمٌٕم٤مت ظم٤مص٦م ُمـ أهؿ اعمجالت سمدون إقمالٟم٤مت، شمرؾمؾ إمم ضمٞمقؿمٝم٤م ومٞمام وراء اًمٌح٤مر 

وًمٙمـ اجلٜمقد ـم٤مًمٌقا سم٠من شمّمدر اًمٓمٌٕم٤مت سم٢مقمالٟم٤مهت٤م، ويرى سمٕمض قمٚمامء اإلقمالم أن 

 اإلقمالٟم٤مت هل قم٤ٌمرة قمـ أظم٤ٌمر وًمٙمٜمٝم٤م أظم٤ٌمر ًمتًقيؼ ُمٜمتج٤مت ُمٕمٞمٜم٦م.

 :وظيفة الرتبويةال  -3 -6

ُمـ اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف أن اعمدرؾم٦م شمتقمم ُمٝمٛم٦م اًمتقضمٞمف سمٕمد اًمٕم٤مئٚم٦م سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمتٚمٛمٞمذ 

ي٘ميض ىمًاًم ُمٝماًم ُمـ طمٞم٤مشمف ومٞمٝم٤م، ًمٙمـ اعمجتٛمع سمجٛمٞمع ُم١مؾم٤ًمشمف األهي٦م واًمٕم٤مئٚمٞم٦م 

واالدم٤مه٤مت  ٦م واًمديٜمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م ًمف دور يمٌػم ذم جم٤مل اًمتقضمٞمف وشمٙمقيـ اعمقاىمػضمتامقمٞمواال

 اخل٤مص٦م سمٙمؾ ومرد.

 ػُمـ هٜم٤م شمتالىمك شمٚمؽ اعم١مؾم٤ًمت ُمع اعمدرؾم٦م ذم ُمٝمٛم٦م اًمتقضمٞمف وشمٙمقيـ اعمقاىم

إًمزاُمٞم٦م اًمتٛمدرس، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من أهمٚمٌٞم٦م أومراد اعمجتٛمع و ُمع إضم٤ٌمري٦م واالدم٤مه٤مت، ظم٤مص٦م

ـ قمدم اؾمتٛمراره٤م ذم اًمتحّمٞمؾ ـؿ ُمـ٦م سم٤مًمرهمـٞم٦م اًم٘م٤مقمديـقار األؾم٤مؾمـل األـمـُمتٛمدرؾم٦م وم

واًمتٙمقيـ ًمٜمٝم٤مي٦م اعمٓم٤مف، وإذا يم٤مٟم٧م اعمدرؾم٦م شم٘مقم سمٛمٝمٛمتٝم٤م شمٚمؽ قمـ ـمريؼ اهلٞمئ٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م 

واًمٙمت٤مب، وم٢من شمقضمٞمف اعمجتٛمع يامرس سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ وهمػم ُم٤ٌمذ قمغم اًمًقاء قمـ ـمريؼ 

ًمٖم٦م وحمتقى  وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمتنمة قم٤مدة، ومٙمٚمام يم٤مٟم٧م اعم٤مدة اإلقمالُمٞم٦م ُمالئٛم٦م ًمٚمجٛمٝمقر

ازداد شم٠مصمػمه٤م، ومال يٕم٘مؾ ُمثال أن خت٤مـم٥م اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اعمتتٌٕملم اًمذيـ ال جيٞمدون 

                                                           

 .11، ص1992، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر، ظامل االتصالقمزي قمٌد اًمرمحـ،  (1)
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ل ُمٕملم سم٤معمٜمٓمؼ وقمٚمؿ ـقى صم٘م٤مومـؿ ُمًتـس ًمدهيـاًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمّمحك، وال اًمذيـ ًمٞم

 اًمٙمالم واحلج٩م اًمٗمٙمري٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م.

ٝم٤م وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ اجلدًمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م وُمِم٤ميمٚم٢مذا يم٤من اإلقمالم يدور طمقل ُمقاوٞمع وم

اًمتل حتٛمؾ شم٠مويالت خمتٚمٗم٦م، وم٢من اًمتٕمٚمٞمؿ ي٘مدم وضمٝم٤مت ٟمٔمر صم٤مسمت٦م، ومٝمق ي٤ًمقمد قمغم شمٜمٛمٞم٦م 

اًمٗمٙمر، وشم٘مقي٦م ضم٤مٟم٥م اًمٜم٘مد وشمرسمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، هذا ُم٤م أدى إمم سمروز أمهٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م 

أدوات رضوري٦م  ذم جم٤مل اإلقمالم الؾمٞمام سمٗمْمؾ اًمقؾم٤مئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م اًمٌٍمي٦م اًمتل أصٌح٧م

 ًمؽمسمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م دائٛم٦م ًمألطمداث واًمِم٤ٌمب، إذ أصٌح اإلقمالم ىمٓم٤مقًم٤م أؾم٤مؾمًٞم٤م ذم اًمؽمسمٞم٦م.

 :ةهميوظيفة الت  -4 -6

جمرد شمٕمٌػم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمنمح واًمتٗمًػم واإلىمٜم٤مع وطمِمد اجلٛمٝمقر  ًم٘مد أصٌح٧م وفمٞمٗم٦م

قمـ دور اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م، وُمٗمٝمقم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م هق زي٤مدة حمًقؾم٦م ذم 

زي٤مدة يم٤مُمٚم٦م وُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمرشمٌٓم٦م سمحريم٦م اعمجتٛمع شم٠مصمػًما وشم٠مصمًرا ُمًتخدُم٦م اإلٟمت٤مج واخلدُم٤مت 

األؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمتٜمٔمٞمؿ واإلدارة
(1)
. 

ُمـ أوالقمف قمـ أسمٕم٤مده٤م اًمثالصم٦م ع ٚميمٛمثٚم٨م يٕمؼم قمـ يمؾ و واًمتٜمٛمٞم٦م هبذا اعمٕمٜمك

واًمث٘م٤مذم ُمع اًمت٠ميمٞمد سم٠من ُم٤م ٟم٘مّمده سم٤مًمٌٕمد  ضمتامقملواعمتٛمثٚم٦م ذم اًمٌٕمد االىمتّم٤مدي واال

 هق اًمٌٕمد اًمِم٤مُمؾ حلريم٦م اعمجتٛمع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وٟمٔمؿ احلٙمؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. ضمتامقملاال

ٜمك، وًمٙمـ اًمنمح واًمتحٚمٞمؾ يٙمقن ذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من سمٖمػم ُمٕمإن ٟمنم اخلؼم جمرًدا 

اًمٜم٤مس سمٗمٙمرة أو ىمْمٞم٦م هق اًمتٕمٌػم قمـ ىمقة  إىمٜم٤معيْمٞمػ إًمٞمف اعمٕم٤مين واعمدًمقالت، يمذًمؽ 

هل ، ومٝمذه اًمقفمٞمٗم٦م اًمرأي اًمٕم٤مم، وطمِمد اجلٛمٝمقر وراء قمٛمؾ ُم٤م هق شمٕمٌػم قمـ ُمًػمة اًمت٘مدم

اًمتٓمقر اًمٓمٌٞمٕمل ًمقفمٞمٗم٦م شمٗمًػم أو ذح اخلؼم ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم
(2)
. 

                                                           

، 1986، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، اجلزائر، 2، طادسموفقة اإلظالمقة دم اإلشالمحمٛمد ؾمٞمد حمٛمد،  (1)

 .23ص

 .32، ص1986، شابؼمرجع حمٛمد ؾمٞمد حمٛمد،  (2)
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 :وظيفة التجكيفيةال  -5 -6

شم٘مقم اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م قمؼم خمتٚمػ وؾم٤مئٚمٝم٤م سم٨ٌم األومٙم٤مر واعمٕمٚمقُم٤مت واًم٘مٞمؿ اًمتل 

حت٤مومظ قمغم صم٘م٤موم٦م اعمجتٛمع وشم٤ًمقمد قمغم شمٓمٌٞمع أومراده وشمٜمِمئتٝمؿ قمغم اعم٤ٌمدئ اًمتل شمًقد ذم 

اعمجتٛمع
(1)
. 

ذم يمت٤مب ديٛم٘مراـمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ   (J.Dewey) جقن ديقيي٘مقل اًمٕم٤ممل وذم هذا اًمًٞم٤مق 

 غمإن احلدي٨م قمـ أمهٞم٦م اإلقمالم ذم اًمقضمقد اإلقمالُمل جي٥م أن يرشمٙمز أؾم٤مؾًم٤م قم"( 1916)

هذا اًمقضمقد ٟمٗمًف وذم اؾمتٛمراره وشمٓمقره ألن اإلقمالم ًمٞمس طم٤مًم٦م فمرومٞم٦م وإٟمام يتقمم ٟم٘مؾ 

يم٥ًم  قمٛمٚمٞم٦م شمّم٤ملوي١ميمد هذا اًمٕم٤ممل قمغم أن اال، "آراء وُمٕمت٘مدات ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ آظمر

ومم٤مرؾم٦م وٟم٘مؾ إسمداقم٤مت قمٚمٛمٞم٦م وأدسمٞم٦م، وم٤مإلقمالم جيًد احلْم٤مرة وهق ٟمت٤مج هل٤م، يمام ي٘مقم 

٦م شمّمؾ سمخٚمؼ اجلق احلْم٤مري ضمتامقمٞمٝمؿ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞمع واًمتٜمِمئ٦م االُماإلقمالم سمدور 

اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمت٘مدم واًمٜمٝمْم٦م قمـ ـمريؼ اًمتققمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م سم٠مهداف اعمجتٛمع وظمٓمٓمف
(2)
. 

 :ةوظيفة الرتفيًيال  -6 -6

ُمت٤مع، ويم٤مٟم٧م أُمثٚمتٝم٤م اًمِم٤مئٕم٦م هل يم٤مٟم٧م هذه اًمقفمٞمٗم٦م ىمدياًم شمًٛمك اًمتًٚمٞم٦م واإل

، وقمٍم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتل شمٕمتٛمد تٚمٞمٗمزيقنًمتّمٌح اآلن ذم قمٍم اًم ،اًمٓمرائػ واًمٜمقادر

يمحجر اًمزاوي٦م ذم يمثػم ُمـ اًمقؾم٤مئؾ، واًمًٕمل الؾمتٖمالل هذه ذم سم٘م٤مئٝم٤م قمغم اإلقمالٟم٤مت 

 إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م. شمّم٤ملاًمتل يًٕمك ظمؼماء اإلقمالم واالاًمقفمٞمٗم٦م ذم حت٘مٞمؼ األهداف 

قمغم يمثػم ُمـ اًمقفم٤مئػ األظمرى وهذه  ٤مًم٘مد اشمًع ٟمٓم٤مق هذه اًمقفمٞمٗم٦م وأوٗمك فمٚمٝم

ك وؾم٤مئؾ اإلقمالم ـٓم٦م إًمـدي٦م واًمًٌٞمـالم اًمت٘مٚمٞمـؾ اإلقمــ وؾم٤مئـد ُمـاًمقفمٞمٗم٦م اإلقمالُمٞم٦م متت

                                                           

، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم افتـاول تلثر اإلظالم افتؾػزيقين ظذ دواؾع ادراهؼغ دامرشة افرياضةأمحد ومالق،  (1)

 .16، ص2001ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم االضمتامقمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، 

، 1978ًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، ، دار اًمٗمٙمر ا2، طاألشس افعؾؿقة فـظريات اإلظالم ضمٞمٝم٤من أمحد رؿمتل، (2)
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٦م، وًمٙمؾ فمرف ُمـ فمروف اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلديث٦م، ومٚمٙمؾ جمتٛمع ـمري٘متف ذم اًمؽمومٞمف واًمتًٚمٞم

اعمٜم٤مؾم٥م ًمف ُمـ ُمًتقي٤مت اًمؽمومٞمف واًمتًٚمٞم٦ماًمزُم٤من واًمتحي اعمًتقى 
(1)
. 

ُمـ اعمت٤مقم٥م واآلالم، وًمٙمٜمٝم٤م ىمد شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٝمروب وًمٚمؽمومٞمف أصمر ٟمٗمز ًمٚمتخٗمٞمػ 

 ُمـ واىمع ُمٕملم ومتجٕمؾ اعمجتٛمع هم٤مرىم٤م ذم األوه٤مم مم٤م يزيد اًمًٚمٌٞم٦م.

 الغربَ:المهظٌمّ اإلعالمٍّ بللٌطن  -7

 املهظومة اإلعالمية العربية: وحتديلت واقع  -1 -7

يٛمٙمـ رصد أهؿ اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف إقمالُمٜم٤م اًمٕمريب، سم٤مظمتالف األٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

 شمّم٤ملرهمؿ أن شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت اإلقمالم واالواالىمتّم٤مدي٦م واًمقاىمع اًمث٘م٤مذم ُمـ دوًم٦م ألظمرى، 

أزاًم٧م ُمـ اًم٘م٤مُمقس ُمّمٓمٚمح احلدود سمٙمؾ صقره وُمٕم٤مٟمٞمف، وصقال طمتك إمم ُمٗمٝمقم اًمدوًم٦م 

٤ًٌم ٤موؾمٞم٤مدهت مم٤م جيٕمؾ ، وقمٚمٞمف دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٗمّمؾ سملم اًمتحدي٤مت ىمد يٙمقن أُمًرا صٕم

ىم٤مئاًم، ٟمًتٓمٞمع شمّمٜمٞمٗمٝم٤م يمام يكماًمتٙمرار ذم سمٕمض اًمتحدي٤مت 
(2)
: 

سمحٙمؿ أن اعمتٚم٘مل يم٤من وؾمٞمٔمؾ اًمٌقصٚم٦م اًمتل شمقضمف اإلقمالم سمٙمؾ صقره، وم٢من أول  (أ

اًمتحدي٤مت يؽميمز ذم اًمدواومع واالؾمتخداُم٤مت، وُمـ صمؿ االهتامُم٤مت واًمتٓمٚمٕم٤مت 

اإلي٘م٤مع سملم اعمتٚم٘مل اًمٕمريب، وىمدرة اإلقمالم  ٦موسم٤مظمتالف هقمًمدى اًمٗمرد اًمٕمريب، 

 ُمٜمٔمقُمتٝم٤م اإلقمالُمٞم٦م واعمتٚم٘مل اشمًٕم٧م ومٞمٝم٤م اًمٗمجقة سملم وٟمٔمٛمف، إذ أن هٜم٤مك دوالً 

اًمذي حتقل إمم احل٤مئر واعمتٕمجؾ إمم طمد أصٌح شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م أو ؾمده٤م أُمًرا هم٤مي٦م ذم 

صمقرة اًمتقىمٕم٤مت شمٗمقق اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعمجتٛمٕمٞم٦م ذم ُمٕمٔمؿ اًمدول ، يمام أن اًمّمٕمقسم٦م

اًمٕمرسمٞم٦م، إذ أن هٜم٤مك قمدم ىمدرة ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمدارؾملم واعمامرؾملم قمغم ومٝمؿ اًمٙمثػم ُمـ 

 .اىمع اًمٕمريب اعمٕم٤مس وحتديد ٟم٘مٓم٦م اًمٌدء، أو ظمٓم٦م االٟمٓمالق واعمٕم٤مجل٦مضمقاٟم٥م اًمق

                                                           

 .34، ص1986، مرجع شابؼحمٛمد ؾمٞمد حمٛمد،  (1)

 ،http://www.ahram.org.eg/News ،مؼال مـشقر بؿقؿع جريدة األهرام ادكيةؾم٤مُمل قمٌد اًمٕمزيز،  (2)

 د. 25ؾم٤م11، 47294، اًمٕمدد: 2016ضمقان  01األرسمٕم٤مء 
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اًمتحدي٤مت اعمجتٛمٕمٞم٦م ذات األؿمٙم٤مل اعمتٕمددة، واعمتٛمثؾ أؾم٤مؾًم٤م ذم اعمًتقى اًمتٕمٚمٞمٛمل  (ب

وػ إمم ذًمؽ ُمًتقاه االىمتّم٤مدي، إذ شمِمػم سمٕمض اعم١مذات أواًمث٘م٤مذم ًمٚمٛمجتٛمع، 

ومٚمٙمؾ ـمٌ٘م٦م ُمًتقي٤مت قمدم اًمث٘م٦م ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ًمدى اًمٙمثػميـ، إمم ارشمٗم٤مع 

٦م وؾم٤مئؾ إقمالُمٝم٤م اًمتل شمًت٘مل ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٤مهت٤م، وشمِمٌع رهم٤ٌمهت٤م اإلقمالُمٞم٦م، اضمتامقمٞم

ذم االٟمٍماف قمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اجلامهػمي٦م ؾم٤مطمٌلم  وم٤مًمٙمثػم ُمـ األومراد سمدأوا

 .قملضمتاماال شمّم٤ملسمذًمؽ اًم٤ًٌمط قمٜمٝم٤م ُمتقضمٝملم إمم وؾم٤مئؾ اال

سم٤مًمرهمؿ ُمـ سم٘م٤مء اعمامرؾم٦م قمغم  ،ازدي٤مد أمهٞم٦م ىمْم٤مي٤م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واحلري٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م (ج

، مم٤م ضمٕمؾ اًمتِم٤مسمف واًمتٙمرار وأطم٤مدي٦م االدم٤مه ذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م أرض اًمقاىمع

واوح٦م ضمًدا، إذ أن هذا اًمتحدي ُمرشمٌط سم٘مْم٤مي٤م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وأزُم٤مت اهلقي٦م 

 قم٤ٌمء أيمؼم قمغم اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.واالظمؽماق مم٤م يٚم٘مل سم٠م

شمِمٙمؾ اعمٜم٤موم٦ًم اًمنمؾم٦م، إذ أن شمدومؼ اًمتحدي٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتل أصٌح٧م  (د

اعمٕمٚمقُم٤مت ؿمّٙمؾ حتدي٤مت دائٛم٦م ًمإلقمالم ُمـ طمٞم٨م ىمدرهت٤م قمغم ُمقايم٦ٌم اًمتٓمقرات 

اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمٚمّمٛمقد ذم وضمف اعمٜم٤موم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م، 

اًمتٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمرهٞم٥م أهع ُمـ اًمتٓمقر اعمٝمٜمل، إذ مل شم١مصمر وم٘مد أصٌح 

 قمغم ضمقدة حمتقى اإلقمالم. شمّم٤ملاال شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت

ـمٌٞمٕم٦م اًمتنميٕم٤مت واًمتٜمٔمٞمامت اإلقمالُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب وقمالىم٤مهت٤م سمٛم٤ًمطم٤مت  (ه

ال ٟمٗمرق سملم اًمْمٌط واًمٙم٧ٌم، وسملم اًمتٜمٔمٞمؿ واًمتٙمٛمٞمؿ، ومٝمذا احلري٦م، ومٙمثػًما ُم٤م 

اًمقاىمع يتٞمح اًمٗمرص٦م أُم٤مم سمٕمض اعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م ًمتِمقيف صقرة اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

، وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر وضمقد ومجقة واؾمٕم٦م سملم شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت وسملم اًمتٓمقر وإقمالُمف

 اًمتٙمٜمقًمقضمل اهل٤مئؾ اًمذي ؿمٝمدشمف صٜم٤مقم٦م اإلقمالم.

امرؾم٦م، إذ أن متقيٚمف يٕمتٛمد سم٤مألؾم٤مس اعم ُمـ ظمالل إلقمالم اًمٕمريبًم اًمت٤مُم٦م ؾمت٘مالًمٞم٦ماال (و

قمغم اإلقم٤مٟم٤مت احلٙمقُمٞم٦م واإلقمالٟم٤مت اعمٛمٜمقطم٦م ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف وم٢من ُمٗمٝمقم االؾمت٘مالًمٞم٦م 
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اعمٓمٚمقب وطمجؿ  اإلٟمٗم٤مقٟمٔمًرا ًمٚمٗمرق اهل٤مئؾ سملم  ٤مً وًمٞمس يمٚمٞم ٤مً اإلقمالُمٞم٦م يٌ٘مك ٟمًٌٞم

 اعمح٘م٘م٦م ؾمقاء ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمتقزيع أو اعمِم٤مهدة أو اإلقمالٟم٤مت. اإليرادات

وذم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمقضمقدة ٘مص اًمقاوح ذم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمت٤مطم٦م أُم٤مم وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٜم (ز

ن ٟم٦ًٌم اآلراء ووضمٝم٤مت اًمٜمٔمر شمٗمقق ٟم٦ًٌم إذم ُمْم٤مُملم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، سمحٞم٨م 

اعمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ ذم حمتقى وؾم٤مئؾ اإلقمالم، هذا ُم٤م أصمٌتتف ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٤مت 

٤مئؾ اإلقمالم اًمتل شمٌح٨م قمـ ووؾماًمّمح٤موم٦م االؾمت٘مّم٤مئٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م، ومٚمؿ شمٕمد 

مل شمٕمد ىمقاٟملم طمري٦م شمدومؼ اعمٕمٚمقُم٤مت سمحٞم٨م ُمقضمقدة ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب،  ،اعمٕمٚمقُم٦م

اعمٕمٚمقُم٤مت طمتك همػم اعمٝمٛم٦م ُمٜمٝم٤م،  اؾمت٘م٤مءاًمدول اًمٕمرسمٞم٦م، و ُمٕمٔمؿ ٦م ذمؽمُموٟمنمه٤م حم

 اٟمتِم٤مر اًمِم٤مئٕم٤مت وٟمٛمقه٤م سمِمٙمؾ يمٌػم. ٤م ومتح اًم٤ٌمب أُم٤ممممقمٚمٞمٝم٤م حتٗمٔم٤مت 

ُم٤م يٛمثؾ سمذًمؽ اًمتحدي٤مت اًمٌنمي٦م،  ،اًمٕمٜمٍم اًمٌنمي ذم جم٤مل اإلقمالم شم٠مهٞمؾ ٟم٘مص (ح

الزاًم٧م شمٕمتٛمد ذم شمٙمقيٜمٝم٤م قمغم  شمّم٤ملإذ أن ُمٕمٔمؿ يمٚمٞم٤مت وُمٕم٤مهد اإلقمالم واال

سمراُم٩م وُم٘مررات ال شمتامؿمك ُمع اًمتٓمقرات احل٤مصٚم٦م وال ختدم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع احل٤مزم، 

اًمٗمٕمٚمٞم٦م  ح يٗمقق االطمتٞم٤مضم٤متوػ إمم ذًمؽ أن قمدد اًمٓمٚم٦ٌم اعمتخرضملم ُمٜمٝم٤م اآلن أصٌأ

ًمإلقمالُمٞملم سم٠موٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م، ومٚمؿ يّمٌح هلذه اعم١مؾم٤ًمت اًمتٙمقيٜمٞم٦م اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت 

اًمٙمٗم٤مءة اعمٓمٚمقسم٦م، ويٛمٙمـ اإلؿم٤مرة إمم  ياًمالزُم٦م واًمتل شم١مهٚمٝم٤م ًمّمٜم٤مقم٦م مم٤مرؾملم ذو

 جمٛمققم٦م ُمـ اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف اًمّمح٤موم٦م اًمقرىمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب أمهٝم٤م:

  اًمتقزيع ذم اًمّمحػ اًمقرىمٞم٦م، وحتقل سمٕمْمٝم٤م إمم اًمّمح٤موم٦م اٟمخٗم٤مض ٟم٥ًم

 اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سم٥ًٌم اًمٕمجز قمـ حتٛمؾ شمٙم٤مًمٞمػ اإلصدار اًمقرىمل.

 يمٛمٜم٤مومًلم يمٌػميـ  ضمتامقملفمٝمقر اًمّمح٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ووؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ اال

ٟمٗمراد سم٤مألظم٤ٌمر ، إذ سمدأت شمٗم٘مد هذه األظمػمة ظم٤مصٞم٦م االًمٚمّمح٤موم٦م اًمقرىمٞم٦م

حتٚمٞمالت األظم٤ٌمر اعمتخّمّم٦م اًمتل شم٘مدم  ةظم٤مص٦م سمٕمد ٟمِم٠م واًمتحٚمٞمؾ اًمِم٤مُمؾ هل٤م،

عمٞمؾ وشم٘م٤مرير ؿم٤مُمٚم٦م وومقري٦م قمـ يم٤موم٦م األطمداث قمغم ُمدار اًم٤ًمقم٦م، واٟمخٗم٤مض ا

 اعمتزايدة. اًمٕم٤مم ٟمحق اًم٘مراءة، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اخلالوم٤مت واًمٍماقم٤مت
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 ك ـ٤مر إًمـالم واالومت٘مـل شمٜمٛمٞم٦م اإلقمـك اًمذات ومـيب اجلامقمل قمٚمػ االقمتامد اًمٕمرـوٕم

 ؾمٞم٤مؾم٦م ىمقُمٞم٦م ذم هذا اًم٘مٓم٤مع احلٞمقي.

 ٞم٦م ًمٚمدول اًمٕمرسمٞم٦م واؾمت٘م٤مء شمّم٤مًماًمتقزيع همػم اعمتٕم٤مدل ًمإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اإلقمالُمٞم٦م واال

اعمتٓمقرة واًمقاىمٕم٦م  ُمٕمٔمؿ اعمقاد وسمراجمٝم٤م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمث٘م٤موم٦م ذم اًمدول

 حت٧م هٞمٛمٜمتٝم٤م.

  اًمتٛمقيؾ ذم خمتٚمػ صقره٤م ؾمقاء يم٤من ذاشمًٞم٤م أو سمّمقرة إقمالٟم٤مت آًمٞم٤متهمٞم٤مب ،

ُمع قمدم ووقح اًمتنميٕم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م حتّملم اًمٜمِم٤مط اإلقمالُمل 

 احلدي٨م.

 املهظومة اإلعالمية العربية: ذلحـإشرتاصتيذيلت ن  -2 -7

ُمٜم٤مظًم٤م ُمت٠مزُم٤م سمٕمد جمري٤مت األطمداث األظمػمة ُمـ صمقرات ل ـؿ اًمٕمرسمـش اًمٕم٤مًمـيٕمٞم

واٟمتٗم٤مو٤مت وصٚم٧م حلروب أهٚمٞم٦م وومتٜم٦م اٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم أهمٚم٥م وؾم٤مئؾ إقمالُمف واًمتل 

سم٤مشم٧م ومقوقي٦م ُمِمتت٦م شمٗمرق أيمثر مم٤م دمٛمع وشمٗمرغ ُمٕمٜمقي٤م سمدال ُمـ أن شمّمٚمح ومئقًي٤م، وشمثػم 

افدـتقر ويرى ، سم٧م األُم٦مسمدال ُمـ اًمؽماسمط اًمٕمريب األهي وشم٠مُملم صمقااًمٕمٜمػ اًمؽمومٞمٝمل 

أن إصالح اإلقمالم اًمٕمريب يرشمٙمز قمغم ريمٞمزشملم أؾم٤مؾمٞمتلم ومه٤م اجل٤مٟم٥م  حسغ أمغ

ظم٤مص٦م جي٥م يمت٤مسم٦م وصمٞم٘م٦م  وطم٥ًم رأيف اًمتنميٕمل ًمف واًمًٞم٤مؾم٤مت اإلقمالُمٞم٦م اعمٜمتٝمج٦م، إذ

سمذًمؽ ُمـ أضمؾ االُمتث٤مل إمم شمقضمٞمٝم٤مهت٤م واالًمتزام سم٤مطمؽمام سمٜمقده٤م )أو قمغم األىمؾ حتدي٨م 

( سمحٞم٨م يٙمقن هذا إُم٤م قمغم ُمًتقى ىمٓم٤مع اإلقمالم احل٤مًمٞم٦م وصمٞم٘م٦م اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

سمج٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م أو احت٤مد اإلذاقم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م أو ُمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلقمالم  شمّم٤ملواال

اًمٕمريب، إذ جي٥م أن شمٌذل جمٝمقدات سمٞمٜمٞم٦م قمرسمٞم٦م رومٞمٕم٦م اعمًتقى ُمـ أضمؾ إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م وصمٞم٘م٦م 

وشم٘مديٛمٝم٤م ًمألُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م جل٤مُمٕم٦م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦موشمٜم٘مٞمح ُم٤م يقضمد 
(1)
. 

                                                           

، أؾمت٤مذ فتطقير وإصالح ادـظقمة اإلظالمقة افعربقة مؼال حتت ظـقان: افػرص ادتاحةطمًلم أُملم،  (1)

 اًمّمح٤موم٦م واإلقمالم، يمٚمٞم٦م اًمِم١مون اًمدوًمٞم٦م واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، اجلٛمٕمٞم٦م األُمريٙمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.
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وُمٝمٜمٞم٦م ومٝمٜم٤مك مم٤مرؾم٤مت إقمالُمٞم٦م أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمٝم٤م أهن٤م ؾمٚمٌٞم٦م سم٠مداء إقمالُمل ُمتدين 

اًمٜمٔمر ذم ُمقاصمٞمؼ اًمنمف اإلقمالُمٞم٦م واًمٌٞمٜمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م قمغم صحٗمٞم٦م هم٤مئ٦ٌم، هذا ُم٤م جيؼمٟم٤م 

ّمح٤مومٞملم أو اإلقمالُمٞملم ُمـ ظمالل قك اعمٚمزُم٦م ؾمقاء ًمٚمٚمشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م، ويمذًمؽ ُمدوٟم٤مت اًمً

وسم٤مًمت٤مزم قمغم اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م،  واٟمتِم٤مروؾم٤مئٚمٝمؿ اإلقمالُمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اؾمت٘مراره٤م 

 شمٜمٔمر إمم اًمٌٕمد اًمٌٞمٜمل اًمٕمريب اإلقمالُمل ويمٞمٗمٞم٦م شمٜمٛمٞم٦م وؾم٤مئؾ إقمالُمف وإـم٤مراشمفاجلديدة أن 

د ُمٕم٤ميػم ُمٝمٜمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمشمف وصٜم٤مقم٤مشمف وأقمامًمف ويمذًمؽ حمتقاه، وهذا ُمـ ظمالل اقمتام

وأظمالىمٞم٦م واوح٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ُمـ أضمؾ ووع طمد ًمٚمٗمراغ اعمقضمقد ؾمقاء ذم اعمٕم٤ميػم أو 

 ذم اًمْمقاسمط ُمـ أضمؾ االًمتزام سم٤مالطمؽماومٞم٦م و اطمؽمام اعمٝمٜمٞم٦م.

وقمغم األهة اإلقمالُمٞم٦م أيًْم٤م أن شمٜمٔمر إمم ُم١ًموًمٞم٤مهت٤م دم٤مه ؿمٕمقهب٤م ُمـ أضمؾ اًمتْم٤مُمـ 

ت٘مٌكم ًمألضمٞم٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م إذ قمٚمٞمٝم٤م أن شمٌلم ُم٤م هق طم٘مٞم٘م٦م ُمع أومراده٤م، ومقاضمٌٝم٤م اعمً

اخلٓم٤مب اًمٗمْم٤مئل اًمٕم٤مسمر ًمٚمحدود واًم٘مقُمٞم٤مت سملم شمقفمٞمٗمف اًمًٞم٤مد وـمرطمف ًمٚمتٜمٛمٞم٦م، يمذًمؽ 

ًمؽمؾمٞمخ قم٤مدات ومتقيؾ اًمٗمْم٤مئٞم٤مت ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م  تٚمٞمٗمزيقينقمغم واىمع اًمًقق اًم

 ُمِم٤مهدة ُمرُمقىم٦م سمٛم٘متْمٞم٤مت ذات ضمقدة.

 قمغم اعم١ًموًملم األظمذ سمٕملم االقمت٤ٌمر ُم٤م يكم: جي٥مومٚمتٓمقير اعمٜمٔمقُم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

  شمٙمريس ُم٤ٌمدئ طمري٦م اًمتٕمٌػم واًمتٛمًؽ سمحري٦م اًمّمح٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمع إٟمِم٤مء هٞمئ٦م

 .قمرسمٞم٦م حلامي٦م اًمّمحٗمٞملم واإلقمالُمٞملم اًمٕمرب

  األقمامر ُمـ يم٤موم٦م-ذم اإلقمالم اعمحكم واؾمتٕم٤مدة اؾمت٘مٓم٤مب اعمِم٤مهديـ إقم٤مدة اًمث٘م٦م- 

 اًمذيـ شمنسمقا إمم ُمٜم٤مومذ اإلقمالم األضمٜمٌل اهلقي٦م اًمٕمريب اًمٚم٤ًمن.

  تخذ ُمـ اعمّمداىمٞم٦م ـمري٘م٤م واحلٞم٤مدي٦م ٟمؼماؾًم٤م، وم٤مالٟمٗمالت شمل تواًم االطمؽماومٞم٦مشمقظمل

اعمقضمقد ذم اإلقمالم اًمٕمريب قمغم اًمٕمٛمقم واإلقمالم اًمٗمْم٤مئل ظم٤مص٦م ال ؾمٌٞمؾ إمم وىمٗمف 

قى ـحمت٦ٌم ـٞمؾ ُمراىمـشمٗمٕمع ـُم قاسمطـريع واًمْمـواًمتِمؿ ـالل اًمتٜمٔمٞمـــ ظمـوشمرشمٞمٌف إال ُم

 واإلقمالم اإلًمٙمؽموين.اًمٗمْم٤مئٞم٤مت 
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 ُمـ أضمؾ  ٦مدوري سمٓمري٘م٦م يم٤مديٛمٞم٦ماألٜمدوات اًم١ممترات ويم٤معم شمٔم٤مهرات قمٚمٛمٞم٦م شمٜمٔمٞمؿ

وشمٕمزيز االهتامم سمٌحقث قمٚمٛمٞم٦م ُمـ  اإلقمالم شم٘مٞمٞمؿ اًمٗمْم٤مئٞم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وؾمٌؾ شمٜمٛمٞم٦م

 أضمؾ شمٓمقيره سمام خيدم اعمِم٤مهد.

 ذم اعمج٤مل اإلقمالُمل اًمرىمٛمل ُمع شم٠مُملم  شمّم٤ملاًمٕمٛمؾ سمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلقمالم واال شمدقمٞمؿ

ؾمٞم٤مؾم٤مت صٜم٤مقم٦م اعمحتقى وؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمٌٜمٞم٤مت 

 اًمتنميٕمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م ويمذًمؽ ؾمٞم٤مؾم٤مت اعمقارد اًمٌنمي٦م.

  واًمدومع ذم االؾمتثامر ومٞمف اًمٕمٍم اًمرىمٛمل  ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مت احل٤مصٚم٦م ُمقايم٦ٌمرضورة

 ذم اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م ؾمقاء ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل أو اخل٤مص.وشمٕمٛمٞمؿ اؾمتخداُم٤مهت٤م 

 غم ُمًتقى قم٤معمل وووع ـك أقمـاًمٜمٔمر ذم إٟمِم٤مء ُمرايمز ًمٚمتدري٥م اإلقمالُمل اًمٕمريب قمٚم

اخلٓمط واآلًمٞم٤مت ًمذًمؽ، ُمع دومع اًمتٕم٤مون واًمتٜمًٞمؼ سملم األُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م وىمٓم٤مع 

اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلقمالم واحت٤مد اإلذاقم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م إمم أقمغم و شمّم٤ملاإلقمالم واال

 ُمًتقي٤مشمف ظم٤مص٦م ذم وىمتٜم٤م احل٤مزم ًمٚمتّمدي ًمٚمٔمقاهر اًمالأظمالىمٞم٦م.

  شمِمجٞمع اًمتٙمتالت اإلقمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واالٟمدُم٤مضم٤مت واًمتح٤مًمٗم٤مت اإلقمالُمٞم٦م سملم

 ت اًمٕمرسمٞم٦م سمٙم٤موم٦م أؿمٙم٤مهل٤مشمّم٤مالُم١مؾم٤ًمت إٟمت٤مج اإلقمالم اًمٕمريب وذيم٤مت اال

ُمـ ظمالل شمقطمٞمد اًمٖم٤مي٤مت اإلجي٤مسمٞم٦م واإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم ُمِم٤مريع إقمالُمٞم٦م وذًمؽ 

 .ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ه٤مدوم٦م
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 :الفصـل خالصــّ

إن اإلقمالم قمٛمٚمٞم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمنم األظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل خت٤مـم٥م قم٘مقل 

اًمرأي اًمٕم٤مم سم٤مًمتٜمقير واًمتث٘مٞمػ ُمًتخدًُم٤م وقمقاـمٗمٝمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م وشمرشم٘مل سمٛمًتقى اجلامهػم 

أؾمٚمقب اًمنمح واًمتٗمًػم واجلدل اعمٜمٓم٘مل، وقمٚمٞمف وم٤مإلقمالم يزود اعمتٚم٘ملم سم٤معمٕمٚمقُم٤مت 

اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمتقؾمٞمع آوم٤مىمٝمؿ، وي٘مّمد سم٤معمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ اعمْمٛمقن اًمذي يٕمٛمؾ قمغم واحل٘م٤مئؼ 

ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م  شمٜمقير اعمتٚم٘ملم وي٤ًمقمدهؿ قمغم اخت٤مذ اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م، وسمذًمؽ يدظمؾ

 .واإلىمٜم٤معواحل٘م٤مئؼ واًمتقضمٞمف  اآلراء

وم٤مًمرؾم٤مًم٦م  ،هذا وم٢من اًمت٠مصمػم ذم اعمتٚم٘مل أو اعمًت٘مٌؾ هق هدف قمٛمٚمٞم٦م اإلقمالموقمغم 

، واالؾمتج٤مسم٦م هل إطمداث اشمّم٤مالاإلقمالُمٞم٦م اًمتل ال حتٔمك سم٤مؾمتج٤مسم٦م اعمًت٘مٌؾ ال شمٕمتؼم 

٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ، وإدراك شمٖمٞمػم قمغم اًمّمقرة اًمذهٜمٞم٦م ًمٚمٛمًت٘مٌؾ قمـ ـمريؼ األظم

 اعمتٚم٘مل عمْمٛمقهن٤م، وهذا اإلدراك حيريمف أو حيٗمزه قمغم االؾمتج٤مسم٦م.

ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٦م شمرشمٌط سم٤محل٤مالت اًمٜمٗمًٞم٦م د األسمٕم٤مد، ًمٙمٜمف ذم األصؾ فم٤مهرة ٤مًمت٠مصمػم ُمتٕمدوم

ٞم٦م، وألهن٤م يمذًمؽ ومٝمل سم٤مًمٖم٦م اًمتٕم٘مٞمد شمّم٤مًم٤م اًمٗمرد ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م االاًمتل يٙمقن قمٚمٞمٝم

ٞم٦م، ورهمؿ شمٓمقر شمّم٤مًمًمّمٕمقسم٦م اًمتٜم١ٌم سم٤مألؿمخ٤مص وطم٤مالهتؿ اًمٜمٗمًٞم٦م أُم٤مم اعمْم٤مُملم اال

٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مصمػم واًمٜمت٤مئ٩م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م، إال أهن٤م مل ضمتامقمٞماالاألسمح٤مث 

ٟمت٤مسم٧م سمٕمض اعمختّملم، واًمتل ىمٛمٜم٤م سمذيمره٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ، اشمًتٓمع إزاًم٦م اعمخ٤موف اًمتل 

ت٧م أن شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمرشمٌط سمٌٕمض اعمتٖمػمات اخل٤مص٦م وًمٙمٜمٝم٤م قمغم األىمؾ أصمٌ

 ؾمت٘م٤ٌمل وُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م أيًْم٤م.سمٛمًت٘مٌؾ اًمرؾم٤مًم٦م وذوط هذا اال
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 صتمىٍد:

، شمّم٤ملاًمٜمققمٞم٦م ذم وفم٤مئػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم واالؿمٝمد اعمجتٛمع اًمٕمديد ُمـ اعمتٖمػمات 

وىمد ؾم٤مقمدت هذه اًمتٖمػمات قمغم إسمراز طمدة اًمتٜم٤مىمض سملم اًمت٠مصمػم اًمْمخؿ هلذه اًمقؾم٤مئؾ ُمـ 

ضمٝم٦م، وسملم اجل٤مٟم٥م اًمتنميٕمل اًمذي وضم٥م أن يقايم٥م هذه اعمتٖمػمات ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، مم٤م 

ة داظمؾ ٟمّمقصف ٦م ُمٕم٤مساضمتامقمٞميمٔم٤مهرة  شمّم٤ملف اًمٜمٔمر سمّمقرة ؿم٤مُمٚم٦م ذم االٕميًتٚمزم ُم

وُمقاده اًمتل شمتحٙمؿ ذم هذه اًمٔم٤مهرة وحتدد ُم٤ًمراهت٤م وطمريمتٝم٤م وذًمؽ ؾمٕمٞم٤م إلزاًم٦م 

اًمتٜم٤مىمض سمٞمٜمٝم٤م وومتح اًمٓمريؼ أُم٤مم ُمزيد ُمـ اعمِم٤مريم٦م اجلامهػمي٦م اًمقاؾمٕم٦م ذم خمتٚمػ 

 ٞم٦م.شمّم٤مًماًمٕمٛمٚمٞم٤مت اال

وؾمٜمح٤مول ذم هذا اًمٗمّمؾ اًمتٓمرق ًمٚمتًٚمًؾ اًمت٤مرخيل اًمذي ُمر سمف اجل٤مٟم٥م اًمتنميٕمل 

، 1982اعم١مرخ ؾمٜم٦م  01-82ًم٘م٤مٟمقن اإلقمالم ذم اجلزائر احلديث٦م سمدًءا سم٘م٤مٟمقن اإلقمالم رىمؿ 

 05-12، ظمت٤مًُم٤م سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ 1990اعم١مرخ ؾمٜم٦م  07-90وُمروًرا سم٘م٤مٟمقن 

 .2012اعم١مرخ ؾمٜم٦م 

ذه اًم٘مقاٟملم اًمثالصم٦م ُمـ هلوم٘مط هد  هق أن ُم٤م شمؿ قمروف ذم هذا اًمٗمّمؾ جيدر اًمذيمر،

أؾم٤مؾًم٤م ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م  در األول واعمتٛمثؾ٤مٟم٦م اعم٤ٌمذة سم٤معمّمظمالل االؾمتٕم

اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، دون إو٤موم٦م أي ُمّمٓمٚمح أو طمذومف أو طمتك شمٕمديٚمف، ودون 

 ر أو حتٚمٞمؾ أو ُمٜم٤مىمِم٦م ًمٜمّمقص وُمقاد هذه اًم٘مقاٟملم.ٟمٔمسم٠مي وضمٝم٦م  ءاإلدال
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1982المبحج األٌل: قلهٌن اإلعالن 
(1)
 

 مبلدئ الغلمّال

اإلقمالم ىمٓم٤مع ُمـ ىمٓم٤مقم٤مت اًمًٞم٤مدات اًمقـمٜمٞم٦م. يٕمؼم اإلقمالم سم٘مٞم٤مدة طمزب : 15ادادة 

ضمٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل، وذم إـم٤مر االظمتٞم٤مرات االؿمؽمايمٞم٦م اعمحددة ذم اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل، قمـ 

٦م عمٓم٤مُمح اجلامهػم اًمِمٕمٌٞم٦م يٕمٛمؾ اإلقمالم قمغم شمٕمٌئ٦م يمؾ اًم٘مٓم٤مقم٤مت ـرادة اًمثقرة. شمرمجإ

 ٛمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ األهداف اًمقـمٜمٞم٦م.وشمٜمٔمٞم

احلؼ ذم اإلقمالم طمؼ أؾم٤مد جلٛمٞمع اعمقاـمٜملم. شمٕمٛمؾ اًمدوًم٦م قمغم شمقومػم : 12ادادة 

 إقمالم يم٤مُمؾ وُمقوققمل.

يديقًمقضمٞم٦م يامرس طمؼ اإلقمالم سمٙمؾ طمري٦م، وٛمـ ٟمٓم٤مق االظمتٞم٤مرات األ: 10ادادة 

ٌث٘م٦م قمـ اعمٞمث٤مق اًمقـمٜمل، ًمٚمٌالد، واًم٘مٞمؿ األظمالىمٞم٦م ًمألُم٦م، وشمقضمٞمٝم٤مت اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٜم

 .73 و 55ُمع ُمراقم٤مة األطمٙم٤مم اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م اًمدؾمتقر وظم٤مص٦م ذم ُم٤مدشمٞمف 

ُمع اًمٕمٛمؾ دوُم٤م قمغم اؾمتٕمامل اًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م، يتؿ اإلقمالم ُمـ : 10ادادة 

 ظمالل ٟمنمي٤مت إظم٤ٌمري٦م قم٤مُم٦م، وٟمنمي٤مت ُمتخّمّم٦م، ووؾم٤مئؾ ؾمٛمٕمٞم٦م سمٍمي٦م.

إلظم٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م وويم٤مًم٦م األٟم٤ٌمء واإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزة إن شمقضمٞمف اًمٜمنمي٤مت ا: 11ادادة 

واًمّمح٤موم٦م اعمّمقرة هق ُمـ اظمتّم٤مص اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٌالد وطمده٤م. ويٕمؼم قمـ هذا 

اًمتقضمٞمف ُمـ ظمالل اهلٞمئ٦م اعمختّم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمجٜم٦م اعمريمزي٦م ًمٚمحزب سمقاؾمٓم٦م وزير اإلقمالم 

ؼ سمف. ُمديرو أضمٝمزة اإلقمالم واعم١ًمول اعمٙمٚمػ سم٤مإلقمالم ذم احلزب، يمؾ ذم اًم٘مٓم٤مع اعمٚمح

 هؿ وطمدهؿ اعم١مهٚمقن ًمتٜمٗمٞمذ هذه اًمتقضمٞمٝم٤مت.

شمًٜمد ُمٝمٛم٦م ُمديري أضمٝمزة اإلقمالم إمم ُمٜم٤موٚملم ذم طمزب ضمٌٝم٦م اًمتحرير : 12ادادة 

 ًمٚمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن األؾم٤مد ًمٚمحزب. اًمقـمٜمل، ـمٌ٘م٤مً 

                                                           

، 1982ومؼماير ؾمٜم٦م  6اعمقاومؼ ًمـ  1402رسمٞمع اًمث٤مين قم٤مم  12اعم١مرخ ذم  01-82اعمّمدر: ىم٤مٟمقن رىمؿ:  (1)

 اعمتْمٛمـ ىم٤مٟمقن اإلقمالم.
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 4قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم شمٜمِم٠م وٛمـ يمؾ ضمٝم٤مز ُمـ أضمٝمزة اإلقمالم اعمٜمّمقص : 13ادادة 

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، هٞمئ٦م اؾمتِم٤مري٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ صح٤مومٞملم حمؽموملم حت٧م إذاف ُمدير  11و

اعم١مؾم٦ًم، شمٙمٚمػ سمدراؾم٦م اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمتحًلم اإلقمالم وشم٘مديٛمف. ويٛمٙمـ إذاك سمٕمض 

االظمتّم٤مصٞملم ُمـ همػم اًمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم ذم اهلٞمئ٦م اعمذيمقرة. حتدد صالطمٞم٤مت قمٛمؾ 

 الؾمتِم٤مري٦م ويمٞمٗمٞم٤مشمف سمٛمقضم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ.اهلٞمئ٦م ا

وصم٘م٤مذم.  اضمتامقملشمٕمتؼم أضمٝمزة اإلقمالم اًمقـمٜمٞم٦م، ُم١مؾم٤ًمت ذات ـم٤مسمع : 14ادادة 

 حيدد اًمتٜمٔمٞمؿ ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وشمًٞمػمه٤م.

 يًٛمح سمتقزيع اإلقمالم ذي األصؾ األضمٜمٌل ذم اجلزائر ُمتك يم٤من ُمٜمدرضم٤مً : 15ادادة 

ذم إـم٤مر اعم٤ٌمدالت اًمدوًمٞم٦م ُمـ أضمؾ اًمٜمٝمقض سم٤معمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م ًمتحرير اإلٟم٤ًمن واًمًالم 

 واًمتٕم٤مون، ووٛمـ روح اًمٕمداًم٦م واعم٤ًمواة سملم اًمِمٕمقب.

 .افباب األول: افـؼ وافتقزيع

 .افػصؾ األول: افـؼيات افدورية

 شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م ٟمنمي٦م دوري٦م يمؾ اًمّمحػ واعمجالت سمٙمؾ أٟمقاقمٝم٤م واًمتل: 51ادادة 

 شمّمدر قمغم ومؽمات ُمٜمتٔمٛم٦م. شمّمٜمػ اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م إمم صٜمٗملم:

 .اًمّمحػ اإلظم٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م 

 .اًمٜمنمات اًمدوري٦م اعمتخّمّم٦م 

شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م صحػ إظم٤ٌمري٦م قم٤مُم٦م سمٛمقضم٥م هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م : 55ادادة 

 قري٦م.ًمإلقمالم سمِم٠من األطمداث اًمقـمٜمٞم٦م أو اًمدوًمٞم٦م واعمقضمٝم٦م إمم اجلٛمٝم اًمتل شمِمٙمؾ ُمّمدراً 

إصدار اًمّمحػ اإلظم٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اظمتّم٤مص احلزب واًمدوًم٦م ال همػم. : 52ادادة 

 وشمتقاله أضمٝمزة وـمٜمٞم٦م يتؿ إٟمِم٤مؤه٤م ووم٘م٤م ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل سمف ذم احلزب واًمدوًم٦م.
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شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م دوري٤مت ُمتخّمّم٦م يمؾ اًمٜمنمي٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمقوققم٤مت : 50ادادة 

 ُمتخّمّم٦م ذم ُمٞم٤مديـ ُمٕمٞمٜم٦م.

ٚمٛم١مؾم٤ًمت اإلداري٦م واجل٤مُمٕم٤مت وُمٕم٤مهد اًمتٙمقيـ وُمرايمز اًمٌح٨م ًمٛمٙمـ ي: 50ادادة 

واالحت٤مدات اعمٝمٜمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت االؿمؽمايمٞم٦م واجلٛمٕمٞم٤مت ذات اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم اعم٠مذون هل٤م ىم٤مٟمقٟم٤م 

أن شمّمدر ٟمنمي٤مت شمتّمؾ ُم٤ٌمذة سم٤مظمتّم٤مصٝم٤م. يٛمٙمـ أن يرظمص ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت األضمٜمٌٞم٦م 

ؾ ُم٤ٌمذة سمٛمقوققمٝم٤م ال همػم، وذًمؽ ذم اعمًٛمقح سمقضمقده٤م سم٤مجلزائر سم٢مصدار ٟمنمي٤مت شمتّم

 إـم٤مر ُمٌدأ اًمت٤ٌمدل واطمؽمام اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م واظمتٞم٤مرات اًمٌالد واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل سمف.

جي٥م أن يٍمح سم٤مًمٜمنمي٤مت اعمتخّمّم٦م ًمدى وزارة اإلقمالم ىمّمد اقمتامده٤م : 51ادادة 

ٔمامت يقُم٤م ُمـ فمٝمقر اًمٕمدد األول ُمٜمٝم٤م سم٤مؾمتثٜم٤مء ٟمنمي٤مت احلزب واعمٜم 90وذًمؽ ىمٌؾ 

اجلامهػمي٦م واالحت٤مدات اعمٝمٜمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمنمي٤مت اًمتل يتؿ اقمتامده٤م ُمـ احلزب. يِمؽمط 

 ذم اًمٓمٚم٥م اعمقضمف إمم وزارة اإلقمالم أن حيّمؾ قمغم ُمقاوم٘م٦م ُمًٌ٘م٦م ُمـ:

 .اًمًٚمٓم٤مت اًمقصٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمؾ ُم١مؾم٦ًم ال ُمريمزي٦م 

 .وزارة اًمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت األضمٜمٌٞم٦م 

 ٥م أن يذيمر ذم اًمتٍميح اًمذي يقىمٕمف ُم١ًمول اعم١مؾم٦ًم ص٤مطم٦ٌم اإلصدار:جي: 52ادادة 

 ُمقوقع اًمٜمنمي٦م. .5

إصداره٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، أو إن اىمت٣م احل٤مل، اًمٚمٖم٤مت األضمٜمٌٞم٦م اًمتل ىمد يًٛمح  .2

 اإلصدار هب٤م.

 قمٜمقان اًمٜمنمي٦م ودوريتٝم٤م. .0

 ُم٘مر إصداره٤م واحلدود اجلٖمراومٞم٦م ًمتقزيٕمٝم٤م. .0

 اؾمؿ اعمدير وًم٘مٌف وُم٘مر ؾمٙمٜم٤مه. .1

 ٜمقان ُم٘مر اًمتحرير واإلدارة.قم .2

 اعمٓمٌٕم٦م اًمتل شمٓمٌع ومٞمٝم٤م. .3
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 قمدد اًمٜمًخ اعمزُمع ؾمحٌٝم٤م. .4

 قمدد صٗمح٤مهت٤م، وُم٘م٤مؾمٝم٤م، وؾمٕمره٤م. .5

 سمٞم٤مٟم٤مت ووصم٤مئؼ شمتٕمٚمؼ سمٛمقارد متقيؾ اًمدوري٦م. .51

أقماله، جي٥م أن  16يمؾ شمٖمٞمػم يٚمحؼ سم٤مًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة : 53ادادة 

 أقماله ذم فمرف اخلٛم٦ًم أي٤مم اعمقاًمٞم٦م. 15اعم٤مدة يٍمح سمف ًمٚمًٚمٓم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 جي٥م أن شمذيمر اًمدوري٤مت اعمتخّمّم٦م ذم يمؾ قمدد ُمـ أقمداده٤م:: 54ادادة 

 .دوريتٝم٤م 

 .ٟمقع ختّمّمٝم٤م 

 .ُم٘مر ٟمنمه٤م 

 .اؾمؿ ُمديره٤م وًم٘مٌف 

 .قمٜمقان ُم٘مر اًمتحرير واإلدارة 

 .اعمٓمٌٕم٦م اًمتل شمٓمٌع ومٞمٝم٤م 

 .قمدد اًمٜمًخ اعمًحقب هب٤م اًمٕمدد اًم٤ًمسمؼ 

 جي٥م قمغم اًمٜم٤مذيـ أن ي٘مدُمقا ًمقزارة اإلقمالم ىمّمد اعمراىم٦ٌم ُم٤م يكم: :55ادادة 

 اعمًتخدُملم  طم٤ًمب اؾمتثامر وطمّمٞمٚم٦م ٟمِم٤مط ُم١مؾم٤ًمهتؿ، وىم٤مئٛم٦م سم٠مؾمامء اًمّمح٤مومٞملم

 ًمدهي٤م، يمؾ ؾمٜم٦م.

 .قمدد اًمٜمًخ اعمًحقسم٦م وُمٌٞمٕم٤مت يمؾ قمدد ُمٜمٝم٤م، يمؾ صمالصم٦م أؿمٝمر 

ل اعم١مؾم٤ًمت اعمٜمّمقص ًمٙمؾ ٟمنمي٦م ُمتخّمّم٦م أو دوري٦م ُمدير يٕمٞمٜمف ُم١ًمو: 21ادادة 

 أقماله، وجي٥م أن شمتقومر ومٞمف اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م: 15قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

  أن يٙمقن ذا ضمٜمًٞم٦م ضمزائري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدوري٦م اًمقـمٜمٞم٦م وأن ال يٙمقن ىمد صدر ُمٜمف

 ؾمٚمقك صم٤مسم٧م ود وـمٜمف.
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  ًسمح٘مقىمف اعمدٟمٞم٦م. أن يٙمقن ُمتٛمتٕم٤م 

  .أن ال يٙمقن ُمقوقع أي٦م إداٟم٦م متًف ذم ؿمخّمف أو ذومف 

جي٥م أن ال شمتْمٛمـ اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمقضمٝم٦م إمم األـمٗم٤مل واعمراه٘ملم أي٦م : 25دة ادا

صقر، أو ىمّمص أو أظم٤ٌمر، أو ٟمنم خيؾ سم٤مألظمالق اإلؾمالُمٞم٦م، واًمت٘م٤مًمٞمد اًمقـمٜمٞم٦م واًمًٚمقك 

االؿمؽمايمل، أو يِمٞمد سم٤مًمٕمٜمٍمي٦م، أو اخلٞم٤مٟم٦م أو اًمتٕمّم٥م. ويمذًمؽ يمؾ قمٛمؾ ُمقصقف ُمـ 

٦م اعمية سم٤مًمِم٤ٌمب، يمام جي٥م أن ال ضمتامقمٞمؿم٤مدة سم٤مآلوم٤مت االأقمامل اإلضمرام واجلٜم٤مي٦م، واإل

 شمتْمٛمـ هذه اًمٜمنمي٤مت أي إؿمٝم٤مر أو إقمالم ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي٤ًمقمد قمغم اجلٜمقح واالٟمحراف.

جي٥م أن يًتٕملم ُمدير أي ٟمنمي٦م ُمقضمٝم٦م إمم اًمِم٤ٌمب هبٞمئ٦م اؾمتِم٤مري٦م شمرسمقي٦م : 22ادادة 

 شمتقومر ذم أقمْم٤مئٝم٤م اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م:

 اجلزائري٦م.اجلٜمًٞم٦م  .5

 اًمتٛمتع سم٤محل٘مقق اعمدٟمٞم٦م. .2

 أال يٙمقن قمْمق ُمٜمٝم٤م ُمقوقع إضمراء شم٠مديٌل أدى إمم ومّمٚمف ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ. .0

 أن ال يٙمقن ىمد ضمرد ُمـ طم٘مقق اًمًٚمٓم٦م األسمقي٦م أو ضمزء ُمٜمٝم٤م. .0

 أن ال يٙمقن ُمقوقع إداٟم٦م ؾم٤مسم٘م٦م جلرم ارشمٙمٌف أو إمه٤مل ًمألهة. .1

 أن ال يٙمقن ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف جلٜم٤مي٦م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمألظمالق. .2

 ن ال يٙمقن ىمد صدر ُمٜمف ؾمٚمقك صم٤مسم٧م ود وـمٜمف ذم أصمٜم٤مء طمرب اًمتحرير.أ .3

جي٥م أن يذيمر اؾمؿ يمؾ قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م االؾمتِم٤مري٦م وًم٘مٌف وصٗمتف ذم يمؾ  .4

 ٟمًخ٦م ُمـ اًمٜمًخ اًمٜمنمي٦م.

ؾ ـ٦م ويمـٞم٦ٌم واًمري٤موـ٦م سم٤مًمِمٌـ٦م اعمٙمٚمٗمـزب واًمدوًمــ ُم١مؾم٤ًمت احلـيٛمٙم: 20ادادة 

ل ـ٤مرس احل٘مقق اعمٕمؽمف هب٤م ًمٚمخّمؿ اعمدقمك ومـٕم٤مم أن متـاًمع ـاجلٛمٕمٞم٤مت اعمٕمتٛمدة ذات اًمٜمٗم

 احل٘مقق اعمدٟمٞم٦م.

 



 

79 

 .افػصؾ افثاين: إكتاج وتقزيع اإلظالم ادؽتقب وادصقر

 شمتقمم اًمدوًم٦م اطمتٙم٤مر يمؾ ٟمِم٤مط ظم٤مص سمتقزيع اإلقمالم اعمٙمتقب واعمّمقر.: 20ادادة 

١مؾم٦ًم أو ُم١مؾم٤ًمت أقماله ُم 24مت٤مرس االطمتٙم٤مر اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة : 21ادادة 

 وـمٜمٞم٦م خمتّم٦م شمتقومر هل٤م هبذه اًمّمٗم٦م اًمّمالطمٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

  شمقزيع األظم٤ٌمر اًمّمحٗمٞم٦م اعمٙمتقسم٦م أو اعمّمقرة ذم جمٛمقع اًمؽماب اًمقـمٜمل وإرؾم٤مهل٤م

 إمم اخل٤مرج.

  شمقزيع األظم٤ٌمر اًمتل شمٌثٝم٤م ويم٤مالت األٟم٤ٌمء األضمٜمٌٞم٦م أو اهلٞمئ٤مت األضمٜمٌٞم٦م اعمامصمٚم٦م ذم

 جمٛمقع اًمؽماب اًمقـمٜمل.

ي٘مّمد سم٤مإلؿمٝم٤مر، يمؾ إقمالم يٜمنم سمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم : 22دادة ا

 أقماله، ويٙمقن ذا ـم٤مسمع أو أهداف دم٤مري٦م. 4اعم٤مدة 

أقماله، ويٛمٙمـ  26شمتقمم اًمدوًم٦م اطمتٙم٤مر اإلؿمٝم٤مر اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة : 23ادادة 

 م هذه اعم٤مدة ووم٘م٤مً إؾمٜم٤مد مم٤مرؾم٦م هذا االطمتٙم٤مر عم١مؾم٦ًم أو ُم١مؾم٤ًمت قمٛمقُمٞم٦م. شمٓمٌؼ أطمٙم٤م

 ًمٚمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل سمف.

ي٘مّمد سم٤مإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزة اًمقـمٜمٞم٦م يمؾ ٟمِم٤مط ًمٚمتٌٚمٞمغ قمؼم األصمػم، شمقضمف : 24ادادة 

 طمّمّمف اإلذاقمٞم٦م أو اعمتٚمٗمزة أو سم٠مي٦م أٟمقاع أظمرى إمم اجلٛمٝمقر ًمٞمًت٘مٌٚمٝم٤م ُم٤ٌمذة.

ـمٜمٞم٦م ويٛمٙمـ شمتقمم اًمدوًم٦م اطمتٙم٤مر اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزة اًمق: 25ادادة 

 إؾمٜم٤مد مم٤مرؾم٦م هذا االطمتٙم٤مر عم١مؾم٦ًم أو قمدة ُم١مؾم٤ًمت قمٛمقُمٞم٦م.

ي٘مّمد سم٤مإلقمالم اًمًٞمٜمامئل يمؾ اجلرائد أو اعمجالت اعمّمقرة ذات اًمّمٚم٦م : 01ادادة 

 سم٤محلٞم٤مة اًمقـمٜمٞم٦م أو اًمدوًمٞم٦م اعمقضمٝم٦م إمم اًمٕمرض ذم ُم١مؾم٤ًمت ؾمٞمٜمامئٞم٦م ىم٤مرة أو ُمتٜم٘مٚم٦م.

 30ج وشمقزيع األومالم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة شمتقمم اًمدوًم٦م اطمتٙم٤مر إٟمت٤م: 05ادادة 

أقماله. ومت٤مرس هذا االطمتٙم٤مر ُم١مؾم٦ًم أو ُم١مؾم٤ًمت قمٛمقُمٞم٦م ُمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمتًقيؼ واًمّمٜم٤مقم٦م 
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اًمًٞمٜمامئٞم٦م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ صالطمٞم٤مت اعمّم٤مًمح اعمختّم٦م سمقزارة اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل ذم هذا 

 اعمج٤مل.

ؿمؽمايمٞم٦م سم٢مٟمت٤مج أي يٛمٙمـ أن يرظمص ًمٚمٝمٞمئ٤مت اإلداري٦م واعم١مؾم٤ًمت اال: 02ادادة 

سمٛمقوقع اظمتّم٤مصٝم٤م. حتدد   ُم٤ٌمذاً اشمّم٤مالذيط إقمالُمل يتٜم٤مول اًمٜمِم٤مـم٤مت اعمتّمٚم٦م 

 يمٞمٗمٞم٤مت مم٤مرؾم٦م هذه اًمّمالطمٞم٤مت سمٛمقضم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ.

 .افباب افثاين: ممارشة ادفـة افصحػقة

 .افػصؾ األول: افصحاؾققن ادحسؾقن افقضـققن

ذم صحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م أو دوري٦م شم٤مسمٕم٦م  يٕمتؼم صح٤مومٞم٤م حمؽموم٤م، يمؾ ُمًتخدم: 00ادادة 

ًمٚمحزب أو اًمدوًم٦م، أو ذم هٞمئ٦م وـمٜمٞم٦م ًمألٟم٤ٌمء اعمٙمتقسم٦م أو اًمٜم٤مـم٘م٦م أو اعمّمقرة، ويٙمقن 

ُمتٗمرهم٤م دوُم٤م ًمٚمٌح٨م قمـ األٟم٤ٌمء ومجٕمٝم٤م واٟمت٘م٤مئٝم٤م وشمٜمًٞم٘مٝم٤م واؾمتٖمالهل٤م وقمروٝم٤م، ويتخذ 

 ُمـ هذا اًمٜمِم٤مط ُمٝمٜمتف اًمقطمٞمدة، واعمٜمتٔمٛم٦م اًمتل يتٚم٘مك ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م أضمرا.

يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م صح٤مذم حمؽمف اعمراؾمؾ اًمذي يامرس ٟمِم٤مـمف ؾمقاء داظمؾ : 00دادة ا

 أقماله. 33اًمؽماب اًمقـمٜمل أو ظم٤مرضمف إذا يم٤من ُمًتقومٞم٤م ًمٚمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

يٕمٛمؾ اًمّمح٤مذم اعمحؽمف سمٙمؾ ُم١ًموًمٞم٦م واًمتزام قمغم حت٘مٞمؼ أهداف اًمثقرة، : 01ادادة 

 ب ضمٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل.يمام حتدده٤م اًمٜمّمقص األؾم٤مؾمٞم٦م حلز

أقماله أن  34و 33يٛمٙمـ األؿمخ٤مص اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ ذم اعم٤مدشملم : 02ادادة 

يًتٗمٞمدوا صٗم٦م اًمّمح٤مذم اعمحؽمف واًمتٛمتع سم٤محل٘مقق اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمٝمٜم٦م اًمّمح٤مومٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م 

 سمحقزهتؿ سمٓم٤مىم٦م هقي٦م ُمٝمٜمٞم٦م وـمٜمٞم٦م.

٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم شمدرس ـمٚم٤ٌمت احلّمقل قمغم اًمٌٓم٤مىم٦م اعمٝمٜمٞم٦م اًمقـمٜمٞم: 03ادادة 

 أقماله جلٜم٦م وـمٜمٞم٦م. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمِمٙمٞمٚمٝم٤م وؾمػم قمٛمٚمٝم٤م سمٛمقضم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ. 37اعم٤مدة 

يًٚمؿ اًمٌٓم٤مىم٦م اعمٝمٜمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمّمح٤مذم اعمحؽمف وزير اإلقمالم سمٜم٤مء قمغم : 04ادادة 

 أقماله، سمٕمد أن ي١مذ قمٚمٞمٝم٤م وزير اًمداظمٚمٞم٦م. 37رأي اًمٚمجٜم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 
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 ضمتامقملسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اإلضمراءات اعم٘مررة ذم اًمتنميع اخل٤مص سم٤مًمت٠مُملم اال: 05ادادة 

وطمقادث اًمٕمٛمؾ، يدومع ُمٌٚمغ ًمذوي طم٘مقق اًمّمح٤مذم اعمحؽمف اًمذي يتقرم أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م 

 ( ؿمٝمرا.12صمر اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مُمف، يًٛمك رصٞمد ووم٤مة ال ي٘مؾ قمـ أضمر اصمٜمل قمنم )إقمٛمٚمف أو قمغم 

احلؼ ذم اًمتٙمقيـ اعمٝمٜمل اعمًتٛمر، وهيدف هذا ًمٚمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم : 01ادادة 

اًمتٙمقيـ ذم إـم٤مر األطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م ذم هذا اعمج٤مل، ووٛمـ اًمؽمىمٞم٦م 

 ٦م، إمم متٙملم اًمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم ُمـ:ضمتامقمٞماًمًٞم٤مؾمٞم٦م واال

 .إصمراء ودمديد اعمٕم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمرومع ُمـ ُمًتقاهؿ اعمٝمٜمل واًمث٘م٤مذم 

 ُم٤مت وُمٝم٤مرات ضمديدة ُمرشمٌٓم٦م سمٛمٞم٤مديـ ُمتخّمّم٦م ذات اًمّمٚم٦م ايمت٤ًمب ُمٕمٚمق

 سمٜمِم٤مـمٝمؿ.

 اعم١مؾم٦ًم. اًمؽمىمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ُمـ ظمالل حتقيؾ اًمّمح٤مومٞملم ُمـ ختّمص إمم آظمر ذم ٟمٗمس 

ويتؿ هذا اًمتٙمقيـ اعمٝمٜمل اعمًتٛمر سمقاؾمٓم٦م شمداري٥م أو ُمٚمت٘مٞم٤مت. شمٕمٛمؾ اعم١مؾم٤ًمت 

٦م أو األضمٜمٌٞم٦م ًمتحديد سمرٟم٤مُم٩م اإلقمالُمٞم٦م قمغم شمِمجٞمع إسمرام اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمع اهلٞمئ٤مت اًمقـمٜمٞم

شمٙمقيـ ُمٝمٜمل ؾمٜمقي أو ُمتٕمدد اًمًٜمقات وذًمؽ قمغم ُمًتقى يمؾ ُم١مؾم٦ًم وسم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ومرع 

 ُمـ ومروع ىمٓم٤مع اإلقمالم.

يٛمٙمـ اًمّمح٤مذم اعمحؽمف، قمالوة قمغم مم٤مرؾمتف ُمٝمٜمتف، أن ي٘مقم سمٜمِم٤مـم٤مت : 05ادادة 

ًمٚمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وٛمـ اعمٕم٤مهد واعم١مؾم٤ًمت اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمحزب واًمدوًم٦م، ـمٌ٘م٤م 

 واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م.

 جي٥م قمغم اًمّمح٤مذم اعمحؽمف يمام حيدده هذا اًم٘م٤مٟمقن:: 02ادادة 

  أن يامرس ُمٝمٜمتف وٛمـ ُمٜمٔمقر قمٛمؾ ٟمٔم٤مُمل ذم ظمدُم٦م االظمتٞم٤مرات اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م

 اًمٜمّمقص األؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٌالد.

 ه٤م.أن حيؽمس ُمـ إدظم٤مل أظم٤ٌمر ظم٤مـمئ٦م أو همػم صم٤مسمت٦م وُمـ ٟمنمه٤م أو اًمًامح سمٜمنم 
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 .أن حيؽمس ُمـ اؾمتٕمامل االُمتٞم٤مزات اعمرشمٌٓم٦م سمٛمٝمٜمتف ذم أهمراض ؿمخّمٞم٦م 

  أن حيؽمس ُمـ شم٘مديؿ أي قمٛمؾ يٛمجد ُمزاي٤م ُم١مؾم٦ًم أو ُم٤مدة يٕمقد سمٞمٕمٝم٤م أو ٟمج٤مطمٝم٤م

 قمٚمٞمف سمٗم٤مئدة ُم٤مدي٦م سمّمقرة ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة.

اعمٝمٜمٞم٦م جي٥م قمغم اًمّمح٤مذم اعمحؽمف، زي٤مدة قمغم اطمؽمام ُم٤ٌمدئ األظمالق : 00ادادة 

أدٟم٤مه، أن جيٛمؾ قمٛمٚمف ُمٜمدرضم٤م ذم إـم٤مر اًمًٛمق  ٦48م اًمقاردة ذم اعم٤مدة ضمتامقمٞمواعم١ًموًمٞم٦م اال

٤مواة سملم ـداًم٦م واعمًــ روح اًمٕمـٕم٤مون وٛمـالم واًمتـ٤من واًمًـرير اإلٟمًـسم٤معمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م ًمتح

 اًمِمٕمقب.

أدٟم٤مه، قمغم اًمٕم٤مُمٚملم اعم٤ًمقمديـ همػم  49و 48شمنى أطمٙم٤مم اعم٤مدشملم : 00ادادة 

 ًمدائٛملم ذم اًمّمحػ اإلظم٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م.ا

ًمٚمّمح٤مذم اعمحؽمف احلؼ واحلري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم اًمقصقل إمم ُمّم٤مدر اخلؼم، ذم : 01ادادة 

 إـم٤مر اًمّمالطمٞم٤مت اعمخقًم٦م ًمف ىم٤مٟمقٟم٤م.

أدٟم٤مه، جي٥م قمغم يمؾ إدارة ُمريمزي٦م أو إىمٚمٞمٛمٞم٦م  47ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة : 02ادادة 

ويمؾ جمٛمققم٦م أو ُمّمٚمح٦م، أو هٞمئ٦م قمٛمقُمٞم٦م، ويمؾ ُم١مؾم٦ًم وـمٜمٞم٦م، أو إىمٚمٞمٛمٞم٦م، أو حمٚمٞم٦م ذات 

، أو صم٘م٤مذم، أن شم٘مدم اإلقمالم اعمٓمٚمقب ًمٚمٛمٛمثٚملم اًمرؾمٛمٞملم اضمتامقملـم٤مسمع اىمتّم٤مدي أو 

 ًمٚمّمح٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م.

أن يرومض شم٘مديؿ اإلقمالم ًمٚمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم ذم صقرة ُم٤م إذا  يٛمٙمـ: 03ادادة 

 يم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف:

  .أن يٜم٤مل ُمـ األُمـ اًمداظمكم واخل٤مرضمل ًمٚمدوًم٦م 

 ؾمؽماشمٞمجل.أن يٗمٌم اًمن اًمٕمًٙمري أو اًمن االىمتّم٤مدي اإل 

 .أن يٛمس سمٙمراُم٦م اعمقاـمـ وطم٘مقىمف إضمراء ضم٤مري٤م ُمثٌت٤م 

 .أن يٛمس سمٙمراُم٦م اعمقاـمـ وسمح٘مقىمف اًمدؾمتقري٦م 
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ه اعمٝمٜم٦م طمؼ وواضم٥م ُمٕمؽمف سمف ًمٚمّمح٤مومٞملم اًمذيـ شمنى قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم : 04دادة ا

 هذا اًم٘م٤مٟمقن.

أقماله، ال يٕمٛمؾ سمف أُم٤مم اًمًٚمٓم٦م اًمتل  48إن اعمٌدأ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة : 05ادادة 

 ي١مهٚمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ذم احل٤مالت اًمت٤مًمٞم٦م:

 قل سمف.ذم جم٤مل اًمن اًمٕمًٙمري قمغم اًمٜمحق اًمذي حيدده اًمتنميع اعمٕمٛم 

 ؾمؽماشمٞمجل.ذم جم٤مل اًمن االىمتّم٤مدي اإل 

 .قمٜمدُم٤م يٛمس اإلقمالم أُمـ اًمدوًم٦م 

 .قمٜمدُم٤م يٛمس اإلقمالم أـمٗم٤مال أو ُمراه٘ملم 

 .قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ األُمر سم٠مهار اًمتح٘مٞمؼ اًم٘مْم٤مئل 

ال يٛمٙمـ اًمّمح٤مذم اعمحؽمف، سمحٙمؿ طم٤مًمتف أو ُمٝمٜمتف اعم١مىمت٦م أو اًمدائٛم٦م، أن : 11ادادة 

ن اعمٝمٜمل أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م قمٛمٚمف اًمّمح٤مذم، إال سمؽمظمٞمص ُمٙمتقب يٕمٗمك ُمـ اًمتزاُمف سمٙمتامن اًم

ُمـ اًمًٚمٓم٦م ص٤مطم٦ٌم احلؼ ذم اًمتٕمٞملم أو اًمتقفمٞمػ، سم٤مؾمتثٜم٤مء احل٤مالت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م 

 ساطم٦م ذم اًمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام.

يْمٛمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، ويمذا أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن األؾم٤مد اًمٕم٤مم ًمٚمٕم٤مُمؾ وظم٤مص٦م : 15ادادة 

 ، احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمّمح٤مذم اعمحؽمف، أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜمتف اًمّمح٤مومٞم٦م.ُمٜمف 8اعم٤مدة 

يمؾ احل٘مقق واالُمتٞم٤مزات اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م ُمـ يًتٗمٞمد اًمّمحٗمل اعمحؽمف، : 12ادادة 

اًمٜم٤مدم٦م قمـ ـمٌٞمٕم٦م ُمٝمٜمتف اًمّمح٤مومٞم٦م ووم٘م٤م ألطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن األؾم٤مد اًمٕم٤مم ًمٚمٕم٤مُمؾ، الؾمٞمام 

 واًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة ًمتٓمٌٞم٘مف.ُمٜمف،  198إمم  187اعمقاد ُمـ 

 .افػصؾ افثاين: ادبعقثقن اخلاصقن ومراشؾق افصحػ األجـبقة

اعمراؾمؾ اًمّمح٤مذم هق اًمذي يقفمٗمف ضمٝم٤مز ُمـ أضمٝمزة اًمّمحػ األضمٜمٌٞم٦م : 10ادادة 

ٛمع األظم٤ٌمر ـقري٦م جلـراب اجلٛمٝمـل شمـف ومـص ٟمِم٤مـمـقرة وخيّمـ٦م أو اعمّمـاعمٙمتقسم٦م أو اًمٜم٤مـم٘م
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ّمح٤مومٞم٦م أو اؾمتٖمالهل٤م ىمّمد ٟمنمه٤م، وجيٕمؾ ُمـ هذا اًمٜمِم٤مط ُمٝمٜمتف اًمقطمٞمدة واعمٜمتٔمٛم٦م اًمتل اًم

 يتٚم٘مك قمٚمٞمٝم٤م أضمرا.

اعمٌٕمقث اخل٤مص جلٝم٤مز ُمـ أضمٝمزة اًمّمحػ األضمٜمٌٞم٦م اعمٙمتقسم٦م أو اًمٜم٤مـم٘م٦م أو : 10ادادة 

٦م اعمّمقرة هق اًمذي يٕمتٛمد اقمتامدا ىم٤مٟمقٟمٞم٤م وي٘مقم ذم شمراب اجلٛمٝمقري٦م سمٛمٝمٛم٦م إقمالُمٞم٦م ُم١مىمت

 ىمّمد اًمٜمنم أو شمٖمٓمٞم٦م طمدث ُمـ أطمداث اًم٤ًمقم٦م.

احلّمقل  طمؼُمـ يًتٗمٞمد اعمٌٕمقصمقن اخل٤مصقن، وُمراؾمٚمق اًمّمحػ األضمٜمٌٞم٦م، : 11ادادة 

قمغم اإلقمالم وٛمـ اطمؽمام اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م وأظمالق اعمٝمٜم٦م واًم٘مقاٟملم واًمتٜمٔمٞمؿ اجل٤مري هبذا 

 أو همػم صم٤مسمت٦م. اًمٕمٛمؾ. وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن حيؽمؾمقا ُمـ إدظم٤مل أو ٟمنم أظم٤ٌمر ظم٤مـمئ٦م

أقماله أن  54و 53ال يٛمٙمـ األؿمخ٤مص اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ ذم اعم٤مدشملم : 12ادادة 

يًتٗمٞمدوا ُمـ صٗم٦م ُمراؾمكم اًمّمحػ األضمٜمٌٞم٦م ويتٛمتٕمقا سم٤محل٘مقق اعمرشمٌٓم٦م هبذه اًمقصمٞم٘م٦م ُم٤م مل 

 يٙمقٟمقا طم٤مصٚملم  قمغم سمٓم٤مىم٦م اقمتامد ُمـ وزارة اإلقمالم.

ة وفم٤مئػ اعمراؾمؾ األضمٜمٌل يٕمرض قمدم اُمتالك هذه اًمٌٓم٤مىم٦م عم٤ٌمذ: 13ادادة 

 اعمخ٤مًمػ إلضمراءات اًمٓمرد سم٥ًٌم اًم٘مٞم٤مم سمٜمِم٤مط ُمتًؽم.

يٛمٙمـ أن يًح٥م االقمتامد ُمـ أي ُمٌٕمقث ظم٤مص أو ُمراؾمؾ صح٤مذم : 14ادادة 

ُمـ هذا  65و 64و 55أضمٜمٌل إذا ُم٤م ارشمٙم٥م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمقاضم٤ٌمت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد 

 اًم٘م٤مٟمقن.

 .افدورية وافتجقل فؾبقع افباب افثافث: تقزيع افـؼيات

 .وافتصدير دافػصؾ األول: افتقزيع واالشترا

ي٘مّمد سمتقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م سمٞمٕمٝم٤م قمددا سمٕمدد أو قمـ ـمريؼ االؿمؽماك : 15ادادة 

 وشمقزيٕمٝم٤م جم٤مٟم٤م أو سم٤معم٘م٤مسمؾ ذم األُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م أو ذم اعمٜم٤مزل.
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اًمقـمٜمٞم٦م واألضمٜمٌٞم٦م ذم  شمتقمم اًمدوًم٦م اطمتٙم٤مر وشمقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م: 21ادادة 

يم٤مُمؾ اًمؽماب اًمقـمٜمل. وشمتقمم ُم١مؾم٦ًم أو قمدة ُم١مؾم٤ًمت اؿمؽمايمٞم٦م ُمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمتقزيع 

 أقماله. 10ُم٤ٌمذة، اطمتٙم٤مر شمقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اًمقـمٜمٞم٦م واألضمٜمٌٞم٦م ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 

اًمٜمنمي٤مت  شمتقمم اًمدوًم٦م اطمتٙم٤مر اؾمتػماد اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م وشمّمدير: 25ادادة 

ري٦م اًمقـمٜمٞم٦م. وشمتقمم ُم١مؾم٦ًم أو قمدة ُم١مؾم٤ًمت اؿمؽمايمٞم٦م ُمٙمٚمٗم٦م سم٤مًمتقزيع ُم٤ٌمذة، اًمدو

 اطمتٙم٤مر اؾمتػماد اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م وشمّمدير اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اًمقـمٜمٞم٦م.

يرظمص ًمإلدارات واهلٞمئ٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم، قمـ ـمريؼ االؿمؽماك، : 22ادادة 

 ُم٤ٌمذا سم٤مظمتّم٤مصٝم٤م. اشمّم٤مالشمتّمؾ  سم٤مؾمتػماد ٟمنمي٤مت دوري٦م ذات ـم٤مسمع قمٚمٛمل وشم٘مٜمل

ويتٕملم قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم ُمًٌ٘م٤م سم٢مسمالغ وزارة اإلقمالم سم٘م٤مئٛم٦م هذه اًمٜمنمي٤مت ىمّمد اًمتًجٞمؾ 

 واإلطمّم٤مء.

يرظمص ًمألؿمخ٤مص اًمراهمٌلم ذم اًمٌح٨م أو اًمتٙمقيـ ذم االظمتّم٤مص٤مت : 20ادادة 

ٝمؿ قمـ سمٛمٞمدان اظمتّم٤مص اشمّم٤ملاًم٘مٞم٤مم قمـ ـمريؼ االؿمؽماك سم٤مؾمتػماد ٟمنمي٤مت دوري٦م ذات 

 ـمريؼ اعم١مؾم٦ًم أو اعم١مؾم٤ًمت االؿمؽمايمٞم٦م اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مالؾمتػماد واًمتقزيع.

خيْمع اؾمتػماد اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمقضمٝم٦م ًمٚمتقزيع اعمج٤مين ُمـ اهلٞمئ٤مت : 20ادادة 

 األضمٜمٌٞم٦م ًمؽمظمٞمص ُمـ وزارة اإلقمالم.

خيْمع شمقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م اًمتل شمًتقرده٤م اًمٌٕمث٤مت : 21ادادة 

 قُم٤مؾمٞم٦م ًمؽمظمٞمص ظم٤مص ُمـ وزارة اًمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م.اًمدسمٚم

يٛمٙمـ طمٔمر اؾمتػماد وسمٞمع ٟمنمي٤مت دوري٦م أضمٜمٌٞم٦م ذم اجلزائر سم٘مرار ُمـ وزير : 22ادادة 

قمغم ـمٚم٥م ُمـ وزير اإلقمالم. يمام يٛمٙمـ صدور هذا احلٔمر ذم طمؼ ٟمنمي٤مت  اًمداظمٚمٞم٦م سمٜم٤مءً 

 دوري٦م أضمٜمٌٞم٦م ُمرظمص سم٢مصداره٤م ذم اجلزائر.
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 .جقل فؾبقعافػصؾ افثاين: افت

خيْمع اًمتجقل ىمّمد سمٞمع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اًمقـمٜمٞم٦م أو األضمٜمٌٞم٦م أو : 23ادادة 

شمقزيٕمٝم٤م ذم األُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م، ًمتٍميح ُمًٌؼ سمذًمؽ ًمٚمٌٚمدي٦م أو اًمدوائر اًمتل يتؿ ومٞمٝم٤م 

 اًمتقزيع.

جي٥م أن يتْمٛمـ اًمتٍميح سم٤مًمتجقل ًمٚمٌٞمع أو اًمتقزيع، اؾمؿ اعمٕمٜمل وًم٘مٌف : 24ادادة 

ف وُمٙم٤من والدشمف سم٤مًمتٍميح، اًمذي يًٚمؿ ًمف ومقرا دون ُم٘م٤مسمؾ وصؾ وُم٘مر ؾمٙمٜمف وؾمٜم

 سم٤مًمؽمظمٞمص ًمف.

 .افباب افرابع: اإليداظات اخلاصة وادسموفقة وافتصحقح وحؼ افرد

 .افػصؾ األول: اإليداظات اخلاصة

أقماله، قمٜمد  10جي٥م أن شمٙمقن اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م يمام هل حمددة ذم اعم٤مدة : 25ادادة 

( ٟمًخ أظمرى 10( ٟمًخ ًمدى وزارة اإلقمالم وقمنم )10ع ذم قمنم )شمقزيٕمٝم٤م ُمقوع إيدا

ًمدى اعمٙمت٦ٌم اًمقـمٜمٞم٦م، شمٙمقن ُمقىمٕم٦م ُمـ ُمدير اًمٜمنمي٦م، سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اإلضمراءات اعمٕمرووم٦م 

 سم٤مإليداع اًم٘م٤مٟمقين اًمتل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.

أو إمم اًمتقزيع  جي٥م أن شمٙمقن اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م اعمقضمٝم٦م إمم اًمٌٞمع: 31ادادة 

 ( ٟمًخ ًمدى وزارة اإلقمالم وذًمؽ ىمٌؾ شمقزيٕمٝم٤م.10اعمج٤مين ُمقوقع إيداع ذم قمنم )

 .افػصؾ افثاين: ادسموفقة

يتحٛمؾ اعمدير وص٤مطم٥م اًمٜمص أو اًمٜم٠ٌم ُم١ًموًمٞم٦م يمؾ ٟمص ُمٙمتقب ذم ٟمنمي٦م : 35ادادة 

طم٘مف ذم  يًتٕمٛمؾ ـ  دوري٦م أو يمؾ ٟم٠ٌم شمٜمنمه اًمقؾم٤مئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م اًمٌٍمي٦م. وجي٥م قمغم يمؾ ُمَ 

ًمٚمح٘مقق اًمدؾمتقري٦م ًمٚمٛمقاـمـ، ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمقـمٜمٞم٦م،  اًمتٕمٌػم قمـ رأيف ـمٌ٘م٤مً 

أن يامرس ذًمؽ وٛمـ أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن. وقمغم اعمدير أن يت٠ميمد ُمـ ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٕمرف قمغم 

 ص٤مطم٥م اًمٜمص ىمٌؾ ٟمنمه.
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شمٌثف جي٥م قمغم ص٤مطم٥م اًمٜمص أو اًمٜم٠ٌم أن يقىمع خمٓمقط ُم٤م يٙمتٌف وشمٜمنمه أو : 32ادادة 

 أقماله. 71اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

يم٤معمدير وص٤مطم٥م اًمٜمص اعمٙمتقب،  يتحٛمؾ ُم١ًمول اعمٓمٌٕم٦م، ُم١ًموًمٞمتف مت٤مُم٤مً : 30ادادة 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 100ُمِمٛمقال ذم اإلـم٤مر اًمذي شمٜمص قمٚمٞمف اعم٤مدة 

 .افػصؾ افثافث: افتصحقح وحؼ افرد

٤مه، جي٥م قمغم ُمدير أي٦م ٟمنمي٦م دوري٦م أن أدٟم 75ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة : 30ادادة 

يدرج جم٤مٟم٤م يمؾ شمّمحٞمح يقضمٝمف إًمٞمف ممثؾ ُمـ ممثكم اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمّمدد أقمامل شمتّمؾ 

 سمقفمٞمٗمتف وشمقرده٤م اًمٜمنمي٦م اعمذيمقرة قمغم ٟمحق ظم٤مـمئ.

سمٙمؾ وصم٤مئؼ اًمتؼمير، ويرؾمؾ إمم  جي٥م أن يٙمقن ـمٚم٥م اًمتّمحٞمح ُمّمحقسم٤مً : 31ادادة 

ومٞمف. وذم طم٤مالت اًمتٜم٤مزع سمخّمقص صح٦م اًمقىم٤مئع اًمقاردة ذم  ُمدير اًمٜمنمي٦م ًمٚمٜمٔمر واًم٨ٌم

اًمٜمنمي٦م، حي٤مل ـمٚم٥م اًمتّمحٞمح قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمقصٞم٦م ًمٚم٨ٌم ومٞمف، ىمٌؾ إطم٤مًم٦م اعمقوقع قمغم 

 اًم٘مْم٤مء، إذا ًمزم األُمر.

جي٥م أن يٜمنم شمّمحٞمح ُم٤م ورد ظمٓم٠م ذم اعمٙم٤من ذاشمف وذم أضمؾ أىمّم٤مه قمنمة : 32ادادة 

ٚمؿ اًمتّمحٞمح سم٤مًمٜم٦ًٌم ألي٦م صحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م وذم اًمٕمدد اعمقازم ُمـ شم٤مريخ شمً ( أي٤مم اقمت٤ٌمراً 10)

 ًمتًٚمؿ اًمتّمحٞمح سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدوري٤مت األظمرى.

ُمـ اإلقمالن اخل٤مص سم٤معم٤ٌمدئ  5سم٤معم٤مدة  اًمتّمحٞمح طمؼ دوزم ُمٕمؽمف سمف قمٛمالً : 33ادادة 

األؾم٤مؾمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛم٤ًممه٦م أضمٝمزة اإلقمالم ذم شمٕمزيز اًمًالم واًمتٗم٤مهؿ اًمدوزم وذم حم٤مرسم٦م 

 دقم٤مي٦م اًمٕمدائٞم٦م واًمٕمٜمٍمي٦م وٟمٔم٤مم اًمتٛمٞمٞمز اًمٕمٜمٍمي.اًم

أقماله وٛمـ  77يامرس احلؼ اًمدوزم ذم اًمتّمحٞمح اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة : 34ادادة 

 إـم٤مر ُمٌدأ اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ.
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أدٟم٤مه. جي٥م قمغم ُمدير أي٦م ٟمنمي٦م دوري٦م أن  81ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة : 35ادادة 

أي ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو اقمت٤ٌمري يم٤من ُم٘مّمقدا سمٜم٠ٌم وىم٤مئع يدرج جم٤مٟم٤م يمؾ رد يقضمٝمف إًمٞمف 

 ُمٖمٚمقـم٦م أو ادقم٤مءات ص٤مدرة قمـ ؾمقء ٟمٞم٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٚمحؼ سمف رضرا ُمٕمٜمقي٤م أو ُم٤مدي٤م.

إذا يم٤من اًمِمخص اعم٘مّمقد سم٤مؾمٛمف ذم اًمٜم٠ٌم حمؾ اًمٜمزاع، ويم٤من ُمتقومٞم٤م أو : 41ادادة 

ممثٚمف اًمنمقمل أو  قم٤مضمزا قمـ اًمرد أو ُمٜمٕمف ُم٤مٟمع ُمنموع، يٛمٙمـ أن ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ًمٚمرد،

 أصقًمف، أو ومروقمف، أو أىم٤مرسمف األىمرسمقن، طم٥ًم األؾمٌ٘مٞم٦م.

 يٛمٙمـ أن يرومض ٟمنم اًمرد ذم احل٤مالت اآلشمٞم٦م:: 45ادادة 

  ُمتك سمدا واوح٤م أن اًمٜم٠ٌم اعمٜمِمقر مل يٜمؾ ُمـ ذف وال ُمـ ؿمٝمرة وال ُمـ طم٘مقق

 وُمّم٤مًمح اًمِمخص اعم٘مّمقد.

 .ُمتك يم٤من اًمرد يٛمس ذف اًمّمح٤مذم أو ؿمخّم٤م آظمر 

 يم٤من اًمرد خم٤مًمٗم٤م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، ويٛمس سم٤مألظمالق أو يم٤من يِمٙمؾ ذم طمد ذاشمف  ُمتك

 خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن.

 .ُمتك يم٤من اًمرد ُمـ ؿم٠مٟمف اًمٜمٞمؾ ُمـ أُمـ اًمٌالد وُمّم٤محلٝم٤م 

  ُمتك ؾمٌؼ ًمرد أن ٟمنم سمٓمٚم٥م ُمـ أطمد األؿمخ٤مص اعم٠مذون هلؿ واعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ

 أقماله. 80ذم اعم٤مدة 

يمثر ظمالل األي٤مم اًمثامٟمٞم٦م اًمتل شمكم شم٤مريخ شمًٚمٛمف جي٥م أن يٜمنم اًمرد قمغم األ: 42ادادة 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمحٞمٗم٦م اًمٞمقُمٞم٦م، وذم اًمٕمدد اًمذي يكم شم٤مريخ شمًٚمؿ اًمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدوري٤مت 

 األظمرى.

جي٥م أن يٙمقن اًمرد ُمـ ٟمٗمس طمجؿ اعم٘م٤مًم٦م وجي٥م أن يٜمنم ذم اعمٙم٤من ذاشمف، : 40ادادة 

 وسمٜمٗمس طمروف اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمتل ـمٌع هب٤م اًمٜمص اًمذي أصم٤مره.

يٛمٙمـ أن يامرس طمؼ اًمرد واًمتّمحٞمح طمٞم٤مل ٟم٠ٌم ٟمنمشمف اًمّمح٤موم٦م اعمّمقرة : 40ادادة 

 83إمم  79أو اإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزة اًمقـمٜمٞم٦م سمٜمٗمس اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد ُمـ 
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أقماله. جي٥م أن يدرج اًمرد أو اًمتّمحٞمح ذم اًمٜمنمي٤مت ذات األمهٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ُمع وضمقب 

 إدراضمف. حتٛمؾ اجلٝم٤مز اًمّمحٗمل اعم٘مّمقد ٟمٗم٘م٦م

 .افباب اخلامس: األحؽام اجلزائقة

 .افػصؾ األول: خمافػات ظامة

 500أقماله، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمـ  17يمؾ خم٤مًمٗم٦م ألطمٙم٤مم اعم٤مدة : 41ادادة 

 دج وسم٢مي٘م٤مف اًمٜمنمي٦م سمّمقرة ُم١مىمت٦م أو هن٤مئٞم٦م. 5000إمم 

أقماله،  15اعم٤مدة يمؾ ُمدير ألي٦م ٟمنمي٦م ُمـ اًمٜمنمي٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم : 42ادادة 

يتٚم٘مك سم٤مؾمٛمف اخل٤مص أو حل٤ًمب اًمٜمنمي٦م سمّمقرة ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة، أُمقاال أو ُمٜم٤مومع 

ُمـ هٞمئ٦م قمٛمقُمٞم٦م أو ظم٤مص٦م أضمٜمٌٞم٦م ُم٤مقمدا األُمقال اعمقضمٝم٦م ًمدومع االؿمؽمايم٤مت واإلؿمٝم٤مر 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 120ووم٘م٤م ًمألؾمٕم٤مر واألٟمٔمٛم٦م اًم٤ًمري٦م اعمٗمٕمقل، يٕم٤مىم٥م ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 

أقماله،  22ذم طم٤مل اإلظمالل سمنمط ُمـ اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة : 43ادة اد

ك ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُمـ ـٝمر إًمــ ؿمـس ُمـيٕم٤مىم٥م اعمدير وقمْمق اهلٞمئ٦م االؾمتِم٤مري٦م اعمٕمٜمل، سم٤محلٌ

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 15000إمم  1500

 32و 31و 27و 25و 24 اعمقاد ـ االطمتٙم٤مرات اًمتل شم١مؾمًٝم٤مـؾ ُمـؾ ٟمٞمـيم: 44ادادة 

دج إمم  5000ـ ـ٦م ُمـ٦م وسمٖمراُمـك ؾمٜمــ ؿمٝمر إًمـس ُمـ٦م سم٤محلٌـٌف ًمٕم٘مقسمـأقماله، يٕمرض ص٤مطم

 دج ُمع ُمّم٤مدرة اًمٌمء حمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م. 20000

أقماله، شمٙمقن ُمقوقع شمِمٝمػم ُمـ ىمٌؾ  46يمؾ خم٤مًمٗم٦م ُمتٕمٛمدة ألطمٙم٤مم اعم٤مدة : 45ادادة 

د اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م، اعم١مؾم٦ًم اإلقمالُمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م. ويمؾ شمٙمرار ًمٚمتٍمف اعمتٕمٛم

دج، دون اإلظمالل سم٤مإلضمراءات اًمت٠مديٌٞم٦م.  10000دج إمم  2000يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف سمٖمراُم٦م ُمـ 

ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  همػم أن رومع اًمدقمقى أُم٤مم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ال يتؿ إال سمٕمد ُمقاوم٘م٦م اًمًٚمٓم٦م اًمقصٞم٦م

 اإلقمالُمٞم٦م.
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، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٖمراُم٦م ُمـ أقماله 62و 61و 60يمؾ خم٤مًمٗم٦م ألطمٙم٤مم اعمقاد : 51ادادة 

دج، دون اإلظمالل سم٤معمت٤مسمٕم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م والؾمٞمام اعمت٤مسمٕم٤مت اًمٜم٤مدم٦م  20000دج إمم  1000

قمـ أي اٟمتٝم٤مك ًم٘م٤مٟمقن اجلامرك، إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمنمي٤مت اعمًتقردة أو اعمٌٞمٕم٦م أو اعمٛمٜمقطم٦م جم٤مٟم٤م 

 خم٤مًمٗم٦م ألطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن.

عمج٤مين ًمٚمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م اعمٛمٜمقع يٕم٤مىم٥م قمغم اًمٌٞمع أو اًمتقزيع ا: 55ادادة 

دج إمم  1000اؾمتػماده٤م وٟمنمه٤م ذم اجلزائر سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُمـ 

 دج دون اإلظمالل سمتٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن اجلامرك. 10000

يمؾ ُمـ يًتٔمٝمر سمتٍميح ظم٤مـمئ سمّمدد اًمتجقل ًمٚمٌٞمع اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم : 52ادادة 

ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت.  ٤223مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة أقماله، يتٕمرض ًمٚمٕم٘مقسم 67اعم٤مدة 

أقماله، قمٜمد يمؾ ـمٚم٥م، خم٤مًمٗم٦م  68ويِمٙمؾ قمدم االؾمتٔمٝم٤مر سم٤مًمقصؾ اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اعم٤مدة 

دج، أو سم٢مطمدى  1000دج إمم  100يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمّم٤مدرة اًمٜمنمي٦م، وسمٖمراُم٦م ُمـ 

 اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط.

، أو شمقزيع ٟمنمي٤مت دوري٦م خم٤مًمٗم٦م يمؾ سم٤مئع ُمتجقل، ويمؾ ُمقزع يتٕمٛمد سمٞمع: 50ادادة 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 96ألطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن، يٕم٤مىم٥م ـمٌ٘م٤م ألطمٙم٤مم اعم٤مدة 

أقماله،  69يٕم٤مىم٥م قمغم قمدم االُمتث٤مل ًمإليداع اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة : 50ادادة 

دج، دون اإلظمالل سم٤معمت٤مسمٕم٤مت اجلزائٞم٦م األظمرى، إذا  5000دج إمم  1000سمٖمراُم٦م ُمـ 

 اًمٜمنمي٤مت اعمقزقم٦م خم٤مًمٗم٦م ألطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن.يم٤مٟم٧م 

أقماله، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمّم٤مدرة اًمٜمنمي٦م  70يمؾ خم٤مًمٗم٦م ألطمٙم٤مم اعم٤مدة : 51ادادة 

 دج. 10000دج إمم  1000وسمٖمراُم٦م ُمـ 

يمؾ رومض أو شم٠مظمػم همػم ُمؼمر ًمٜمنم اًمتّمحٞمح اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدشملم : 52ادادة 

 دج. 5000دج إمم  500ُمـ أقماله، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف سمٖمراُم٦م  75و 74



 

91 

أقماله،  82يمؾ رومض أو شم٠مظمػم همػم ُمؼمر إلدراج اًمرد، ـمٌ٘م٤م ألطمٙم٤مم اعم٤مدة : 53ادادة 

 دج. 2000دج إمم  200يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف سمٖمراُم٦م ُمـ 

ًمٚمِمخص اعمٕمٜمل ذم طم٤مًم٦م رومض إدراج أو ٟمنم اًمتّمحٞمح، أن يرومع دقمقى : 54ادادة 

ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمغ  ، اسمتداءً ( يقُم٤مً 30صملم )إمم رئٞمس اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م إىمٚمٞمٛمٞم٤م ذم فمرف صمال

 رومض اإلدراج أو اًمٜمنم.

( 10ذم طم٤مًم٦م رومض ٟمنم اًمرد أو اًمتّمحٞمح شم٨ٌم اعمحٙمٛم٦م ذم األي٤مم اًمٕمنمة ): 55ادادة 

ُمـ شم٤مريخ ـمٚم٥م احلْمقر أو االؾمتدقم٤مء، سمٜم٤مء قمغم شم٘مديؿ دقمقى ُمـ اعمٕمٜمل، وإذا ُم٤م طمٙمٛم٧م 

ُمر سمٜمنم اًمرد أو اًمتّمحٞمح واضم٥م اًمتٜمٗمٞمذ اعمحٙمٛم٦م ًمّم٤مًمح اعمدقمك، يٙمقن احلٙمؿ اًمذي ي٠م

وذًمؽ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمـ ؾمٌؾ اًمٓمٕمـ. وذم طم٤مًم٦م االؾمتئٜم٤مف، يتؿ اًم٨ٌم ذم 

 ( أي٤مم، اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اًمتٍميح اعمدمم سمف ًمدى يم٤مشم٥م اًمْمٌط.10اًم٘مْمٞم٦م ذم فمرف قمنمة )

ٕمد ؾمٜم٦م شمٜم٘ميض اًمدقمقى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٓمٚم٥م ٟمنم شمّمحٞمح أو رد سم٤مًمت٘م٤مدم، سم: 511ادادة 

 واطمدة، اسمتداء ُمـ شم٤مريخ ٟمنم اعم٘م٤مل اعمٕمؽمض قمٚمٞمف.

 .افػصؾ افثاين: خمافػات بقاشطة افصحاؾة

يمؾ ُمـ يتٕمٛمد ٟمنم أو إذاقم٦م أظم٤ٌمر ظم٤مـمئ٦م أو ُمٖمرو٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م اعم٤ًمس : 515ادادة 

( 3( أؿمٝمر إمم صمالث )6سم٠مُمـ اًمدوًم٦م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م واظمتٞم٤مراهت٤م، يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمت٦م )

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 20000دج إمم  ٦5000م ُمـ ؾمٜمقات وسمٖمراُم

ال جيقز رومع دقمقى ىمْم٤مئٞم٦م، قمغم اًمّمح٤مذم إال سمٕمد شم٠ميمد اهلٞمئ٦م اعمٕمٜمٞم٦م، : 512ادادة 

سم٤محلزب أو وزارة اإلقمالم ُمـ صح٦م اًمتٝمٛم٦م، همػم أٟمف جيقز رومع دقمقى ىمْم٤مئٞم٦م ذم فمرف 

٤مًم٦م قمدم اىمتٜم٤مع اًمٓمرف أو األـمراف ُمـ شم٤مريخ شم٘مديؿ اًمتٔمٚمؿ ذم طم اسمتداءً  ( يقُم٤مً 30صمالصملم )

ص٤مطم٦ٌم اًمدقمقى، سم٘مرار اهلٞمئ٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م أو إذا مل شمٗمّمؾ هذه اهلٞمئ٦م ذم 

 ُمقوقع اًمتٔمٚمؿ اعمقضمف إًمٞمٝم٤م.
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ل صدر قمٜمٝم٤م ـ٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمتـر اعم١مؾمًـك ُمديـك إًمـيقضمف اًمِمٙمقى اعمدقم: 510ادادة 

 ؼم، وشمتْمٛمـ هذه اًمِمٙمقى:ـاخل

  ًُمـ اًمٓمرف أو األـمراف اعمٕمٜمٞم٦م. ُمقىمٕم٤مً  ـمٚم٤ٌم 

  ًيتْمٛمـ ـمرق دم٤موز اًمًٚمٓم٦م واٟمتٝم٤مك أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن. قمرو٤م 

  أقماله. 10اًمٜمنمي٦م اعمٓمٕمقن ومٞمٝم٤م، يمام هل حمددة ذم اعم٤مدة 

 ُمٗمّمال حيدد اًمٓمرف أو األـمراف اعمٕمٜمٞم٦م ويتٜم٤مول فمروف اًمتٝمٛم٦م اعمزقمقُم٦م. اً شم٘مرير 

 .اًمقصم٤مئؼ اًمتل يٜمقي اعمدقمك اؾمتٔمٝم٤مره٤م 

ال جيقز إصدار قم٘مقسم٦م شم٠مديٌٞم٦م ذم طمؼ اًمّمحٗمل اعمحؽمف، ذم احل٤مالت : 510ادادة 

أقماله، إال سمٕمد أن شمًتدقمٞمف اهلٞمئ٦م اعمختّم٦م وشمًتٛمع إًمٞمف.  103اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

( قمـ احت٤مد 2ممثؾ أو ممثٚملم اصمٜملم ) ةٚمّمح٤مذم اعمحؽمف اعمٕمٜمل، أن يٓمٚم٥م ُم٤ًمقمدًمويٛمٙمـ 

 ٜمد اؾمتج٤مسمتف ًمالؾمتدقم٤مء.اًمّمح٤مومٞملم اجلزائريلم قم

أقماله، ٟم٠ٌم أو  4يمؾ ُمـ يٜمنم أو يذيع، سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة : 511ادادة 

وصمٞم٘م٦م شمِمٙمؾ ها ُمـ األهار اًمٕمًٙمري٦م، يتٕمرض ًمٚمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد ُمـ 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 69إمم  67

صقرة أو ذيط خم٤مًمػ ًممداب يٕم٤مىم٥م قمغم ٟمنم أو إذاقم٦م أي ٟم٠ٌم أو : 512ادادة 

أقماله، ويمذًمؽ خم٤مًمٗم٦م  4اًمٕم٤مُم٦م وحلًـ األظمالق سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

ُمٙمرر ُمـ ىم٤مٟمقن  333أقماله، سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة  21أطمٙم٤مم اعم٤مدة 

 اًمٕم٘مقسم٤مت.

 يمؾ ٟمنم ألظم٤ٌمر أو وصم٤مئؼ شمتْمٛمـ اعم٤ًمس سم٠مهار اًمتح٘مٞمؼ األومم: 513ادادة 

أقماله، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٖمراُم٦م ُمـ  4ًمٚمجٜم٤مي٤مت واجلٜمح سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

 دج. 2000دج إمم  100
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دج قمغم يمؾ ٟمنم سم٠مي٦م  10000دج إمم  500يٛمٜمع ويٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ : 514ادادة 

وؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ، ًمّمقر، أو رؾمقم، ُمـ ؿم٠مهن٤م اًمتذيمػم سمٙمؾ، أو سمجزء ُمـ فمروف 

ُمـ  342إمم  333وُمـ  236إمم  ٤285مي٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد ُمـ اجلٜمح، أو اجلٜم

 ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت.

يٛمٜمع ٟمنم أي ٟمص أو أي٦م صقرة هبقي٦م أو ؿمخّمٞم٦م اًم٘مٍم اًمذيـ يؽميمقن : 515ادادة 

واًمدهيؿ أو وًمٞمٝمؿ أو اًمِمخص أو اعم١مؾم٦ًم اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٙمٚمٗم٦م سمرقم٤ميتٝمؿ أو اًمتل ائتٛمٜم٧م 

دج إمم  ٤200مئؾ اًمٜمنم، ويٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ سمٖمراُم٦م ُمـ قمٚمٞمٝمؿ وذًمؽ سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم

قمغم رظمّم٦م أو ـمٚم٥م ُمٙمتقب ُمـ األؿمخ٤مص  دج، إال إذا يم٤من اًمٜمنم ىمد شمؿ سمٜم٤مءً  5000

 اًم٘م٤مئٛملم سمرقم٤ميتٝمؿ.

ويمؾ ٟمنم سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ألي ٟمص أو شمّمقير يتٕمٚمؼ هبقي٦م اعمٜمتحريـ اًم٘مٍم، 

 اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م.يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف سمٜمٗمس اًمٖمراُم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم 

يٛمٜمع ٟمنم ومحقى ُمٜم٤مىمِم٤مت دارت ذم ضمٚم٦ًم ُمٖمٚم٘م٦م سم٘مرار ُمـ اجلٝم٦م : 551ادادة 

 دج. 5000دج إمم  200اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ويٕم٤مىم٥م قمغم ذًمؽ سمٖمراُم٦م ُمـ 

يٛمٜمع يمؾ ٟمنم ذم اًمّمحػ ًمٗمحقى ُمٜم٤مىمِم٦م حم٤ميمامت شمتٕمٚمؼ سمدقمقى إصم٤ٌمت : 555ادادة 

 دج. 5000دج إمم  500ذًمؽ سمٖمراُم٦م ُمـ قمقى اًمٓمالق أو اإلضمٝم٤مض، ويٕم٤مىم٥م قمغم داألسمقة أو 

ٝم٤مت اًم٘مْم٤مء اًمٕمًٙمري دون إقمالن اجلٚم٦ًم اعمٖمٚم٘م٦م أن متٜمع جليٛمٙمـ : 552ادادة 

وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ ٟمنم ُمٜم٤مىمِم٤مهت٤م، ويمؾ خم٤مًمٗم٦م ألطمٙم٤مم هذه اعم٤مدة، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٖمراُم٦م 

أو  ( أؿمٝمر،3( أي٤مم إمم صمالصم٦م )10دج، وسم٤محلٌس ُمـ قمنمة ) 40000دج إمم  4000ُمـ 

 سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط.

ٗمزة أو ٚميٛمٜمع اؾمتٕمامل أي ضمٝم٤مز شمًجٞمؾ أو إذاقم٦م صقشمٞم٦م أو آًم٦م شمّمقير ًمٚمت: 550ادادة 

اًمًٞمٜمام أو آًم٦م شمّمقير قم٤مدي٦م قم٘م٥م اومتت٤مح اجلٚم٦ًم اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ويٕم٤مىم٥م قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م سمٖمراُم٦م ُمـ 

 دج، إال إذا رظمّم٧م سمذًمؽ اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م. 6000دج إمم  300
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ألطمٙم٤مم  يٛمٜمع ٟمنم ومحقى ُمداوالت اعمح٤ميمؿ وجم٤مًمس اًم٘مْم٤مء. ويمؾ خم٤مًمٗم٦م: 550 ادادة

 دج. 10000دج إمم  4000اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٖمراُم٦م ُمـ 

يمؾ ُمـ يتقمم اًمدوم٤مع، سمّمقرة ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة، سمجٛمٞمع وؾم٤مئؾ : 551ادادة 

، أو طمريؼ، أو هىم٦م، أو اإلقمالم قمـ اًمقىم٤مئع اعمقصقوم٦م، ُمـ ضمٜم٤مي٦م، أو اهمتٞم٤مل أو هن٥م

شمدُمػم سمٛمتٗمجر أو ووع ُمتٗمجرات ذم األُم٤ميمـ اًمٕمٛمقُمٞم٦م، أو ضمريٛم٦م طمرب أو حم٤موًم٦م اًم٘مٞم٤مم 

دج إمم  5000ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُمـ  5هب٤م، أو ُمرشمٙمٌٞمٝم٤م، يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم 

 دج. 40000

يمؾ حتريض سمجٛمٞمع وؾم٤مئؾ اإلقمالم، قمغم ارشمٙم٤مب اجلٜم٤مي٤مت أو اجلٜمح : 552ادادة 

أقماله، واعمقضمٝم٦م ود أُمـ اًمدوًم٦م، شمٕمرض ُمدير اًمٜمنمي٦م  113اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

وص٤مطم٥م اًمٜمص ذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا يم٤من ًمف ُمٗمٕمقل ذم اًمقاىمع، عمت٤مسمٕم٤مت ضمٜم٤مئٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره ُمتقاـمئ٤م 

ُمع اعمت٥ًٌم ومٞمٝم٤م. وذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا مل يؽمشم٥م قمغم اًمتحريض ٟمت٤مئ٩م ومٕمٚمٞم٦م، يٕم٤مىم٥م اعمدير 

 40000دج إمم  5000س ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس ؾمٜمقات، وسمٖمراُم٦م ُمـ وص٤مطم٥م اًمٜمص سم٤محلٌ

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط.

أقماله، ُمـ ؿم٠مٟمف إحل٤مق  4يمؾ اؾمتٕمامل ًمٚمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة : 553ادادة 

اًمير سم٤مجلٞمش اًمقـمٜمل اًمِمٕمٌل، الؾمٞمام احل٨م قمغم اًمٕمّمٞم٤من، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م 

دج دون اإلظمالل سم٤مألطمٙم٤مم  20000دج إمم  2000ُم٦م ُمـ إمم مخس ؾمٜمقات وسمٖمرا

ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت، ُمتك يم٤من اًمٜم٠ٌم اعمٜمِمقر ُمـ ؿم٠مٟمف  75و 74اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم 

اإلرضار سمٛمّم٤مًمح اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل، ويمذًمؽ األُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمؾ حتريض قمغم اًمٕمّمٞم٤من يقضمف 

 إمم اخل٤موٕملم ًمٚمخدُم٦م اًمقـمٜمٞم٦م.

 .افسؾطة افعؿقمقة وادقاضـافػصؾ افثافث: محاية 

٤مٟم٦م اعمتٕمٛمدة اعمقضمٝم٦م إمم رئٞمس اًمدوًم٦م اًمتل شمرشمٙم٥م ـهك اإلـيٕم٤مىم٥م قمٚم: 554ادادة 

أقماله، سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمريـ إمم ؾمٜمتلم  ٤4مدة ـل اعمـسمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م وم

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 30000دج إمم  3000وسمٖمراُم٦م ُمـ 
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ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت، ُمقضمف إمم  296ام هق حمدد ذم اعم٤مدة يمؾ ىمذف، يم: 555ادادة 

أقمْم٤مء اًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلٙمقُم٦م، أو إمم اعم١مؾم٤ًمت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمحزب واًمدوًم٦م 

 4قمغم ُمًتقى اًمؽماب اًمقـمٜمل، أو إمم ممثٚمٞمٝم٤م، سمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

دج إمم  3000م إمم ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُمـ ( أي٤م10أقماله، يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف سم٤محلٌس ُمـ قمنمة )

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 10000

يمؾ ُمـ أه٤من سم٤مًم٘مقل، أو اإلؿم٤مرة، أو اًمتٝمديد، اًمّمح٤مذم اعمحؽمف ذم أصمٜم٤مء : 521ادادة 

(، 2( أي٤مم إمم ؿمٝمريـ )10عمٝمٜمتف، أو سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٘مٞم٤مم هب٤م، يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ قمنمة ) تفمم٤مرؾم

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 5000دج إمم  1000وسمٖمراُم٦م ُمـ 

ال يِمٙمؾ اًمٜم٘مد اًمٌٜم٤مء اًمراُمل إمم حتًلم شمٜمٔمٞمؿ اعمّم٤مًمح اًمٕمٛمقُمٞم٦م وؾمػمه٤م : 525ادادة 

 ضمريٛم٦م ُمـ ضمرائؿ اًم٘مذف.

ه٤مٟم٦م اعمتٕمٛمدة اعمقصقوم٦م أقماله، يٕم٤مىم٥م قمغم اإل 3ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة : 522ادادة 

أقماله، طمٞم٤مل رؤؾم٤مء اًمدول  4اعم٤مدة  اًمتل شمرشمٙم٥م سمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم

ك ـدج إًم 3000ك ؾمٜم٦م، وسمٖمراُم٦م ُمـ ــ ؿمٝمر إًمـوأقمْم٤مء احلٙمقُم٤مت األضمٜمٌٞم٦م سم٤محلٌس ُم

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 30000

أقماله،  4يمؾ إه٤مٟم٦م شمرشمٙم٥م سمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة : 520ادادة 

قُم٤مؾمٞم٦م األظمرى اعمتٕمٛمدة ًمدى طمٙمقُم٦م طمٞم٤مل رؤؾم٤مء اًمٌٕمث٤مت وأقمْم٤مء اًمٌٕمث٤مت اًمدسمٚم

( أي٤مم إمم 10اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلٌس ُمـ قمنمة )

 دج، أو سم٢مطمدى اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 1000دج إمم  300ؾمٜم٦م، وسمٖمراُم٦م ُمـ 

يٕم٤مىم٥م قمغم اًم٘مذف واًمِمتؿ اًمٚمذيـ يرشمٙم٤ٌمن سمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص : 520ادادة 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 299و 298أقماله، ذم طمؼ اعمقاـمٜملم، ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدشملم  4اعم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ذم 

ال يٕمد اًمٜم٘مد اهل٤مدف واعمقوققمل اًمّم٤مدر سمداومع ُمـ احلرص قمغم حتًلم : 521ادادة 

وشمرىمٞم٦م اًمٗمرد اًمذي ال ي٘مدح ذم ذف وذم اقمت٤ٌمر اًمِمخص ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمـ ىمٌٞمؾ 

 ضمرائؿ اًم٘مذف.
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٦م ـ٧م اًمقاىمٕمـؽمف هب٤م، إال إذا يم٤مٟمـذف ُمٕمـٕم٦م اًم٘مـ٤ٌمت دًمٞمؾ واىمطمري٦م إصم: 522ادادة 

 اعمراضمٕم٦م. ٝم٤م، أو ُمٜم٘مْمٞم٦م، أو ُمٚمٖم٤مة، سمحٙمؿ إقم٤مدة االقمت٤ٌمر أوـٗمك قمٜمـٗم٦م ُمٕمـؾ خم٤مًمـاعمٜمًقسم٦م شمِمٙم

ػم أن ٟمص اًمٗم٘مرة أقماله، ـقن. همـذا اًم٘م٤مٟمـٗم٦م هلـ٤مم اعمخ٤مًمـع األطمٙمـشمٚمٖمك مجٞم: 523ادادة 

 اًمٜمّمقص اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اعمًتٛمدة ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن.٤م ُمع صدور يٓمٌؼ شمدرجيٞم  

يٜمنم هذا اًم٘م٤مٟمقن ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م : 524ادادة 

 .1982ومؼماير ؾمٜم٦م  6اعمقاومؼ  1402رسمٞمع اًمث٤مين قم٤مم  12اًمِمٕمٌٞم٦م. طمرر سم٤مجلزائر ذم 
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 المبحج الثلهَ

 1990قلهٌن اإلعالن 
(1)

 

 .ظامةافباب األول: أحؽام 

 حيدد هذا اًم٘م٤مٟمقن ىمقاقمد وُم٤ٌمدئ مم٤مرؾم٦م طمؼ اإلقمالم.: 15ادادة 

يم٤مُمٚم٦م وُمقوققمٞم٦م،  ـمالع سمٙمٞمٗمٞم٦ماحلؼ ذم اإلقمالم جيًده طمؼ اعمقاـمـ ذم اال: 12ادادة 

قمغم اًمقىم٤مئع واآلراء اًمتل هتؿ اعمجتٛمع قمغم اًمّمٕمٞمديـ اًمقـمٜمل واًمدوزم وطمؼ ُمِم٤مريمتف ذم 

، 36، 35اإلقمالم سمٛمامرؾم٦م احلري٤مت األؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمتٗمٙمػم واًمرأي واًمتٕمٌػم ـمٌ٘م٤م ًمٚمٛمقاد: 

 ُمـ اًمدؾمتقر. 40، و39

، وُم٘متْمٞم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يامرس طمؼ اإلقمالم سمحري٦م ُمع اطمؽمام يمراُم٦م اًمِمخّمٞم٦م : 10ادادة 

 اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واًمدوم٤مع اًمقـمٜمل.

 ُمـ ظمالل ُم٤م ي٠ميت: يامرس احلؼ ذم اإلقمالم ظمّمقص٤مً : 10ادادة 

 .قمٜم٤مويـ اإلقمالم وأضمٝمزشمف ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم 

 .اًمٕمٜم٤مويـ واألضمٝمزة ذم اًمتل متتٚمٙمٝم٤م أو شمٜمِمئٝم٤م اجلٛمٕمٞم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اًمًٞم٤مد 

 ؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞمقن واعمٕمٜمقيقن اخل٤موٕمقن اًمٕمٜم٤مويـ واألضمٝمزة اًمتل يٜمِمئٝم٤م األ

 ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري.

  يمت٤ميب أو إذاقمل صقيت أو شمٚمٗمزي. اشمّم٤ملويامرس ُمـ ظمالل أي ؾمٜمد 

شمِم٤مرك قمٜم٤مويـ اإلقمالم وأضمٝمزشمف اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م ذم ازده٤مر اًمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م : 11ادادة 

تٓمقر اًمتٙمٜمقًمقضمل وذم شمقومػم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمقاـمٜمقن ذم جم٤مل اإلقمالم واالـمالع قمغم اًم

 واًمث٘م٤موم٦م واًمؽمسمٞم٦م واًمؽمومٞمف ذم إـم٤مر اًم٘مٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م وشمرىمٞم٦م احلقار سملم صم٘م٤موم٤مت اًمٕم٤ممل، ـمٌ٘م٤مً 

 ُمـ اًمدؾمتقر. 09، و08، 03، 02ًمٚمٛمقاد: 

                                                           

، اعمتٕمٚمؼ 1990أسمريؾ ؾمٜم٦م  3اعمقاومؼ ًمـ  1410رُمْم٤من قم٤مم  8اعم١مرخ ذم  07-90ّمدر: ىم٤مٟمقن رىمؿ: اعم (1)

 سم٤مإلقمالم.
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ُمـ شم٤مريخ  شمّمدر اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اسمتداءً : 12ادادة 

اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمخّمّم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع صدور هذا اًم٘م٤مٟمقن. همػم أٟمف يٛمٙمـ إصدار 

اًمقـمٜمل أو اًمدوزم أو اًمٜمنمي٤مت اعمتخّمّم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت األضمٜمٌٞم٦م سمٕمد اؾمتِم٤مرة اعمجٚمس األقمغم 

 ًمإلقمالم.

قمغم ىمرار ُمٕمٚمؾ ُمٜمف ُمٜمع اؾمتٕمامل ًمٖم٦م  يٛمٙمـ اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم سمٜم٤مءً : 13ادادة 

اًمٓمٕمـ ذم هذا اًم٘مرار أُم٤مم اًمٖمروم٦م أضمٜمٌٞم٦م ُمـ ىمٌؾ ٟمنمي٤مت دوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم. ويٛمٙمـ 

 اإلداري٦م ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م.

شمٜمٔمؿ قمٜم٤مويـ اإلقمالم وأضمٝمزشمف ذم جم٤مل اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م متٞمزه٤م : 14ادادة 

قمـ أقمامل اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمتقزيع. ويٜمٔمؿ اإلٟمت٤مج اًمث٘م٤مذم واًمٗمٜمل واإلقمالُمل ذم جم٤مل اإلذاقم٦م 

 ؼماُم٩م واًم٨ٌم.واًمتٚمٗمزة سمٙمٞمٗمٞم٦م متٞمزه قمـ وفم٤مئػ شمًٞمػم اًم

ًمٚمحٙمقُم٦م أن شمؼمُم٩م أو شم٨ٌم أو شمٜمنم ذم أي وىم٧م اًمتٍمحي٤مت واًمٌٞم٤مٟم٤مت : 15ادادة 

اعمٙمتقسم٦م أو اعمٜمٓمقىم٦م أو اعمتٚمٗمزة اًمتل شمراه٤م رضوري٦م، قمغم أن يٕمٚمـ أهن٤م ص٤مدرة قمـ احلٙمقُم٦م. 

وجي٥م أن ال يِمٙمؾ هذا احلؼ سم٠مي طم٤مل ىمٞمدا حلري٦م اًمتٕمٌػم ًمٚمج٤من اًمتحرير ذم اًمٕمٜم٤مويـ 

 ٝمزة اعمٕمٜمٞم٦م.واألضم

 .افباب افثاين: تـظقؿ ادفـة

 .افػصؾ األول: افعـاويـ واألجفزة افتابعة فؾؼطاع افعام

جي٥م قمغم أضمٝمزة اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم وقمٜم٤مويٜمف أن ال شمدظمؾ ذم احل٤ًٌمن، ُمٝمام شمٙمـ : 51ادادة 

اًمٔمروف واًمت٠مصمػمات واالقمت٤ٌمرات اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن ختؾ سمٛمّمداىمٞم٦م اإلقمالم. ويتٕملم 

 أن شمْمٛمـ اعم٤ًمواة ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمٌػم قمـ شمٞم٤مرات اًمرأي واًمتٗمٙمػم.قمٚمٞمٝم٤م 

ٚمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م اًمتل ًمذم طم٤مًم٦م اًمٗمّمؾ سملم اًمٜمنم واًمتحرير واًمٓمٌع يٛمٙمـ : 55ادادة 

متٚمؽ اًمٕمٜمقان أو اجلٝم٤مز ذم اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم، أن شمتٜم٤مزل ًمٚمّمح٤مومٞملم 
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اًمٕمٜمقان قمـ طمّم٦م ذم رأس ُم٤مل اًمٕمٜمقان ذم طمدود  اعمحؽموملم اًمدائٛملم اًمٕم٤مُمٚملم سمٜمٗمس

 ( سمنمط أن يٜمتٔمٛمقا ذم ذيم٦م ُمدٟمٞم٦م ًمٚمٛمحرريـ.3/1اًمثٚم٨م )

شمٜمٔمؿ أضمٝمزة اإلذاقم٦م اًمّمقشمٞم٦م واًمتٚمٗمزة وويم٤مًم٦م اًمتّمقير اإلقمالُمل وويم٤مًم٦م : 52ادادة 

 األٟم٤ٌمء اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ذم ؿمٙمؾ ُم١مؾم٤ًمت قمٛمقُمٞم٦م ذات ـم٤مسمع صٜم٤مقمل ودم٤مري ـمٌ٘م٤مً 

اعمِم٤مر إًمٞمف  1988يٜم٤مير ؾمٜم٦م  12اعم١مرخ ذم  01 – 88ُمـ اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  47و 44شملم ًمٚمامد

 أقماله.

شمتقمم أضمٝمزة اإلذاقم٦م اًمّمقشمٞم٦م اعمًٛمققم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ذم ىمٜم٤مهت٤م : 50ادادة 

اعمتخّمّم٦م ذم سم٨م اًمث٘م٤موم٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م اًمتٙمٗمؾ سم٤مؾمتٕمامل يمؾ اًمٚمٝمج٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م ًمٚمتٌٚمٞمغ 

واًم٘مٞمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمجتٛمع اجلزائري. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت  وشمرؾمٞمخ اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م

 شمٓمٌٞمؼ هذا اإلضمراء قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

 .افػصؾ افثاين: إصدار افـؼيات افدورية

إصدار ٟمنمي٦م دوري٦م طمر همػم أٟمف يِمؽمط، ًمتًجٞمٚمف ورىم٤مسم٦م صحتف، شم٘مديؿ : 50ادادة 

دور اًمٕمدد األول. يًجؾ ُمـ ص ( يقُم٤مً 30شمٍميح ُمًٌؼ ذم فمرف ال ي٘مؾ قمـ صمالصملم )

اًمتٍميح ًمدى ويمٞمؾ اجلٛمٝمقري٦م اعمختص إىمٚمٞمٛمٞم٤م سمٛمٙم٤من صدور اًمٜمنمي٦م وي٘مدم اًمتٍميح 

 ذم ورق خمتقم يقىمٕمف ُمدير اًمٜمنمي٦م، ويًٚمؿ ًمف وصؾ سمذًمؽ ذم احللم.

وجي٥م أن يِمتٛمؾ اًمقصؾ قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هبقي٦م اًمٜم٤مذ واًمٓم٤مسمع، وُمقاصٗم٤مت 

 اعمقاد اآلشمٞم٦م:اًمٜمنمي٦م يمام شمٜمص قمغم ذًمؽ 

شمٕمتؼم ٟمنمي٦م دوري٦م، ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن، يمؾ اًمّمحػ واعمجالت سمٙمؾ : 51ادادة 

 أٟمقاقمٝم٤م واًمتل شمّمدر ذم ومؽمات ُمٜمتٔمٛم٦م. شمّمٜمػ اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م إمم صٜمٗملم:

 .اًمّمحػ اإلظم٤ٌمري٦م اًمٕم٤مُم٦م 

 .اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمتخّمّم٦م 



 

100 

٘م٤مٟمقن اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م، اًمتل شمٕمتؼم صحػ إظم٤ٌمري٦م قم٤مُم٦م سمٛمٗمٝمقم هذا اًم: 52ادادة 

 ًمإلقمالم طمقل األطمداث اًمقـمٜمٞم٦م أو اًمدوًمٞم٦م واعمقضمٝم٦م إمم اجلٛمٝمقر. شمِمٙمؾ ُمّمدراً 

شمٕمتؼم دوري٤مت ُمتخّمّم٦م، اًمٜمنمي٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمقوققم٤مت ظم٤مص٦م ذم : 53ادادة 

 ُمٞم٤مديـ ُمٕمٞمٜم٦م.

قن جي٥م قمغم قمٜم٤مويـ اإلقمالم وأضمٝمزشمف أن شمؼمر ُمّمدر األُمقال اًمتل يتٙم: 54ادادة 

ُمٜمٝم٤م رأؾمامهل٤م واألُمقال اًميوري٦م ًمتًٞمػمه٤م وشمٍمح سمذًمؽ. يمام جي٥م قمغم يمؾ قمٜمقان أو 

ضمٝم٤مز إقمالُمل حيّمؾ قمغم إقم٤مٟم٦م ُمٝمام يٙمـ ٟمققمٝم٤م، أن يرشمٌط قمْمقي٤م سم٤مهلٞمئ٦م اًمتل شم٘مدم إًمٞمف 

اإلقم٤مٟم٦م ويذيمر هذا االرشم٤ٌمط ُم٤مقمدا اًمٕمٜم٤مويـ واألضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم. 

٤مٟم٤مت ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة ُمـ أي ضمٝم٦م أضمٜمٌٞم٦م، ؿمخّم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤م يم٤مٟم٧م أو يٛمٜمع شمٚم٘مل إقم

 ُمٕمٜمقي٤م، أو طمٙمقُم٦م.

 جي٥م أن يِمتٛمؾ اًمتٍميح قمغم ُم٤م ي٠ميت:: 55ادادة 

 .هدف اًمٜمنمي٦م 

 .قمٜمقان اًمٜمنمي٦م ووىم٧م صدوره٤م 

 .ُمٙم٤من اًمٜمنمي٦م 

 .اؾمؿ اعمدير وًم٘م٦ٌم وقمٜمقاٟمف 

 .اًمٖمرض اًمتج٤مري ًمٚمٓم٤مسمع وقمٜمقاٟمف 

 .اعم٘م٤مس واًمًٕمر 

 ٦م أو ًمٖم٤مت اًمٜمنمي٦م همػم اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمد االىمتْم٤مء.اًمٚمٖم 

 .اؾمؿ اعم٤مًمؽ وقمٜمقاٟمف 

 .رأؾمامل اًمنميم٦م أو اعم١مؾم٦ًم 

 .ٟمًخ٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن األؾم٤مد ًمٚمنميم٦م أو اعم١مؾم٦ًم 
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 19و 18جي٥م أن يٍمح سم٠مي شمٖمٞمػم يٛمس اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٌٞمٜم٦م ذم اعم٤مدشملم : 21ادادة 

 ( أي٤مم اًمٙم٤مُمٚم٦م اعمقاًمٞم٦م ًمٚمتٖمٞمػم.10)أقماله، ظمالل  14أقماله ًمٚمًٚمٓم٦م اعمذيمقرة ذم اعم٤مدة 

جي٥م قمغم اًمٓم٤مسمع أن يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مذ وصؾ إيداع اًمتٍميح ىمٌؾ أي ٟمنمي٦م : 25ادادة 

 دوري٦م.

 جي٥م أن شمتقومر ذم ُمدير اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م اًمنموط اآلشمٞم٦م:: 22ادادة 

 أن يٙمقن ضمزائري اجلٜمًٞم٦م. .5

 أن يٙمقن راؿمدا ويتٛمتع سمح٘مقىمف اعمدٟمٞم٦م. .2

 سمح٘مقىمف اًمقـمٜمٞم٦م. أن يٙمقن ُمتٛمتٕم٤م .0

 أن يٙمقن ُم١مهال ُمٝمٜمٞم٤م ووم٘م٤م ًمالظمتّم٤مص٤مت. .0

 أن ال يٙمقن ىمد ؾمٌؼ ًمف ؾمٚمقك ُمْم٤مد ًمٚمقـمـ. .1

 أن ال يٙمقن ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف سمحٙمؿ خمؾ سم٤مًمنمف. .2

 جي٥م أن يذيمر ذم يمؾ قمدد ُمـ أي دوري٦م، ُم٤م ي٠ميت: :20ادادة 

 قمٜمقان اؾمؿ ُمدير اًمٜمنمي٦م وًم٘مٌف، واؾمؿ اعم٤مًمؽ وًم٘مٌف، أو أؾمامء اعمالك وأًم٘م٤مهبؿ و

 اًمتحرير واإلدارة.

 .اًمٖمرض اًمتج٤مري ًمٚمٓم٤مسمع وقمٜمقاٟمف 

 .شمقىمٞم٧م اًمٜمنمي٦م وُمٙم٤مهن٤م وؾمٕمره٤م 

 .يمٛمٞم٦م ؾمح٥م اًمٕمدد اًم٤ًمسمؼ 

٦م ـئ٦م شمرسمقيــ هبٞمـ٤مل أن يًتٕمٞمـ٦م ًمألـمٗمـري٦م اعمخّمّمـك ُمدير اًمٜمِمـجي٥م قمٚم: 20ادادة 

 ٞم٦م:اؾمتِم٤مري٦م ُمـ ذوي االظمتّم٤مص. وجي٥م أن شمتقومر ذم أقمْم٤مء هذه اهلٞمئ٦م اًمنموط اآلشم

 أن شمٙمقن ضمٜمًٞمتٝمؿ ضمزائري٦م. .5

 أن يٙمقٟمقا ُمتٛمتٕملم سمح٘مقىمٝمؿ اًمقـمٜمٞم٦م. .2
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أال يٙمقٟمقا ىمد شمٕمروقا إلضمراء شم٠مديٌل سم٥ًٌم ؾمٚمقك خم٤مًمػ ألظمالق اًمقؾمط  .0

 اًمؽمسمقي.

 أال يٙمقٟمقا ىمد أؾم٘مٓم٧م يمؾ طم٘مقىمٝمؿ أو سمٕمْمٝم٤م ذم اًمًٚمٓم٦م األسمقي٦م. .0

 أال يٙمقٟمقا ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم ضمرائؿ أو ضمٜمح. .1

 هلؿ ُمقىمػ ُمْم٤مد أي٤مم طمرب اًمتحرير اًمقـمٜمٞم٦م.أال يٙمقٟمقا ىمد ؾمٌؼ  .2

جي٥م أن شمٓمٌؼ قمغم اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م وىم٧م شمقزيٕمٝم٤م ؿمٙمٚمٞم٤مت اإليداع : 21ادادة 

طم٥ًم اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اآلشمٞم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ األطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليداع اًم٘م٤مٟمقين اعمٜمّمقص 

 قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع اجل٤مري سمف اًمٕمٛمؾ.

 اجلٛمٝمقري٦م  ير اًمٜمنمي٦م وشمقدقم٤من ًمدى ويمٞمؾ ُمدامٟمًخت٤من ُمـ مجٞمع اًمٜمنمي٤مت يقىمٕمٝم

 ىمٚمٞمٛمٞم٤م.إاعمختص 

 ( ٟمًخ يقىمٕمٝم٤م ُمدير اًمٜمنمي٦م وشمقدع ًمدى اعمٙمت٦ٌم اًمقـمٜمٞم٦م.10قمنم ) 

  مخس ٟمًخ ُمـ اًمٜمنمي٤مت اإلقمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م يقىمٕمٝم٤م اعمدير وشمقدع ًمدى اعمجٚمس

 سم٤مًمداظمٚمٞم٦م. األقمغم ًمإلقمالم، ومخس ٟمًخ يقىمٕمٝم٤م اعمدير وشمقدع ًمدى اًمقزير اعمٙمٚمػ

 ويمؾ ُمراؾمٚم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مإليداع اًم٘م٤مٟمقين حتّمؾ قمغم اإلقمٗم٤مء اًمؼميدي.

جي٥م أال شمِمتٛمؾ اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م واعمتخّمّم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واألضمٜمٌٞم٦م يمٞمٗمام يم٤من : 22ادادة 

ٟمققمٝم٤م وُم٘مّمده٤م، قمغم يمؾ ُم٤م خي٤مًمػ اخلٚمؼ اإلؾمالُمل واًم٘مٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م، وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن، 

، ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ رؾمام أو صقرة أو طمٙم٤مي٦م أو ك اًمٕمٜمٍمي٦م واًمتٕمّم٥م، واخلٞم٤مٟم٦مـأو يدقمق إًم

ظمؼما أو سمالهم٤م. يمام جي٥م أال شمِمتٛمؾ هذه اًمٜمنمي٤مت قمغم أي إؿمٝم٤مر أو أي إقمالن ُمـ ؿم٠مٟمف 

 أن يِمجع اًمٕمٜمػ واجلٜمقح.

يٛمٙمـ مجٞمع اعم١مؾم٤ًمت واهلٞمئ٤مت أو اجلٛمٕمٞم٤مت اعمٕمتٛمدة اعمٙمٚمٗم٦م سمح٘مقق : 23ادادة 

 اعمٕمؽمف هب٤م ًمٚمٓمرف اعمدين.اإلٟم٤ًمن ورقم٤مي٦م اًمٓمٗمقًم٦م أن مت٤مرس احل٘مقق 
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 .افباب افثافث: ممارشة مفـة افصحػل

اًمّمحٗمل اعمحؽمف هق يمؾ ؿمخص يتٗمرغ ًمٚمٌح٨م قمـ األظم٤ٌمر ومجٕمٝم٤م : 24ادادة 

واٟمت٘م٤مئٝم٤م، واؾمتٖمالهل٤م، وشم٘مديٛمٝم٤م: ظمالل ٟمِم٤مـمف اًمّمح٤مذم اًمذي يتخذ ُمٝمٜمتف اعمٜمتٔمٛم٦م 

 ُمّمدرا رئٞمًٞم٤م ًمدظمٚمف.

ذم اًمدائٛم٦م ذم اًمٕمٜم٤مويـ واألضمٝمزة اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع متٜمع مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤م: 25ادادة 

اًمٕم٤مم أي ؿمٖمؾ آظمر، يمٞمٗمام يٙمـ ٟمققمف، ًمدى اًمٕمٜم٤مويـ أو األضمٝمزة اإلقمالٟمٞم٦م األظمرى. همػم 

أٟمف يٛمٙمـ أن شم٘مدم إؾمٝم٤مُم٤مت فمرومٞم٦م إمم قمٜم٤مويـ وأضمٝمزة أظمرى، طم٥ًم اًمنموط اًمتل 

 حيدده٤م اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم.

 ًمإلقمالم ذوط شمًٚمٞمؿ سمٓم٤مىم٦م اًمّمح٤مذم اعمحؽمف حيدد اعمجٚمس األقمغم: 01ادادة 

 واجلٝم٦م اًمتل شمّمدره٤م وُمدة صالطمٞمتٝم٤م ويمٞمٗمٞم٤مت إًمٖم٤مئٝم٤م، ووؾم٤مئؾ اًمٓمٕمـ ذم ذًمؽ.

حيّمؾ اًمّمح٤مومٞمقن اعمحؽمومقن اًمذيـ يامرؾمقن اعمٝمٜم٦م حل٤ًمب هٞمئ٦م ختْمع : 05ادادة 

اح اعمجٚمس ًمٚم٘م٤مٟمقن األضمٜمٌل قمغم اقمتامد حتدد يمٞمٗمٞم٤مشمف قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ، سمٜم٤مء قمغم اىمؽم

األقمغم ًمإلقمالم. وشمًٚمؿ اإلدارة اعمختّم٦م هذا االقمتامد يمام يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمًحٌف طم٥ًم 

اًمٙمٞمٗمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م. وخيقل هذا االقمتامد ص٤مطمٌف مجٞمع احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اًمتل يتٛمتع هب٤م 

 اًمّمح٤مومٞمقن اعمحؽمومقن اجلزائريقن ُمـ ٟمٗمس اًمٗمئ٦م.

٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م ومتثؾ اًمٓمرف جي٥م قمغم اهلٞمئ٦م اعمًتخدُم٦م أن ختٓمر اجلٝم: 02ادادة 

٤مء أو ـرؿمإ٤موًم٦م ـاعمدين، إذا شمٕمرض اًمّمح٤مذم اعمحؽمف أصمٜم٤مء ُمٝمٛمتف ًمٕمٜمػ، أو اقمتداء أو حم

 شمرهٞم٥م أو وٖمط ؾم٤مومر.

٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ـزة اإلقمالُمٞمـل األضمٝمــ اعمحؽموملم ومـشمٙمقن طم٘مقق اًمّمح٤مومٞمٞم: 00ادادة 

. يٙمقن اًمت٠مهٞمؾ اعمٝمٜمل اعمٙمت٥ًم ذـم٤م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اآلراء واالٟمتامءات اًمٜم٘م٤مسمٞم٦م أو اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

أؾم٤مؾمٞم٤م ًمٚمتٕمٞملم واًمؽمىمٞم٦م واًمتحقيؾ، ذيٓم٦م أن يٚمتزم اًمّمح٤مذم سم٤مخلط اًمٕم٤مم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم 

 اإلقمالُمٞم٦م.
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يٛمثؾ شمٖمٞمػم شمقضمف أو حمتقى أي ضمٝم٤مز إقمالُمل أو شمقىمػ ٟمِم٤مـمف أو اًمتٜم٤مزل : 00ادادة 

احلؼ ذم اًمتٕمقيْم٤مت  قمٜمف ؾم٤ٌٌم ًمٗمًخ قم٘مد اًمّمح٤مذم اعمحؽمف ؿمٌٞمف سم٤مًمتنيح اًمذي خيقل

 اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل سمف.

ًمٚمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم احلؼ ذم اًمقصقل إمم ُمّم٤مدر اخلؼم وخيقل هذا احلؼ، : 01ادادة 

ـ اإلدارة ـ٤مدرة قمـؼ اًمّمـك اًمقصم٤مئـقا قمٚمـك اخلّمقص، اًمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم أن يٓمٚمٕمـقمٚم

إذا مل شمٙمـ ُمـ اًمقصم٤مئؼ اعمّمٜمٗم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م واًمتل حيٛمٞمٝم٤م  اًمٕمٛمقُمٞم٦م، اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٠مهداف ُمٝمٛمتٝم٤م

 اًم٘م٤مٟمقن.

اعمٕمٚمقُم٤مت  طمؼ اًمقصقل إمم ُمّم٤مدر اخلؼم ال جيٞمز ًمٚمّمح٤مذم أن يٜمنم أو يٗمٌم: 02ادادة 

 اًمتل ُمـ ـمٌٞمٕمتٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:

 .أن متس أو هتدد األُمـ اًمقـمٜمل أو اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م أو أُمـ اًمدوًم٦م 

 ٞم٤م، أو ـؾمؽماشمٞمجإ٤مدي٤م ـرا اىمتّمـٜمل أو ؾمـاًمقـم دوم٤معـرار اًمـرا ُمـ أؾمـػ ؾمـأن شمٙمِم

 دسمٚمقُم٤مؾمٞم٤م.

 .أو متس سمح٘مقق اعمقاـمـ وطمري٤مشمف اًمدؾمتقري٦م 

 .أو متس سمًٛمٕم٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م اًم٘مْم٤مئل 

ك ـس األقمٚمـد اؾمتِم٤مرة اعمجٚمــٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ سمٕمـحتدد يمٞمٗم

 ًمإلقمالم.

٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن وواضم٥م ـلم ألطمٙمـ٤موٕمـ اخلـؼ ًمٚمّمح٤مومٞمٞمـاًمن اعمٝمٜمل طم: 03ادادة 

ل احل٤مالت ـ٦م اعمختّم٦م ومـ٦م اًم٘مْم٤مئٞمـك اًمًٚمٓمـر اعمٝمٜمل قمٚمــ أن يتذرع سم٤مًمًـؿ، وال يٛمٙمـقمٚمٞمٝم

 اآلشمٞم٦م:

 .جم٤مل ه اًمدوم٤مع اًمقـمٜمل يمام هق حمدد ذم اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف 

 ؾمؽماشمٞمجل.جم٤مل اًمن االىمتّم٤مدي اإل 

 .اإلقمالم اًمذي يٛمس أُمـ اًمدوًم٦م ُم٤ًمؾم٤م واوح٤م 
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 .اإلقمالم اًمذي يٕمٜمل األـمٗم٤مل أو اعمراه٘ملم 

 .اإلقمالم اًمذي يٛمد إمم اًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م اًم٘مْم٤مئٞملم 

ٕمٚمٛمقا جي٥م قمغم اًمّمح٤مومٞملم واعم١مًمٗملم اًمذيـ يًتٖمٚمقن أؾمامء ُمًتٕم٤مرة أن يُ : 04ادادة 

 يمت٤مسمٞم٤م ُمدير اًمٜمنمي٦م هبقيتٝمؿ ىمٌؾ ٟمنم ُم٘م٤مالهتؿ.

عمٝمٜمل. همػم أٟمف، ذم طم٤مًم٦م طمّمقل اعمت٤مسمٕم٦م ُمدير اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م ُمٚمزم سم٤مًمن ا: 05ادادة 

اًم٘مْم٤مئٞم٦م ود يم٤مشم٥م ُم٘م٤مل همػم ُمقىمع أو ُمقىمع سم٤مؾمؿ ُمًتٕم٤مر حيرر اعمدير ُمـ إًمزاُمٞم٦م اًمن 

اعمٝمٜمل سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م اًمتل شمٚم٘م٧م ؿمٙمقى هلذا اًمٖمرض، وجي٥م قمٚمٞمف طمٞمٜمئذ 

٤مشم٥م ـقض اًمٙمـع قمـٕمؾ ذًمؽ يت٤مسمـؿ يٗمـ٦م اًمٙم٤مشم٥م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م. وإن ًمـأن يٙمِمػ هقي

 وُمٙم٤مٟمف.

يتٕملم قمغم اًمّمح٤مذم اعمحؽمف أن حيؽمم سمٙمؾ ساُم٦م أظمالق وآداب اعمٝمٜم٦م،  :01ادادة 

 أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜمتف. وجي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مقم ظمّمقص٤م سمام ي٠ميت:

 .اطمؽمام طم٘مقق اعمقاـمٜملم اًمدؾمتقري٦م وطمري٤مهتؿ اًمٗمردي٦م 

 .احلرص اًمدائؿ قمغم شم٘مديؿ إقمالم يم٤مُمؾ وُمقوققمل 

  ظمؼم يتٌلم أٟمف همػم صحٞمح.شمّمحٞمح أي 

 .اًمتحكم سم٤مًمٜمزاه٦م واعمقوققمٞم٦م واًمّمدق ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمقىم٤مئع واألطمداث 

 .االُمتٜم٤مع قمـ اًمتٜمقيف اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ سم٤مًمٕمرىمٞم٦م وقمدم اًمت٤ًمُمح واًمٕمٜمػ 

 .االُمتٜم٤مع قمـ االٟمتح٤مل، واالومؽماء، واًم٘مذف، واًمقؿم٤مي٦م 

 ذم أهمراض ؿمخّمٞم٦م أو ُم٤مدي٦م. االُمتٜم٤مع قمـ اؾمتٖمالل اًمًٛمٕم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤معمٝمٜم٦م 

ل ـػم ُم١ًموًمـر همـدر آظمــ ُمّمـ٦م ُمـريري٦م آشمٞمـ٦م حتـل أن يرومض أي شمٕمٚمٞمٛمـؼ ًمٚمّمح٤مومـحي

 اًمتحرير.
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 .افباب افرابع: ادسموفقة وحؼ افتصحقح وحؼ افرد

ل ٟمنمي٦م ـ٤مل يٜمنم ومـؼم ُم١ًموًمٞم٦م أي ُم٘مـ٤مل أو اخلـيتحٛمؾ اعمدير أو يم٤مشم٥م اعم٘م :05ادادة 

 ي٨ٌم سمقاؾمٓم٦م اًمقؾم٤مئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م اًمٌٍمي٦م.دوري٦م أو أي ظمؼم 

يتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمرشمٙم٦ٌم، اعمٙمتقسم٦م واعمٜمٓمقىم٦م، أو اعمّمقرة  :02ادادة 

اعمديرون واًمٜم٤مذون ذم أضمٝمزة اإلقمالم واًمٓم٤مسمٕمقن، أو اعمقزقمقن، أو اًم٤ٌمصمقن، واًم٤ٌمئٕمقن 

 وُمٚمّم٘مق اإلقمالٟم٤مت احل٤مئٓمٞم٦م.

قرة يت٤مسمع ُمدير ـ٦م أو اعمّمـ٦م أو اعمٜمٓمقىمـٗم٦م اعمٙمتقسمـق اعمخ٤مًمـديـ ُمرشمٙمٌإذا أُ  :00ادادة 

اًمٜمنمي٦م أو ٟم٤مذه٤م سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م ُمتقاـمئلم، ويٛمٙمـ أن يت٤مسمع سم٤مًمتٝمٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم مجٞمع األطمقال 

 أقماله. 42اعمتدظمٚمقن اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ ذم اعم٤مدة 

ل اعمٙم٤من ٟمٗمًف ـ٦م، ومـنمة اًمٞمقُمٞمـص اًمٜمـ٤م خيـح ومٞمٛمـنم اًمتّمحٞمـجي٥م أن يٜم :00ادادة 

ف دون إو٤موم٦م أو طمذف أو شمٍمف أو ـ٤مل اعمٕمؽمض قمٚمٞمـ٤م اعم٘مـع هبـل ـمٌـوسم٤محلروف ٟمٗمًٝم٤م اًمت

شمٕم٘مٞم٥م ذم فمرف يقُملم اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اًمِمٙمقى. يمام جي٥م أن يٜمنم اًمتّمحٞمح، ومٞمام خيص 

أي٦م دوري٦م أظمرى ذم اًمٕمدد اعمقازم ًمت٤مريخ شمًٚمؿ اًمِمٙمقى. أُم٤م اإلذاقم٦م واًمتٚمٗمزة، ومٞمج٥م أن 

٦م ُمتٚمٗمزة وظمالل اًمٞمقُملم ـر ُمتٕمٚم٘م٤م سمحّمـ٤من األُمـ٦م اعمقاًمٞم٦م إذا يمـاحلّم لـشمٌث٤م اًمتّمحٞمح وم

 اعمقاًمٞملم ًمتًٚمٞمؿ اًمِمٙمقى ومٞمام قمدا ذًمؽ.

ؿ ـ٦م أو ُمزاقمـػم صحٞمحـع همـنم قمٜمف ظمؼم يتْمٛمـ وىم٤مئيٛمٙمـ يمؾ ؿمخص ٟمُ  :01ادادة 

 ُمًٞمئ٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٚمحؼ سمف رضرا ُمٕمٜمقي٤م أو ُم٤مدي٤م:

  اعمِمؽميملم ذم  دقمقى ود ُمدير اجلٝم٤مز واًمّمح٤مذمأن يًتٕمٛمؾ طمؼ اًمرد و / أو يرومع

اعم١ًموًمٞم٦م، وجي٥م قمغم ُمدير اًمٜمنمي٦م أو ضمٝم٤مز اإلقمالم اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي اعمٕمٜمل، 

 أقماله. 44أن يٜمنم اًمرد جم٤مٟم٤م طم٥ًم األؿمٙم٤مل ٟمٗمًٝم٤م اعمحددة ذم اعم٤مدة 

جيقز ًمٙمؾ ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي طمؼ اًمرد قمغم يمؾ ُم٘م٤مل ُمٙمتقب أو  :02ادادة 

 رئل ئمٝمر ومٞمف ُم٤ًمس سم٤مًم٘مٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م.ُمًٛمقع أو ُم
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أقماله ظمالل ؿمٝمريـ اسمتداء  45جي٥م أن يامرس طمؼ اًمرد اعمذيمقر ذم اعم٤مدة  :03ادادة 

 ُمـ شم٤مريخ ٟمنم اخلؼم اعمٕمؽمض قمٚمٞمف أو سمثف، وإال ؾم٘مط هذا اخلط.

جي٥م قمغم ُمدير أي٦م ٟمنمي٦م دوري٦م أو أي ضمٝم٤مز إقمالُمل ؾمٛمٕمل سمٍمي أن  :04ادادة 

أقماله، جم٤مٟم٤م  ٥44م احل٤مًم٦م وطم٥ًم اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة يٜمنم أو ي٨ٌم، طمً

أي رد يٌٚمٖمف إًمٞمف ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي ٟمنم قمٜمف ظمؼم يتْمٛمـ وىم٤مئع همػم صحٞمح٦م، أو 

 ُمزاقمؿ ُمًٞمئ٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٚمحؼ سمف رضرا ُمٕمٜمقي٤م أو ُم٤مدي٤م.

٤من قم٤مضمزا أو إذا شمقذم اًمِمخص اعمذيمقر سم٤مؾمٛمف ذم اخلؼم اعمٕمؽمض قمٚمٞمف، أو يم :05ادادة 

ُمٜمٕمف قم٤مئؼ ؾمٌٌف ُمنموع، يٛمٙمـ أن حيؾ حمٚمف وُمٙم٤مٟمف ذم اًمرد ممثٚمف اًم٘م٤مٟمقين، أو أطمد أىم٤مرسمف 

 األصقل أو اًمٗمروع أو احلقار ُمـ اًمدرضم٦م األومم، طم٥ًم األوًمقي٦م.

 يٛمٙمـ أن يرومض ٟمنم اًمرد أو سمثف ذم احل٤مًمتلم اآلشمٞمتلم: :11ادادة 

 ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن. إذا يم٤من اًمرد ذم طمد ذاشمف ضمٜمح٦م صح٤مومٞم٦م ذم 

  إذا ؾمٌؼ أن ٟمنم اًمرد أو سم٨م سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م أطمد األؿمخ٤مص اعم٠مذون هلؿ

 أقماله. 49اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمؿ ذم اعم٤مدة 

جي٥م أن يٜمنم اًمرد أو ي٨ٌم ظمالل اًمٞمقُملم اعمقاًمٞملم ًمتًٚمؿ اًمٜمنمي٦م أو ضمٝم٤مز  :15ادادة 

ومتٜمنم ذم اًمٕمدد اعمقازم  اإلقمالم اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي إي٤مه، وأُم٤م اًمدوري٤مت اًمّمح٤مومٞم٦م اعمٙمتقسم٦م

( أي٤مم قمغم 8أقماله. وذم طم٤مًم٦م اًمرومض أو اًمًٙمقت وُمرور أضمؾ صمامٟمٞم٦م ) 44ـمٌ٘م٤م ًمٚمامدة 

 شمًٚمؿ ـمٚم٥م مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمرد، حيؼ ًمٚمٓم٤مًم٥م أن خيٓمر اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م.

جي٥م قمغم أضمٝمزة اإلقمالم اعمٙمتقسم٦م أو اعمٜمٓمقىم٦م أو اعمّمقرة أن شمٜمنم أو شم٨ٌم  :12ادادة 

 ٤مئل سم٤مٟمٕمدام وضمف اًمدقمقة أو اًمؼماءة قمغم ؿمخص اهتٛمتف هذه األضمٝمزة.جم٤مٟم٤م أي طمٙمؿ هن
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 .افباب اخلامس: افـؼ وافتقزيع وافبقع بافتجقل

ي٘مّمد سمتقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م: سمٞمٕمٝم٤م سم٤مًمٕمدد أو االؿمؽماك وشمقزيٕمٝم٤م  :10ادادة 

اًمتقزيع جم٤مٟم٤م أو سمثٛمـ، شمقزيٕم٤م قمٛمقُمٞم٤م أو قمغم اعم٤ًميمـ، وجي٥م أن شمْمٛمـ ُم١مؾم٤ًمت اًمٜمنم و

 اعم٤ًمواة واًمتٖمٓمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م ذم جم٤مل ٟمنم مجٞمع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمٙمٚمٗم٦م هب٤م وشمقزيٕمٝم٤م.

خيْمع سمٞمع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اًمقـمٜمٞم٦م واألضمٜمٌٞم٦م و / أو شمقزيٕمٝم٤م ذم اًمٓمريؼ  :10ادادة 

 اًمٕم٤مم أو ذم ُمٙم٤من قمٛمقُمل آظمر عمجرد شمٍميح ُمًٌؼ ًمدى اًمٌٚمدي٦م اعمٕمٜمٞم٦م.

ٛمؾ شمٍميح اًمٌٞمع سم٤مًمتجقل قمغم اؾمؿ اعمٍمح وًم٘مٌف، وُمٝمٜمتف، جي٥م أن يِمت :11ادادة 

هق  وقمٜمقان ُمًٙمٜمف، وقمٛمره، وشم٤مريخ ُمٞمالده، ويًٚمؿ ًمف ذم احللم ودون ُمّم٤مريػ وصٌؾ 

 سمٛمث٤مسم٦م االقمتامد.

خيْمع شمقزيع احلّمص اإلذاقمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م أو اًمتٚمٗمزي٦م واؾمتخدام اًمتقشمرات  :12ادادة 

اإلذاقمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ًمرظمص ودومؽم قم٤مم ًمٚمنموط شمٕمده اإلدارة سمٕمد اؾمتِم٤مرة اعمجٚمس األقمغم 

ًمإلقمالم. ويٛمثؾ هذا االؾمتخدام ؿمٙمال ُمـ أؿمٙم٤مل االؾمتٖمالل اخل٤مص ًمألُمالك اًمٕمٛمقُمٞم٦م 

 اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م.

تػماد اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م وشمقزيٕمٝم٤م قمؼم اًمؽماب اًمقـمٜمل خيْمع اؾم :13ادادة 

ًمرظمّم٦م ُمًٌ٘م٦م شمًٚمٛمٝم٤م اإلدارة اعمختّم٦م سمٕمد اؾمتِم٤مرة اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم. يمام خيْمع 

اؾمتػماد اهلٞمئ٤مت األضمٜمٌٞم٦م واًمٌٕمث٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ًمٜمنمي٤مت دوري٦م خمّمّم٦م ًمٚمتقزيع اعمج٤مين 

 ًمرظمّم٦م ُمًٌ٘م٦م شمًٚمٛمٝم٤م اإلدارة اعمختّم٦م.

ٚمًٚمٓم٦م اعم١مهٚم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م ًمأقماله، يٛمٙمـ  57ذم طم٤مًم٦م قمدم اطمؽمام أطمٙم٤مم اعم٤مدة  :14دادة ا

أن شم٘مقم سم٤محلجز اعم١مىم٧م، ًمٙمؾ ٟمص ُمٙمتقب أو ُمًجؾ أو يمؾ وؾمٞمٚم٦م شمٌٚمٞمٖمٞم٦م وإقمالُمٞم٦م 

ل ـقص قمٚمٞمٝم٤م ومـ٤مت اعمٜمّمـ٤مل واًمٙمٞمٗمٞمـ٥م األؿمٙمـ٤مدرة طمًـؿ سم٤معمّمـدر احلٙمـقرة، ويّمـحمٔم

 اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.
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 .افسادس: ادجؾس األظذ فإلظالمافباب 

٦م ُمًت٘مٚم٦م و٤مسمٓم٦م شمتٛمتع ـق ؾمٚمٓم٦م إداريـك ًمألطمٙم٤مم وهـس أقمٚمـحيدث جمٚم :15ادادة 

ك اطمؽمام أطمٙم٤مم هذا ـر قمٚمـل اًمًٝمـل شمتٛمثؾ ُمٝمٛمتٝم٤م ومـسم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واالؾمت٘مالل اعم٤مًم

 اًم٘م٤مٟمقن، وهبذه اًمّمٗم٦م يتقمم ُم٤م ي٠ميت:

 ٌػم قمـ خمتٚمػ شمٞم٤مرات اآلراء.يٌلم سمدىم٦م يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ طم٘مقق اًمتٕم 

 ،وطمٞم٤مده،  يْمٛمـ اؾمت٘مالل أضمٝمزة اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم ًمٚم٨ٌم اإلذاقمل اًمّمقيت واًمتٚمٗمزي

 واؾمت٘مالًمٞم٦م يمؾ ُمٝمٜم٦م ُمـ ُمٝمـ اًم٘مٓم٤مع.

 .يًٝمر قمغم شمِمجٞمع وشمدقمٞمؿ اًمٜمنم واًم٨ٌم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمالئٛم٦م 

 تٚمػ أؿمٙم٤مهل٤م يًٝمر قمغم إشم٘م٤من اًمتٌٚمٞمغ، واًمدوم٤مع قمـ اًمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م سمٛمخ

 ويروضمٝم٤م الؾمٞمام ذم جم٤مل اإلٟمت٤مج، وٟمنم اعم١مًمٗم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م.

 .يًٝمر قمغم ؿمٗم٤مومٞم٦م اًم٘مقاقمد االىمتّم٤مدي٦م ذم ؾمػم أٟمِمٓم٦م اإلقمالم 

 يديقًمقضمل األ يت٘مل سم٘مراراشمف متريمز اًمٕمٜم٤مويـ واألضمٝمزة حت٧م اًمت٠مصمػم اعم٤مزم واًمًٞم٤مد أو

 عم٤مًمؽ واطمد.

  االٟمتخ٤مسمٞم٦م،  اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٛمالتحيدد سم٘مراراشمف ذوط إقمداد اًمٜمّمقص واحلّمص

 وإصداره٤م، وإٟمت٤مضمٝم٤م، وسمرجمتٝم٤م وٟمنمه٤م.

  يٌدي اًمرأي ذم اًمٜمزاقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمحري٦م اًمتٕمٌػم واًمتٗمٙمػم اًمتل شم٘مع سملم ُمديري

 األضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م وُم٤ًمقمدهيؿ ىمّمد اًمتحٙمٞمؿ ومٞمٝم٤م سم٤مًمؽمايض.

 ٕمٚم٘م٦م سمحري٦م يامرس صالطمٞم٤مت اعمّم٤محل٦م سمٓمٚم٥م ُمـ اعمٕمٜمٞملم ذم طم٤مالت اًمٜمزاع اعمت

اًمتٕمٌػم، وطمؼ اعمقاـمٜملم ذم اإلقمالم، وذًمؽ ىمٌؾ ىمٞم٤مم أطمد اًمٓمروملم اعمتٜم٤مزقملم 

 سم٠مي إضمراء أُم٤مم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م.

  حيدد ىمقاقمد اإلقمالٟم٤مت اعمحتٛمٚم٦م، واعم٤ًمقمدات اًمتل متٜمحٝم٤م اًمدوًم٦م ًمألضمٝمزة

 اًمٕم٤مدل. شمقزيٕمٝم٤ماإلقمالُمٞم٦م اًمتل ختقهل٤م صالطمٞم٤مت اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م، واًمًٝمر قمغم 
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 اإلؿمٝم٤مري  يًٝمر قمغم اطمؽمام ُم٘م٤ميٞمس اإلؿمٝم٤مر اًمتج٤مري، ويراىم٥م هدف اإلقمالم

 اًمذي شمٌثف وشمٜمنمه األضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م، وحمتقاه ويمٞمٗمٞم٤مت سمرجمتف.

  ،يًٝمر قمغم ٟمنم اإلقمالم اعمٙمتقب واعمٜمٓمقق واعمتٚمٗمز، قمؼم خمتٚمػ ضمٝم٤مت اًمٌالد

 وقمغم شمقزيٕمف.

 اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم  ـ اإلدارات واألضمٝمزة اعمٙمٚمٗم٦م سم٤مخلدُم٦مجيٛمع يمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًميوري٦م ُم

اإلقمالم، أو ُمـ ضمٝم٤مز إقمالُمل أو ُم١مؾم٦ًم صح٤مومٞم٦م ًمت٠ميمٞمد اطمؽمام اًمتزاُم٤مت يمؾ 

ُمٜمٝم٤م، وال يٛمٙمـ أن شمًتٕمٛمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل جيٛمٕمٝم٤م اعمجٚمس هبذه اًمٓمري٘م٦م ذم 

 أهمراض أظمرى همػم أداء اعمٝم٤مم اًمتل يًٜمده٤م إًمٞمف هذا اًم٘م٤مٟمقن.

يٜمذر اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم اعمالك اعمٕمٜمٞملم سمٌٞمع سمٕمض األصقل ذم طم٤مًم٦م  :21ادادة  

 شمٕمًػ سمٕمض اجلٝم٤مت اعمًٞمٓمرة.

يًٚمؿ اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم اًمرظمص، ويٕمد دوم٤مشمر اًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م  :25ادادة 

 أقماله. 56سم٤مؾمتٕمامل اًمتقشمرات اإلذاقمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م واًمتٚمٗمزي٦م يمام شمٜمص قمٚمٞمف اعم٤مدة 

لم اعمالك ـؿ سمـتل شمتـٞم٤مت اًمـل االشمٗم٤مىمـك ًمإلقمالم رأيف ومـدي اعمجٚمس األقمٚميٌ :22ادادة 

واًمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم، ويرؾمؾ ُمالطمٔم٤مشمف وشمقصٞم٤مشمف اًمٕمٚمٜمٞم٦م إذا وىمع إظمالل سمٌٜمقد دوم٤مشمر 

اًمنموط واالًمتزاُم٤مت األظمرى اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن يمام حيدد ذوط اًمتٙمٗمؾ هب٤م 

 وآضم٤مهل٤م.

س ـقري٦م، ورئٞمـٞمس اجلٛمٝمـك رئـقي٤م شم٘مريرا إًمـك ؾمٜمـجٚمس األقمٚمع اعمــيروم :20ادادة 

ل، ورئٞمس احلٙمقُم٦م يٌلم ومٞمف ٟمِم٤مـمف وُمدى شمٜمٗمٞمذ اًم٘م٤مٟمقن، واطمؽمام ـاعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜم

ٟمنمة  ،دوم٤مشمر اًمنموط ويٜمنم هذا اًمت٘مرير وجيقز ًمٚمٛمجٚمس أن يّمدر، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ

 دوري٦م.

اًمٜمّمقص  أن يٕمرض قمغم احلٙمقُم٦م ُمِم٤مريع يٛمٙمـ ًمٚمٛمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم :20ادادة 

 اًمتل شمدظمؾ ذم جم٤مل ٟمِم٤مـمف.
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يٛمٙمـ ًمرئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل ورئٞمس احلٙمقُم٦م وأضمٝمزة اًمّمح٤موم٦م  :21ادادة 

 أن يًتِمػموا اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم وأن يٓمٚمٌقا ُمٜمف دراؾم٤مت شمدظمؾ ذم اظمتّم٤مصف.

أطمٙم٤مم هذا  لئ٦م اعمٕمٜمٞم٦م إذا مل شمراقميٛمٙمـ ًمٚمٛمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم أن ي٘م٤ميض اهلٞم :22ادادة 

 اًم٘م٤مٟمقن.

اًمٚمجٜمت٤من  حيدث اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم جل٤مٟم٤م ُمتخّمّم٦م حت٧م ؾمٚمٓمتف الؾمٞمام :23ادادة 

 اآلشمٞمت٤من:

 .جلٜم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ اعمٝمٜمل 

 .جلٜم٦م أظمالىمٞم٤مت اعمٝمٜم٦م 

 وحيدد قمٛمؾ ه٤مشملم اًمٚمجٜمتلم وشمٙمقيٜمٝمام سم٠مطمٙم٤مم داظمٚمٞم٦م.

األقمغم ًمإلقمالم أن يتخذوا، ظمالل ومؽمة ىمٞم٤مُمٝمؿ ال جيقز ألقمْم٤مء اعمجٚمس  :24ادادة 

سمٛمٝم٤مُمٝمؿ ُمقىمٗم٤م قمٚمٜمٞم٤م إزاء اعم٤ًمئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م أو حيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمقوقع إضمراءات أو 

 ىمرارات أو شمقصٞم٤مت يّمدره٤م اعمجٚمس األقمغم، أو يتِم٤مور ذم اعم٤ًمئؾ ٟمٗمًٝم٤م.

واعمٕمٚمقُم٤مت  ليت٘مٞمد أقمْم٤مء اعمجٚمس وأقمقاٟمف سم٤مًمن اعمٝمٜمل ذم اًمقىم٤مئع واألقمام :25ادادة 

اًمتل ىمد يٓمٚمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم إـم٤مر ىمٞم٤مُمٝمؿ سمٛمٝم٤مُمٝمؿ، وذًمؽ وٛمـ اًمنموط وحت٧م ـم٤مئٚم٦م 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 302 و 301اًمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم 

يزود اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم سمٛمّم٤مًمح شمقوع حت٧م ؾمٚمٓم٦م رئٞمًف، وال  :31ادادة 

ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة ذم ُم١مؾم٦ًم ُمتّمٚم٦م  يٛمٙمـ أن يِم٤مرك قمامل هذه اعمّم٤مًمح ُمِم٤مريم٦م

 سم٘مٓم٤مقم٤مت اإلذاقم٦م، واًمتٚمٗمزة واًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م، واإلصدار واإلؿمٝم٤مر.

شمًجؾ ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م االقمتامدات اًميوري٦م ًم٘مٞم٤مم اعمجٚمس  :35ادادة 

األقمغم ًمإلقمالم سمٛمٝم٤مُمف، ويٙمقن رئٞمس اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم هق اآلُمر سم٤مًمٍمف وي٘مدم 

 حل٤ًمسم٤مت ًمرىم٤مسم٦م اًمًٚمٓم٤مت اعم١مهٚم٦م.ا
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 ( قمْمقا.12يتٙمقن اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم ُمـ اصمٜمل قمنم ) :32ادادة 

 ( أقمْم٤مء يٕمٞمٜمٝمؿ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م وُمـ سمٞمٜمٝمؿ رئٞمس اعمجٚمس.03صمالصم٦م ) 

 ( أقمْم٤مء يٕمٞمٜمٝمؿ رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل.03وصمالصم٦م ) 

 ( أقمْم٤مء يٜمتخٌقن سم٤مألهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ سملم 6وؾمت٦م ) اًمّمح٤مومٞملم اعمحؽموملم ذم

( 15ىمٓم٤مقم٤مت اًمتٚمٗمزة واإلذاقم٦م واًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م اًمذيـ ىمْمقا مخس قمنمة )

 ؾمٜم٦م ظمؼمة ذم اعمٝمٜم٦م قمغم األىمؾ.

( ؾمٜمقات همػم ىم٤مسمٚم٦م 6ُمدة اًمٕمْمقي٦م ذم اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم ؾم٧م ) :30ادادة 

( يمؾ ؾمٜمتلم ُم٤م قمدا رئٞمًف اًمذي 3/1ًمإلًمٖم٤مء أو اًمتجديد. جيدد اعمجٚمس سمٜم٦ًٌم اًمثٚم٨م )

شمًتٛمر قمْمقيتف ـمقال اًمٗمؽمة يمٚمٝم٤م، ويٍمح اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم سم٤مالؾمت٘م٤مًم٦م اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م 

سمٕم٘مقسم٦م ُمِمٞمٜم٦م  ا اًم٘م٤مٟمقن، أو يّمدر قمٚمٞمف طمٙمامً ًمٙمؾ قمْمق ومٞمف خيؾ سم٤مًمتزاُم٤مشمف اعمحددة هبذ

٤من، يٕملم قمْمق ضمديد الؾمتٙمامل اًمٗمؽمة ـقر ألي ؾم٥ٌم يمـوخمٚم٦م سم٤مًمنمف. وذم طم٤مًم٦م اًمِمٖم

أقماله. وًمدى اٟم٘مْم٤مء هذه اًمٗمؽمة  72ل اعم٤مدة ـاًم٤ٌمىمٞم٦م طم٥ًم اًمنموط اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م وم

وز ُمدة اًمٕمْمقي٦م اًمتل قملم اًم٤ٌمىمٞم٦م يٛمٙمـ شمٕمٞمٞمٜمف قمْمقا ذم اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم إذا مل شمتج٤م

 ومٞمٝم٤م ؾمٜمتلم.

( أقمْم٤مء 8ال شمّمح ُمداوًم٦م اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم إال إذا طميه٤م صمامٟمٞم٦م ) :30ادادة 

وشمٙمقن اعمداوًم٦م سم٠مهمٚمٌٞم٦م األقمْم٤مء احل٤مرضيـ وذم طم٤مًم٦م شم٤ًموي األصقات يٙمقن صقت 

 اًمرئٞمس ُمرضمح٤م.

، ويمؾ وفمٞمٗم٦م قمٛمقُمٞم٦م، شمتٜم٤مرم ُمٝم٤مم أقمْم٤مء اعمجٚمس ُمع يمؾ قمْمقي٦م اٟمتخ٤مسمٞم٦م :31ادادة 

 ويمؾ ٟمِم٤مط ُمٝمٜمل.

ال جيقز ألقمْم٤مء اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم أن يامرؾمقا مم٤مرؾم٦م ُم٤ٌمذة أو  :32ادادة 

 همػم ُم٤ٌمذة وفم٤مئػ، أو حيقزوا ُم٤ًممه٦م ُم٤م ذم ُم١مؾم٦ًم ُمرشمٌٓم٦م سم٘مٓم٤مقم٤مت اإلقمالم.
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 .افباب افسابع: أحؽام جزائقة

( ؾمٜمقات، وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م 3( أؿمٝمر إمم صمالث )6يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمت٦م ) :33ادادة 

دج أو سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط يمؾ ُمـ يتٕمرض  50000دج و 10000شمؽماوح سملم 

ًمٚمديـ اإلؾمالُمل وسم٤مىمل األدي٤من اًمًاموي٦م سم٤مإله٤مٟم٦م ؾمقاء سمقاؾمٓم٦م اًمٙمت٤مسم٦م أو اًمّمقت، 

 و همػم ُم٤ٌمذة.واًمّمقرة أو اًمرؾمؿ أو سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م أظمرى ُم٤ٌمذة أ

يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ أه٤من سم٤مإلؿم٤مرة اعمِمٞمٜم٦م أو اًم٘مقل اجل٤مرح أو اًمتٝمديد،  :34ادادة 

( أي٤مم إمم ؿمٝمريـ، 10صح٤مومٞم٤م حمؽموم٤م أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜمتف أو سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ، سم٤محلٌس قمنمة )

 دج أو سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط. 5000دج و 1000وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن  22و 19و 18و 14ٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ خي٤مًمػ أطمٙم٤مم اعمقاد ي :35ادادة 

دج ويقىمػ اًمٕمٜمقان أو اجلٝم٤مز وىمت٤م ُمٕمٞمٜم٤م  10000دج و 5000سمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 

 أو هن٤مئٞم٤م.

ُمـ  61و 56يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ خي٤مًمػ األطمٙم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم  :41ادادة 

( ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 5مخس )هذا اًم٘م٤مٟمقن سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜمتلم إمم 

 دج. 100000دج و 30000

( ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 5يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس ) :45ادادة 

دج يمؾ ُمدير ألطمد اًمٕمٜم٤مويـ أو األضمٝمزة اإلقمالُمٞم٦م اعمذيمقرة ذم  300000دج و 30000

نمي٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة، أُمقاال أو أقماله، ويتٚم٘مك سم٤مؾمٛمف أو حل٤ًمب اًمٜم 4اعم٤مدة 

ُمٜم٤مومع ُمـ هٞمئ٦م قمٛمقُمٞم٦م أو هٞمئ٦م أضمٜمٌٞم٦م، ُم٤مقمدا األُمقال اعمخّمّم٦م ًمدومع االؿمؽمايم٤مت 

 واإلؿمٝم٤مر طم٥ًم اًمتٕمريٗم٤مت واًمتٜمٔمٞمامت اعمٕمٛمقل هب٤م.

يٕم٤مىم٥م قمغم سمٞمع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م اعمحٔمقرة االؾمتػماد واًمتقزيع  :42ادادة 

 10000دج و 1000سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمٜمتلم وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم ذم اجلزائر 

 دج أو سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط دون اعم٤ًمس سمتٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن اجلامرك.
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دج  1000يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم  :40ادادة 

ُمتجقل يٌٞمع دون شمٍميح أو  دج أو سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط، يمؾ سم٤مئع 5000إمم 

أقماله.  54يًتٔمٝمر شمٍمحي٤م همػم صحٞمح ذم ؿم٠من اًمٌٞمع اعمتجقل يمام هق حمدد ذم اعم٤مدة 

 ويٛمٙمـ أن شم٠مُمر اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمحجز اًمٜمنمي٤مت زي٤مدة قمغم ذًمؽ.

 25يٕم٤مىم٥م قمغم قمدم اطمؽمام ؿمٙمٚمٞم٦م اإليداع اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة  :40ادادة 

دج دون اعم٤ًمس سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت  50000دج و 10000ح ُم٤م سملم أقماله سمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماو

 وُم٤م يٚمٞمٝم٤م ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن. 85اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد 

( ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 5يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس ) :41ادادة 

دج يمؾ ؿمخص يٖمػم اؾمٛمف عم٤مًمؽ ٟمنمي٦م أو سم٤مئٕمٝم٤م اعمتجقل أو  50000دج و 10000

 ٞمٝم٤م، ويتٕمرض ًمٚمٕم٘مقسم٦م ٟمٗمًٝم٤م اعمًتٗمٞمد ُمـ إقم٤مرة االؾمؿ.اًمقيص قمٚم

يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ يٜمنم أو يذيع قمٛمدا أظم٤ٌمرا ظم٤مـمئ٦م أو ُمٖمرو٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م أن  :42ادادة 

( 10( ؾمٜمقات إمم قمنم )5متس أُمـ اًمدوًم٦م واًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مًمًجـ اعم١مىم٧م ُمـ مخس )

 ؾمٜمقات.

قمغم ارشمٙم٤مب اجلٜم٤مي٤مت أو  يمؾ حتريض سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم، :43ادادة 

اجلٜمح ود أُمـ اًمدوًم٦م واًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م، يٕمرض ُمدير اًمٜمنمي٦م وص٤مطم٥م اًمٜمص عمت٤مسمٕم٤مت 

ضمزائٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م ُمِم٤مريملم ذم اجلٜم٤مي٤مت واجلٜمح اًمتل شم٤ًٌٌم ومٞمٝم٤م إذا شمرشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م آصم٤مر. 

( ؾمٜمقات وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م 5يٕم٤مىم٥م اعمدير وص٤مطم٥م اًمٜمص سم٤محلٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس )

دج أو سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط إذا مل يؽمشم٥م  100000دج و 10000وح ُم٤م سملم شمؽما

 قمغم اًمتحريض آصم٤مر.

ُمـ ىم٤مٟمقن  69و 67يتٕمرض ًمٚمٕم٘مقسم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم  :44ادادة 

أقماله ظمؼما أو وصمٞم٘م٦م  4اًمٕم٘مقسم٤مت، يمؾ ُمـ يٜمنم ويذيع سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

 .شمتْمٛمـ ها قمًٙمري٤م
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أقماله أظم٤ٌمرا أو  4يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ يٜمنم سم٤مًمقؾم٤مئؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة  :45ادادة 

وصم٤مئؼ متس ه اًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م األوًمٞملم ذم اجلٜم٤مي٤مت واجلٜمح سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمت٦م 

 دج. 50000دج و 5000( أؿمٝمر وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 6)

( أؿمٝمر وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 3)يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم صمالصم٦م  :51ادادة 

دج يمؾ ُمـ يٜمنم أو يذيع سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م صقرا أو رؾمقُم٤م أو سمٞم٤مٟم٤مت  100000دج و 5000

شمقوٞمحٞم٦م أظمرى حتٙمل يمؾ فمروف اجلٜم٤مي٤مت أو اجلٜمح أو سمٕمْمٝم٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 342إمم  333و 263إمم  255

( أؿمٝمر إمم ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 3ـ صمالصم٦م )يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُم :55ادادة 

دج، يمؾ ُمـ يٜمنم أو يذيع سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م وىمّمد اإلرضار، أي  100000دج و 5000

ٟمص أو رؾمؿ سمٞم٤مين يتٕمٚمؼ هبقي٦م اًم٘مٍم وؿمخّمٞمتٝمؿ، إال إذا شمؿ هذا اًمٜمنم سمٜم٤مء قمغم رظمّم٦م 

 أو ـم٤مًم٥م سيح ُمـ األؿمخ٤مص اعمٙمٚمٗملم.

( أؿمٝمر وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم ٤6محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمت٦م )يٕم٤مىم٥م سم :52ادادة 

دج يمؾ ُمـ يٜمنم ومحقى ُمداوالت اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمّمدر  50000دج إمم  5000

 احلٙمؿ إذا يم٤مٟم٧م ضمٚم٤ًمهت٤م ُمٖمٚم٘م٦م.

( أؿمٝمر وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح شمؽماوح 3يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم صمالصم٦م ) :50ادادة 

دج يمؾ ُمـ يٜمنم أو يذيع شم٘م٤مرير قمـ ُمداوالت اعمراومٕم٤مت  10000دج إمم  2000ُم٤م سملم 

 اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مألطمقال اًمِمخّمٞم٦م واإلضمٝم٤مض.

ٞم٦م شمٚمٞمٗمزيقٟميٛمٜمع اؾمتٕمامل أي ضمٝم٤مز شمًجٞمؾ أو ضمٝم٤مز إذاقمل أو آًم٦م شمّمقير  :50ادادة 

أو ؾمٞمٜمامئٞم٦م أو قم٤مدي٦م قم٘م٥م اومتت٤مح اجلٚم٦ًم اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ُم٤م مل شم٠مذن سمذًمؽ اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

 دج. 10000دج و 2000قمغم خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ سمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم  ويٕم٤مىم٥م

( أؿمٝمر وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم 6يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمت٦م ) :51ادادة 

 دج، يمؾ ُمـ يٜمنم أو يذيع ُمداوالت اعمج٤مًمس اًم٘مْم٤مئٞم٦م واعمح٤ميمؿ. 50000دج و 5000
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ات وهمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م ( ؾمٜمق5يتٕمرض ًمٚمحٌس ُمـ ؾمٜم٦م إمم مخس ) :52ادادة 

دج يمؾ ُمـ يٜمقه شمٜمقهي٤م ُم٤ٌمذا وهمػم ُم٤ٌمذ سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ  100000دج و 10000سملم 

 وؾم٤مئؾ اإلقمالم سم٤مألومٕم٤مل اعمقصقوم٦م، أو اجلٜم٤مي٤مت أو اجلٜمح.

دج  3000يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ ؿمٝمر إمم ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم  :53ادادة 

دج أو سم٢مطمدى ه٤مشملم اًمٕم٘مقسمتلم وم٘مط، يمؾ ُمـ يٕمتٛمد سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ  30000و

 أقماله. 3اإلقمالم إه٤مٟم٦م رؤؾم٤مء اًمدول اًمذيـ يامرؾمقن ُمٝم٤مُمٝمؿ ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة 

م إمم ؾمٜم٦م وسمٖمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمؽماوح ُم٤م سملم ( أي٤م10يٕم٤مىم٥م سم٤محلٌس ُمـ قمنمة ) :54ادادة 

دج يمؾ ُمـ هبلم سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم رؤؾم٤مء اًمٌٕمث٤مت  30000دج و 3000

 اًمدوًمٞم٦م وأقمْم٤مئٝم٤م اعمٕمتٛمديـ ًمدى طمٙمقُم٦م اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م.

سمحجز  يٛمٙمـ أن شم٠مُمر اعمحٙمٛم٦م، ذم مجٞمع احل٤مالت اًمقاردة ذم هذا اًم٤ٌمب :55ادادة 

األُمالك اًمتل شمٙمقن ُمقوقع اعمخ٤مًمٗم٦م، وإهمالق اعم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م إهمالىم٤م ُم١مىمت٤م 

 أو هن٤مئٞم٤م.

 .افباب افثامـ: أحؽام ختامقة

 يًتثٜمك اإلؿمٝم٤مر ُمـ جم٤مل شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘م٤مٟمقن وحي٤مل قمغم ىم٤مٟمقن ظم٤مص. :511ادادة 

 يًتثٜمك ؾمؼم اآلراء ُمـ جم٤مل شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘م٤مٟمقن وحي٤مل قمغم ىم٤مٟمقن ظم٤مص. :515ادادة 

 .افباب افتاشع: أحؽام اكتؼافقة

يٛمٙمـ أن يٗمّمؾ ومّمال قمْمقي٤م ووفمٞمٗمٞم٤م وىم٤مٟمقٟمٞم٤م سملم ٟمِم٤مـم٤مت اًمٜمنم  :512ادادة 

واًمتحرير واًمٓمٌع ُمـ أضمؾ شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘م٤مٟمقن ذم ُمٞمدان اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع 

 اًمٕم٤مم.

خيت٤مر سمّمٗم٦م اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ُمـ أضمؾ شمٙمقيـ اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم اًمّمح٤مومٞمقن  :510دادة ا

اًمذيـ جي٥م أن يٜمتخٌٝمؿ أُمث٤مهلؿ ُمـ سملم اًمّمح٤مومٞملم احل٤مئزيـ اًمٌٓم٤مىم٦م اعمٝمٜمٞم٦م يقم ٟمنم هذا 
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اًم٘م٤مٟمقن، اًمذيـ شمتقومر ومٞمٝمؿ ذوط األىمدُمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م. ويٜمتخ٥م صمالصم٦م ُمـ سملم صح٤مومٞمل 

٦م واًمتٚمٗمزي٦م يمام يٜمتخ٥م اًمثالصم٦م اآلظمرون ُمـ سملم صح٤مومٞمل أضمٝمزة أضمٝمزة اإلذاقم٦م اًمّمقشمٞم

 اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م.

دمرى اًم٘مرقم٦م اٟمت٘م٤مال ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتجديديـ األوًمٞملم ذم اعمجٚمس  :510ادادة 

 األقمغم ًمإلقمالم وٛمـ يمؾ جمٛمققم٦م وطم٥ًم ٟم٦ًٌم يمؾ ُمٜمٝم٤م يمام ي٠ميت:

 واطمد ُمـ سملم األقمْم٤مء اًمذيـ يٕمٞمٜمٝمؿ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م. 

 .واطمد ُمـ سملم األقمْم٤مء اًمذيـ يٕمٞمٜمٝمؿ رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل 

 .اصمٜم٤من ُمـ سملم اًمّمح٤مومٞملم اعمٜمتخٌلم 

 01-82شمٚمٖمك مجٞمع األطمٙم٤مم اعمخ٤مًمٗم٦م هلذا اًم٘م٤مٟمقن، الؾمٞمام اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ  :511ادادة 

 اعمذيمقر أقماله. 1982ومؼماير ؾمٜم٦م  06اعم١مرخ ذم 

ة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يٜمنم هذا اًم٘م٤مٟمقن ذم اجلريد :512ادادة 

 .1990أسمريؾ ؾمٜم٦م  3اعمقاومؼ  1410رُمْم٤من قم٤مم  8اًمِمٕمٌٞم٦م. طمرر سم٤مجلزائر ذم 
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 المبحج الثللج

 2012الكلهٌن الغضٌُ لإلعالن 
(1)

 

 .افباب األول: أحؽام ظامة

مم٤مرؾم٦م هيدف هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي إمم حتديد اعم٤ٌمدئ واًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ : 15ادادة 

 احلؼ ذم اإلقمالم وطمري٦م اًمّمح٤موم٦م.

ذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي ـ٤مم هـ٤مر أطمٙمــل إـمـ٦م ومـالم سمحريـ٤مط اإلقمـ٤مرس ٟمِمـيٛم: 12ادادة 

 واًمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام، وذم فمؾ اطمؽمام:

 .اًمدؾمتقر وىمقاٟملم اجلٛمٝمقري٦م 

 .اًمديـ اإلؾمالُمل وسم٤مىمل األدي٤من 

 ٛمع.اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م واًم٘مٞمؿ اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمٚمٛمجت 

 .اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م واًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م 

 .ُمتٓمٚم٤ٌمت أُمـ اًمدوًم٦م واًمدوم٤مع اًمقـمٜمل 

 .ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم 

 .اعمّم٤مًمح االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٌالد 

 .ُمٝم٤مم واًمتزاُم٤مت اخلدُم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م 

 .طمؼ اعمقاـمـ ذم إقمالم يم٤مُمؾ وُمقوققمل 

 .هي٦م اًمتح٘مٞمؼ اًم٘مْم٤مئل 

 .اًمٓم٤مسمع اًمتٕمددي ًممراء واألومٙم٤مر 

 احلري٤مت اًمٗمردي٦م واجلامقمٞم٦م.يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن و 

                                                           

، 2012يٜم٤مير ؾمٜم٦م  12اعمقاومؼ ًمـ  1433صٗمر قم٤مم  18اعم١مرخ ذم  05-12اعمّمدر: ىم٤مٟمقن قمْمقي رىمؿ:  (1)

 اعمتٕمٚمؼ سم٤مإلقمالم.
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ي٘مّمد سم٠مٟمِمٓم٦م اإلقمالم، ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، يمؾ ٟمنم أو سم٨م : 10ادادة 

ًمقىم٤مئع أطمداث أو رؾم٤مئؾ أو آراء أو أومٙم٤مر أو ُمٕم٤مرف، قمؼم أي٦م وؾمٞمٚم٦م ُمٙمتقسم٦م أو ُمًٛمققم٦م 

 أو ُمتٚمٗمزة أو إًمٙمؽموٟمٞم٦م، وشمٙمقن ُمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٝمقر أو ًمٗمئ٦م ُمٜمف.

 ِمٓم٦م اإلقمالم قمغم وضمف اخلّمقص قمـ ـمريؼ:شمْمٛمـ أٟم: 10ادادة 

 .وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمقُمل 

 .وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتل شمٜمِمئٝم٤م هٞمئ٤مت قمٛمقُمٞم٦م 

 .وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتل متٚمٙمٝم٤م أو شمٜمِمئٝم٤م أطمزاب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو مجٕمٞم٤مت ُمٕمتٛمدة 

  وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م أو يٜمِمئٝم٤م أؿمخ٤مص ُمٕمٜمقيقن خيْمٕمقن ًمٚم٘م٤مٟمقن

 اجلزائري٦م. ويٛمتٚمؽ رأؾمامهل٤م أؿمخ٤مص ـمٌٞمٕمٞمقن أو ُمٕمٜمقيقن يتٛمتٕمقن سم٤مجلٜمًٞم٦ماجلزائري 

 شم٤ًمهؿ مم٤مرؾم٦م أٟمِمٓم٦م اإلقمالم قمغم اخلّمقص ومٞمام ي٠ميت:: 11ادادة 

  االؾمتج٤مسم٦م حل٤مضم٤مت اعمقاـمـ ذم جم٤مل اإلقمالم واًمث٘م٤موم٦م واًمؽمسمٞم٦م واًمؽمومٞمف واعمٕم٤مرف

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م.

 اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن واًمت٤ًمُمح وٟمٌذ  شمرىمٞم٦م ُم٤ٌمدئ اًمٜمٔم٤مم اجلٛمٝمقري وىمٞمؿ

 اًمٕمٜمػ واًمٕمٜمٍمي٦م.

 .شمرىمٞم٦م روح اعمقاـمٜم٦م وصم٘م٤موم٦م احلقار 

  شمرىمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وإؿمٕم٤مقمٝم٤م، ذم فمؾ اطمؽمام اًمتٜمقع اًمٚمٖمقي واًمث٘م٤مذم اًمذي يٛمٞمز

 اعمجتٛمع اجلزائري.

 اعم٤ًممه٦م ذم احلقار سملم صم٘م٤موم٤مت اًمٕم٤ممل قمغم ُم٤ٌمدئ اًمرىمل واًمٕمداًم٦م واًمًٚمؿ. 

 .افباب افثاين: كشاط اإلظالم ظـ ضريؼ افصحاؾة ادؽتقبة

 .افػصؾ األول: إصدار افـؼيات افدورية

واعمجالت  شمٕمتؼم ٟمنمي٤مت دوري٦م، ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، اًمّمحػ: 12ادادة 

 سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م اًمتل شمّمدر ذم ومؽمات ُمٜمتٔمٛم٦م. وشمّمٜمػ اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م إمم صٜمٗملم:
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 ي٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم.اًمٜمنمي٤مت اًمدور 

 .اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمتخّمّم٦م 

ي٘مّمد سم٤مًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم، ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، : 13ادادة 

 يمؾ ٟمنمي٦م شمتٜم٤مول ظمؼما طمقل وىم٤مئع ألطمداث وـمٜمٞم٦م ودوًمٞم٦م، وشمٙمقن ُمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٝمقر.

قن اًمٕمْمقي، يمؾ ي٘مّمد سم٤مًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م اعمتخّمّم٦م، ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟم: 14ادادة 

 ٟمنمي٦م شمتٜم٤مول ظمؼما ًمف قمالىم٦م سمٛمٞم٤مديـ ظم٤مص٦م، وشمٙمقن ُمقضمٝم٦م ًمٗمئ٤مت ُمـ اجلٛمٝمقر.

جزأ ُمٜمٝم٤م، وال يٛمٙمـ أن ي٤ٌمع تيٕمتؼم يمؾ ُمٚمحؼ ذم ٟمنمي٦م دوري٦م ضمزءا ال ي: 15ادادة 

 ُمٜمٗمردا.

جي٥م قمغم يمؾ ٟمنمي٦م دوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم ضمٝمقي٦م أو حمٚمٞم٦م، أن ختّمص : 51ادادة 

( قمغم األىمؾ ُمـ ُم٤ًمطمتٝم٤م اًمتحريري٦م إمم ُمْم٤مُملم شمتٕمٚمؼ %50اعم٤مئ٦م )ٟم٦ًٌم مخًلم ذم 

 سم٤معمٜمٓم٘م٦م اجلٖمراومٞم٦م اًمتل شمٖمٓمٞمٝم٤م.

ؾ ٟمنمي٦م دوري٦م ـدار يمـ٦م. خيْمع إصـؿ سمحريـ٦م يتـإصدار يمؾ ٟمنمي٦م دوري: 55ادادة 

إلضمراءات اًمتًجٞمؾ وُمراىم٦ٌم صح٦م اعمٕمٚمقُم٤مت، سم٢ميداع شمٍميح ُمًٌؼ ُمقىمع ُمـ ـمرف 

اًمٜمنمي٦م، ًمدى ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اعمدير ُم١ًمول 

 اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، ويًٚمؿ ًمف ومقرا وصؾ سمذًمؽ.

 أقماله، ُم٤م ي٠ميت: 11جي٥م أن يتْمٛمـ اًمتٍميح اعمذيمقر ذم اعم٤مدة : 52ادادة 

 .قمٜمقان اًمٜمنمي٦م وشمقىمٞم٧م صدوره٤م 

 .ُمقوقع اًمٜمنمي٦م 

 .ُمٙم٤من صدوره٤م 

 .ًمٖم٦م أو ًمٖم٤مت اًمٜمنمي٦م 

  وقمٜمقان وُم١مهؾ اعمدير ُم١ًمول اًمٜمنمي٦م.اؾمؿ وًم٘م٥م 
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 .اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمنميم٦م ٟمنم اًمٜمنمي٦م 

 .أؾمامء وقمٜم٤مويـ اعم٤مًمؽ أو اعمالك 

 .ُمٙمقٟم٤مت رأؾمامل اًمنميم٦م أو اعم١مؾم٦ًم اعم٤مًمٙم٦م ًمٕمٜمقان اًمٜمنمي٦م 

 .اعم٘م٤مس واًمًٕمر 

أقماله وشمًٚمٞمؿ اًمقصؾ،  12و 11سمٕمد إيداع اًمتٍميح اعمذيمقر ذم اعم٤مدشملم : 50ادادة 

( يقُم٤م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ إيداع 60ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ذم أضمؾ ؾمتلم )متٜمح 

 اًمتٍميح. يٛمٜمح االقمتامد إمم اعم١مؾم٦ًم اًمٜم٤مذة. يٕمتؼم االقمتامد سمٛمث٤مسم٦م اعمقاوم٘م٦م قمغم اًمّمدور.

ذم طم٤مًم٦م رومض ُمٜمح االقمتامد شمٌٚمغ ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ص٤مطم٥م : 50ادادة 

أقماله، ويٙمقن هذا اًم٘مرار  13تٝم٤مء اآلضم٤مل اعمحددة ذم اعم٤مدة اًمٓمٚم٥م سم٤مًم٘مرار ُمؼمرا، ىمٌؾ اٟم

 ىم٤مسمال ًمٚمٓمٕمـ أُم٤مم اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م.

جي٥م أن يتْمٛمـ االقمتامد اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٕمريػ اًمٜم٤مذ وظمّم٤مئص : 51ادادة 

 أقماله. 12اًمٜمنمي٦م يمام هق ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

سم٤معمت٤مسمٕم٤مت  دون اعم٤ًمس ،٠مي ؿمٙمؾ ُمـ األؿمٙم٤ملاالقمتامد همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٜم٤مزل سم: 52ادادة 

 اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وم٢من يمؾ ظمرق هلذا احلٙمؿ يؽمشم٥م قمٜمف ؾمح٥م االقمتامد.

ذم طم٤مًم٦م سمٞمع اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م أو اًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م، جي٥م قمغم اعم٤مًمؽ اجلديد : 53ادادة 

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن  13و 12و 11ـمٚم٥م االقمتامد وومؼ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقاد 

 ي.اًمٕمْمق

يًح٥م االقمتامد ذم طم٤مًم٦م قمدم صدور اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م ذم ُمدة ؾمٜم٦م، اسمتداء : 54ادادة 

( 90ُمـ شم٤مريخ شمًٚمٞمٛمف. ويؽمشم٥م قمـ شمقىمػ يمؾ ٟمنمي٦م دوري٦م قمـ اًمّمدور ـمٞمٚم٦م شمًٕملم )

 أقماله. 12و 11يقُم٤م، دمديد اإلضمراءات اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم 

 اًمٕمٜم٤مس اعمٙمقٟم٦م ًمٚمتٍميح اعمذيمقر ذم يمؾ شمٖمٞمػم ُمٝمام يٙمـ ٟمققمف يدظمؾ قمغم: 55ادادة 

أقماله، جي٥م أن شمٌٚمغ سمف يمت٤مسمٞم٤م ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ظمالل األي٤مم اًمٕمنمة  12اعم٤مدة 
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( اعمقاًمٞم٦م إلدراج هذا اًمتٖمٞمػم. شمًٚمؿ ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م وصمٞم٘م٦م اًمتّمحٞمح 10)

 ( يقُم٤م اعمقاًمٞم٦م ًمت٤مريخ اًمتٌٚمٞمغ.30ظمالل اًمثالصملم )

شمّمدر اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم اًمتل شمٜمِم٠م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ صدور : 21ادادة 

هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي سم٢مطمدى اًمٚمٖمتلم اًمقـمٜمٞمتلم أو يمٚمٞمٝمام. همػم أن اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م 

اعمقضمٝم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع وـمٜمٞم٤م أو دوًمٞم٤م، واًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمتخّمّم٦م، يٛمٙمـ أن شمّمدر 

 ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م. سم٤مًمٚمٖم٤مت األضمٜمٌٞم٦م سمٕمد ُمقاوم٘م٦م

جي٥م قمغم ُم١ًمول اًمٓمٌع أن يٓمٚم٥م ُمـ اًمٜم٤مذ ٟمًخ٦م ُمـ االقمتامد ُمّم٤مدىم٤م : 25ادادة 

 قمٚمٞمٝم٤م، ىمٌؾ ـمٌع اًمٕمدد األول ُمـ أي٦م ٟمنمي٦م دوري٦م. ويٛمٜمع اًمٓمٌع ذم همٞم٤مب ذًمؽ.

خيْمع ـمٌع أي قمٜمقان ممٚمقك ًمنميم٦م أضمٜمٌٞم٦م إمم شمرظمٞمص ُمـ اًمقزارة اعمٙمٚمٗم٦م : 22ادادة 

 . حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.شمّم٤ملسم٤مال

 جي٥م أن شمتقومر ذم اعمدير ُم١ًمول أي٦م ٟمنمي٦م دوري٦م اًمنموط اآلشمٞم٦م:: 20ادادة 

 .أن حيقز ؿمٝم٤مدة ضم٤مُمٕمٞم٦م 

 ل ُمٞمدان اإلقمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم ــقات ومــ( ؾمٜم10ر )ـــ قمِمـؾ قمــأن يتٛمتع سمخؼمة ال شم٘م

قات ظمؼمة ذم ُمٞمدان اًمتخّمص ـ( ؾمٜم5س )ـًمٚمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم، ومخ

 اًمٕمٚمٛمل أو اًمت٘مٜمل أو اًمتٙمٜمقًمقضمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م اعمتخّمّم٦م.

 .أن يٙمقن ضمزائري اجلٜمًٞم٦م 

 .أن يتٛمتع سمح٘مقىمف اعمدٟمٞم٦م 

 د طمٙمؿ قمٚمٞمف سمٕم٘مقسم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف.ـأال يٙمقن ىم 

 ًمألؿمخ٤مص سم٤مًمٜم٦ًٌم  1954ؼم ـقرة أول ٟمقومٛمـًمث ٤مدٍ ـقك ُمٕمـ٤مم سمًٚمـد ىمـقن ىمـأال يٙم

 .1942اعمقًمقديـ ىمٌؾ يقًمٞمق ؾمٜم٦م 
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جي٥م قمغم اعمدير ُم١ًمول يمؾ ٟمنمي٦م ُمقضمٝم٦م ًمألـمٗم٤مل و/أو اًمِم٤ٌمب، أن : 20ادادة 

 يًتٕملم هبٞمئ٦م شمرسمقي٦م اؾمتِم٤مري٦م. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

يٛمٙمـ ٟمٗمس اًمِمخص اعمٕمٜمقي اخل٤موع ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري أن يٛمٚمؽ أو : 21ادادة 

 اىم٥م أو يًػم ٟمنمي٦م واطمدة وم٘مط ًمإلقمالم اًمٕم٤مم شمّمدر سم٤مجلزائر سمٜمٗمس اًمدوري٦م.ير

 جي٥م أن يٌلم ذم يمؾ قمدد ُمـ اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م ُم٤م ي٠ميت:: 22ادادة 

 .اؾمؿ وًم٘م٥م اعمدير ُم١ًمول اًمٜمنم 

 .قمٜمقان اًمتحرير واإلدارة 

 .اًمٖمرض اًمتج٤مري ًمٚمٓم٤مسمع وقمٜمقاٟمف 

 .دوري٦م صدور اًمٜمنمي٦م وؾمٕمره٤م 

  اًم٤ًمسمؼ.قمدد ٟمًخ اًمًح٥م 

أقماله،  26ال يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٓمٌع ذم طم٤مًم٦م قمدم االًمتزام سم٠مطمٙم٤مم اعم٤مدة  : 23ادادة 

وجي٥م قمغم ُم١ًمول اًمٓمٌع إؿمٕم٤مر ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م سمذًمؽ يمت٤مسمٞم٤م. يٛمٙمـ 

 ًمًٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م أن شم٘مرر وىمػ صدور اًمٜمنمي٦م إمم هم٤مي٦م ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م.

/3ي٦م دوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم أن ختّمص أيمثر ُمـ صمٚم٨م )ال يٛمٙمـ ألي٦م ٟمنم: 24ادادة 
1
 )

 ُم٤ًمطمتٝم٤م اإلمج٤مًمٞم٦م ًمإلؿمٝم٤مر واالؾمتٓمالقم٤مت اإلؿمٝم٤مري٦م.

جي٥م قمغم اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م أن شمٍمح وشمؼمر ُمّمدر األُمقال اعمٙمقٟم٦م : 25ادادة 

ًمرأؾمامهل٤م واألُمقال اًميوري٦م ًمتًٞمػمه٤م، ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام. جي٥م قمغم 

٤م ارشم٤ٌمط قمْمقي ـقن هلـف، أن يٙمـ٧م ـمٌٞمٕمتـام يم٤مٟمـنمي٦م دوري٦م شمًتٗمٞمد ُمـ دقمؿ ُم٤مدي ُمٝميمؾ ٟم

٦م ًمٚمدقمؿ، وجي٥م سمٞم٤من هذه اًمٕمالىم٦م. يٛمٜمع اًمدقمؿ اعم٤مدي اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ ـ٦م اعم٤مٟمحـسم٤مهلٞمئ

 اًمّم٤مدر قمـ أي ضمٝم٦م أضمٜمٌٞم٦م.
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٤ًمسم٤مت جي٥م أن شمٜمنم اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م ؾمٜمقي٤م قمؼم صٗمح٤مهت٤م طمّمٞمٚم٦م احل: 01ادادة 

ل طم٤مًم٦م قمدم اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ، شمقضمف ؾمٚمٓم٦م وٌط ـ٦م. وومـٜم٦م اًمٗم٤مرـمــ اًمًـ٤م قمٚمٞمٝم٤م قمـُمّمدىم

( 30اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م إقمذارا إمم اًمٜمنمي٦م اًمدوري٦م ًمٜمنم طمّمٞمٚم٦م طم٤ًمسم٤مهت٤م ذم أضمؾ صمالصملم )

يقُم٤م. وذم طم٤مًم٦م قمدم ٟمنم احلّمٞمٚم٦م ذم األضمؾ اعمذيمقر أقماله، يٛمٙمـ ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م 

 ر وىمػ صدور اًمٜمنمي٦م إمم هم٤مي٦م شمًقي٦م ووٕمٞمتٝم٤م.اعمٙمتقسم٦م أن شم٘مر

متٜمع إقم٤مرة االؾمؿ ًمٙمؾ ؿمخص ؾمقاء سم٤مًمتٔم٤مهر سم٤ميمتت٤مب األؾمٝمؿ أو : 05ادادة 

احلّمص، أو اُمتالك أو شم٠مضمػم سم٤مًمقيم٤مًم٦م عمحؾ دم٤مري أو ؾمٜمد، دون اعم٤ًمس سم٤معمت٤مسمٕم٤مت 

 اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م، يؽمشم٥م قمغم ظمرق هذا احلٙمؿ إًمٖم٤مء اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

زي٤مدة قمغم األطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليداع اًم٘م٤مٟمقين اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع : 02ادادة 

( ُمـ يمؾ ٟمنمي٦م دوري٦م ًمدى ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م 2اعمٕمٛمقل سمف، جي٥م أن شمقدع ٟمًخت٤من )

 اعمٙمتقسم٦م.

 .افػصؾ افثاين: افتقزيع وافبقع دم افطريؼ افعام

٤م ـؽماك، شمقزيٕمـدد أو سم٤مالؿمـع سم٤مًمٕمـًمٌٞم٤م أو اـقزع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م جم٤مٟمـشم: 00ادادة 

 قمٛمقُمٞم٤م أو سم٤معم٤ًميمـ.

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، يامرس ٟمِم٤مط  37ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعم٤مدة : 00ادادة 

شمقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م سمام ومٞمٝم٤م األضمٜمٌٞم٦م سمحري٦م، وووم٘م٤م ًمٚمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام، 

 ُم٦م.الؾمٞمام ُم٤م يتٕمٚمؼ سمحامي٦م اًمٓمٗمقًم٦م واآلداب اًمٕم٤م

٤من ـل ُمٙمـؼ أو ومـريـقل و/أو ذم اًمٓمـ٦م سم٤مًمتجـ٤مت اًمدوريـع اًمٜمنميـخيْمع سمٞم: 01ادادة 

 قمٛمقُمل آظمر إمم شمٍميح ُمًٌؼ ًمدى رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمٌٚمدي.

شمًٝمر اًمدوًم٦م قمغم وامن شمرىمٞم٦م شمقزيع اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م قمؼم يم٤مُمؾ اًمؽماب : 02ادادة 

 ل إمم اخلؼم.اًمقـمٜمل، هبدف متٙملم يمؾ اعمقاـمٜملم ُمـ اًمقصق
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ام، خيْمع اؾمتػماد اًمٜمنمي٤مت ـقل هبـؿ اعمٕمٛمـنميع واًمتٜمٔمٞمـ٤مة اًمتـع ُمراقمـُم: 03ادادة 

دد ذوط ـقسم٦م. حتـٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتـ٦م وــ ؾمٚمٓمـص ُمًٌؼ ُمـك شمرظمٞمـاًمدوري٦م األضمٜمٌٞم٦م إًم

 ويمٞمٗمٞم٤مت شمًٚمٞمؿ اًمؽمظمٞمص قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

اًمدوري٦م ُمـ ىمٌؾ اهلٞمئ٤مت األضمٜمٌٞم٦م خيْمع إصدار و/أو اؾمتػماد اًمٜمنمي٤مت : 04ادادة 

٦م ـقزارة اعمٙمٚمٗمــ اًمـص ُمـك شمرظمٞمـل إًمـع اعمج٤مٟمـ٦م ًمٚمتقزيـواًمٌٕمث٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م، واعمقضمٝم

 سم٤مًمِم١مون اخل٤مرضمٞم٦م.

يٜمِم٠م ضمٝم٤مز يٙمٚمػ سم٢مصم٤ٌمت اًمتقزيع. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٜمٔمٞمؿ هذا اجلٝم٤مز وقمٛمٚمف : 05ادادة 

 قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

 .ؾة ادؽتقبةافباب افثافث: شؾطة ضبط افصحا

شمٜمِم٠م ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م، وهل ؾمٚمٓم٦م ُمًت٘مٚم٦م شمتٛمتع سم٤مًمِمخّمٞم٦م : 01ادادة 

 اعمٕمٜمقي٦م واالؾمت٘مالل اعم٤مزم. وشمتقمم هبذه اًمّمٗم٦م، قمغم اخلّمقص ُم٤م ي٠ميت:

 .شمِمجٞمع اًمتٕمددي٦م اإلقمالُمٞم٦م 

 .اًمًٝمر قمغم ٟمنم وشمقزيع اإلقمالم اعمٙمتقب قمؼم يم٤مُمؾ اًمؽماب اًمقـمٜمل 

  اًمرؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م وشمرىمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمٞم٦م وإسمرازه٤م سمجٛمٞمع اًمًٝمر قمغم ضمقدة

 أؿمٙم٤مهل٤م.

  اًمًٝمر قمغم شمِمجٞمع وشمدقمٞمؿ اًمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًمٚمٖمتلم اًمقـمٜمٞمتلم سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ

 اعمالئٛم٦م.

 .اًمًٝمر قمغم ؿمٗم٤مومٞم٦م اًم٘مقاقمد االىمتّم٤مدي٦م ذم ؾمػم اعم١مؾم٤ًمت اًمٜم٤مذة 

 يديقًمقضمل واأل عم٤مزم واًمًٞم٤مداًمًٝمر قمغم ُمٜمع متريمز اًمٕمٜم٤مويـ واألضمٝمزة حت٧م اًمت٠مصمػم ا

 عم٤مًمؽ واطمد.

 اإلقمالم،  حتديد ىمقاقمد وذوط اإلقم٤مٟم٤مت واعم٤ًمقمدات اًمتل متٜمحٝم٤م اًمدوًم٦م ألضمٝمزة

 واًمًٝمر قمغم شمقزيٕمٝم٤م.



 

126 

 .اًمًٝمر قمغم اطمؽمام اعم٘م٤ميٞمس ذم جم٤مل اإلؿمٝم٤مر وُمراىم٦ٌم هدومف وُمْمٛمقٟمف 

 ًمٜم٤مدم٦م قمـ اؾمتالم شمٍميح احل٤ًمسم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م ُمـ همػم شمٚمؽ ا

 االؾمتٖمالل.

  مجع يمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًميوري٦م ُمـ اإلدارات واعم١مؾم٤ًمت اًمّمحٗمٞم٦م ًمٚمت٠ميمد ُمـ

 وامن اطمؽمام اًمتزاُم٤مت يمؾ ُمٜمٝم٤م.

ال يٛمٙمـ أن شمًتٕمٛمؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل دمٛمٕمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م 

 ألهمراض أظمرى همػم أداء اعمٝم٤مم اًمتل يًٜمده٤م إًمٞمٝم٤م هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي.

متتد ُمٝم٤مم وصالطمٞم٤مت ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م إمم ٟمِم٤مط اإلقمالم : 05ادة اد

 اإلًمٙمؽموين. شمّم٤ملاعمٙمتقب قمـ ـمريؼ اال

ذم طم٤مًم٦م اإلظمالل سم٤مالًمتزاُم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، : 02ادادة 

، شمقضمف ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ُمالطمٔم٤مهت٤م وشمقصٞم٤مهت٤م إمم ضمٝم٤مز اإلقمالم اعمٕمٜمل

وحتدد ذوط وآضم٤مل اًمتٙمٗمؾ هب٤م. شمٜمنم هذه اعمالطمٔم٤مت واًمتقصٞم٤مت وضمقسم٤م ُمـ ـمرف 

 ضمٝم٤مز اإلقمالم اعمٕمٜمل.

شمرومع ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ؾمٜمقي٤م شم٘مريرا إمم رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م : 00ادادة 

 واًمؼمعم٤من شمٌلم ومٞمف ٟمِم٤مـمٝم٤م.

ط ـ٦م وٌـ٤مر ؾمٚمٓمـ٦م إظمٓمـ٤مز صح٤مومـ٦م أو ضمٝمـ٦م ًمٚمدوًمـ٦م شم٤مسمٕمـؾ هٞمئـيٛمٙمـ يم: 00ادادة 

 اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م وـمٚم٥م اًمرأي اعمتٕمٚمؼ سمٛمج٤مل اظمتّم٤مصٝم٤م.

قسم٦م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م سمٛمقضم٥م أطمٙم٤مم ـٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتـ٦م وـػم ؾمٚمٓمـدد ؾمـحي: 01ادادة 

 داظمٚمٞم٦م شمٜمنم ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م.

اعمٙمتقسم٦م ظمالل ومؽمة ىمٞم٤مُمٝمؿ  ط اًمّمح٤موم٦مـ٦م وٌـ٤مء ؾمٚمٓمـك أقمْمـيٛمٜمع قمٚم: 02ادادة 

سمٛمٝم٤مُمٝمؿ، اخت٤مذ ُمقىمػ قمٚمٜمل ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م أو حيتٛمؾ أن شمٙمقن ُمقوقع إضمراءات 
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أو ىمرارات أو شمقصٞم٤مت شمّمدره٤م ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م، أو االؾمتِم٤مرة ذم اعم٤ًمئؾ 

 ٟمٗمًٝم٤م.

ٝمٜمل سمِم٠من يٚمتزم أقمْم٤مء ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م وأقمقاهن٤م سم٤مًمن اعم: 03ادادة 

اًمقىم٤مئع واألقمامل واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ىمد يٓمٚمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م سمحٙمؿ ُمٝم٤مُمٝمؿ، ـمٌ٘م٤م ألطمٙم٤مم اعم٤مدة 

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 301

شمْمؿ ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م هٞم٤ميمؾ شمقوع حت٧م ؾمٚمٓم٦م رئٞمًٝم٤م. : 04ادادة 

وال يٛمٙمـ أن يِم٤مرك ُمًتخدُمق هذه اهلٞم٤ميمؾ سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة ذم ُم١مؾم٦ًم 

 تّمٚم٦م سم٘مٓم٤مقم٤مت اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م واًمّمح٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمت اًمٜمنم واإلؿمٝم٤مر.ُم

شمت٘مٞمد االقمتامدات اًميوري٦م ًم٘مٞم٤مم ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م سمٛمٝم٤مُمٝم٤م : 05ادادة 

ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م. اآلُمر سم٤مًمٍمف هق رئٞمس ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م. متًؽ 

اعمٙمتقسم٦م ـمٌ٘م٤م ًم٘مقاقمد اعمح٤مؾم٦ٌم اًمٕمٛمقُمٞم٦م، ُمـ ىمٌؾ قمقن  حم٤مؾم٦ٌم ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م

حم٤مؾم٥م يٕمٞمٜمف اًمقزير اعمٙمٚمػ سم٤معم٤مًمٞم٦م. مت٤مرس ُمراىم٦ٌم ٟمٗم٘م٤مت ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م 

 ـمٌ٘م٤م إلضمراءات اعمح٤مؾم٦ٌم اًمٕمٛمقُمٞم٦م.

( قمْمقا يٕمٞمٜمقن 14شمتِمٙمؾ ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م قمنم ): 11ادادة 

 اًمٜمحق اآليت:سمٛمرؾمقم رئ٤مد قمغم 

 ( أقمْم٤مء يٕمٞمٜمٝمؿ رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م وُمـ سمٞمٜمٝمؿ رئٞمس ؾمٚمٓم٦م اًمْمٌط.3صمالصم٦م ) 

 ( همػم سمرعم٤مٟمٞملم ي٘مؽمطمٝمام رئٞمس اعمجٚمس اًمِمٕمٌل اًمقـمٜمل.2قمْمقان ) 

 ( همػم سمرعم٤مٟمٞملم ي٘مؽمطمٝمام رئٞمس جمٚمس األُم٦م.2قمْمقان ) 

 ( أقمْم٤مء يٜمتخٌقن سم٤مألهمٚمٌٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ سملم اًمّمحٗمٞملم اعمحؽموملم 7ؾمٌٕم٦م ) اًمذيـ

 ( ؾمٜم٦م قمغم األىمؾ ُمـ اخلؼمة ذم اعمٝمٜم٦م.15يثٌتقن مخس قمنمة )
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( ؾمٜمقات همػم 6ُمدة قمْمقي٦م أقمْم٤مء ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ؾم٧م ): 15ادادة 

 ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتجديد.

ذم طم٤مًم٦م إظمالل قمْمق ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمتزاُم٤مشمف اعمحددة ذم : 12ادادة 

ٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م سمٕمد ُمداوًم٦م ـمٌ٘م٤م هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، يٍمح رئٞمس ؾمٚم

أدٟم٤مه، سم٤مالؾمت٘م٤مًم٦م اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م ًمٚمٕمْمق اعمٕمٜمل. ويٍمح رئٞمس ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م  54ًمٚمامدة 

اعمٙمتقسم٦م أيْم٤م سم٤مالؾمت٘م٤مًم٦م اًمتٚم٘م٤مئٞم٦م ًمٙمؾ قمْمق يّمدر ذم طم٘مف طمٙمؿ ىمْم٤مئل هن٤مئل سمٕم٘مقسم٦م 

 ُمِمٞمٜم٦م أو خمٚم٦م سم٤مًمنمف.

٦م ألي ؾم٥ٌم ـ٦م اعمٙمتقسمـط اًمّمح٤مومـ٦م وٌـؾمٚمٓمق ـ٥م قمْمـذم طم٤مًم٦م ؿمٖمقر ُمٜمّم: 10ادادة 

روط ـ٥ًم اًمِمـامل اًمٗمؽمة اعمتٌ٘مٞم٦م، طمـديد الؾمتٙمـق ضمـلم قمْمـالف سمتٕمٞمـؿ االؾمتخـيم٤من، يت

أقماله. وقمٜمد اٟم٘مْم٤مء هذه اًمٗمؽمة اعمتٌ٘مٞم٦م، يٛمٙمـ  50واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

شمتج٤موز هذه اًمٗمؽمة اعمتٌ٘مٞم٦م شمٕمٞمٞمٜمف ُمـ ضمديد قمْمقا ذم ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م إذا مل 

 أقماله. 50اًمًٜمتلم، وسمح٥ًم اًمنموط واًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة 

ال شمّمح ُمداوالت ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م إال إذا طميه٤م قمنمة : 10ادادة 

( أقمْم٤مء وشمٙمقن اعمداوًم٦م سم٠مهمٚمٌٞم٦م األقمْم٤مء احل٤مرضيـ. ذم طم٤مًم٦م شم٤ًموي قمدد 10)

 س ُمرضمح٤م.األصقات يٙمقن صقت اًمرئٞم

شمٙمقن ُمداوالت ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م وىمراراهت٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمقـمٜمٞم٦م : 11ادادة 

 اًمرؾمٛمٞم٦م.

شمتٜم٤مرم ُمٝم٤مم أقمْم٤مء ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م ُمع يمؾ قمٝمدة اٟمتخ٤مسمٞم٦م أو : 12ادادة 

وفمٞمٗم٦م قمٛمقُمٞم٦م أو أي ٟمِم٤مط ُمٝمٜمل. حتدد شمٕمقيْم٤مت أقمْم٤مء ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م 

 م.سمٛمقضم٥م ُمرؾمق

ال يٛمٙمـ ألقمْم٤مء ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م، ويمذا أومراد أههؿ : 13ادادة 

رة ـػم ُم٤ٌمؿمـ٤مذة أو همـ٦م ُمٌـ٤مرؾمقا سمّمٗمـك، أن يٛمـوأصقهلؿ وومروقمٝمؿ ُمـ اًمدرضم٦م األوًم

 ُم١ًموًمٞم٤مت أو حيقزوا ُم٤ًممه٦م ذم ُم١مؾم٦ًم ُمرشمٌٓم٦م سم٘مٓم٤مع اإلقمالم.
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 .افباب افرابع: افـشاط افسؿعل افبكي

 .ممارشة افـشاط افسؿعل افبكيافػصؾ األول: 

ي٘مّمد سم٤مًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، يمؾ ُم٤م : 14ادادة 

ل، أو سم٨م إؿم٤مرات ـاًمالؾمٚمٙم شمّم٤مليقوع حت٧م شمٍمف اجلٛمٝمقر أو ومئ٦م ُمٜمف قمـ ـمريؼ اال

٤م ـم٤مسمع ـقن هلـ٤مئؾ خمتٚمٗم٦م ال يٙمـقات أو رؾمـقر أو أصـ٦م أو صـأو قمالُم٤مت أو أؿمٙم٤مل ُمرؾمقُم

 اعمراؾمٚم٦م اخل٤مص٦م.

اًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي ُمٝمٛم٦م ذات ظمدُم٦م قمٛمقُمٞم٦م. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت اخلدُم٦م : 15ادادة 

 اًمٕمٛمقُمٞم٦م قمؿ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي،  شمّم٤ملي٘مّمد سمخدُم٦م اال: 21ادادة 

ف أو ومئ٦م ُمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٝمقر الؾمت٘م٤ٌمهل٤م ذم آن واطمد ُمـ ىمٌؾ اجلٛمٝمقر يمٚم اشمّم٤مليمؾ ظمدُم٦م 

 ُمٜمف، يتْمٛمـ سمرٟم٤مجمٝم٤م األؾم٤مد طمّمّم٤م ُمتت٤مسمٕم٦م وُمٜمتٔمٛم٦م حتتقي قمغم صقر و/أو أصقات.

 يامرس اًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي ُمـ ىمٌؾ:: 25ادادة 

 .هٞمئ٤مت قمٛمقُمٞم٦م 

 .ُم١مؾم٤ًمت وأضمٝمزة اًم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمقُمل 

 .اعم١مؾم٤ًمت أو اًمنميم٤مت اًمتل ختْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري 

 اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي واًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.ويامرس هذا اًمٜمِم٤مط ـمٌ٘م٤م ألطمٙم٤مم هذا 

زي ختّمٞمص اًمؽمددات ـٗمـل واًمتٚمـ٨م اإلذاقمـ٦م سم٤مًمٌـ٦م اعمٙمٚمٗمـك اهلٞمئـيٕمٝمد إًم: 22ادادة 

اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي اعمرظمص هب٤م سمٕمد أن يٛمٜمح ظمط اًمؽمددات ُمـ  شمّم٤ملاعمقضمٝم٦م خلدُم٤مت اال

 ٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م.ىمٌؾ اجلٝم٤مز اًمقـمٜمل اعمٙمٚمػ سمْمامن شمًٞمػم اؾمتخدام جم٤مل اًمؽمددات اإلذاقم

اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي، واًمتقزيع  شمّم٤ملخيْمع إٟمِم٤مء يمؾ ظمدُم٦م ُمقوققم٤مشمٞم٦م ًمال: 20ادادة 

ؽمددات اإلذاقمٞم٦م ـدام اًمـذا اؾمتخـزي، ويمـٛمقع أو اًمتٚمٗمـل اعمًـ٤مل اإلذاقمـط اإلرؾمـؼم ظمـقم
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٥م ُمرؾمقم. جي٥م إسمرام اشمٗم٤مىمٞم٦م سملم ؾمٚمٓم٦م وٌط ـح سمٛمقضمـص يٛمٜمـك شمرظمٞمـاًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م إًم

ـ اًمؽمظمٞمص. ويٕمد هذا االؾمتٕمامل ـمري٘م٦م ؿمٖمؾ ظم٤مص ـاًمٌٍمي واعمًتٗمٞمد ُماًمًٛمٕمل 

 ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م.

 .افػصؾ افثاين: شؾطة ضبط افسؿعل افبكي

ع ـ٦م شمتٛمتـ٦م ُمًت٘مٚمـل ؾمٚمٓمـري، وهـل اًمٌّمـ٦م وٌط اًمًٛمٕمـس ؾمٚمٓمـشم١مؾم: 20ادة ـاد

 سم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واالؾمت٘مالل اعم٤مزم.

وصالطمٞم٤مت ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي، ويمذا شمِمٙمٞمٚمتٝم٤م حتدد ُمٝم٤مم : 21ادادة 

 وؾمػمه٤م سمٛمقضم٥م اًم٘م٤مٟمقن اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي.

سمحري٦م. وخيْمع إلضمراءات اًمتًجٞمؾ  ٟمؽمٟم٧ميامرس ٟمِم٤مط اإلقمالم قمؼم اإل: 22ادادة 

وُمراىم٦ٌم صح٦م اعمٕمٚمقُم٤مت، سم٢ميداع شمٍميح ُمًٌؼ ُمـ ـمرف اعمدير اعم١ًمول قمـ ضمٝم٤مز 

 . حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.ٟمؽمٟم٧مإلاإلقمالم قمؼم ا

 .افباب اخلامس: وشائؾ اإلظالم اإلفؽسوكقة

ي٘مّمد سم٤مًمّمح٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، يمؾ ظمدُم٦م : 23ادادة 

ُمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٝمقر أو ومئ٦م ُمٜمف، ويٜمنم سمّمٗم٦م ُمٝمٜمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ  ٟمؽمٟم٧مُمٙمتقب قمؼم اإل اشمّم٤مل

 أو ُمٕمٜمقي خيْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري، ويتحٙمؿ ذم حمتقاه٤م االومتت٤مطمل.ؿمخص ـمٌٞمٕمل 

، ذم إٟمت٤مج ُمْمٛمقن أصكم ٟمؽمٟم٧ميتٛمثؾ ٟمِم٤مط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م قمؼم اإل: 24ادادة 

ُمقضمف إمم اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم، وجيدد سمّمٗم٦م ُمٜمتٔمٛم٦م ويتٙمقن ُمـ أظم٤ٌمر هل٤م صٚم٦م سم٤مألطمداث 

اعمٓمٌققم٤مت اًمقرىمٞم٦م وٛمـ هذا وشمٙمقن ُمقوقع ُمٕم٤مجل٦م ذات ـم٤مسمع صحٗمل. ال شمدظمؾ 

 واًمٜمًخ٦م األصٚمٞم٦م ُمتٓم٤مسم٘متلم. ٟمؽمٟم٧ماًمّمٜمػ، قمٜمدُم٤م شمٙمقن اًمٜمًخ٦م قمؼم اإل

ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن  ٟمؽمٟم٧مي٘مّمد سمخدُم٦م اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي قمؼم اإل: 25ادادة 

 -، واب شمٚمٞمٗمزيقن –)واب  ٟمؽمٟم٧مؾمٛمٕمل سمٍمي قمؼم اإل اشمّم٤ملاًمٕمْمقي، يمؾ ظمدُم٦م 
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ُمٜمف، وشمٜمت٩م وشم٨ٌم سمّمٗم٦م ُمٝمٜمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو  إذاقم٦م( ُمقضمٝم٦م ًمٚمجٛمٝمقر أو ومئ٦م

 ُمٕمٜمقي خيْمع ًمٚم٘م٤مٟمقن اجلزائري، ويتحٙمؿ ذم حمتقاه٤م االومتت٤مطمل.

ذم إٟمت٤مج ُمْمٛمقن أصكم  ٟمؽمٟم٧ميتٛمثؾ اًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي قمؼم اإل: 31ادادة 

ُمقضمف ًمٚمّم٤مًمح اًمٕم٤مم وجيدد سمّمٗم٦م ُمٜمتٔمٛم٦م، وحيتقي ظمّمقص٤م قمغم أظم٤ٌمر ذات صٚم٦م 

شمٙمقن ُمقوقع ُمٕم٤مجل٦م ذات ـم٤مسمع صحٗمل. ال شمدظمؾ وٛمـ هذا اًمّمٜمػ إال سم٤مألطمداث، و

 .ٟمؽمٟم٧مظمدُم٤مت اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي اًمتل مت٤مرس ٟمِم٤مـمٝم٤م طمٍمي٤م قمؼم اإل

 ٟمؽمٟم٧ماإل يامرس ٟمِم٤مط اًمّمح٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي قمؼم: 35ادادة 

 ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي. 2ذم فمؾ اطمؽمام أطمٙم٤مم اعم٤مدة 

أو ومرقم٤م ًمٜمِم٤مط  شمًتثٜمك ُمـ هذه اًمتٕم٤مريػ األظم٤ٌمر اًمتل شمِمٙمؾ أداة ًمٚمؽموي٩م: 32ادادة 

 صٜم٤مقمل أو دم٤مري.

 .افباب افسادس: مفـة افصحػل وآداب وأخالؿقات ادفـة

 .افػصؾ األول: مفـة افصحػل

يٕمد صحٗمٞم٤م حمؽموم٤م ذم ُمٗمٝمقم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، يمؾ ُمـ يتٗمرغ ًمٚمٌح٨م : 30ادادة 

ت٘م٤مئٝم٤م وُمٕم٤مجلتٝم٤م و/أو شم٘مديؿ اخلؼم ًمدى أو حل٤ًمب ٟمنمي٦م دوري٦م قمـ األظم٤ٌمر ومجٕمٝم٤م واٟم

، ويتخذ ُمـ ٟمؽمٟم٧مؾمٛمٕمل سمٍمي أو وؾمٞمٚم٦م إقمالم قمؼم اإل اشمّم٤ملأو ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء أو ظمدُم٦م 

 هذا اًمٜمِم٤مط ُمٝمٜمتف اعمٜمتٔمٛم٦م وُمّمدرا رئٞمًٞم٤م ًمدظمٚمف.

يٕمد صحٗمٞم٤م حمؽموم٤م يمذًمؽ يمؾ ُمراؾمؾ دائؿ ًمف قمالىم٦م شمٕم٤مىمدي٦م ُمع ضمٝم٤مز : 30ادادة 

 أدٟم٤مه. 80قمالم، ـمٌ٘م٤م ًمإلضمراءات اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة إ

حتدد ُمدوٟم٦م خمتٚمػ أصٜم٤مف اًمّمحٗمٞملم اعمحؽموملم سمٛمقضم٥م اًمٜمص اعمتْمٛمـ : 31ادادة 

 اًم٘م٤مٟمقن األؾم٤مد ًمٚمّمحٗمل.
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شمث٧ٌم صٗم٦م اًمّمحٗمل اعمحؽمف سمٛمقضم٥م سمٓم٤مىم٦م وـمٜمٞم٦م ًمٚمّمحٗمل اعمحؽمف، : 32ادادة 

 وؾمػمه٤م قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.شمّمدره٤م جلٜم٦م حتدد شمِمٙمٞمٚمتٝم٤م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م 

يٛمٜمع قمغم اًمّمحٗمل اًمذي يامرس ُمٝمٜمتف سمّمٗم٦م دائٛم٦م ذم ٟمنمي٦م دوري٦م أو : 33ادادة 

وؾمٞمٚم٦م إقمالم، أن ي١مدي قمٛمال ُمٝمام يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمتف حل٤ًمب ٟمنمي٦م دوري٦م أظمرى أو وؾمٞمٚم٦م 

 إقمالم أظمرى، أو أي هٞمئ٦م ُمًتخدُم٦م أظمرى، إال سمؽمظمٞمص ُمـ اهلٞمئ٦م اعمًتخدُم٦م اًمرئٞمًٞم٦م.

يٛمٙمـ اًمّمحٗمٞملم اعمحؽموملم إٟمِم٤مء ذيم٤مت حمرريـ شم٤ًمهؿ ذم رأؾمامل : 34 ادادة

 اعم١مؾم٦ًم اًمّمحٗمٞم٦م اًمتل شمِمٖمٚمٝمؿ، ويِم٤مريمقن ذم شمًٞمػمه٤م.

جي٥م قمغم يمؾ ُمدير ُم١ًمول ٟمنمي٦م دوري٦م ًمإلقمالم اًمٕم٤مم، أن يقفمػ سمّمٗم٦م : 35ادادة 

قمددهؿ دائٛم٦م صحٗمٞملم طم٤مصٚملم قمغم اًمٌٓم٤مىم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمّمحٗمل اعمحؽمف، قمغم أن ي٤ًموي 

/3قمغم األىمؾ صمٚم٨م )
1

( ـم٤مىمؿ اًمتحرير. شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم هذه اعم٤مدة قمغم ـم٤مىمؿ حترير ظمدُم٤مت 

 اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي. شمًتثٜمك ُمـ أطمٙم٤مم هذه اعم٤مدة وؾم٤مئؾ اإلقمالم اإلًمٙمؽموين. شمّم٤ملاال

ختْمع يمؾ قمالىم٦م قمٛمؾ سملم اهلٞمئ٦م اعمًتخدُم٦م واًمّمحٗمل إمم قم٘مد قمٛمؾ : 41ادادة 

 اضم٤ٌمهتام، ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.ُمٙمتقب حيدد طم٘مقق اًمٓمروملم وو

يِمؽمط قمغم اًمّمحٗمٞملم اعمحؽموملم اًمذيـ يٕمٛمٚمقن حل٤ًمب ضمٝم٤مز خيْمع : 45ادادة 

 ًمٚم٘م٤مٟمقن األضمٜمٌل، احلّمقل قمغم اقمتامد. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

ٕمل ؾمٛم اشمّم٤ملذم طم٤مًم٦م شمٖمٞمػم شمقضمف أو ُمْمٛمقن أي ٟمنمي٦م دوري٦م أو ظمدُم٦م : 42ادادة 

، ويمذا شمقىمػ ٟمِم٤مـمٝم٤م أو اًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م، يٛمٙمـ ٟمؽمٟم٧مسمٍمي أو أي٦م وؾمٞمٚم٦م إقمالم قمؼم اإل

اًمّمحٗمل اعمحؽمف ومًخ اًمٕم٘مد، ويٕمتؼم ذًمؽ شمنحي٤م ُمـ اًمٕمٛمؾ خيقًمف احلؼ ذم االؾمتٗم٤مدة 

 ُمـ اًمتٕمقيْم٤مت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام.

ت واعم١مؾم٤ًمت أن شمزود اًمّمحٗمل سم٤مألظم٤ٌمر جي٥م قمغم يمؾ اهلٞمئ٤مت واإلدارا: 40ادادة 

واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يٓمٚمٌٝم٤م سمام يٙمٗمؾ طمؼ اعمقاـمـ ذم اإلقمالم، وذم إـم٤مر هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي 

 واًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.
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يٕمؽمف اًمّمحٗمل اعمحؽمف سمحؼ اًمقصقل إمم ُمّمدر اخلؼم، ُم٤م قمدا ذم : 40ادادة 

 احل٤مالت اآلشمٞم٦م:

  اًمقـمٜمل يمام هق حمدد ذم اًمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ اخلؼم سمن اًمدوم٤مع 

 .قمٜمدُم٤م يٛمس اخلؼم سم٠مُمـ اًمدوًم٦م و/أو اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م ُم٤ًمؾم٤م واوح٤م 

 .قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ اخلؼم سمن اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ اًم٘مْم٤مئل 

 .قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ اخلؼم سمن اىمتّم٤مدي اؾمؽماشمٞمجل 

 دي٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن ُمـ ؿم٠من اخلؼم اعم٤ًمس سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واعمّم٤مًمح االىمتّم٤م

 ًمٚمٌالد.

يٕمد اًمن اعمٝمٜمل طم٘م٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمحٗمل واعمدير ُم١ًمول يمؾ وؾمٞمٚم٦م إقمالم : 41ادادة 

 ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل هبام.

جي٥م قمغم اًمّمحٗمل أو يم٤مشم٥م اعم٘م٤مل اًمذي يًتٕمٛمؾ اؾمام ُمًتٕم٤مرا، أن يٌٚمغ : 42ادادة 

 احل٘مٞم٘مٞم٦م.آًمٞم٤م ويمت٤مسمٞم٤م، ىمٌؾ ٟمنم أقمامًمف، اعمدير ُم١ًمول اًمٜمنمي٦م هبقيتف 

حيؼ ًمٙمؾ صحٗمل أضمػم ًمدى أي وؾمٞمٚم٦م إقمالم، أن يرومض ٟمنم أو سم٨م أي : 43ادادة 

 ظمؼم ًمٚمجٛمٝمقر حيٛمؾ شمقىمٞمٕمف، إذا أدظمٚم٧م قمغم هذا اخلؼم شمٖمٞمػمات ضمقهري٦م دون ُمقاوم٘متف.

ذم طم٤مًم٦م ٟمنم أو أو سم٨م قمٛمؾ صحٗمل، ُمـ ىمٌؾ أي وؾمٞمٚم٦م إقمالم، وم٢من يمؾ : 44ادادة 

ًمٚمٛمقاوم٘م٦م اعمًٌ٘م٦م ًمّم٤مطمٌف. يًتٗمٞمد اًمّمحٗمل ُمـ طمؼ  اؾمتخدام آظمر هلذا اًمٕمٛمؾ خيْمع

 اعمٚمٙمٞم٦م األدسمٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م قمغم أقمامًمف ـمٌ٘م٤م ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.

جي٥م أن يتْمٛمـ يمؾ ظمؼم شمٜمنمه أو شمٌثف أي وؾمٞمٚم٦م إقمالم، االؾمؿ أو االؾمؿ : 45ادادة 

 اعمًتٕم٤مر ًمّم٤مطمٌف، أو شمتؿ اإلؿم٤مرة إمم اعمّمدر األصكم.

اهلٞمئ٦م اعمًتخدُم٦م ايمتت٤مب شم٠مُملم ظم٤مص قمغم طمٞم٤مة يمؾ صحٗمل جي٥م قمغم : 51ادادة 

يرؾمؾ إمم ُمٜم٤مـمؼ احلرب أو اًمتٛمرد أو اعمٜم٤مـمؼ اًمتل شمِمٝمد أوسمئ٦م أو يمقارث ـمٌٞمٕمٞم٦م، أو أي٦م 

 ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى ىمد شمٕمرض طمٞم٤مشمف ًمٚمخٓمر.
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أقماله،  90حيؼ ًمّمحٗمل ال يًتٗمٞمد ُمـ اًمت٠مُملم اخل٤مص اعمذيمقر ذم اعم٤مدة : 55ادادة 

ٕمرض ــ أن يتـ٠م ُمٝمٜمٞم٤م، وال يٛمٙمـض ظمٓمـؾ هذا اًمرومـقب. ال يٛمثـؾ اعمٓمٚمـٜم٘مرومض اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمت

 اًمّمحٗمل سمًٌٌف إمم قم٘مقسم٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕمتٝم٤م.

 .افػصؾ افثاين: آداب وأخالؿقات ادفـة

جي٥م قمغم اًمّمحٗمل أن يًٝمر قمغم االطمؽمام اًمٙم٤مُمؾ آلداب وأظمالىمٞم٤مت : 52ادادة 

ُمـ هذا  2قمغم األطمٙم٤مم اًمقاردة ذم اعم٤مدة  اعمٝمٜم٦م ظمالل مم٤مرؾمتف ًمٚمٜمِم٤مط اًمّمحٗمل. زي٤مدة

 اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، جي٥م قمغم اًمّمحٗمل قمغم اخلّمقص:

 .اطمؽمام ؿمٕم٤مرات اًمدوًم٦م ورُمقزه٤م 

 .اًمتحكم سم٤مالهتامم اًمدائؿ إلقمداد ظمؼم يم٤مُمؾ وُمقوققمل 

 .ٟم٘مؾ اًمقىم٤مئع واألطمداث سمٜمزاه٦م وُمقوققمٞم٦م 

 .شمّمحٞمح يمؾ ظمؼم همػم صحٞمح 

 .االُمتٜم٤مع قمـ شمٕمريض األؿمخ٤مص ًمٚمخٓمر 

 .االُمتٜم٤مع قمـ اعم٤ًمس سم٤مًمت٤مريخ اًمقـمٜمل 

 .االُمتٜم٤مع قمـ متجٞمد االؾمتٕمامر 

  االُمتٜم٤مع قمـ اإلؿم٤مدة سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة، سم٤مًمٕمٜمٍمي٦م وقمدم اًمت٤ًمُمح

 واًمٕمٜمػ.

 .االُمتٜم٤مع قمـ اًمنىم٦م األدسمٞم٦م واًمقؿم٤مي٦م واًم٘مذف 

 .االُمتٜم٤مع قمـ اؾمتٕمامل احلٔمقة اعمٝمٜمٞم٦م ألهمراض ؿمخّمٞم٦م أو ُم٤مدي٦م 

 ٟمنم أو سم٨م صقر أو أىمقال متس سم٤مخلٚمؼ اًمٕم٤مم أو شمًتٗمز ُمِم٤مقمر اعمقاـمـ. االُمتٜم٤مع قمـ 

يٛمٜمع اٟمتٝم٤مك احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمألؿمخ٤مص وذومٝمؿ واقمت٤ٌمرهؿ. ويٛمٜمع اٟمتٝم٤مك : 50ادادة 

 احلٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمٚمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة.
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ويٜمتخ٥م أقمْم٤مؤه ُمـ يٜمِم٠م جمٚمس أقمغم آلداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م، : 50ادادة 

 ىمٌؾ اًمّمحٗمٞملم اعمحؽموملم.

حتدد شمِمٙمٞمٚم٦م اعمجٚمس األقمغم آلداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م وشمٜمٔمٞمٛمف : 51ادادة 

وؾمػمه ُمـ ىمٌؾ مجٕمٞمتف اًمٕم٤مُم٦م اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م. يًتٗمٞمد اعمجٚمس األقمغم آلداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م 

 اًمّمح٤موم٦م ُمـ دقمؿ قمٛمقُمل ًمتٛمقيٚمف.

داب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م ُمٞمث٤مق ذف ُمٝمٜم٦م يٕمد اعمجٚمس األقمغم آل: 52ادادة 

 اًمّمح٤موم٦م ويّم٤مدق قمٚمٞمف.

يٕمرض يمؾ ظمرق ًم٘مقاقمد آداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م أصح٤مسمف إمم : 53ادادة 

 قم٘مقسم٤مت ي٠مُمر هب٤م اعمجٚمس األقمغم آلداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م.

هذه  حيدد اعمجٚمس األقمغم آلداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م ـمٌٞمٕم٦م: 54ادادة 

 اًمٕم٘مقسم٤مت ويمٞمٗمٞم٤مت اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م.

يٜمّم٥م اعمجٚمس األقمغم آلداب وأظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤موم٦م ذم أضمؾ أىمّم٤مه : 55ادادة 

 ؾمٜم٦م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ صدور هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي.

 .افباب افسابع: حؼ افرد وحؼ افتصحقح

اًمًٛمٕمل  ٤ملـشمّم٦م االـك اعمدير ُم١ًمول اًمٜمنمي٦م أو ُمدير ظمدُمـجي٥م قمٚم: 511ادادة 

ؽموٟمٞم٦م، أن يٜمنم أو ي٨ٌم جم٤مٟم٤م يمؾ شمّمحٞمح يٌٚمٖمف إي٤مه ـالم إًمٙمـ٦م إقمـاًمٌٍمي أو ُمدير وؾمٞمٚم

ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي سمِم٠من وىم٤مئع أو آراء، شمٙمقن ىمد أوردهت٤م وؾمٞمٚم٦م اإلقمالم اعمٕمٜمٞم٦م 

 سمّمقرة همػم صحٞمح٦م.

حيؼ ًمٙمؾ ؿمخص يرى أٟمف شمٕمرض الهت٤مُم٤مت يم٤مذسم٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م اعم٤ًمس : 515ادادة 

 ف أو ؾمٛمٕمتف أن يًتٕمٛمؾ طم٘مف ذم اًمرد.سمنموم
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 يامرس طمؼ اًمرد وطمؼ اًمتّمحٞمح:: 512ادادة 

 .اًمِمخص أو اهلٞمئ٦م اعمٕمٜمٞم٦م 

 .اعمٛمثؾ اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمِمخص أو اهلٞمئ٦م اعمٕمٜمٞم٦م 

 .اًمًٚمٓم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م أو اًمقص٤مي٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م اًمِمخص أو اهلٞمئ٦م اعمٕمٜمٞم٦م 

االهت٤مُم٤مت اًمتل يرهم٥م جي٥م أن يتْمٛمـ ـمٚم٥م طمؼ اًمرد أو اًمتّمحٞمح : 510ادادة 

اًمٓم٤مًم٥م ذم اًمرد قمٚمٞمٝم٤م، وومحقى اًمرد أو اًمتّمحٞمح اًمذي ي٘مؽمطمف. يرؾمؾ اًمٓمٚم٥م سمرؾم٤مًم٦م 

ُمقىص قمٚمٞمٝم٤م ُمروم٘م٦م سمقصؾ اؾمتالم، أو قمـ ـمريؼ اعمحي اًم٘مْم٤مئل، حت٧م ـم٤مئٚم٦م ؾم٘مقط 

 اشمّم٤مل( يقُم٤م إذا شمٕمٚمؼ األُمر سمّمحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م أو ظمدُم٦م 30احلؼ، ذم أضمؾ أىمّم٤مه صمالصمقن )

( يقُم٤م ومٞمام خيص اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م 60و ضمٝم٤مز إقمالم إًمٙمؽموين، وؾمتقن )ؾمٛمٕمل سمٍمي أ

 األظمرى.

جي٥م قمغم اعمدير ُم١ًمول اًمٜمنمي٦م إدراج اًمرد أو اًمتّمحٞمح اعمرؾمؾ إًمٞمف ذم : 510ادادة 

اًمٕمدد اعم٘مٌؾ ًمٚمدوري٦م جم٤مٟم٤م وطم٥ًم األؿمٙم٤مل ٟمٗمًٝم٤م. جي٥م أن يٜمنم اًمقارد قمغم اعمقوقع 

( وذم اعمٙم٤من ٟمٗمًف وسم٤محلروف ٟمٗمًٝم٤م، 2اًمٞمقُمٞم٦م، ذم أضمؾ يقُملم )اعمٕمؽمض قمٚمٞمف ذم اًمٜمنمي٦م 

دون إو٤موم٦م أو طمذف أو شمٍمف. وومٞمام خيص اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م األظمرى، جي٥م أن يٜمنم 

 اًمرد ذم اًمٕمدد اعمقازم ًمت٤مريخ اؾمتالم اًمٓمٚم٥م.

شمني اآلضم٤مل اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمنم أو سم٨م اًمرد أو اًمتّمحٞمح اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم : 511ادادة 

د اًم٤ًمسم٘م٦م اسمتداء ُمـ شم٤مريخ اؾمتالم اًمٓمٚم٥م اًمذي يثٌتف وصؾ اؾمتالم ُمقىص قمٚمٞمف أو اعمقا

 شم٤مريخ اًمتٌٚمٞمغ قمـ ـمريؼ اعمحي اًم٘مْم٤مئل.

ي٘مٚمص األضمؾ اعمخّمص ًمٚمٜمنم ظمالل ومؽمات احلٛمالت االٟمتخ٤مسمٞم٦م : 512ادادة 

( ؾم٤مقم٦م. ذم طم٤مًم٦م رومض ٟمنم اًمرد، ي٘مٚمص 24سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمنمي٦م اًمٞمقُمٞم٦م إمم أرسمع وقمنمون )

( ؾم٤مقم٦م، ويٛمٙمـ أن يًٚمؿ االؾمتدقم٤مء سم٠مُمر قمغم 24أضمؾ االؾمتدقم٤مء إمم أرسمع وقمنميـ )

قمريْم٦م. وخيقل رومض ٟمنم اًمرد احلؼ ذم رومع قمريْم٦م أُم٤مم ىمْم٤مء االؾمتٕمج٤مل، ـمٌ٘م٤م 

 ًمٚمتنميع اعمٕمٛمقل سمف.
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اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي سم٨م اًمرد جم٤مٟم٤م طم٥ًم  شمّم٤ملجي٥م قمغم ُمدير ظمدُم٦م اال: 513ادادة 

ذوط أوىم٤مت اًم٨ٌم اًمتل سم٨م ومٞمٝم٤م اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمتْمٛمـ االهت٤مم اًمنموط اًمت٘مٜمٞم٦م، وسمٜمٗمس 

اعمٜمًقب. ويتؿ اإلقمالن قمغم أن اًمرد يٜمدرج ذم إـم٤مر مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمرد ُمع اإلؿم٤مرة إمم 

قمٜمقان اًمؼمٟم٤مُم٩م اعمتْمٛمـ االهت٤مم اعمٜمًقب سمذيمر شم٤مريخ أو ومؽمات سمثف. ال يٛمٙمـ أن شمتج٤موز 

( اصمٜمتلم. شمًتثٜمك ُمـ مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمرد 2) اعمدة اًم٘مّمقى ًمٚمرؾم٤مًم٦م اعمتْمٛمٜم٦م اًمرد دىمٞم٘متلم

 احلّمص اًمتل يِم٤مرك ومٞمٝم٤م اًمِمخص حمؾ اجلدل.

( أي٤مم 8ذم طم٤مًم٦م رومض اًمرد أو اًمًٙمقت قمـ اًمٓمٚم٥م ذم فمرف اًمثامٟمٞم٦م ): 514ادادة 

اًمتل شمكم اؾمتالُمف، يٛمٙمـ اًمٓم٤مًم٥م اًمٚمجقء إمم اعمحٙمٛم٦م اًمتل شمٜمتٔمر ذم اًم٘مْم٤مي٤م االؾمتٕمج٤مًمٞم٦م، 

( أي٤مم. يٛمٙمـ أن شم٠مُمر اعمحٙمٛم٦م إضم٤ٌمري٤م سمٜمنم 3همْمقن صمالصم٦م ) ويّمدر أُمر االؾمتٕمج٤مل ذم

 اًمرد.

( ؾم٤مقم٦م 24( أي٤مم إمم أرسمع وقمنميـ )8ي٘مٚمص أضمؾ اًمرد ُمـ صمامٟمٞم٦م ): 515ادادة 

اًمًٛمٕمل  شمّم٤ملظمالل ومؽمة احلٛمٚم٦م االٟمتخ٤مسمٞم٦م، إذا يم٤من اعمرؿمح حمؾ ضمدل ُمـ ىمٌؾ ظمدُم٦م اال

 اًمٌٍمي.

رومؼ ٟمنمه أو سمثف سمتٕم٤مًمٞمؼ ضمديدة. وذم هذه يامرس طمؼ اًمرد أيْم٤م إذا أ: 551ادادة 

 احل٤مًم٦م، جي٥م أن ال يرومؼ اًمرد سم٠مي شمٕمٚمٞمؼ.

إذا يم٤من اًمِمخص اعمذيمقر اؾمٛمف ذم اخلؼم اعمٕمؽمض قمٚمٞمف ُمتقرم أو يم٤من : 555ادادة 

قم٤مضمزا أو ُمٜمٕمف قم٤مئؼ ُمنموع، يٛمٙمـ أن حيؾ حمٚمف أو يٜمقب قمٜمف ذم مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمرد ممثٚمف 

 د أىم٤مرسمف األصقل أو اًمٗمروع أو احلقار ُمـ اًمدرضم٦م األومم.اًم٘م٤مٟمقين، أو ىمريٜمف، أو أطم

ًمٙمؾ ؿمخص ضمزائري ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي احلؼ ذم مم٤مرؾم٦م طمؼ اًمرد قمغم : 552ادادة 

 أي ُم٘م٤مل ُمٙمتقب شمؿ ٟمنمه أو طمّم٦م شمؿ سمثٝم٤م، متس سم٤مًم٘مٞمؿ واعمّمٚمح٦م اًمقـمٜمٞم٦م.
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يمؾ رد أو  جي٥م قمغم ُمدير ضمٝم٤مز اإلقمالم اإلًمٙمؽموين أن يٜمنم ذم ُمقىمٕمف: 550ادادة 

شمّمحٞمح ومقر إظمٓم٤مره ُمـ ـمرف اًمِمخص أو اهلٞمئ٦م اعمٕمٜمٞم٦م. حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة 

 قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

يٛمٙمـ رومض ٟمنم أو سم٨م اًمرد إذا يم٤من ُمْمٛمقٟمف ُمٜم٤مومٞم٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن أو اآلداب : 550ادادة 

 اًمٕم٤مُم٦م أو اعمٜمٗمٕم٦م اعمنموقم٦م ًمٚمٖمػم أو ًمنمف اًمّمحٗمل.

 .افباب افثامـ: ادسموفقة

ٝم٤مز اًمّمح٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، ـدير ضمـ٦م أو ُمـ١مول اًمٜمنميـدير ُمًـيتحٛمؾ اعم: 551دادة ا

٤م ُمـ ـمرف ٟمنمي٦م ـؿ ٟمنممهـ٤مسم٦م أو رؾمؿ يتـويمذا ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مسم٦م أو اًمرؾمؿ ُم١ًموًمٞم٦م يمؾ يمت

اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي أو قمؼم  شمّم٤ملدوري٦م أو صح٤موم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م. ويتحٛمؾ ُمدير ظمدُم٦م اال

سمثف اعم١ًموًمٞم٦م قمـ اخلؼم اًمًٛمٕمل و/أو اًمٌٍمي اعم٨ٌم وص٤مطم٥م اخلؼم اًمذي شمؿ  ٟمؽمٟم٧ماإل

 .ٟمؽمٟم٧ماًمًٛمٕمل اًمٌٍمي أو قمؼم اإل شمّم٤ملُمـ ىمٌؾ ظمدُم٦م اال

 .افباب افتاشع: ادخافػات ادرتؽبة دم إضار ممارشة افـشاط اإلظالمل

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي سمٖمراُم٦م  29يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ أطمٙم٤مم اعم٤مدة : 552ادادة 

دج(، واًمقىمػ  300000دج( إمم صمالصمامئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ) 100000)ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر 

اعم١مىم٧م أو اًمٜمٝم٤مئل ًمٚمٜمنمي٦م أو ضمٝم٤مز اإلقمالم. يٛمٙمـ أن شم٠مُمر اعمحٙمٛم٦م سمٛمّم٤مدرة األُمقال 

 حمؾ اجلٜمح٦م.

دج( إمم أرسمٕمامئ٦م أًمػ  100000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ): 553ادادة 

زة اإلقمالم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ــ أو أضمٝمـاًمٕمٜم٤موير أي ُمـ ـؾ ُمديـدج( يم 400000ديٜم٤مر )

أقماله، شم٘م٤مى سم٤مؾمٛمف اًمِمخيص أو حل٤ًمب وؾمٞمٚم٦م إقمالم، ؾمقاء سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة أو  4اعم٤مدة 

ٞم٦م أو ظم٤مص٦م أضمٜمٌٞم٦م، ُم٤مقمدا ـ٦م قمٛمقُمـرف ُم١مؾمًــ ـمـ٤م ُمـهمػم ُم٤ٌمذة أُمقاال، أو ىمٌؾ ُمزاي

ٝم٤م. يٛمٙمـ أن شم٠مُمر ـٕمٛمقل سم٤مت اعمـ٤مر واًمتٜمٔمٞمٛمـ٤م ًمألؾمٕمـدات االؿمؽماك واإلؿمٝم٤مر ووم٘مـقم٤مئ

 اعمحٙمٛم٦م سمٛمّم٤مدرة األُمقال حمؾ اجلٜمح٦م.
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دج( إمم مخًامئ٦م أًمػ  100000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ): 554ادادة 

دج( يمؾ ُمـ ي٘مقم قمـ ىمّمد سم٢مقم٤مرة اؾمٛمف إمم أي ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو  500000ديٜم٤مر )

٦م ذم ُم١مؾم٦ًم ًمٚمٜمنم. ُمٕمٜمقي سمٖمرض إٟمِم٤مء ٟمنمي٦م، والؾمٞمام قمـ ـمريؼ ايمتت٤مب ؾمٝمؿ أو طمّم

. يٛمٙمـ أن شم٠مُمر اعمحٙمٛم٦م سمقىمػ "إقم٤مرة االؾمؿ"ويٕم٤مىم٥م سمٜمٗمس اًمٕم٘مقسم٦م اعمًتٗمٞمد ُمـ قمٛمٚمٞم٦م 

 صدور اًمٜمنمي٦م.

دج( إمم ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر  50000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ مخًلم أًمػ ديٜم٤مر ): 555ادادة 

دج( يمؾ ُمـ ٟمنم أو سم٨م سم٢مطمدى وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا  100000)

 ٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، أي ظمؼم أو وصمٞم٘م٦م شمٚمحؼ رضرا سمن اًمتح٘مٞمؼ االسمتدائل ذم اجلرائؿ.اًم

دج( إمم ُم٤مئتل أًمػ ديٜم٤مر  100000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ): 521ادادة 

دج( يمؾ ُمـ ٟمنم أو سم٨م سم٢مطمدى وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا  200000)

٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمّمدر احلٙمؿ، إذا يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، ومحقى ُمٜم٤مىمِم٤مت اجلٝم٤مت اًم

 ضمٚم٤ًمهت٤م هي٦م.

دج( إمم ُم٤مئتل أًمػ ديٜم٤مر  50000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ مخًلم أًمػ ديٜم٤مر ): 525ادادة 

دج( يمؾ ُمـ ٟمنم أو سم٨م سم٢مطمدى وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا  200000)

 ضمٝم٤مض.اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، شم٘م٤مرير قمـ اعمراومٕم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سمح٤مًم٦م األؿمخ٤مص واإل

دج( إمم ُم٤مئ٦م  25000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ مخ٦ًم وقمنميـ أًمػ ديٜم٤مر ): 522ادادة 

دج( يمؾ ُمـ ٟمنم أو سم٨م سم٢مطمدى وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م  100000أًمػ ديٜم٤مر )

ذم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، صقرا أو رؾمقُم٤م أو أي٦م سمٞم٤مٟم٤مت شمقوٞمحٞم٦م أظمرى شمٕمد متثٞمؾ يمؾ أو 

 259و 258و 257و 256و 255ح اعمذيمقرة ذم اعمقاد ضمزء ُمـ فمروف اجلٜم٤مي٤مت أو اجلٜم

 339و 338و 337و 336و 335و 334و 333ُمٙمرر و 263و 262و 261و 260و

 ُمـ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت. 342و 341و
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دج( إمم ُم٤مئ٦م  25000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ مخ٦ًم وقمنميـ أًمػ ديٜم٤مر ): 520ادادة 

اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا  دج( يمؾ ُمـ أه٤من سم٢مطمدى وؾم٤مئؾ اإلقمالم 100000أًمػ ديٜم٤مر )

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، رؤؾم٤مء اًمدول األضمٜمٌٞم٦م وأقمْم٤مء اًمٌٕمث٤مت اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م اعمٕمتٛمديـ ًمدى 

 طمٙمقُم٦م اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م.

شمت٘م٤مدم اًمدقمقى اًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمدقمقى اعمدٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘مت٤من سم٤مجلٜمح اعمرشمٙم٦ٌم قمـ : 520ادادة 

( أؿمٝمر يم٤مُمٚم٦م 6اًمًٛمٕمٞم٦م اًمٌٍمي٦م أو اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، سمٕمد ؾمت٦م )ـمريؼ اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م أو 

 اسمتداء ُمـ شم٤مريخ ارشمٙم٤مهب٤م.

ُمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي  112إمم  100ُمع ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اعمقاد ُمـ : 521ادادة 

 300000دج( إمم صمالصمامئ٦م أًمػ ديٜم٤مر ) 100000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر )

 قمؼم وؾمٞمٚم٦م اإلقمالم اعمٕمٜمٞم٦م. دج( يمؾ ُمـ يرومض ٟمنم أو سم٨م اًمرد

دج( إمم ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر  30000يٕم٤مىم٥م سمٖمراُم٦م ُمـ صمالصملم أًمػ ديٜم٤مر ): 522ادادة 

دج( يمؾ ُمـ أه٤من سم٤مإلؿم٤مرة اعمِمٞمٜم٦م أو اًم٘مقل اجل٤مرح صحٗمٞم٤م أصمٜم٤مء مم٤مرؾم٦م  100000)

 ُمٝمٜمتف أو سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذًمؽ.

 .افباب افعارش: دظؿ افصحاؾة وترؿقتفا

وًم٦م إقم٤مٟم٤مت ًمؽمىمٞم٦م طمري٦م اًمتٕمٌػم، الؾمٞمام ُمـ ظمالل اًمّمح٤موم٦م متٜمح اًمد: 523ادادة 

اجلقاري٦م واًمّمح٤موم٦م اعمتخّمّم٦م. حتدد ُم٘م٤ميٞمس ويمٞمٗمٞم٤مت ُمٜمح هذه اإلقم٤مٟم٤مت قمـ ـمريؼ 

 اًمتٜمٔمٞمؿ.

شم٤ًمهؿ اًمدوًم٦م ذم رومع اعمًتقى اعمٝمٜمل ًمٚمّمحٗمٞملم قمـ ـمريؼ اًمتٙمقيـ. : 524ادادة 

 حتدد يمٞمٗمٞم٤مت شمٓمٌٞمؼ هذه اعم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتٜمٔمٞمؿ.

ُمـ أرسم٤مطمٝم٤م  %2جي٥م قمغم اعم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م أن ختّمص ؾمٜمقي٤م ٟم٦ًٌم : 525ادادة 

 اًمًٜمقي٦م ًمتٙمقيـ اًمّمحٗمٞملم وشمرىمٞم٦م األداء اإلقمالُمل.
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 .تصالافباب احلادي ظؼ: كشاط وـاالت االشتشارة دم اال

وٛمـ اطمؽمام اًمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ  شمّم٤مليامرس ٟمِم٤مط االؾمتِم٤مرة ذم اال: 501ادادة 

قمـ ـمريؼ  شمّم٤ملاعمٕمٛمقل هبام. حتدد ذوط ويمٞمٗمٞم٤مت مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مط االؾمتِم٤مرة ذم اال

 اًمتٜمٔمٞمؿ.

 .افباب افثاين ظؼ: أحؽام اكتؼافقة وختامقة

جي٥م قمغم اًمٕمٜم٤مويـ وأضمٝمزة اًمّمح٤موم٦م اعمامرؾم٦م ًمٜمِم٤مـمٝم٤م أن شمتٓم٤مسمؼ ُمع : 505ادادة 

ؾمٜم٦م واطمدة اسمتداء ُمـ شم٤مريخ شمٜمّمٞم٥م ؾمٚمٓم٦م وٌط  أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي ظمالل

 اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م.

شمٚمٖمك مجٞمع األطمٙم٤مم اعمخ٤مًمٗم٦م هلذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي، الؾمٞمام اًم٘م٤مٟمقن رىمؿ : 502ادادة 

 واعمتٕمٚمؼ سم٤مإلقمالم. 1990أسمريؾ ؾمٜم٦م  3اعمقاومؼ  1410رُمْم٤من قم٤مم  8اعم١مرخ ذم  90-07

جلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م يٜمنم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي ذم ا: 500ادادة 

 .2012يٜم٤مير ؾمٜم٦م  12اعمقاومؼ  1433صٗمر قم٤مم  18اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م. طمرر سم٤مجلزائر ذم 
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 خالصــــّ الفصــل:

إن احلدي٨م قمـ طمري٦م اًمتٕمٌػم وطمري٦م اًمّمح٤موم٦م يتٓمٚم٥م اؾمتٕمراض اإلـم٤مر اًم٘م٤مٟمقين 

ا ُم٤م طم٤موًم٧م اجلزائر االقمتامد واًمتٜمٔمٞمٛمل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م واعمامرؾم٦م اًمّمحٗمٞم٦م، هذ

قمٚمٞمف سمٕمد اؾمت٘مالهل٤م واؾمؽمضم٤مع ؾمٞم٤مدهت٤م اًمقـمٜمٞم٦م حم٤موًم٦م ؾمـ ىمقاٟملم ختدم اإلقمالم اًمقـمٜمل 

٤مت، ومٗمل ٞمسم٤مًمرهمؿ ُمـ سم٘م٤مء هي٤من شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاٟملم اًمٗمرٟمًٞم٦م ذم اجلزائر إمم ؾمٜمقات اًمًٌٕمٞمٜم

ًم٘مقاٟملم  ٤مً ، ظم٤موٕمفمؾ هذا اًم٘م٤مٟمقن سم٘مل اإلقمالم ذم اجلزائر يٕمتٛمد قمغم شمنميٕم٤مت همػم وـمٜمٞم٦م

 .1881يقًمٞمق  29اًمّمح٤موم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، يًتٛمد ُمٕمٔمؿ ُمقاده ُمـ ىم٤مٟمقن 

وم٤معمامرؾم٦م اًمّمحٗمٞم٦م ذم اجلزائر ُمرت سمٛمراطمؾ خمتٚمٗم٦م ًمتّمؾ عم٤م هل قمٚمٞمف اًمٞمقم، إذ أن 

ؾمٜمدت ًمف ُمٝم٤مم ذًمؽ سمحٞم٨م ىم٤مم أُ اعمٙمت٥م اًمًٞم٤مد حلزب ضمٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل هق ُمـ 

ل شم٠مؾمٞمس قمدة صحػ وجمالت ُمـ ـ٤م اًمٗمْمؾ ومـ٤من هلـتل يمسم٢مصدار جمٛمققم٦م ُمـ اًمتٕمٚمٞمامت اًم

 .1962ديًٛمؼم  11يقم  جريدة افشعبسمٞمٜمٝم٤م 

ًم٘مد قم٤مؿم٧م اجلزائر دم٤مرب ومريدة ُمـ ٟمققمٝم٤م ذم اعمج٤مل اإلقمالُمل عم٤م ؿمٝمدشمف ُمـ 

الل شم٤ٌميـ آراء رُمقز هذه ـ٤م ُمـ ظمـدو ذًمؽ واوحـرة، إذ يٌـل اًمٕم٘مقد األظمٞمـحتقالت وم

ق ُم٤م يمرؾمتف ـ٦م أم قمٛمقُمٞم٦م، وهـقاء يم٤مٟم٧م ظم٤مصـُمقاىمٗمٝم٤م ؾم سـق يٕمٙمـك ٟمحـاًمّمح٤موم٦م وقمٚم

خمتٚمػ اًم٘مقاٟملم اًمتل شمْمٛمـ اًمتٕمددي٦م اإلقمالُمٞم٦م وطمري٦م اًمتٕمٌػم، واًمتل ؾم٤مقمدت ذم شمٜمٔمٞمؿ 

 ُمـ اعم٤مدة اإلقمالُمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقر. اعمٝمٜم٦م ومح٤مي٦م طم٘مقق اًمّمحٗمل ووامن ُمًتقى راٍق 
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 صتمىٍد:

وؾم٤مئؾ اإلقمالم هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م وؾم٤مئؾ وقمل وٟمنم ُمٝمام شمٕمددت أؿمٙم٤مهل٤م وفمروومٝم٤م، 

اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م، وًمذًمؽ شمٚمٕم٥م  اؾمؿومٝمل شمدظمؾ ذم إـم٤مر يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمف 

دوًرا ُمٝماًم ذم شمٙمقيـ اعمجتٛمٕم٤مت وذم ٟمنم وشمٓمقر هذه اعمجتٛمٕم٤مت، ومتٜم٘مؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

٦م اعمجتٛمع ـ٤مره٤م ؾمٛمـ٦م سم٤مقمتٌـ٦م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م، واًمري٤موـك شمٓمقير هذه اعمٕمرومـد قمٚمـًمٚمٖمػم، وشم٤ًمقم

سملم أومراده شمٕمتٛمد إمم طمد  دي٦م وومٙمري٦م ُمٕمٞمٜم٦مـاًمّمٖمػم اًمذي يرشمٌط سمٛمامرؾم٦م ٟمِم٤مـم٤مت ضمً

٤م وشمٓمقيره٤م وحتًلم ُمًتقى أدائٝم٤م قمغم ٟمٓم٤مق ـ٦م ٟم٘مٚمٝمـل هقمـذه اًمقؾم٤مئؾ ومـك هـيمٌػم قمٚم

 اعمجتٛمع اًمّمٖمػم إمم ٟمٓم٤مق اعمجتٛمع اًمٙمٌػم.

وشمرضمع أمهٞم٦م اًمدور اًمذي شمٚمٕمٌف ذم شمٓمقير اًمري٤مو٦م ذم اعمجتٛمع إمم ُم٤م شمتٛمتع سمف ُمـ 

اعمٝمٛم٦م، ومٝمل ُمتٜمققم٦م وُمتٕمددة وشمّمؾ إمم يمؾ ومرد ذم ١مهٚمٝم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم هبذه شمصٗم٤مت وُم٘مقُم٤مت 

 اعمٕمٛمقرة سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي يرحيف ويٜمٗمذ إمم أقمامىمف.

وُمـ صمؿ ومال سمد ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمغم اإلقمالم ورضورشمف ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض ُمـ ظمالل 

 اهتامم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م واًمري٤مو٦م ًمٚمجٛمٞمع وري٤مو٦م اعمٜم٤موم٤ًمت.

م اًمري٤ميض ُمٜمٔمقُم٦م سمحد ذاهت٤م هتتؿ سمٜمنم األظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت وقمٚمٞمف وم٘مد أصٌح اإلقمال

واعمٕمروم٦م اعمرشمٌٓم٦م هبذا اعمج٤مل، سمٖمرض شمٗمًػم اًم٘مقاقمد واًم٘مقاٟملم واعم٤ٌمدئ اًمتل شمٜمٔمؿ 

سمتقوٞمح اًمرؤى األًمٕم٤مب واًمري٤مو٤مت اعمختٚمٗم٦م وحتٙمؿ اعمٜم٤موم٤ًمت اًمري٤موٞم٦م واًمتل هتتؿ 

 سة ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م.اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمحق اًمٕمديد ُمـ اعمِمٙمالت واًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤م
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 المبحج األٌل

 الرٍلضَ ناإلعالملوٍّ 

 صتغرٍف اإلعالن الرٍلضَ:-1

 التعريف االصطالحي: -1 -1

اإلقمالم اًمري٤ميض  ظطا حسـ ظبد افرحقؿوخر افديـ ظع ظقيس ن ايٕمرف اًمديمتقر

سم٠مٟمف قمٛمٚمٞم٦م ٟمنم األظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ اًمري٤موٞم٦م، وذح اًم٘مقاقمد واًم٘مقاٟملم اخل٤مص٦م 

سم٤مألًمٕم٤مب واألٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م سم٘مّمد ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م سملم أومراد اعمجتٛمع وشمٜمٛمٞم٦م وقمٞمف 

اًمري٤ميض
(1)
. 

 التعريف اإلدرائي: -2 -1

ٕمٚمقُم٤مت واألرىم٤مم واإلطمّم٤مئٞم٤مت وذًمؽ اإلقمالم اًمري٤ميض هق شمزويد اجلٛمٝمقر سم٤معم

ؾمتخدام ومٜمٞم٤مت اًمتحرير اًمّمحٗمل ًمٜم٘مؾ اًمّمقرة احل٘مٞم٘مٞم٦م، ُمـ أضمؾ شمٖمٓمٞم٦م احلدث هبدف ٤مسم

 ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ًمدى اعمتتٌٕملم.

 عهلصر اإلعالن الرٍلضَ: -2

 ًمإلقمالم اًمري٤ميض قمٜم٤مس أرسمٕم٦م السمد ُمـ شمقومره٤م وهل:

 املرشل: -1 -2

ُمٜمف اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م وىمد شمٙمقن هذه اجلٝم٦م اًمالقم٥م أو اعمدرب أو وهق اًمذي شمّمدر 

 حت٤مد...إًمخ.اًمٜم٤مدي أو اال

 ل:ـاملصتكِب -2 -2

 وهق ُمـ شمقضمف إًمٞمف اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م ؾمقاء يم٤من ومرًدا أم مج٤مقم٦م.

                                                           

، اجلزء األول، ُمريمز اًمٙمت٤مب ًمٚمٜمنم، افريايضاإلظالم ظمػم اًمديـ قمغم قمقيس وقمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)

 .22، ص1998اًم٘م٤مهرة، 
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 األداة أو الوشيلة:  -3 -2

 ...إًمخ.يقنشمٚمٞمٗمز ىمد شمٙمقن صحٞمٗم٦م أو إذاقم٦م أوو ،سمف اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م ىوهل ُم٤م شم١مد

 الرشللة أو املضموى:  -4 -2

يٕمتٛمد اإلقمالم اًمري٤ميض ذم سمٚمقغ أهداومف قمغم اًمرؾم٤مًم٦م واعمْمٛمقن اًمذي شم٘مدُمف هذه 

قمتامده قمغم احل٘م٤مئؼ واألرىم٤مم وُم٤ًميرشمف ًمروح اًمٕمٍم واًمِمٙمؾ اًمٗمٜمل ااًمرؾم٤مئؾ وُمدى 

طمتٞم٤مضم٤مهتؿ، ويتؿ ااعمالئؿ، وُمٜم٤مؾمٌتف عمًتقى اعمًت٘مٌٚملم ُمـ اجلٛمٝمقر ُمـ طمٞم٨م أقمامرهؿ و

ٟم٘مد اإلقمالم اًمري٤ميض وشم٘مقيٛمف إجي٤مسمًٞم٤م أو ؾمٚمًٌٞم٤م ذم وقء شمقومر هذه اًمنموط واعمٕم٤ميػم
(1)
. 

 خصلئص اإلعالن الرٍلضَ: -3

سمحٙمؿ شمٕمدد اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمري٤موٞم٦م وشمٜمققمٝم٤م ويمذا ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مجلقاٟم٥م اًمتٜم٤مومًٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م 

واإلسمداقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أضمرى، وم٢من سمٌذل اجلٝمد ُمـ ضمٝم٦م وإسمراز اًم٘مدرات اعمٝم٤مري٦م اًمٗمٜمٞم٦م 

قمقاُمؾ اإلصم٤مرة ودواومع اًمتحٗمٞمز شمٙمقن طم٤مرضة دائاًم، إو٤موم٦م إمم أن شم٠مضم٩م قمٜم٤مس االٟمتامء 

واًمقالء، يم٤مرشم٤ٌمط قم٤مـمٗمل سم٤مًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمري٤موٞم٦م اعمتٜم٤موم٦ًم جيٕمؾ ًمألٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م مج٤مهػمي٦م 

ظمّم٤مئص قم٤مرُم٦م وؿمٕمٌٞم٦م يمٌػمة، وهذا سمدوره يٜمًح٥م قمغم اإلقمالم اًمري٤ميض ومٞمٙمت٥ًم 

ٟمجٛمٚمٝم٤م ومٞمام يكم
(2)

: 

  ٦م خمتٚمٗم٦م.اضمتامقمٞمأن اإلقمالم اًمري٤ميض هق إقمالم مج٤مهػمي يرشمٌط سم٘مٓم٤مقم٤مت وومئ٤مت 

 .أن اإلقمالم اًمري٤ميض إقمالم ُمٗمتقح قمغم اجلٛمٞمع ُم٤م مل يقضمف ًم٘مٓم٤مقم٤مت سمٕمٞمٜمٝم٤م 

  أن اإلقمالم اًمري٤ميض يتّمدى ويٕم٤مًم٩م ضمقاٟم٥م يمثػمة ُمـ األظم٤ٌمر واألطمداث اًمٗمٜمٞم٦م

 واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م.واإلداري٦م 

  قمـ  ٦م يمؼمى شمتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٌٞمئ٦م اًمتل شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤ماضمتامقمٞمأن اإلقمالم اًمري٤ميض ُم١مؾم٦ًم

 ومٝمؿ ودراؾم٦م ًمٚمقاىمع.

                                                           

 .23، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمغم قمقيس وقمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)

 .98، ص1998، كػس ادرجع افسابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس وقمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (2)
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 فٌائد ٌأوداف اإلعالن الرٍلضَ: -4

ًمإلقمالم اًمري٤ميض اًمٕمديد ُمـ اًمٗمقائد واألهداف ٟمًتٓمٞمع اظمتزاهل٤م ومٞمام يكم
(1)
: 

  اعمج٤مل اًمري٤ميض طمقل ُمقوقع ُمٕملم، أي ٟم٘مؾ وشمقصٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕم٤مرف ذم

 هدف ُمٕمرذم ُمٕملم، وقمرض احل٘م٤مئؼ اًمري٤موٞم٦م اجل٤مري٦م ذم اعمجتٛمع.

  شمقصٞمؾ ومٙمرة ري٤موٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م واٟمتٗم٤مع اآلظمريـ هب٤م، أي اًمـت٠مصمػم ذم اًمرأي اًمٕم٤مم

اًمري٤ميض اًمذي يًٕمك إمم شمٖمٞمػم األومٙم٤مر وشمِمٙمٞمؾ األومراد إجي٤مسمٞم٤م، اًمؽمومٞمف واًمتًٚمٞم٦م 

 هبدف اًمؽمويح.

 صتكسٍن ٌسلئل اإلعالن الرٍلضَ: - 5

 الوشلئل الصمعية:  -1 -5

وهمػمه٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمٕمتٛمد قمغم  –اًمتًجٞمالت اًمّمقشمٞم٦م  -وشمِمٛمؾ اإلذاقم٦م 

 قمٜمٍم اًمّمقت.

شمٕمتؼم اإلذاقم٦م ُمـ أهؿ اًمقؾم٤مئط طمٞم٨م ٟمجده٤م شمتْمٛمـ سمراجمٝم٤م ُمقوققم٤مت ري٤موٞم٦م إذ 

اًمؼماُم٩م اًمري٤موٞم٦م اإلذاقمٞم٦م قمغم رسمط ُمتٜمققم٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م شمٜم٤مومًٞم٦م أو شمروحيٞم٦م، وشمٕمٛمؾ 

اًمٗمرد سمٛمجتٛمٕمف واًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمف وٟمنم اًمث٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م ويمؾ ُم٤م خيص اجل٤مٟم٥م اًمري٤ميض، 

 سمحٞم٨م أصٌح اعمذي٤مع سمذًمؽ أهؿ ؾمامت احلْم٤مرة.

ومم٤م يزيد ُمـ أصمر هذه اًمؼماُم٩م اًمري٤موٞم٦م اإلذاقمٞم٦م قمغم األومراد هق صم٘م٦م اجلٛمٝمقر اًمٙمٌػمة 

اًمتل حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اعمذي٤مع، ُمـ ظمالل شم٘مقي٦م اًمِمٕمقر ذم األٟم٤ٌمء اًمري٤موٞم٦م 

٦م وشمققمٞم٦م وشمقضمٞمف اًمرأي اًمٕم٤مم ضمتامقمٞماًم٘مقُمل واًمٜمٝمقض سم٤معمجتٛمع وُمٕم٤مجل٦م اعمِمٙمالت اال

 وشمٜمٛمٞم٦م اعمقاه٥م ُمـ ظمالل اًمؼماُم٩م اعمتخّمّم٦م ذم هذا اعمج٤مل.

                                                           

 .18، ص1999ة، ُمٍم، ، قم٤مم اًمٙمت٤مب ًمٚمٜمنم، اًم٘م٤مهربحقث اإلظالمحمٛمد احلًلم،  (1)
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 الوشلئل البارية:  -2 -5

أداة ُمث٤مًمٞم٦م ًمٜم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت وًمٚمتٕمٌػم إٟم٤ًمٟمٞم٦م و اشمّم٤ملفمٝمرت اًمّمح٤موم٦م اعمرئٞم٦م يمقؾمٞمٚم٦م 

قمـ األومٙم٤مر اهل٤مدوم٦م اًمتل ختدم اعمّمٚمح٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمجٛمٞمع قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤معمل يمٚمف وذًمؽ ُمـ 

 ظمالل ضمٞمؾ واطمد.

يمقؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اجلامهػمي وم٠مظمذ قمـ اًمًٞمٜمام  تٚمٞمٗمزيقنقمٜمدُم٤م فمٝمر اًم

عمٙمتقب، وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمف ذم اًمّمقرة واحلريم٦م، وقمـ اإلذاقم٦م اًمّمقت وُمـ اًمّمح٤موم٦م اًمٜمص ا

 ."إذاقم٦م ُمرئٞم٦م و ؾمٞمٜمام ُمٜمزًمٞم٦م"سمداي٦م قمٝمده 

وشمِمٛمؾ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م أيًْم٤م اًمالومت٤مت، اعمٕم٤مرض وهمػمه٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل 

 ، وشمتٛمثؾ ذم:شمٕمتٛمد ذم سمٕمض األطمٞم٤من قمغم طم٤مؾم٦م اًمٜمٔمر وطمده٤م

 واعمنح واًمًٞمٜمام. تٚمٞمٗمزيقناًمقؾم٤مئؾ اًمًٛمٕمٞم٦م اًمٌٍمي٦م: وشمِمٛمؾ اًم 

 ػ واعمجالت اًمري٤موٞم٦م واًمٕم٤مُم٦م.ـاًمّمح 

 سمِمٙمؾ  ـ اًمٜم٤مسـققم٦م ُمـص وجمٛمـلم ؿمخـر أو سمـص وآظمـف: سملم ؿمخـاعمقضم ٤ملـشمّماال

 ُمقاضمف.
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 المبحج الثلهَ

 عالن ٌالصتربٍّ البدهٍّ ٌالرٍلضٍّاإل

 البدهٍّ ٌالرٍلضٍّ: هصطّاإلعالن فَ األ -1

اًم٘مقاقمد واًم٘مقاٟملم اإلقمالم اًمري٤ميض قمٛمٚمٞم٦م ٟمنم األظم٤ٌمر واحل٘م٤مئؼ وذح يٕمد 

اخل٤مص٦م سم٤مألًمٕم٤مب واألٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقر سم٘مّمد ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م سملم أومراد 

 اعمجتٛمع وشمٜمٛمٞم٦م وقمٞمف اًمري٤ميض.

 البديهة والريلضية: نصطةمفًوم اإلعالم يف دلل  األ  -1 -1

، ومٙمثرة شمداول هذه اإلظالمًمٞمس ُمـ اعمٞمًقر شم٘مديؿ شمٕمريػ دىمٞمؼ وؿم٤مُمؾ ًمٚمٗمظ 

واٟمتِم٤مره٤م اًمقاؾمع ضمٕمٚمٝم٤م شمٌدو ويم٠مهن٤م ال حتت٤مج إمم شمٕمريػ ُمع أهن٤م ُم٤مزاًم٧م همػم اًمٙمٚمٛم٦م 

٤م ذم هذا اًمزُم٤من ًمدى يمؾ ُمـ أًمػ اؾمتٕمامهل٤م، واإلقمالم ذم اًمٚمٖم٦م شمٌٚمٞمغ، وي٘م٤مل واوح٦م مت٤مُمً 

٤م أي أوصٚم٧م إًمٞمٝمؿ اًمٌمء اعمٓمٚمقب، واًمٌالغ ُم٤م أسمٚمغ اًمٌمء أي ُم٤م سمٚمٖم٧م اًم٘مقم سمالهمً 

أوصٚمف
(1)
. 

واحل٘م٤مئؼ  هق إقمالم وشمزويد اجلامهػم سم٤معمٕمٚمقُم٤مت واألظم٤ٌمر افعؾؿل فإلظالم:افتعريػ  -أ

اعمًت٘مٌؾ/  اًمقؾمٞمٚم٦م / اًمّمحٞمح٦م شمزويدا ُمقوققمٞم٤م وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٕمٜم٤مس اًمت٤مًمٞم٦م:

ٞم٦مشمّم٤مًماًمٕمٛمٚمٞم٦م اال
(2)
. 

ٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمٙمتقسم٦م أو شمّم٤مًموؾم٤مئؾ اإلقمالم هل يمؾ اًمقؾم٤مئؾ االن إسمحٞم٨م 

اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ األظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت إمم اجلٛمٝمقر ٟم٘مال صحٞمح٤م اعمًٛمققم٦م أو اعمرئٞم٦م 

وُمقوققمٞم٤م ىمّمد اًمتققمٞم٦م أو اًمتث٘مٞمػ أو اإلقمالم أو اعمٕمروم٦م أو همػمه٤م ُمـ األهداف اًمتل 

 ٞم٦م.شمّم٤مًمشمًٕمك ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م يمؾ وؾمٞمٚم٦م إقمالُمٞم٦م وذًمؽ طم٥ًم ـمٌٞمٕمتٝم٤م اال

                                                           

 .75، ص2015، مرجع شابؼ افذـرأمحد ُمٝمدي اًمزواوي،  (1)

، دار اًمقوم٤مء ًمدٟمٞم٤م اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اإلؾمٙمٜمدري٦م، اإلظالم دم افسبقة افبدكقة وافرياضقةطمًـ أمحد اًمِم٤مومٕمل،  (2)

 .38، ص2003ُمٍم، 



 

151 

سم٠مٟمقاقمف  شمّم٤ملاالومٕم٤مال يمٚمام يم٤من اعمجتٛمع ُمتحيا ويمٚمام هم٤مب  شمّم٤ملويمٚمام يم٤من اال

اًمٕمقاُمؾ األؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل  ُمـ وم٢من وفقام رشاميمٚمام زاد اعمجتٛمع ختٚمٗم٤م، ومٕمغم رأي اعمٗمٙمر 

هق  شمّم٤مل، وقمٚمٞمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من االشمّم٤ملؾم٤مقمدت قمغم اًمتخٚمػ هق قم٤مُمؾ ٟم٘مص اال

 أؿمٛمؾ ُمـ اإلقمالم.

م أو اإلقمال شمّم٤ملهق شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل حتدث سملم اًم٘م٤مئؿ سم٤مال:  تصالتعريػ اال -ب

 .اإلقمالُمٞم٦م واجلٛمٝمقر قمؼم وؾمٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمع رد ومٕمؾ ذًمؽ اعمًت٘مٌؾ ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م أو اًمرؾم٤مًم٦م

هق اًمتٗم٤مقمؾ اًمذي يٜمت٩م إُم٤م قمغم اعمًتقى اًمِمخيص اًمذايت أو قمغم  شمّم٤ملوقمٚمٞمف وم٤مال

 ًتقى اجلامهػمي.اعم

إمم أن اإلقمالم اًمري٤ميض هق  ظطا ظبد افرحقؿو  خر افديـ ظقيسويِمػم يمؾ ُمـ 

شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل هتتؿ سمٜمنم األظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمري٤مو٦م وشمٗمًػم 

اًم٘مقاقمد واًم٘مقاٟملم اعمٜمٔمٛم٦م ًمألًمٕم٤مب وأوضمف اًمٜمِم٤مط اًمري٤ميض، وذًمؽ ًمٚمجٛمٝمقر سم٘مّمد ٟمنم 

 شمّم٤ملؾ االصم٘م٤موم٦م اًمري٤مو٦م سملم أومراد اعمجتٛمع وشمٜمٛمٞم٦م اًمققمل اًمري٤ميض، وأٟمف ُمـ ظمالل وؾم٤مئ

اجلامهػمي٦م يتؿ اًمت٠مصمػم ذم اًمٜمٛمق اًمًٚمقيمل واًم٘مٞمٛمل ًمٚمجٛمٝمقر
(1)
. 

أن اإلقمالم ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض يٕمد شمٚمؽ اعمٜمٔمقُم٦م اًمتل هتتؿ سمٜمنم  حمؿد احلاممحلويرى 

األظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت واعمٕمروم٦م اعمرشمٌٓم٦م هبذا اعمج٤مل اًمري٤ميض وسمٕمرض وشمٗمًػم اًم٘مقاقمد 

األًمٕم٤مب واًمري٤مو٤مت اعمختٚمٗم٦م وحتٙمؿ اعمٜم٤موم٤ًمت اًمري٤موٞم٦م،  واًم٘مقاٟملم واعم٤ٌمدئ اًمتل شمٜمٔمؿ

 ةواًمتل هتتؿ سمتقوٞمح اًمرؤى اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٟمحق اًمٕمديد ُمـ اعمِمٙمالت واًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مس

أو اإلقمالم اجلامهػمي٦م  شمّم٤ملاًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ اال ٟمِمٓم٦مًمأل

وشمٜمٛمٞم٦م ادم٤مه٤مهتؿ اإلجي٤مسمٞم٦م ٟمحق سمٖمرض ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اعمرشمٌٓم٦م هبذا اعمج٤مل ًمدى اعمقاـمٜملم، 

مم٤مرؾم٦م أوضمف اًمٜمِم٤مط اًمٌدٟمٞم٦م واحلريمٞم٦م، وشمقضمٞمٝمٝمؿ ٟمحق اؾمتثامر أوىم٤مت ومراهمٝمؿ ذم ُمت٤مسمٕم٦م 

ا ألمهٞم٦م اًمدور اًمذي ي١مديف اإلقمالم ذم هذا اعمج٤مل اًمؽمسمقي وم٢من األطمداث اًمري٤موٞم٦م، وٟمٔمرً 

ُمٜم٦م قمغم أمهٞم٦م إدراك اًمٕم٤مُمٚملم اعمٞمث٤مق اًمدوزم ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ىمد أيمد ذم ُم٤مدشمف اًمث٤م

                                                           

 .31، ص1995، ُمٍم، 2ط، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اإلظالم اإلذاظل وافتؾػزيقينإسمراهٞمؿ إُم٤مم،  (1)
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٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ضمتامقمٞمسمٛمج٤مل وؾم٤مئؾ اإلقمالم اجلامهػمي٦م عم١ًموًمٞم٤مهتؿ اًمؽمسمقي٦م ٟمحق األمهٞم٦م اال

ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ُمع اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمتٕم٤مون ُمع اًمؽمسمقيلم ذم هذا اعمج٤مل ذم شم٘مديؿ 

امدشمف اإلقمالُمٞم٦مإقمالم يتٛمٞمز ُمْمٛمقٟمف سم٤معمقوققمٞم٦م وُمدقمام سم٤مًمقصم٤مئؼ اعمرشمٌٓم٦م سم
(1)
. 

 البدنية والريلضية: نصطةأيمية اإلعالم يف دلل  األ  -2 -1

٦م ٟمِمٓماجلامهػمي٦م اًمٕمديد ُمـ اعمزاي٤م واألمهٞم٦م ذم جم٤مل األ شمّم٤ملًمإلقمالم قمؼم وؾم٤مئؾ اال

، ُمـ أمهٝم٤م األهداف اإلقمالُمٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، إذ أٟمف ي٤ًمهؿ ذم حت٘مٞمؼ

 اًمت٤مًمٞم٦م: األهداف

 أو  ٞمــ٦متٚمٞمٗمزيقٟمشمٙمقيـ سمٜمٞمـ٦م ُمٕمرومٞم٦م ًمدى اعمت٤مسمٕملم ًمرؾم٤مئٚمــف أو وم٘مراشمــف اإلذاقمٞمـ٦م أو اًم

٦م ٟمِمٓماًم٘م٤مرئلم عمقوققم٤مشمف اًمّمحٗمٞم٦م، وذًمؽ ومٞمام يرشمٌط سمٛمٗم٤مهٞمؿ وأهداف ووؾم٤مئؾ األ

 اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م سمقضمف قم٤مم.

  يتٙمقن قمٜمٝم٤م شمٜمٛمٞم٦م ُمٙمقٟم٤مت اًمث٘م٤موم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل

 ٦م واًمري٤موٞم٦م.ٞم٦م اًمٌدٟمٟمِمٓمُمدريم٤مت ري٤موٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مأل

  شمدقمٞمؿ اعم٤ٌمدئ واًم٘مٞمؿ اًمؽمسمقي٦م وشمرؾمٞمخٝم٤م ذم اعمقاـمٜملم ُمٜمذ اًمّمٖمر ُمـ ظمالل االهتامم

٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ٟمِمٓم٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض، ُمع اًمت٠ميمٞمد قمغم أن األضمتامقمٞمسم٤مًمتٜمِمئ٦م اال

 اًمزاظمر سم٤مًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ. ضمتامقملواال ًمٚمٛمج٤مل اًمؽمسمقي ء واوحٟمتاما هل٤م

 ٦م واًمري٤موٞم٦م اًمتٜم٤مومًٞم٦م، واًمري٤مو٦م ٟمِمٓمشمٙمقيـ االدم٤مه٤مت اإلجي٤مسمٞم٦م ٟمحق اًمؽمسمٞم٦م األ

ًمٚمجٛمٞمع سمٖمرض زي٤مدة اًمٓمٚم٥م قمغم اعمِم٤مريم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم أوضمف ٟمِم٤مـمٝم٤م، وذًمؽ ُمـ ظمالل 

 شمقوٞمح أمهٞمتٝم٤م ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن واعمجتٛمع.

 قمغم  شمّم٤ملاُم٩م واًمٗم٘مرات اإلقمالُمٞم٦م ذم وؾم٤مئؾ االُم٤ًمقمدة اعمقاـمٜملم اعمت٤مسمٕملم ًمٚمؼم

 ٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م وذًمؽٟمِمٓماًمتٕمرف قمغم يمؾ ُم٤م هق ضمديد أو ُمًتحدث ذم جم٤مل األ

ومٞمام يرشمٌط سم٤محلدي٨م قمـ سمٕمض اًمري٤مو٤مت ودوره٤م ذم اؾمتثامر أوىم٤مت اًمٗمراغ أو 

                                                           

، ُمريمز 1، طاإلظالم افسبقي دم جماالت افرياضة واشتثامر أوؿات افػراغحمٛمد احلاممحل وأمحد ؾمٕمٞمد،  (1)
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 أو سم٤محلدي٨م قمـ سمٕمض احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمرشمٌط سملم اًمتٗمقق اًمري٤ميض واًمدراد

سملم مم٤مرؾم٦م اًمٜمِم٤مط احلريمل واًمّمح٦م، أو سملم ٟم٘مص احلريم٦م واإلص٤مسم٦م سمٌٕمض 

 األُمراض...إًمخ.

٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م اًمٕمديد ُمـ األدوار ٟمِمٓمإلقمالم ذم جم٤مل األأن ًم يتْمح أيًْم٤م ٤موُم

 ٤م ومٞمام يكم:ٝممهأ واألهداف اًمتل يًٕمك إمم إٟمج٤مزه٤م واًمتل يٛمٙمـ إجي٤مز

 ٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م وشمٙمقيـ ادم٤مه٤مت إجي٤مسمٞم٦م ًمدى أومراد ضمتامقمٞماًمتٜمِمئ٦م اال

٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م اًمتٜم٤مومًٞم٦م واًمري٤مو٦م ًمٚمجٛمٞمع، ويمذًمؽ ٟمِمٓماعمجتٛمع ٟمحق يمؾ ُمـ األ

 شمِمٙمٞمؾ رأي قم٤مم ٟمحق ىمْم٤مي٤مه٤م وُمِمٙمالهت٤م.

  اؾمتثامر أوىم٤مت اًمٗمراغ واًمؽمويح ًمدى ُمِم٤مهدي وُمًتٛمٕمل وىم٤مرئل اًمٗم٘مرات

٦م ٟمِمٓماجلامهػمي٦م ذم جم٤مالت األ شمّم٤ملالُمٞم٦م اًمتل شمتٜم٤موهل٤م وؾم٤مئؾ االواعمقوققم٤مت اإلقم

ُمٙمقٟم٤مت  اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م سمقضمف قم٤مم، وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر هذا اجلٛمٝمقر يٛمثؾ أطمد قمٜم٤مس أو

 اجلامهػمي. شمّم٤ملاال

 ٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ويمذًمؽ شمققمٞم٦م اجلامهػم ٟمِمٓمشمٓمقير أداء اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مالت األ

 وٞم٦م.سمٛم٤ٌمدئ اًمروح اًمري٤م

 .اعم٤ًممه٦م ذم حت٘مٞمؼ أهداف اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واًمتًقيؼ ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض 

 اعمجتٛمع  خم٤مـم٦ٌم اجلٛمٝمقر اعمراد اًمت٠مصمػم ذم ؾمٚمقيمف ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم حت٘مٞمؼ أهداف وومٚمًٗم٦م

 ٟمحق اعمج٤مل اًمري٤ميض، وذًمؽ ُمـ ظمالل إىمٜم٤مقمف سم٠ممهٞم٦م دوره ذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ اعم٘مّمد.

اًمري٤مو٦م ًمٚمٛمجتٛمع يرضمع إمم اهتامم وؾم٤مئؾ اإلقمالم يمام أن اإلدراك اًمقاقمل سم٠ممهٞم٦م 

واًمقىم٤مي٦م ُمـ األُمراض اعمتٕمٚم٘م٦م  اجلامهػمي٦م سمتقوٞمح اًمٕمالىم٦م سملم مم٤مرؾم٦م األٟمِمٓم٦م اًمٌدٟمٞم٦م

سم٤مًم٘مٚم٥م واألوقمٞم٦م اًمدُمقي٦م، وأمهٞم٦م شمٚمؽ اعمامرؾم٦م ذم شمٓمقير احل٤مًم٦م اًمّمحٞم٦م وشمٕمقيض فم٤مهرة 

اضمٝم٦م االقمتداءات اًمتل أطمدصمٝم٤م اًمٕم٤ممل ، وُمقاعمًتٗمحٚم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمتٓمقرة ٟم٘مص احلريم٦م

واًمتقشمرات اًمٜمٗمًٞم٦م  اًمّمٜم٤مقمل قمغم اًمٌٞمئ٦م وطمٞم٤مة األومراد واعمتٛمثٚم٦م ذم اًمْمقو٤مء وشمٚمقث اجلق

 واًمٕمّمٌٞم٦م ويمذًمؽ ذم اًمقىم٤مي٦م ُمـ سمٕمض األُمراض اعمرشمٌٓم٦م سمتٚمؽ االقمتداءات أو اعمتٖمػمات.
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، شمٕمدد اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمري٤موٞم٦م وشمٜمققمٝم٤م ويمذا ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مجلقاٟم٥م اًمتٜم٤مومًٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سمحٙمؿ

قمٚمٛمٞم٦م ضم٤مدة ًمٚمٛمِمٙمالت ُمٜم٤موم٤ًمت ويتٙمقن رأي قم٤مم ُمٌٜمل قمغم طم٘م٤مئؼ وُمٕمٚمقُم٤مت 

واًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م وذًمؽ طمتك يٙمقن هذا اًمرأي ؾمٜمدا ذم ُمٕم٤مجل٦م 

 :شمٚمؽ اعمِمٙمالت واًم٘مْم٤مي٤م، وُمـ أمهٝم٤م

  ـ اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م اعمدرؾمٞم٦م أو اًمٜمِم٤مط اعمدرد سمقضمف قمقمدم اهتامم اعم١ًموًملم

 قم٤مم.

  أؿمٙم٤مل اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ًمٚمجٛمٞمع وري٤مو٦م قمزوف اًمٜمشء واًمِم٤ٌمب قمـ مم٤مرؾم٦م

 اعمٜم٤موم٤ًمت.

  قمدم االهتامم سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٌدين واًمّمحل ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، وُمـ صمؿ إهمٗم٤مل

 ألمهٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ذم حت٘مٞمؼ هذه األهداف. اعمجتٛمع

  قمدم االهتامم سمتقومػم اًمتًٝمٞمالت واًمؼماُم٩م ذم جم٤مل اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ًمٗمئ٤مت

٦م اًمتل يٛمٙمـ أن ضمتامقمٞماًمٕم٤مُمٚملم ويم٤ٌمر اًمًـ وُمـ إهمٗم٤مل اعمجتٛمع ًمٚم٘مٞمؿ اًمٜمٗمًٞم٦م واال

٩م اًمتل جي٥م شمقاومره٤م هلؿ ووم٘م٤م ذم اًمؼماُمشمتح٘مؼ هلذه اًمٗمئ٤مت ُمـ ظمالل ُمِم٤مريمتٝمؿ 

شمرسمقي وـمٜمل ووم٘م٤م عمٕم٤ميػم قمٚمٛمٞم٦م ُمراقمٞم٦م خلّم٤مئّمٝمؿ اًمٌدٟمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م  إلذاف

٦مضمتامقمٞمواال
(1)
. 

  اًمتل شمٕمد ُمـ أظمٓمر اعمقوققم٤مت اًمتل هتدد صح٦م فم٤مهرة شمٕم٤مـمل اعمٜمِمٓم٤مت

 اًمري٤موٞملم ويمذًمؽ طمٞم٤مهتؿ واًمتل شمتٜم٤مرم ُمع ُم٤ٌمدئ اعمٜم٤موم٦ًم اًمري٤موٞم٦م اًمنميٗم٦م.

  اعمٜم٤موم٤ًمت  اًمتل شمقاضمف ري٤مو٦مفم٤مهرة اًمتٕمّم٥م ًمدى اجلامهػم اًمتل شمٕمد ُمـ اعم٤ًموئ

٦م، إذ يٜمت٩م قمـ هذه اًمٔم٤مهرة ؾمٚمقك وشمٕمقق شمٚمؽ اًمري٤مو٦م قمـ حت٘مٞمؼ أهداومٝم٤م اًمؽمسمقي

 ُمـ ىمٌؾ اجلٛمٝمقر واًمذي يٕمرف سم٤مًمِمٖم٥م. قمدائل

                                                           

 .103، ص2006، مرجع شابؼحمٛمد احلاممحل وأمحد ؾمٕمٞمد،  (1)



 

155 

 شمقزم  سمٞمٜمامواًمٕمٛمؾ قمغم اًمدقم٤مي٦م هل٤م، وؾم٤مئؾ اإلقمالم سم٤مًمري٤مو٦م ًمٚمجٛمٞمع  قمدم اهتامم

اعم٤ًمطم٦م اإلقمالُمٞم٦م اًمتل يتؿ ري٤مو٦م اعمٜم٤موم٤ًمت ويتْمح ذًمؽ ُمـ ظمالل ًماهتامُمٝم٤م األيمؼم 

 حتديده٤م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام.

  اجلامهػمي٦م سمح٤مًم٦م  شمّم٤ملواإلقمالٟم٤مت اًمتل شمققمد اعمقاـمٜملم قمؼم وؾم٤مئؾ االاًمت٠مصمر سم٤مًمدقم٤مي٦م

سمدٟمٞم٦م ضمٞمدة وُمًتقى صحل ُمتٛمٞمز دون سمذل أي ضمٝمد سمدين وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتخدام 

جي٥م أن ُمٌٞمٕم٤مهت٤م، إذ شم٤ًمقمد اًمدقم٤مي٤مت واعمٌٞمٕم٤مت قمغم شم٘مٚمٞمص يمؿ اًمٜمِم٤مط اًمٌدين اًمذي 

 ي١ميده اًمٗمرد ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم ىمقشمف وصحتف.

 قمؼم  اد اإلقمالُمٞم٦م اعم٘مدُم٦ماؾمتثامر أوىم٤مت ومراغ اعمقاـمٜملم واًمؽمويح قمٜمٝمؿ ُمـ ظمالل اعمق

اجلامهػمي٦م واًمتل شمتٛمٞمز سمتٜمققمٝم٤م، ويمذًمؽ إؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت اجلٛمٝمقر  شمّم٤ملوؾم٤مئؾ اال

اعمتخّمص ووم٘م٤م ًمٗمئ٤مشمف وظمّم٤مئّمف واًمتل ُمـ أمهٝم٤م
(1)
: 

 ُمٞمقًمف وادم٤مه٤مشمف. -

 األٟمدي٦م أو اهلٞمئ٤مت اًمري٤موٞم٦م اًمتل يرهم٥م ذم ُمت٤مسمٕم٦م أظم٤ٌمره٤م.اٟمتامئف ألطمد  -

 اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م.ُمًتقى صم٘م٤مومتف ذم جم٤مل  -

اجلامهػمي٦م  شمّم٤ملاًمري٤ميض أو ًمٌٕمض وؾم٤مئؾ االشمٗمْمٞمٚمف ًمٌٕمض أوضمف اًمٜمِم٤مط  -

 دون همػمه٤م.

  دقمؿ االٟمتامء ًمٚمٛمٜمتخ٤ٌمت اًمقـمٜمٞم٦م واًمري٤مو٤مت اعمختٚمٗم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل ىمدرة اإلقمالم

 اًمري٤ميض اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م أو اًم٘م٤مري٦م أو اًمدوًمٞم٦م أو اًمٕم٤معمٞم٦م أو األوعمٌٞم٦م.

 واًمٌٕمد قمـ  اجلٛمٝمقر سم٤مًمروح اًمري٤موٞم٦مًمدى اجلامهػم واًمتققمٞم٦م سم٠ممهٞم٦م متٞمز  ٟمٌذ اًمتٕمّم٥م

اًمِمٖم٥م واؾمتخدام أقمامل اًمٕمٜمػ واًمٕمدوان، ويمذًمؽ اًمت٠ميمٞمد قمغم شمٓمٌٞمؼ اًمالقمٌلم 

٤ٌمدئ اًمٚمٕم٥م اًمٜمٔمٞمػ وشمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ اًمٕمداًم٦م واعم٤ًمواة ذم اًمتحٙمٞمؿ ُمـ ىمٌؾ احلٙم٤مم عم

 ت اًمري٤موٞم٦م.واعمٜمٔمٛملم اًمذيـ يديرون اعم٤ٌمري٤مت واعمٜم٤موم٤ًم
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  ذم شمٓمقير ُمًتقى أداء اًمالقمٌلم واعم١ًموًملم قمـ اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ُمـ اإلؾمٝم٤مم

ُمٕمٚمٛملم وُمدرؾملم...إًمخ، ويمذا األظمّم٤مئٞملم اًمٕم٤مُمٚملم ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض واًمٚمٞم٤مىم٦م 

 اًمٌدٟمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمٗمس...إًمخ.

  اًمري٤موٞم٦م  ُمًتقى أداء خمٓمٓمل وُمٜمٔمٛمل اًمٌٓمقالت واعمٜم٤موم٤ًمتاإلؾمٝم٤مم ذم شمٓمقير

وذًمؽ ُمـ ظمالل سمراُم٩م إقمالُمٞم٦م ُمتخّمّم٦م ُمع ُمراقم٤مة شمدقمٞمٛمٝم٤م سم٠مهؿ ٟمت٤مئ٩م 

اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل
(1)
. 

اإلقمالم اًمري٤ميض ذم وىمتٜم٤م اعمٕم٤مس جيد  خمتٚمػ وؾم٤مئؾ ّمدرهشمٌثف أو شموم٤معمتتٌع عم٤م 

ٚمٛمِم٤ميمؾ اًمتل شمقاضمف صٕمقسم٦م ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤من اإلقمالم يًٝمؿ ذم إجي٤مد احلٚمقل اًمًٚمٞمٛم٦م ًم

اًمري٤مو٦م أو أٟمف يٕمٛمؾ قمغم شمٕمٛمٞم٘مٝم٤م، أو ي٘متٍم قمغم جمرح اًمتٕمريػ هب٤م، ًمٙمـ اعم١ميمد أن هٜم٤مك 

 ذات ـم٤مسمع إقمالُمل سمح٧م ويٛمٙمـ أن ٟمِمػم إًمٞمٝم٤م ومٞمام يكم: ُمٕمتؼمةُمِم٤ميمؾ ضمد 

  االفتكلر لإلرشلد الرتبوي: -1 -2

يتٕمٚمؼ سم٤مإلرؿم٤مد وهذا يتٌلم ذم دم٤مهؾ اإلقمالم اًمري٤ميض ًمقاضمٌف األؾم٤مد ومٞمام 

واًمتقضمٞمف واًمؽميمٞمز قمغم اًم٘مٞمؿ اًمؽمسمقي٦م، ومام شمٜمنمه اًمّمح٤موم٦م قمـ اًمري٤مو٦م قمٛمقًُم٤م وظمّمقًص٤م 

ذًمؽ أن دور اإلقمالم اًمري٤ميض ال ي٘متٍم  ؛اًمري٤مو٤مت اجلامقمٞم٦م واًمذي يٕم٤مين ٟم٘مّم٤م ه٤مئال

قمغم ٟم٘مؾ األظم٤ٌمر ووصػ األطمداث اًمري٤موٞم٦م سمؾ يِمٛمؾ أيًْم٤م إصدار اًمتقضمٞمٝم٤مت 

قب ومٞمٝم٤م، هم٦م واخلٚم٘مٞم٦م اعمرضمتامقمٞمٛمرة اًمٗمٕم٤مًم٦م اًمراُمٞم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمّمٗم٤مت االواًمٜمّم٤مئح اعمث

وطمرص اجلامهػم قمغم مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٤مت اجلامقمٞم٦م سم٤مخلّمقص، وهذا االومت٘م٤مر ذم وؾم٤مئؾ 

اإلقمالم ىمد يٗمرغ اًمري٤مو٦م ُمـ حمتقاه٤م يمٜمِم٤مط طمريمل هدومف شم٘مقي٦م اًمٌدن وًمٞمس اًمؽمسمٞم٦م  قمـ 

 ـمريؼ  اًمٜمِم٤مط اًمٌدين.

  التذليل واإلذعلى: -2 -2

ومٙمثػًما ُم٤م يذقمـ اإلقمالم اًمري٤ميض إمم اًمٙمثػم ُمـ االٟمحراوم٤مت اًمًٚمقيمٞم٦م اًمتل حتدث ذم 

اعمالقم٥م، ومتٕمتٛمد قمغم قمدم اًمتّمدي هل٤م سم٘مقة وطمزم وشمٕمزف قمـ ٟم٘مده٤م ودراؾمتٝم٤م سمٖمٞم٦م 
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اًمقصقل إمم طمٚمقل هل٤م، ومتِمػم إًمٞمٝم٤م إؿم٤مرة قم٤مسمرة ورسمام شمتج٤مهٚمٝم٤م ذم سمٕمض األطمٞم٤من ألؾم٤ٌمب 

ٕمٚمؼ سم٤مًمًٛم٦م واًمٙمراُم٦م أو سم٤مًمقـمٜمٞم٦م، وُم٤م يِمٌف ذًمؽ اقمت٘م٤مًدا سم٠من إسمراز هذه االٟمحراوم٤مت شمت

واألظمٓم٤مر ي١مدي إمم همْم٥م اًمٌٕمض، يمام ي١مدي إمم شمِمٙمٞمؽ ذم اًم٘مٞمٛم٦م اًمري٤موٞم٦م، وسمّمٗم٦م 

قم٤مُم٦م وظمالص٦م اًم٘مقل أن اًمٜم٘مٓم٦م اًمًقداء اًمتل شمٌ٘مك قم٤مًم٘م٦م سم٤مإلقمالم اًمري٤ميض هل ضمٝمده ُمـ 

٦م ضمتامقمٞموم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمروح اًمري٤موٞم٦م واًم٘مٞمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واالأضمؾ ُمٙم٤مومح٦م اًمٕمٜمػ واًمتٍم

 احلْم٤مري٦م.

 الصتربٍّ البدهٍّ ٌالرٍلضٍّ: ّمٌهظمعٌلمّ اإلعالن ٌمسصتكبل  -3

شم٘مٚمص دور اًمدوًم٦م وشمْم٤مءًم٧م ىمدرهت٤م قمغم مم٤مرؾم٦م واطمتٙم٤مر طمؼ اًم٨ٌم اإلذاقمل    

واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م واعمحٚمٞم٦م، وهذا  ًمٚمٌٓمقالت واًمدورات األوعمٌٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م تٚمٞمٗمزيقينواًم

ي١مدي سم٤معم٘م٤مسمؾ إمم فمٝمقر وازدي٤مد اًمدور اعم٤ٌمذ ًمٚمنميم٤مت اعمتٕمددة اجلٜمًٞم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم 

جم٤مل اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م وظم٤مص٦م اإلقمالم، يمؾ هذه اًمٕمقاُمؾ شم١مدي إمم
(1)
: 

 وٕمػ ىمٓم٤مع اإلقمالم اًمري٤ميض اًمٕمريب قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م اجلزائري ذم اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت .1

 اعم٤مدي٦م واًمٌنمي٦م.

وٕمػ ُمٜمٔمامت اًمٕم٤ممل اًمٕمريب اعمِمؽمك ًمٔمٝمقر اًمنميم٤مت اعمتٕمددة اجلٜمًٞم٤مت ذم جم٤مل  .2

 اإلقمالم ذم اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م.

وٕمػ وم٤مقمٚمٞم٦م اعمجتٛمع اعمدين ُمـ ٟم٘م٤مسم٤مت ومجٕمٞم٤مت أهٚمٞم٦م إقمالُمٞم٦م الظمتالف وم٤مقمٚمٞم٦م  .3

قمٚمٞم٦م ٤موهذا اًمْمٕمػ ذم وم اعمجتٛمع اعمدين ُمـ سمٚمد إمم آظمر سمح٥ًم ظمؼمشمف ودرضم٦م شمٓمقره،

اإلقمالُمل  اعمجتٛمع جيٕمٚمٝم٤م همػم ىم٤مدرة قمغم ُمقاضمٝم٦م حتدي٤مت اًمٕمقعم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد

 اًمري٤ميض اًمدوزم.

ًمٙمـ ُم٤م ٟم٘مقًمف هق أٟمف رهمؿ يمؾ هذه اعمٕمقىم٤مت اًمتل شمٕمؽمض ُمًت٘مٌؾ قمقعم٦م اإلقمالم ذم 

هذا  اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ظم٤مص٦م ذم ُم٤م خيص اإلقمالم اًمٕمريب يٛمٙمـ أن شم٤ًمير يمؾ

اًمدوًم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م واًمنميم٤مت "وذًمؽ سم٠من ي٘مقم يمؾ ـمرف ُمٜمٝمؿ ٟم٘مّمد 
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اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم هذا اًم٘مٓم٤مع سمٛمراضمٕم٦م دوره وشمٓمقير أدائف  "اخل٤مص٦م وُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع اعمدين

 ووؾم٤مئٚمف طمتك شمتامؿمك ُمع حتدي٤مت قمقعم٦م اإلقمالم اًمري٤ميض.

 ٌسلئل اإلعالن الرٍلضَ: الصتَ صتمسىلحٌاهب أون ال -4

 وشلئل اإلعالم والعهف:  -1 -4

٦م ىمديٛم٦م شمٓمقرت ُمع شمٓمقر اعمجتٛمٕم٤مت وأدت طمريم٦م اضمتامقمٞمإن اًمٕمٜمػ فم٤مهرة 

 اًمتّمٜمٞمع واًمتحْمػم واٟمتِم٤مر وؾم٤مئؾ اإلقمالم إمم شمزايد اًمٕمٜمػ واإلضمرام واالٟمحراف.

اًمتل حتٛمٚمٝم٤م اًمّمقر اًمٕمٜمٞمٗم٦م، واًمٕمدواٟمٞم٦م وقمٜمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم يِمٛمؾ اًمٚم٘مٓم٤مت و

أومالم اخلٞم٤مل وٟمنمات األظم٤ٌمر وُمٚمٗم٤مت وىمْم٤مي٤م اًم٤ًمقم٦م، ويمت٥م اًمرؾمقم اعمتحريم٦م وسمراُم٩م 

أًمٕم٤مب األضمٝمزة االًمٙمؽموٟمٞم٦م، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث واًمٙمت٥م طمقل اًمٕمٜمػ ذم 

وؾم٤مئؾ اإلقمالم وشم٠مصمػماشمف ذم اعمجتٛمع إال أن اجلدل ُم٤م زال ىم٤مئاًم واألُمر مل حيًؿ هن٤مئٞم٤م، 

ادم٤مه٤من أؾم٤مؾمٞم٤من ذم هذا اعمج٤ملوهٜم٤مك 
(1)
: 

 :ؼ اعمٜمٌف/االؾمتج٤مسم٦م ٚممتثٚمف اًمدراؾم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م، وشمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٜمٓم االجتاه األول

ي١مدي سم٤معمِم٤مهدة إمم شمنيح ؿمحٜم٦م  تٚمٞمٗمزيقنُمِم٤مهدة اًمٕمٜمػ اًمٌديكم ذم اًمًٞمٜمام واًم

 .سٞمسم٤مًمتٜمٗماًمٕمٜمػ اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمف وهذا يًٛمك 

 :ل االقمت٤ٌمر اًمتٙمقيٜمل ـؾ ومـل ويدظمـٟمٗمً-ؾمقؾمٞمقؼ ــ ُمٜمٓمٚمـؼ ُمـيٜمٓمٚم االجتاه افثاين

٦م اًمٗمٝمؿ واًمتٕمٚمؿ  ـف ًمٕمٛمٚمٞمـف واٟمت٘م٤مئـوإدرايم فـوؿمخّمٞمترد ـل ًمٚمٗمـواًمٜمٗمً ضمتامقملاال

سم٤مإلو٤موم٦م إمم االؾمتٕمدادات اًمٕمدواٟمٞم٦م ًمٚمٗمرد واجلامقم٤مت األوًمٞم٦م اعمحٞمٓم٦م سمف واعمحٞمط 

 وٟمامذج اآلسم٤مء اًمٕمدواٟمٞم٦م واًمٕمْمقي٦م ذم قمّم٤مسم٦م األذار. ضمتامقملاال

                                                           

اإلظالم افريايض ادرئل وتػق طاهرة افعـػ دم مالظب ـرة افؼدم اجلزائرية درحؾة ؾمٚمٞمامن الوؾملم،  (1)

ٞم٦م ـرسمٞم٦م اًمٌدٟمـد اًمتـقرة، ُمٕمٝمـػم ُمٜمِمـ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم هم2113/2114افذهاب مـ ادقشؿ افريايض 

 .114، ص2008واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، اجلزائر. 
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إال أن هذا األظمػم  تٚمٞمٗمزيقنوم٤مالدم٤مه اًمث٤مين يِمٙمؽ ذم أـمروطم٦م إىمران اًمٕمٜمػ سمؼماُم٩م اًم

ذم رأي هذا االدم٤مه ال يرومع ُمـ ُمًتقى اًمٕمٜمػ واالٟمحراف ذم اعمجتٛمع، يمام أن األوًمٞم٤مء 

صم٘م٤مذم ذم شمقضمٞمف أسمٜم٤مئٝمؿ، وم٤مألوًمٞم٤مء األوومر طمًْم٤م ُمـ اًمدظمؾ  -يًتٓمٞمٕمقن ًمٕم٥م دور ؾمقؾمٞمق

ُمراىم٦ٌم أسمٜم٤مئٝمؿ أيمثر ويٙمٛمـ هذا اًمدور ذم إومٝم٤مم أسمٜم٤مئٝمؿ أن ُم٤م يِم٤مهدوٟمف  واًمتٕمٚمٞمؿ يًتٓمٞمٕمقن

شمًتٓمٞمع اعمدرؾم٦م  ُم٤م هق إال متثٞمؾ وظمٞم٤مل ال يٜمتٛمل ًمٚمقاىمع، ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ قمدم اًمت٘مٚمٞمد، يمام

يمذًمؽ أن شمٚمٕم٥م دوًرا ذم هذا اعمج٤مل ُمـ ظمالل إدظم٤مل ُمقاد إقمالُمٞم٦م ذم ُم٘مررات سمراُم٩م 

ُمِم٤مهدة اٟمتٗم٤مقمٞم٦م، يمام أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤ميض ٟمٗمًٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمتل متٙمـ اًمٓمٗمؾ ُمـ 

شمًتٓمٞمع أن شم٤ًمهؿ ذم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٕمٜمػ وًمق أهن٤م شمٕمرف ُمـ ظمالل األسمح٤مث اؾمتح٤ًمن 

اجلٛمٝمقر ًمٚمٛمحتقي٤مت اًمٕمٜمٞمٗم٦م وهذا قمـ ـمريؼ اًمتث٘مٞمػ واًمتحًٞمس سمخٓمقرة اًمًٚمقيمٞم٤مت 

 االٟمحراومٞم٦م واًمٜمِم٤مـم٤مت اإلضمراُمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م اًمقىم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م.

 دور اإلعالم الريلضي يف صتجكيف الفئة الريلضية:  -2 -4

يٚمٕم٥م اإلقمالم اًمري٤ميض دوًرا يمٌػًما ذم شمث٘مٞمػ اعمِم٤مهديـ ظم٤مص٦م اًمٗمئ٦م اًمّمٖمرى ُمـ 

هذا األظمػم وم٢مذا يم٤مٟم٧م األهة شمٜم٘مؾ ًمٚمٓمٗمؾ يم٤موم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت واعمٝم٤مرات واالدم٤مه٤مت واًم٘مٞمؿ 

٦م وهل درب ضمتامقمٞمًمٚمتٜمِمئ٦م االاًمتل شمًقد اعمجتٛمع سمٕمد شمرمجتٝم٤م إمم أؾم٤مًمٞم٥م قمٚمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م 

 ُمـ دروب اًمث٘م٤موم٦م.

اإلقمالم اًمري٤ميض ظم٤مص٦م اعمتٚمٗمز، يم٠مداة ُمـ أدوات اًمتث٘مٞمػ  ٕمٌٝم٤ميٚموٟمٔمًرا ًمألمهٞم٦م اًمتل 

 ًمٚمجٛمٝمقر اًمري٤ميض، وظم٤مص٦م اًمّمٖمرى ُمٜمف ىمٛمٜم٤م سمتّمٜمٞمػ ُمٔم٤مهر اًمتث٘مٞمػ هلذه اًمٗمئ٦م:

ٞم٦م شمٚمٕم٥م دوًرا سم٤مًمًٖم٤م ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٗمئ٦م اًمّمٖمرى اعمِم٤مهدة إُم٤م قم٘مٚمًٞم٤م تٚمٞمٗمزيقٟموم٤مًمؼماُم٩م اًم

٤م، وذًمؽ ألهن٤م أداة شمقضمٞمف وإقمالم وإىمٜم٤مع وشمٜمٛمٞم٦م ًمٚمذوق اًمٗمٜمل وٟم٘مؾ ىمٞمؿ اضمتامقمٞمقم٤مـمٗمًٞم٤م، أو 

وُمٕمٚمقُم٤مت وأومٙم٤مر، وإضم٤مسمتٝم٤م قمغم يمثػم ُمـ األؾمئٚم٦م اًمتل شمٙمتٜمػ اًمٗمئ٦م اًمّمٖمػمة اعمِم٤مهدة، 

هلؿ اًمٗمٙمري٦م وهل هبذا شم١مًمػ واطمدة ُمـ أسمرز أدوات شمِمٙمٞمؾ هتؿ وشمٜمٛمٞم٦م ُمٞمقالوإؿم٤ٌمع خمٞم

ل وىم٧م أصٌح٧م ومٞمف اًمث٘م٤موم٦م أسمرز اخلّم٤مئص  اًمتل يتٛمٞمز ـ٤مهديـ ومــ اعمِمـ٦م ُمـذه اًمٗمئـصم٘م٤موم٦م ه

 ومٞمٝم٤م اًمٗمرد قمـ اآلظمر وهذا اًمِمٕم٥م قمـ ذاك.
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يٕمتؼم ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اإلقمالم سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذه  ٦ماًمري٤موٞمذم طمّمّمف  تٚمٞمٗمزيقنوسمام أن اًم

عم٤م يتٛمٞمز سمف ُمـ ظمّم٤مئص ذم ُم٘مدُمتٝم٤م أٟمف وؾمٞمٚم٦م ؾمٛمٕمٞم٦م سمٍمي٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمّمقت  اًمٗمئ٦م

واعمتحريم٦م، وال شمتٓمٚم٥م ُمِم٤مهدشمف اؾمتٕمدادات ؾم٤مسم٘م٦م، ومٛمـ  -طم٤مًمٞم٤ًم –واًمّمقرة اعمٚمقٟم٦م 

أهداومف اًمتل يًٕمك  دائاًم إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م هل شمقضمٞمف األـمٗم٤مل إمم األٟمامط اًمًٚمقيمٞم٦م اعم٘مٌقًم٦م 

ؽ هق أٟمف ذم يمثػم ُمـ األطمٞم٤من يٕمٓمل اإلقمالم اًمري٤ميض سمٕمض ٤م، وٟميب ُمثال ًمذًماضمتامقمٞم

اًمًٚمقيم٤مت اًمري٤موٞم٦م اًمتل يت٘مٌٚمٝم٤م اعمجتٛمع، وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اعمجتٛمع اجلزائري يم٤مًمٕمٜمػ ذم 

اعمالقم٥م وشمراه حي٨م دائاًم قمـ االسمتٕم٤مد قمـ هذه اًمًٚمقيم٤مت اعمِمٞمٜم٦م، وأيًْم٤م ُمـ أهداومف شمٜمٛمٞم٦م 

ٞمط اعمدريم٤مت وشمٜمٛمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٤مشمف إو٤موم٦م إمم ذًمؽ، ومٝمق اًمًٚمقيم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمدى اعمراهؼ، وشمٜمِم

ا يٚمٕم٥م دوًرا يمٌػًما ذم  شمدري٥م ذايمرهتؿ وىمقة إؿم٤ٌمقمٝمؿ، وظمػم ُمث٤مل قمغم ذًمؽ هق إذً 

اعم٤ًمسم٘م٤مت اًمتل يٓمرطمٝم٤م اإلقمالم اًمري٤ميض ذم خمتٚمػ طمّمّمف ظم٤مص٦م اعمتٚمٗمزة ُمـ ظمالل 

 ـمرح أؾمئٚم٦م ُم٤ٌمذة قمغم اًمٗمئ٦م اًمّمٖمػمة اعمِم٤مهدة.

 الدور الرتبوي لوشلئل اإلعالم الريلضية:   -3 -4

اجلامهػمي، وسمذًمؽ ومٝمل شمتٜم٤مول ضمقاٟم٥م  شمّم٤ملإن وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُم٤م هل إال ٟمٔمؿ اال

٦م، االىمتّم٤مدي٦م، واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ويمذا ضمتامقمٞماحلٞم٤مة ذم اعمجتٛمع، اجلقاٟم٥م اال

ألومراد وشمققمٞمتٝمؿ ٝماًم ذم اًمت٠مصمػم قمغم اُماًمري٤موٞم٦م، وشمٚمٕم٥م وؾم٤مئؾ اإلقمالم دوًرا طمٞمقًي٤م 

وشمقطمٞمدهؿ واًمرسمط سمٛمجتٛمٕمٝمؿ وشمِمٙمٞمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم، وُمٜمٝم٤م يٙمقن ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم دور 

ٝمؿ ذم اؾمت٘مرار اعمجتٛمع وشمٓمقره وشم٘مدُمف، ويٛمٙمـ حتديد اًمدور اًمؽمسمقي ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم ُم

ومٞمام يكم
(1)
: 

 .شمٌّمػم اًمٗمرد سمام يدور طمقًمف داظمؾ جمتٛمٕمف وظم٤مرضمف 

 ػم ُم٤ٌمذ.اًمتٕمٚمٞمؿ يٙمقن ذم ُمٕمٔمؿ صقره هم 

 .شمٕمٚمؿ وايمت٤ًمب ُمٝم٤مرات وادم٤مه٤مت وىمٞمؿ واؾمتٕمدادات ضمديدة 

                                                           

 .99، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)
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 .اًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع واًمٜمٝمقض سمف 

  اًم٘مْم٤مء قمغم اًمِم٤مئٕم٤مت اًمتل ىمد هتدد اعمجتٛمع قمـ ـمريؼ شمقوٞمح اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ

ظمالل شمٍمحي٤مت اعم١ًموًملم واعمختّملم ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وشمقوٞمح اعمقىمػ وشمِمٙمٞمؾ 

 اًمرأي.

  قمرض اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت واعمنطمٞم٤مت، وهمػم ذًمؽ ُمـ سمراُم٩م اًمؽمومٞمف اًمؽمومٞمف ُمـ ظمالل

وشمرُمل هذه  .واًمتقضمٞمف واًمؽمسمٞم٦م، سم٤مالقمتامد قمغم اًمّمقرة واًمٙمت٤مسم٦م واًمّمقت واًمرُمقز

 اًمؼماُم٩م إمم ضم٤مٟم٥م اًمؽمومٞمف إمم ُم٤م يكم:

٦م ىمد شمًٌؼ اضمتامقمٞمضمذب اهتامم اًم٘م٤مرئ أو اعمًتٛمع أو اعمِم٤مهد إمم سمراُم٩م شمرسمقي٦م و .1

 أو شمٕم٘م٥م هذا.

 اًمٕمؼمة واعمققمٔم٦م ُمـ ظمالل اًمؽمومٞمف اعمقضمف. .2

شم٤ًمقمد اًمٗمرد قمغم ايمت٤ًمب ُمٝم٤مرات ومٙمري٦م ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م األطمداث اًمري٤موٞم٦م  .3

 واًمرسمط سمٞمٜمٝم٤م.

هن٤م ُم٤م هل إال طمّمٞمٚم٦م شمٗم٤مقمؾ اًمٗمرد ُمع سمٞمئتف إإسمراز اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م، سمحٞم٨م  .4

جلامقم٦م اًمتل ٦م واًمري٤موٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، وسمذًمؽ هل شمرمج٦م ًمقاىمع اضمتامقمٞماًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واال

يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م، واإلقمالم اًمري٤ميض سمدوره ي٘مقم سم٤مإلؾمٝم٤مم ذم سمٜم٤مء اًمِمخّمٞم٦م اًمّم٤محل٦م 

 ًمٚمٛمقاـمـ اعمتٙمٞمػ ُمع جمتٛمٕمف، ويٕمٛمؾ قمغم إسمراز اًمِمخّمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م.
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 المبحج الثللج

 ٌصتأثٍراصتي اإلعالن الرٍلضَهصأِ ٌصتطٌر  

 الرٍلضَ: صتصللٌاال مراحل صتطٌر ٌسلئل اإلعالن -1

وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤موٞم٦م ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ سم٤مىمل وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمٕم٤مُم٦م سمٕمدة ًم٘مد ُمرت 

ُمراطمؾ، يٛمٙمـ أن ٟمقضمزه٤م ذم صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم
(1)
: 

 املرحلة البدائية: -1 -1

وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤موٞم٦م ذم هذه  ومٞمف يم٤مٟم٧موهل أول ُمرطمٚم٦م ًمإلقمالم اًمري٤ميض اًمذي 

ُمثؾ دىم٤مت اًمٓمٌقل ذم إومري٘مٞم٤م واًمدظم٤من ذم اهلٜمد اعمرطمٚم٦م سمدائٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم وؾم٤مئؾ ىمديٛم٦م 

واًمٜمػمان ذم اًمّمحراء قمٜمد اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م، واًمٜم٘مش قمغم األطمج٤مر واألؿمج٤مر واعمٕم٤مسمد يمآصم٤مر 

واٟمتٝم٧م هذه اعمرطمٚم٦م سمٔمٝمقر آالت اًمٓم٤ٌمقم٦م وذًمؽ سمٕمد أن  .ألرؿمٗم٦م األطمداث اًمري٤موٞم٦م

حمدودة وسمدائٞم٦م وارشمٌٓم٧م سمتقوٞمح اعمٕم٤مرف واعمٕمٚمقُم٤مت ًمألومراد  شمّم٤مليم٤مٟم٧م وؾم٤مئؾ اال

 قمـ ـمريؼ اًمّمحػ واعمجالت واًمٙمت٥م واًمدوري٤مت اعمختٚمٗم٦م.

 العار احلديح:مرحلة   -2 -1

سمٔمٝمقر ويم٤مالت األٟم٤ٌمء اًمٕم٤معمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واعمحٚمٞم٦م  سمحٞم٨م شمتٛمثؾ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٌدء

اؾمتخدُم٧م ذم ذًمؽ سمحٞم٨م  ،دول اًمٙمؼمىواًمتل شمٕمددت ذم اًمٙمثػم ُمـ اًمدول وظم٤مص٦م اًم

 تٚمٞمٗمزيقن٤م يم٤مًمًٛمٕمٞم٦م واًمٌٍمي٦م ُمثؾ اإلذاقم٦م واًمواإلقمالم اعمٕمرووم٦م طم٤مًمٞمً  شمّم٤ملوؾم٤مئؾ اال

، واعم٘مروءة ُمثؾ اجلرائد واعمجالت، وسمذًمؽ وومرت اًمٙمثػم ًمٜمنم أظم٤ٌمر اًمري٤مو٦م واًمدقم٤مي٦م هل٤م

 ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم جم٤مالت احلٞم٤مة اًمري٤موٞم٦م ًمدى اجلامهػم

 :نرتن اإلومرحلة األقملر الاهلعية   -3 -1

 ،وهل اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م واألظمػمة، واًمتل ؿمٝمدت شمٓمقًرا ظم٤مص٦م قمغم اعمًتقى اًمٕمريب

واًمٕمنميـ  يد٤مطمٞم٨م شمٕمد ُمٍم أول دوًم٦م قمرسمٞم٦م شمدظمؾ ٟم٤مدي اًمٗمْم٤مء اًمٕم٤معمل ذم اًم٘مرن احل

                                                           

 .83، ص1989، دار اًمقوم٤مء ًمدٟمٞم٤م اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ُمٍم، اإلظالم افريايضأدي٥م ظمْمقر،  (1)
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قمغم اعمًتقى اًمٕمريب واإلومري٘مل، وٟمتٞمج٦م  اعمج٤مل اًمري٤ميض٤م ذم دة إقمالُمٞمً ائراًما قمغم أهن٤م شم٠ميمٞمدً 

 ٟمؽمٟم٧مأو ُم٤م يٕمرف سم٤مإل امر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واؾمتٗمح٤مهل٤م فمٝمرت اًمِمٌٙم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦ماألىمٟمتِم٤مر ال

 .شمّم٤ملا ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم واالا يمٌػمً اًمتل أطمدصم٧م شمٓمقرً 

 :الرٍلضَ ٌسلئل اإلعالن اتصتأثٍر -2

 يف اجملتمع: الريلضي صتأثري وشلئل اإلعالم  -1 -2

ذم اعمجتٛمع  اًمري٤ميض دمدر اعمالطمٔم٦م إمم أن احلدي٨م قمـ شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم

، وشمتٕمٚمؼ هذه  ُمالئاًم يًتقضم٥م سمٕمض اًمتقوٞمح٤مت اعمٜمٝمجٞم٦م طمتك يتًٜمك ومٝمؿ اعمقوقع ومٝماًم 

ٗمٝمؿ هٜم٤م ُمـ ضم٤مٟمٌف اًمًٚمٌل وم٘مط وإٟمام اًمتقوٞمح٤مت سمٛمّمٓمٚمح اًمـت٠مصمػم، اًمذي ال يٜمٌٖمل أن يُ 

 ٤م.أيًْم ضم٤مٟمٌف اإلجي٤ميب 

ٗمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمقم يمتٖمٞمػم حيدث قمغم ُمًتقى اًمًٚمقيم٤مت واعمقاىمػ ًمت٠مصمػم اًمذي يُ ا

قؾم٤مئؾ اًم هذه واًمٕم٤مدات واألومٙم٤مر واآلراء قمٜمد األومراد اًمذيـ يتٕمروقن إمم حمتقي٤مت

ظمذ سمٜمقع ُمـ احلذر واًمتحٗمظ ألن ـمري٘م٦م وأدوات ىمٞم٤مس ١مال سمد أن ي ٞم٦م اًمري٤موٞم٦ماإلقمالُم

الف سملم اًمذيـ يريمزون قمغم اًمتٖمٞمػم اًمذي حيدث ذم اعمدى هذا اًمتٖمٞمػم ُم٤مزاًم٧م ُمقوقع ظم

 أو ىمٞم٤مس ؿمٕمٌٞم٦م سمرٟم٤مُم٩م ٦مُمٕمٞمٜماؾمت٘مداُم٤مت و ُم٤ٌمري٤مت ُمٝمٛم٦ماًم٘مّمػم ألؾم٤ٌمب قمٛمٚمٞم٦م ُمثؾ 

حمدد، وسملم اًمذيـ يٕمٓمقن أمهٞم٦م اًمتٖمٞمػم اًمذي حيدث قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ألؾم٤ٌمب  ري٤ميض

اًمقـمٜمٞم٦م أو اهل٤مضمس األيم٤مديٛمل أو  اًمري٤موٞم٦م شمٜمحٍم سمف ُمتٓمٚم٤ٌمت رؾمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م

 األيديقًمقضمل.

يٜمٌٖمل أن يٜمٔمر إًمٞمف ُمـ زاوي٦م اًمٕمالىم٦م اجلدًمٞم٦م  اًمري٤ميض وؾم٤مئؾ اإلقمالم يمام أن شم٠مصمػم

٦م األظمرى ألن وؾم٤مئؾ ضمتامقمٞمواًمٕمٛمٚمٞم٤مت اال اًمري٤ميض اعمقضمقدة سملم وؾم٤مئؾ اإلقمالم

ُمـ ظمالل سمٜمٞم٤مت تك طمو ُمٜمٔمقُم٦م ممٜمٝمج٦م، ال شمٕمٛمؾ ذم ومراغ وإٟمام وٛمـ اًمري٤ميض اإلقمالم

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم إذا  ،٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ؾم٤مئدة ذم اعمجتٛمعاضمتامقمٞمؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م و

١مصمر ومٞمف ١مصمر ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وم٢من هذه األظمػمة شمُ يُ  ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض يم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد

 ٤م.أيًْم 
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٦م ضمتامقمٞم٦م االذم سمٕمض األٟمٔمٛم اًمري٤ميض قمغم شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وقمٚمٞمف جي٥م اًمؽميمٞمز

إمم اًمٕمالىم٦م سملم وؾم٤مئؾ  أيًْم٤م تٕمرضاًم جي٥م يمام ،ُمثؾ اًمٜمٔم٤مم اًمؽمسمقي واًمٜمٔم٤مم األهي

 قمغم طمد ؾمقاء. ٚمٙمؾًم ٕمتؼم ُمّمدر ىمٚمؼ واٟمِمٖم٤ملواًمٕمٜمػ اًمذي يُ  اًمري٤ميض اإلقمالم

 يف املدرشة: الريلضي صتأثري وشلئل اإلعالم   -2 -2

شمتٜم٤مومس ُمع اعمدرؾم٦م جلٚم٥م  تٚمٞمٗمزيقنوظم٤مص٦م اًم اًمري٤ميض أصٌح٧م وؾم٤مئؾ اإلقمالم

يٙم٤مد  اًمري٤ميض اهتامم األـمٗم٤مل واعمراه٘ملم، وسمام أن احلدي٨م قمـ شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم

ا الطمتالًمف ُمٙم٤مٟم٦م رئٞمًٞم٦م قمٜمد األه، ؾمٜم٘مدم سمٕمض ٟمٔمرً  تٚمٞمٗمزيقنل شم٠مصمػم اًمـيٜمحٍم وم

 اًمت٠مصمػمات اًمتل يمِمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م خمتٚمػ األسمح٤مث ذم هذا اعمٞمدان وهل يمام يكم:

ك أـمٗم٤مهلؿ سم٥ًٌم اًم٤ًمقم٤مت اًمٓمقيٚم٦م اًمتل ي٘مْمقهن٤م أُم٤مم ؿم٤مؿم٦م ـ٤مء قمٚمـاألوًمٞمىمٚمؼ  -1

ك طم٥ًم ٟمِم٤مـم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م ـقمٚم ٦مـ٦م واعمحٚمٞمـ٤مت اًمٕم٤معمٞمـدة اعم٤ٌمريـعمِم٤مه تٚمٞمٗمزيقناًم

 واًمري٤موٞم٦م األظمرى.

٤م يٕمٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ طمٞم٨م شمٙمِمػ األسمح٤مث قمـ ارشم٤ٌمط دال إطمّم٤مئٞمً  تٚمٞمٗمزيقنأن اًم -2

، إذ شم٘مؾ ُمتقؾمٓم٤مت اًمذيم٤مء سمزي٤مدة ُمِم٤مهدة تٚمٞمٗمزيقنوُمِم٤مهدة اًمسملم ٟم٦ًٌم اًمذيم٤مء 

 وشمزيد يمٚمام ىمٚم٧م اعمِم٤مهدات. تٚمٞمٗمزيقناًم

ذم خمتٚمػ اًمتحٚمٞمالت  إن األـمٗم٤مل واعمراه٘ملم يت٠مصمرون ذم شمٜمِمئتٝمؿ سم٤مًمّمقر واآلراء -3

اًمتل حتٛمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ اًمقاىمع، يمام يتٕمٚمٛمقن ُمقاىمػ وؾمٚمقيم٤مت  اًمري٤موٞم٦م

ل سمٕمض األطمٞم٤من ُمـ ـاعمتٜم٤موًم٦م وم ٦ًٌم، شمنحي٤مت اًمِمٕمر واًمٚمٖم٦م اعمٜمحٓم٦مشمتٛمثؾ ذم األًم

 .ـمرف اعمِم٤مهػم

إن األـمٗم٤مل واعمراه٘مقن ي٘مٌٚمقن سمٜم٦ًٌم ُمرشمٗمٕم٦م قمغم اعمقاد اًمؽمسمقي٦م سمؾ يٗمْمٚمقن اعمقاد  -4

 اًمؽمومٞمٝمٞم٦م.

ذم همٞم٤مب اًمرىم٤مسم٦م احلدود اًم٘م٤مئٛم٦م سملم صم٘م٤موم٦م  واإلقمالم اًمري٤ميض شمزيؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم -5

ل وصم٘م٤موم٦م اًمٙم٤ٌمر وسم٤مًمت٤مزم يدظمؾ األـمٗم٤مل قم٤ممل اًمٙم٤ٌمر ىمٌؾ األوان دون أن شمتقومر األـمٗم٤م

 ًمدهيؿ أؾم٤ٌمب احلّم٤مٟم٦م واحلامي٦م.
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ال شم٤ًمقمد األـمٗم٤مل قمغم  اًمري٤ميض أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم وآداهب٤م اًمٚمٖم٦م اعمختّمقن ذميٕمت٘مد  -6

 وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمتٜم٤موًم٦م ذم سمٕمض ٚمٖم٦ماًمألن  اًمٚمٖمقي٦م، ايمت٤ًمب سمٕمض اعمٝم٤مرات

وًمٖم٦م اعمدرؾم٦م خمتٚمٗمت٤من حلد ُم٤م، ومٝمل شمِمٙمؾ قم٤مُمال ذم ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم أظمٓم٤مء  ًمري٤ميضا

 اإلًم٘م٤مء.طمتك األؾمٚمقب واًمٙمت٤مسم٦م و

 تٚمٞمٗمزيقنوظم٤مص٦م اًم اًمٕم٤مم واإلقمالم اًمري٤ميض سمٞمٜمام يٕمت٘مد اًمٌٕمض أن وؾم٤مئؾ اإلقمالم -7

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م. ٤م ضمديدة ذم جم٤مل اًمٕمٚمقمشم٤ًمقمد قمغم ايمت٤ًمب سمٕمض اعمٝم٤مرات وشمٗمتح آوم٤مىمً 

 يف الهظلم األشري: الريلضي صتأثري وشلئل اإلعالم  -3 -2

ذم األهة يتقىمػ  اًمري٤ميض دمدر اعمالطمٔم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق إمم أن شم٠مصمػم وؾم٤مئؾ اإلقمالم

قمغم قمدة ُمتٖمػمات أؾم٤مؾمٞم٦م ُمثؾ: اًمدظمؾ، اًمتٕمٚمٞمؿ، واًمًـ واجلٜمس، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل 

 تٚمٞمٗمزيقنـمقيال أُم٤مم اًم ٤مً األه اًمتل هل٤م دظمؾ وٕمٞمػ وُمًتقى شمٕمٚمٞمٛمل حمدود شم٘ميض وىمت

عمدة  تٚمٞمٗمزيقنال شمتٗمرج قمغم اًم قمغم قمٙمس األه اًمتل هل٤م دظمؾ ُمرشمٗمع وُمًتقى شمٕمٚمٞمٛمل قم٤ملٍ 

سمؾ شم٘ميض وىمت٤م ذم اعمٓم٤مًمٕم٦م وىمراءة اجلرائد واًمٜمِم٤مـم٤مت اًمؽمومٞمٝمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م، إال أن ـمقيٚم٦م 

ومٜمجد  هذه اعمالطمٔم٦م يٛمٙمـ أن ال شمتٓم٤مسمؼ ُمع واىمع يمؾ أهة وذم مجٞمع اًمٌٚمدان قمغم اًمٕمٛمقم،

ُمثال اآلن إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقومر اًم٘مٜمقات اعمِمٗمرة اًمري٤موٞم٦م اًمتل شم٨ٌم أهؿ اًمٚم٘م٤مءات واعمٜم٤موم٤ًمت 

ُمـ و ال شمتقاضمد قمٜمد األه ذات اًمدظمؾ اًمٕم٤مدي ٟمٔمًرا ًمٖمالء اؿمؽمايم٤مهت٤م، اًمري٤موٞم٦م اعمحؽموم٦م

 رئلذم األهة ظم٤مص٦م اعم اًمري٤ميض يٛمٙمـ شمٚمخٞمص شم٠مصمػمات وؾم٤مئؾ اإلقمالمظمالل يمؾ هذا 

 قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

 .اًمري٤موٞم٦م ُمـ اًمتٗم٤مقمؾ سملم أومراد األهة الهناميمٝمؿ ذم ُمِم٤مهدة سمراجمف قمالمي٘مٚمؾ اإل -1

 ٦م وىمْم٤مء أوىم٤مت اًمٗمراغ ظم٤مرج اًمٌٞم٧م.ضمتامقمٞمُمـ اًمزي٤مرات اال قمالمي٘مٚمؾ اإل -2

اًمتٓمٚمع اعمتزايد الُمتالك احل٤مضمٞم٤مت االؾمتٝماليمٞم٦م واًمٜمج٤مح اًمٗمردي اًمذي  قمالماإل ٘مٚمؼي -3

 ٦م.ضمتامقمٞمي١مصمر قمغم اًم٘مٞمؿ اال

 اًم٘مٞمؿ اًمروطمٞم٦م واألظمالىمٞم٦م سم٥ًٌم ـمٖمٞم٤من اعمقاد اًمتل حتٛمؾ شمٗمقيْم٤مت قمالماإل ددهي -4

 ضمراُمٞم٦م.اإل٦م وٞمسم٤مطماإل ظم٤مرضم٦م قمـ اًمْمقاسمط يم٤مًمتٗمقيْم٤مت
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ىمٞمؿ اًمٜمزقم٦م االؾمتٝماليمٞم٦م قمغم طم٤ًمب ىمٞمؿ اًمٜمزقم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م ومٞمام خيص  قمالماإل ٜمنمي -5

 اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م.

 صتأثري اإلعالم الريلضي على الريلضيني:  -4 -2

الؾمٞمام  ري٤مو٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦ماًم سم٘مدر يمٌػم ذم اًمت٠مصمػم قمغم اًمري٤ميض ًم٘مد ؾم٤مهؿ اإلقمالم

قمغم شم٠مًم٘مٝم٤م ُمـ  ه٤مؾم٤مقمداًمتل ، اًمري٤مو٤مت اجلامقمٞم٦م وقمغم وضمف اخلّمقص ري٤مو٦م يمرة اًم٘مدم

ومجٕمٚمٝم٤م اًمري٤مو٦م األومم قمؼم ؿم٤مؿم٤مشمف، واهتؿ اإلقمالم اًمري٤ميض ، سملم خمتٚمػ اًمري٤مو٤مت

ومجٝمقر وطمتك اعمًػميـ ًمٙمقهنؿ اًمريمٞمزة ألي  وُمدرسملم سمجٛمٞمع اعمِمٙمٚملم ًمٚمٕم٦ٌم ُمـ القمٌلم

ن ومقزه أو اهنزاُمف يرضمع إمم ـمٌٞمٕم٦م  اًمت٠مصمر احل٤مصؾ سمٞمٜمٝمام، وم٘مد ي١مصمر ومريؼ ـمٛمقح، يمام أ

ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمدة ضمقاٟم٥م
(1)
: 

 :يتٗمؼ رضم٤مل اإلقمالم قمغم أن ًمإلقمالم اًمري٤ميض سمِمتك أصٜم٤مومف  اجلاكب األخالؿل

اًمٗمْمؾ ذم  مح٤ميتٝم٤م ُمـ أي شمٞم٤مرات ضم٤مروم٦م، وًمفذم شمرؾمٞمخ اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م و ٝمامً ُم اً دور

اًمتققمٞم٦م واإلرؿم٤مد، ومٝمذا اجلٝم٤مز يٕمتؼم سمٛمث٤مسم٦م اًم٘م٤مئد اًمذي ي٘مقد اعمجتٛمع إمم اعمٕمريم٦م 

احلٞم٤مشمٞم٦م، وُمٜمف شمتْمح اًمرؤي٦م ذم أن ؾمٚمقك وطمْم٤مرة أي جمتٛمع ُمرهقن سم٤مًمدور اًمذي 

 شمٚمٕمٌف هذه اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمتقضمٞمف.

  :أ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هل صم٘م٤موم٦م احلٞم٤مة، وُم٤م جيري ومٞمٝم٤م ُمـ ؿم١مون، وُم٤م يٓمراجلاكب افتثؼقػل

شمٖمػمات وشمٕم٘مٞمدات وشمّمقرات، وم٤مًمّمح٤موم٦م )وؾم٤مئؾ اإلقمالم سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م( شم٘مدم 

ًمٚمجامهػم صم٘م٤موم٦م احلٞم٤مة، إذ حتًـ اؾمتٕمامهل٤م واؾمتخداُمٝم٤م وشمٕمٛمؾ قمغم رومع ُمًتقى 

 صم٘م٤موم٦م اعمجتٛمع.
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 المبحج الرابػ

 اإلعالن الرٍلضَ المصتخصص

 :عالن المصتخصصمفىٌن اإل -1

اًمّمح٤موم٦م اًمتل شمٔمٝمر ذم ُمرطمٚم٦م ُمت٘مدُم٦م ُمـ شمٓمقر ٤م هل اًمّمح٤موم٦م اعمتخّمّم٦م قمٛمقُمً 

ًمٚمٕمٛمؾ، وًمتٙمقن ٟمتٞمج٦م  ضمتامقملاعمجتٛمع واًم٘م٤مرئ وصٜم٤مقم٦م اًمّمح٤موم٦م، ًمتٕمؼم قمـ اًمت٘مًٞمؿ اال

ًمف، وًمتًٕمك إمم شمٚمٌٞم٦م احل٤مضم٤مت اإلقمالُمٞم٦م، ًمٚمنمائح اعمتٜمققم٦م ُمـ اًم٘مراء، واًمّمح٤موم٦م 

اىمع وإمم حت٘مٞمؼ ُمزيد اعمتخّمّم٦م رضورة ُمقوققمٞم٦م شمٗمروٝم٤م احل٤مضم٦م إمم اعمزيد ُمـ ومٝمؿ اًمق

ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م واًمت٠مصمػم
(1)

قمغم وقء هذا اًمتٕمريػ، يٛمٙمـ حتديد أسمرز ضمقاٟم٥م ُمٗمٝمقم ، و

 اًمري٤مو٦م اعمتخّمّم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

٤م شم٤ًمع وشمٜمقع ىمرائٝم٤م ٟمققمً اومرض شمٕم٤مفمؿ اًمدور اًمذي شمٚمٕمٌف اًمّمح٤موم٦م ذم اعمجتٛمع، و -1

ُمـ اًمتخّمص، وهبذا  ًمٚمٕمٛمؾ ذم جم٤مل اًمّمح٤موم٦م أي ٟمققم٤م ضمتامقملُمـ اًمت٘مًٞمؿ اال

 ضمتامقملا قمـ اًمت٘مًٞمؿ االن اًمّمح٤موم٦م اعمتخّمّم٦م فمٝمرت شمٕمٌػمً إيٛمٙمـ اًم٘مقل 

 ًمٚمٕمٛمؾ وٟمتٞمج٦م ًمف.

إن شمٕم٘مد اعمجتٛمع واحل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م إمم ومٝمٛمف أدت سم٤مًميورة إمم فمٝمقر اًمّمح٤موم٦م  -2

اعمتخّمّم٦م يمل شمرصده، وشمقايمٌف وشمدرؾمف وحت٤مول ومٝمٛمف وشم٘مديٛمف إمم اًم٘م٤مرئ اعمٝمتؿ 

 ورسمام اعمختص هبذا اجل٤مٟم٥م.واعمٕمٜمل 

شمًؿ اًمٜمِم٤مط اًمّمحٗمل ُمٜمذ سمدايتف سم٤مًمٖم٤مئٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أٟمف ٟمِم٤مط يًٕمك إمم حت٘مٞمؼ أىمَم ا -3

ىمدر ُمـ اًمٜمٗمقذ واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م، يم٤من هق اًم٘مقة اعمحريم٦م واًمداومٕم٦م ًمٔمٝمقر اًمّمح٤موم٦م 

وإن اعمزيد ُمـ اًمتخّمص واًمتٕمٛمؼ ذم ومٝمؿ اًمقاىمع يزيد ُمـ ومٕم٤مًمٞم٦م  ،اعمتخّمّم٦م

 درهت٤م قمغم اًمقصقل واًمت٠مصمػم.اًمّمح٤موم٦م، وذم ُم٘م
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إن اًمتٓمقر اعمًتٛمر ذم ُمًتقى اًم٘م٤مرئ جيٕمٚمف يٛمتٚمؽ سم٤مؾمتٛمرار طم٤مضم٤مت وُمتٓمٚم٤ٌمت  -4

٤م وصٕمقسم٦م، يمام جيٕمٚمف يًٕمك إمم اًمٌح٨م احلثٞم٨م إلؿم٤ٌمقمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مدر أيمثر شمٜمققمً 

وًم٘مد فمٝمرت اًمّمح٤موم٦م اعمتخّمّم٦م يميورة ُمقوققمٞم٦م ًمتٚمٌٞم٦م هذه  .ُمتٜمققم٦م

 احل٤مضم٦م.

٤م ا قمغم أن يٙمقن ُمت٘مدُمً ٤م ىم٤مدرً ٤م ُمتخّمًّم ا صحٗمٞمً اعمتخّمّم٦م يم٤مدرً وضمدت اًمّمح٤موم٦م  -5

٘م٤مدر قمغم ومٝمؿ اًمتٓمقرات اعمٕم٘مدة ذم اًمظمٓمقة ورسمام ظمٓمقات أُم٤مم اًم٘م٤مرئ اعمٕم٤مس، 

جم٤مل اظمتّم٤مصف، وأن ي٘مدُمٝم٤م سم٘مدر ُمـ اًمٕمٛمؼ واًمِمٛمقًمٞم٦م هلذا اًم٘م٤مرئ اعمختص 

 حم٤موال إؿم٤ٌمع طم٤مضمتف اإلقمالُمٞم٦م.

ُمؾ مجٞمع ضمقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م، يٛمٙمـ اًم٘مقل إن يًقد ُمٗمٝمقم اًمتٜمقع واًمتٙم٤م -6

ويمام أهن٤م فمٝمرت يميورة ويم٤مؾمتج٤مسم٦م اًمقاىمع واًم٘مراء  ،اًمّمح٤موم٦م اعمتخّمّم٦م

اعمتٙم٤مُمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م ومٝمؿ اًمقاىمع، وإيّم٤مًمف إمم ىم٤مرئ يًٕمك إمم اًمٗمٝمؿ واًمققمل 

  وقمل اًمٜم٤مس اًمٙمكم.اعمتٙم٤مُمٚملم هلذا اًمقاىمع، إن اهلدف ذم جم٤مل اًمتخّمص هق دائاًم 

شمِمٙمؾ هذه اخلّم٤مئص األؾمس واعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٗمن فمٝمقر وشمٓمقر 

 ٤م.اًمّمح٤موم٦م اعمتخّمّم٦م قمٛمقُمً 

 مل المكصٌد بلإلعالن الرٍلضَ المصتخصص: -2

اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م أو اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص : االصطالحي فًومامل -2-5

هل شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمتل شمٕم٤مًم٩م أؾم٤مؾًم٤م  ظبد افعزيز رشفاعمتخّمص طم٥ًم 

اعمقوققم٤مت اًمري٤موٞم٦م، واًمتل شمقضمف إمم اجلٛمٝمقر اعمٕمٜمل سم٤مًمري٤مو٦م واعمٝمتؿ هب٤م، صحٞمح أن 

اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م اعمتخّمّم٦م هل صح٤موم٦م ُمٝمتٛم٦م سم٤مًمري٤مو٦م وم٘مط، ًمٙمـ ويمٙمؾ صح٤موم٦م 

٘مدر ُمـ اًمٕمالىم٦م ُمتخّمّم٦م ال يٛمٜمع إـمالىًم٤م أن شمٕم٤مًم٩م ُمقوققم٤مت وىمْم٤مي٤م أظمرى هل٤م هذا اًم

ًمخ( إاإلطمّم٤مء... أو االرشم٤ٌمط اعم٤ٌمذيـ سم٤مًمري٤مو٦م )يمٕمٚمؿ اًمٜمٗمس، اًمؽمسمٞم٦م، األظمالق، اًمّمح٦م،

ًمخ(، وًمٙمـ يٌ٘مك ذًمؽ إأو اًمتل ًمٞمس هل٤م قمالىم٦م ُم٤ٌمذة سم٤مًمري٤مو٦م )ؾمٞم٤مؾم٦م، اىمتّم٤مد، أدب...
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هذه اعمقوققم٤مت وشم١مصمر قمغم  كوٛمـ طمدود وٞم٘م٦م ال جيقز أن شمتٕمداه٤م طمتك ال شمٓمٖم

ّمحٞمٗم٦مؿمخّمٞم٦م اًم
(1)
. 

شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت واحل٘م٤مئؼ واألرىم٤مم واإلطمّم٤مئٞم٤مت  قه: التعريف اإلدرائي -2-2

وشمٌثٝم٤م سمراُم٩م وطمّمص ري٤موٞم٦م داظمؾ ىمٜمقات  اًمري٤موٞم٦م اًمتل شمٜمنمه٤م ضمرائد ُمتخّمّم٦م

ذم اعمٞمدان اًمري٤ميض، واًمتل شمٙمقن ُمقضمٝم٦م أؾم٤مؾًم٤م إمم اجلٛمٝمقر اًمري٤ميض اعمختص  وإذاقم٤مت

هتامُمف اال شمٖمٗمؾ إـمالىًم٤م ذائح أظمرى ُمـ اجلٛمٝمقر اًمذي درضم٦م  أو اعمٝمتؿ أو اهل٤موي، وألهن٤م

هتامُمف وضمذسمف ويمًٌف إمم مجٝمقر اسم٤مًمري٤مو٦م ىمٚمٞمٚم٦م أو ؿمٌف ُمٕمدوُم٦م، وذًمؽ ىمّمد زي٤مدة درضم٦م 

 اًمري٤مو٦م.

 :عالن الرٍلضَ المصتخصص ٌقضلٍلًعٌامل ظىٌر اإل -3

ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ٤م اًمقزن احل٘مٞم٘مل ًمٚمري٤مو٦م ذم جمتٛمع ُم٤م، قمٛمقُمً  يٕمٙمس اإلقمالم اًمري٤ميض

ٟمٗمس اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل حتتٚمٝم٤م اًمري٤مو٦م داظمؾ اعمجتٛمع ذاشمف،  قمالم اًمري٤ميضتؾ اإلحيُمـ شمٓمقره،  و

كم، وإمم أن شمّمٌح ٛمك اًمّمٕمٞمديـ اًمٜمٔمري واًمٕمـٞم٦م قمٚمــ االؾمت٘مالًمـ٦م سم٘مدر ُمـوشمتٛمتع اًمري٤مو

قمٚمٞمٝم٤م اًمتل ىم٤مم ٝمٛم٦م ُمـ األؾمس اعم ةدــذه احل٘مٞم٘م٦م واطمـ٤مٟم٧م هــا، يمدً ـ٤م وُمٕم٘مٟمِم٤مـم٤م واؾمٕمً 

 .اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص

شمٌدًم٧م ٟمٔمرة اعمجتٛمع ًمٚمري٤مو٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمتٓمقر اًمٕم٤مم ًمٚمٛمجتٛمع اعمٕم٤مس، طمٞم٨م ًم٘مد 

ا ٝمؿ، وم٘مد أصٌح٧م اًمري٤مو٦م ؾمٞم٤مؾم٦م، وصم٘م٤موم٦م واىمتّم٤مدً ُمك جم٤مل واؾمع وهمٜمل وـهن٤م حتقًم٧م إًمإ

م ثؾ اًمٕمٚمقـدارس ُمـري٤مت وُمـٜمل وٟمٔمـراث همـ٤م شمـح هلـخ، وأصٌـ... إًمو وشمرسمٞم٦م وصح٦م

٤م اإلقمالم ـؼ ُمٜمٝمـٝم٤م واٟمٓمٚمـ٧م قمٚمٞمـىم٤مُم لـس اًمتـاألؾمد ـأطمذه احل٘مٞم٘م٦م ـاألظمرى، ويم٤مٟم٧م ه

 .اًمري٤ميض اعمتخّمص

شمٕمددت وشمٜمققم٧م اًمري٤مو٤مت واألًمٕم٤مب، وأصٌح٧م ذات ـم٤مسمع قم٤معمل، وم٤مٟمتنمت 

٤م ٤مًمري٤مو٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اعمحكم اخل٤مص وضمدت ُمٙم٤مٟمً وموازدهرت أيْم٤م وشمرؾمخ٧م وٟمٛم٧م، 
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، هذا يمٚمف أدى إمم ازدي٤مد همٜمك وٟمْم٩م وشمٕم٘مٞمد اخل٤مرـم٦م أيًْم٤مهل٤م قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمري٤موٞم٦م 

 ا ًمٔمٝمقر وشمٓمقر اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م اعمتخّمّم٦م.٤م ضمديدً اًمري٤موٞم٦م، ويم٤من ذًمؽ أؾم٤مؾًم 

 ،اجلٛمٝمقر اًمري٤ميض مل يٕمد شمٚمؽ احلٗمٜم٦م اعمحدودة اًمٕمدد ُمـ اًمِمٌٞم٦ٌم اًم٤ٌمطمث٦م قمـ اًمؽمومٞمف

٤م ويم٤من ذًمؽ ُمٜمٓمٚم٘م٤م ضمديد ًمٔمٝمقر اًمّمح٤موم٦م  وٟمققمً يماًم  ٤مسمؾ اشمًع وشمٜمقع وشمٌدل ضمذريً 

زدي٤مد ـم٤مسمٕمٝم٤م االىمتّم٤مدي وسمروز اتحقل اًمري٤مو٦م إمم صٜم٤مقم٦م، و، ٟمٔمًرا ًماًمري٤موٞم٦م اعمتخّمّم٦م

ؾمٛمتٝم٤م اًمتج٤مري٦م )ذم سمٕمض األٟمٔمٛم٦م( زاد ُمـ أمهٞم٦م اًمقصقل إمم اًم٘م٤مرئ )أو اعمًتٛمع أو 

ٓمٚمقب إيّم٤مهل٤م، ذم وىم٧م ُمٕملم اعمِم٤مهد( وزاد ُمـ شمٜمقع وأمهٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اإلقمالُمٞم٦م اعم

ا ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف اًمّمح٤موم٦م ٤م ضمديدً وسمٛمًتقى ُمٕملم وسمِمٙمؾ ُمٕملم، أو٤موم٧م هذه احل٘مٞم٘م٦م أؾم٤مؾًم 

 اًمري٤موٞم٦م اعمتخّمّم٦م.

فمٝمقر وؾم٤مئؾ إقمالم ضمديدة متتٚمؽ ظمّمقصٞم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ومتتٚمؽ سم٤مًمت٤مزم ًمٖم٦م 

ٝمقر، وهذا يمٚمف أوضمد شمٕمٌػمي٦م خمتٚمٗم٦م وآًمٞم٦م إيّم٤مل وشم٠مصمػم خمتٚمٗم٦م، وٟمققمٞم٦م خمتٚمٗم٦م ُمـ اجلٛم

ومرص٦م فمٝمقر واٟمتِم٤مر صح٤موم٦م ري٤موٞم٦م ُمتخّمّم٦م شمتٜم٤مؾم٥م وشمتالءم ُمع هذه اًمقؾم٤مئؾ 

اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م اعمتخّمّم٦م  ؿ ٟمًتخٚمص أن ىمْم٤مي٤مٞمه٤مٗماعم ، وُمـ ظمالل هذهاجلديدة

 :شمٙمٛمـ ومٞمام يكم

  .اًمري٤مو٦م سمام حتتقيف ُمـ ُمٕم٤من ُمتٜمققم٦م 

   ًمٚمري٤مو٦م.اًمري٤موٞمقن وهؿ اًمِمخّمٞم٤مت اًمري٤موٞم٦م اعمزاوًم٦م 

  .وفم٤مئٗمف سملم اإلقمالم اًمري٤ميض ودوره.... إًمخ 

ذم  ٦م اعمتخّمّم٦ماًمري٤موٞم ّمح٤موم٦مإن أول ُم٤م يٚم٘م٤مه اًم٤ٌمطم٨م اإلقمالُمل ذم ُمقوقع أصمر اًم

اعمجتٛمع واًمدور اًمذي شم١مديف خمتٚمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم شمٖمٞمػم ؾمٚمقيمٞم٤مشمف، ذًمؽ أن اخلالف 

صمػم ذم اًمٕم٘مؾ، اًمققمل، وذم اًمْمٛمػم يديقًمقضمل سملم اًم٤ٌمطمثلم طمقل: هؾ سمٜم٤مء اإلٟم٤ًمن سم٤مًمت٠ماأل

 صمؿ يٜمٕمٙمس ذًمؽ قمغم األوو٤مع اًمري٤موٞم٦م ذم اعمجتٛمع؟
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 صتطٌر اإلعالن الرٍلضَ المصتخصص: -4

احلديث٦م ذم اًمٕم٘مقد  اإلقمالم اًمري٤ميض ن اًمتٓمقر اًمت٘مٜمل اهل٤مئؾ اًمذي ـمرأ قمغم وؾم٤مئؾإ

ام غ األمهٞم٦م، ومجم٤مال طمٞمقي٤م سم٤مًماألظمػمة ضمٕمؾ ُمـ هذا اعمٞمدان ؾمالطم٤م ومت٤ميًم٤م، يمام ضمٕمؾ ُمٜمف 

ٞم٦م يتٛمثؾ ذم فمٝمقر شمّم٤مًمأٟمتجتف اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمث٘م٤موم٦م اجلامهػمي٦م قمـ ـمريؼ اًمقؾم٤مئؾ اال

اجلامقم٤مت اًمْم٤مهمٓم٦م وهل اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم ٟمج٤مح وهٞمٛمٜم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م وشمروي٩م األومٙم٤مر اًمتل 

ٞم٦م شمّم٤مًمهلذا ٟمجد ٟمٔمري٤مت اًمت٠مصمػم ُمتٜمققم٦م وذًمؽ سمتٓمقر اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اال ؛شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م

 صم٘م٤مومٞم٦م وُم٤م ظمٚمٗمتف ُمـ ُمتٖمػمات ذم اعمجتٛمٕم٤مت.-وظم٤مص٦م اًمتٖمػمات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واًمًقؾمٞمق

 :الرٍلضَمحلل الفَ  المصتخصصّ اإلسصتراصتٍحٍّ اإلعالمٍّ -5

 ٤مً أن اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م هل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شمرسمط سم٤مًمتحديد أهداوم (Chandlar)صـدفز يرى 

ِمػم إمم أن اًم٘مرارات ـمقيٚم٦م اعمدى سمتخّمٞمص اعمقارد ًمتح٘مٞمؼ هذه األهداف، وًمذا يُ 

اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ختتص سم٤مًم٘مرارات اًمتل شمرشمٌط سمٛمًت٘مٌؾ اعمٜمٔمٛم٦م ووم٤مقمٚمٞمتٝم٤م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد، 

أن اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٕمؼم قمـ األؾمٚمقب اًمٕمٚمٛمل اًمذي شمتٌٕمف اإلدارة  ظع افسؾؿلسمٞمٜمام يقوح 

قارد اعمت٤مطم٦م ًمتح٘مٞمؼ األهداف اعم٘مررةذم االؾمتٗم٤مدة ُمـ اعم
(1)
. 

ذًمؽ وم٢من اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض جي٥م أن شم٤ًمير اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًم

ن ُمٜمٔمقُم٦م اعمجتٛمع وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر اإلقمالُمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اًمتل شمتٜم٤مول مجٞمع اعمج٤مالت اًمتل شمٙمقّ 

ٕمؼم قمـ يمؾ ٤مر ُمٜمٔمقُم٦م قم٤مُم٦م شمُ اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م مه٤م ٟمٔم٤مم ومرقمل ذم إـمو اإلقمالم أن

 اًمٜمٔمؿ اًمٗمرقمٞم٦م اًمتل شمٙمقن اًمٙمٞم٤من  اًمرئٞمز واًمِم٤مُمؾ هلذا اعمجتٛمع.

٠مصمر سم٤مًمٜمٔمؿ اًمؽمسمقي٦م االىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمتيمام أن اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م 

االرشم٘م٤مء سمخدُمتٝم٤م أو سم٤مًمٕم٤مئد اًمتٜمٛمقي ُمٜمٝم٤م يت٠مصمر سم٠موو٤مع ٦م اًم٤ًمئدة ذم اعمجتٛمع، ضمتامقمٞمواال

اًمٜمٔمؿ ذم اعمجتٛمع،  وُمـ صمؿ شمتْمح اًمٕمالىم٦م اعمت٤ٌمدًم٦م سملم ٟمٔم٤مم اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م  ههذ

وٟمٔمؿ اعمجتٛمع األظمرى وسم٤مًمت٤مزم سملم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م وشمٚمؽ اعمقوققم٦م ًمٜمٔم٤مم 

                                                           

 .109، ص2003، مرجع شابؼطمًـ أمحد اًمِم٤مومٕمل،  (1)
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٤م ذم إـم٤مر اًمٜمٔم٤مم اًمؽمسمقي أو ٤م ومرقمٞمً اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م واًمذي سمدوره يٕمد ٟمٔم٤مُمً 

ٛمل، وشمتٜمقع اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ذم جم٤مل اإلقمالم اجلامهػمي، إذ يتٓمٚم٥م ذًمؽ إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتٕمٚمٞم

ًمٚمتٕمٌػم قمـ أهداف اًمتقؾمع ذم شم٘مدم اًمؼماُم٩م اإلقمالُمٞم٦م وزي٤مدة ُم٤ًمطمتٝم٤م اًمزُمٜمٞم٦م ويمذا 

وحتديد أهداف  ...إًمخ(ري٤ميض ،ؾمٞم٤مد، صم٘م٤مذم، اىمتّم٤مدي)حتديد جم٤مالت اإلقمالم 

٦م ًمٚمًقق وذًمؽ ًمتحديد اًمًٞم٤مؾم٦م اإلقمالُمٞم٦م وٟمققمٞم٦م اعمخرضم٤مت، يمام ىمد شمٙمقن إؾمؽماشمٞمجٞم

اًمؼماُم٩م واًمٗم٘مرات اإلقمالُمٞم٦م اًمتل يتٓمٚمٌٝم٤م اًمًقق أو اجلٛمٝمقر سمقضمف قم٤مم، سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

ُمقاضمٝم٦م اعمٜم٤موم٦ًم اعمحٚمٞم٦م سملم اعم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م أو سملم اعم١مؾم٤ًمت اًمدوًمٞم٦م، وىمد شمٙمقن 

ذم جم٤مل اإلقمالم وشمٓمقير أدائٝمؿ إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمألداء وذًمؽ سمٖمرض اظمتٞم٤مر اًمٙمٗم٤مءات ًمٚمٕمٛمؾ 

٤م شمٓمقير أؾم٤مًمٞم٥م وشمٓمقير اًمؼماُم٩م واًمٗم٘مرات اًمتل شم٘مدُمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم اجلامهػمي٦م، وأيًْم 

 اًمت٘مديؿ اإلقمالُمل ًمٚمامدة اإلقمالُمٞم٦م.

 ؾ اًمدوزمهلذه اإلؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اإلقمالُمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م يٕمرف سم٤مًمتٛمقي يمام أن هٜم٤مك متقيالً 

ىمروض ُمـ اهلٞمئ٤مت أو اعمٜمٔمامت اًمدوًمٞم٦م ذم جم٤مل  ويٙمقن ُمـ ظمالل احلّمقل قمغم ُمٜمح أو

اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م واًمّمح٦م واًمؽمويح واًمتل ُمـ أمهٝم٤م
(1)
: 

  ُمٜمٔمٛم٦م األُمؿ اعمتحدة ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م اًمٞمقٟمًٙمق– UNISCO 

 .اًمٚمجٜم٦م األوعمٌٞم٦م اًمدوًمٞم٦م 

 .االحت٤مد اًمدوزم ًمٚمري٤مو٦م ًمٚمجٛمٞمع 

 واًمري٤موٞم٦م. االحت٤مد اًمدوزم ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م 

 ًقي٦م.ٜماجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م اًم 

 .اعمجٚمس اًمدوزم ًمٚمّمح٦م واًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمؽمويح 

 .اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت واًمقصم٤مئؼ ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض 

 .اًمٚمجٜم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٕم٥م اًمٜمٔمٞمػ 

                                                           

 .64، ص1989، مرجع شابؼأدي٥م ظمْمقر،  (1)
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 :أوداف ٌٌظلئف اإلعالن الرٍلضَ المصتخصص -6

٤مو٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌدائٞم٦م هق اًمتدري٥م قمغم اعمامرؾم٤مت سمٕمدُم٤م يم٤من اهلدف ُمـ اًمري

اجلًٛمٞم٦م اًمتل شم٤ًمقمدهؿ قمغم ُمقاضمٝم٦م فمروف احلٞم٤مة اًمٌدائٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمتًؿ سم٤مالقمتامد قمغم 

اًمٜمٗمس ُمـ أضمؾ اًمٕمٞمش، ٟمِم٠مت األًمٕم٤مب اًمري٤موٞم٦م ذم اعمجتٛمع اعمتحي يمقؾمٞمٚم٦م ًمتٝمذي٥م 

٤م ال يٛمٙمـ االسمتٕم٤مد وٞم٦م جم٤مال طمٞمقيً صٌح٧م اًمري٤مإلٟم٤ًمن يم٘مقة االطمتامل واًمّمؼم، وم٠مهمرائز ا

ُمٜمٔمٛمق األًمٕم٤مب إمم ؾمـ ىمقاٟملم  ُمثؾ ُم٤م اوٓمرواالؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف أو قمدم شمٖمٓمٞم٦م أظم٤ٌمره، و

اعمج٤مل  غموىمقاقمد ووقاسمط حتٙمؿ خمتٚمػ اًمري٤مو٤مت، يم٤من السمد أن يٜمٕمٙمس ذًمؽ قم

ىم٤مسمٚمف اهتامم أيمؼم ًمٕمرض اًمٜمِم٤مط ُمـ ضمٝم٦م واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞمتف  ، إذاًمّمحٗمل واإلقمالُمل

وشمقضمٞمٝمف ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، طمٞم٨م أصٌح٧م شمقضمد سمٙم٤موم٦م اًمدول وؾم٤مئؾ إقمالُمٞم٦م ظم٤مص٦م شمٖمٓمل 

أظم٤ٌمر اًمري٤مو٦م طمٞم٨م يزداد االهتامم أو ي٘مؾ طم٥ًم ُمٙم٤مٟم٦م اًمري٤مو٦م أو ُمًتقاه٤م ذم شمٚمؽ 

ص هل٤م اًمزواي٤م واألوىم٤مت اًمدوًم٦م، هذه اًمقؾم٤مئؾ هتتؿ سمٜمنم أظم٤ٌمر اًمري٤مو٦م طمٞم٨م ختّم

و طمتك اًم٘مراء ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، هذا األظمػم اعمحددة ًمت٘مديٛمٝم٤م إمم اعمًتٛمٕملم أو اعمِم٤مهديـ أ

 قمدة أهداف ووفم٤مئػ ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م: ًمف

 :أيداف اإلعالم الريلضي املتداص  -1 -6

٦م شمًٛمح اضمتامقمٞمص٤مطم٥م اًمتٓمقر اًمذي قمرومتف اًمري٤مو٦م طمريم٦م ة: جتامظقاألهداف اال -أ

سمت٤ٌمدل اًمث٘م٤موم٤مت قمؼم اًمٚم٘م٤مءات اعمختٚمٗم٦م والؾمٞمام سملم ُمٜم٤مـمؼ اًمدوًم٦م  ًمٚمِمٕمقب

وم٤مًمري٤مو٦م ىمٌؾ يمؾ رء وؾمٞمٚم٦م شمرسمقي٦م صحٞم٦م هتدف إمم شم٘مقي٦م اًمرواسمط سملم  ،اًمقاطمدة

٦م اضمتامقمٞمهٜم٤مك طمريم٦م  ٠مخمتٚمػ أومراد اعمجتٛمٕم٤مت، ومٕمٜمدُم٤م شمٜمٔمؿ ًم٘م٤مءات ري٤موٞم٦م شمٜمِم

٤م شمًٛمح ًمٚمِمٕمقب سم٤مًمتٕم٤مرف وصم٘م٤مومٞمً  ٤ماضمتامقمٞمشمتح٘مؼ اعم٤ٌمدالت اًمدوًمٞم٦م واعمحٚمٞم٦م  طمٞم٨م

 قمؼمه٤م، وهٜم٤م ٟمجد ُمٝمٛم٦م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض أو رضمؾ اإلقمالم اًمري٤ميض اًمذي يٕمٛمؾ

قمغم اًمرسمط سملم اجلامهػم ُمـ ظمالل ٟم٘مٚمف ًمألطمداث اًمري٤موٞم٦م، سمحٞم٨م يقومر هلؿ اعمٕم٤مرف 

اًمت٤مرخيٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٦م طمقل خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت اًمتل شمقضمد، يمام جي٥م أن يٙمقن حم٘م٘م٤م 

 ًٌ ٝم٤م ـٝم٤م وصم٘م٤مومتـل ؾمٞم٤مؾمتـل ومٝمق يداومع قمـ اًمري٤مو٦م ومـ٤م، وسم٤مًمت٤مًما أيًْم ٤م وُمرؿمدً ١مًمٗمً ٤م ُمويم٤مشم
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٤م يمؾ اعمامرؾم٤مت همػم اًمالئ٘م٦م هب٤م وهمػم األظمالىمٞم٦م ذات ٤م أيًْم ٜمً تٝم٤م اًمٗمٜمٞم٦م ُمٌٞمّ ـوىمٞمٛم

االؾمتٕمامل اعمتج٤موز ألهداومٝم٤م وأهمراوٝم٤م اًمٜمٌٞمٚم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمّمحٗمل أو رضمؾ اإلقمالم 

 ٦م ذات أمهٞم٦م يمؼمى.اضمتامقمٞماًمري٤ميض ي١مدي وفمٞمٗم٦م 

شمٕمد اًمري٤مو٦م اًمٞمقم ٟمِم٤مـم٤م يتٓمٚم٥م اؾمتٝمالك اعمٜم٤مومع واخلدُم٤مت  األهداف االؿتصادية: -ب

ومٗمل اًمٜمٔم٤مم  .ويتٓمٚم٥م شمٙم٤مًمٞمػ حمددة طمتك وإن مل شمٙمـ ُمدومققم٦م ُمـ ـمرف اًمري٤موٞملم

٤م قمغم اعمٜم٤مومع واخلدُم٤مت وشمٗمتح ذم ٟمٗمس اًمرأؾمامزم ُمثال مم٤مرؾم٦م اًمري٤مو٦م شمٙمقن ـمٚمًٌ 

 اًمذي هذا هق سم٤مًمتحديد هدف اىمتّم٤مد اًمري٤مو٦م .ّمٜم٤مقم٦م واًمتج٤مرة٤م ًمٚماًمقىم٧م ؾمقىمً 

يتجغم ًمٜم٤م يمؾ يقم ظم٤مص٦م ذم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمٙمٌػمة اًمتل أصٌح٧م شمًٞمؾ ًمٕم٤مب اًمٙمثػم ُمـ 

٤م وم٘مد أصح٤مب رؤوس األُمقال واألؾمٝمؿ يمٛمج٤مل الؾمتثامر هيع اًمرسمح، أُم٤م إقمالُمٞمً 

اإلقمالم اًمتل شمٕمد يٕمٛمؾ شمٜمٔمٞمؿ ُمثؾ هذه اًمتٔم٤مهرات قمغم اؾمتٛمرار صدور وؾم٤مئؾ 

ٜمل ديٛمقُم٦م ـيٕم ، ُم٤م٤مـ٦م صدورهـل ديٛمقُمـاألٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م ُم٤مدهت٤م احلٞمقي٦م وسم٤مًمت٤مًم

شمقومػمه٤م عمٜم٤مص٥م اًمِمٖمؾ، وسم٤مًمت٤مزم اًمدظمؾ اعمًتٛمر ظم٤مص٦م ُمع ازدي٤مد صم٘م٤موم٦م اإلؿمٝم٤مر 

ا ًمٚمدظمؾ اًمقاومر الم اًمري٤موٞم٦م مم٤م جيٕمٚمٝم٤م ُمّمدرً ــ٦م وؾم٤مئؾ اإلقمــؼم يم٤مومـ٤م قمـوشمٓمقره

 ًمألُمقال.

شمٕمٛمؾ ضمؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ضم٤مهدة خلدُم٦م أٟمٔمٛم٦م احلٙمؿ ذم سمٚمده٤م ألهداف افسقاشقة: ا -ج

٤م يًٕمك إمم اضمتامقمٞميديقًمقضمٞم٤مت أصح٤مهب٤م، وسمام أن اًمري٤مو٦م شمٕمتؼم قم٤مُمال أوٟمنم 

أيمؼم سمٚمد إومري٘مل  يم٤مجلزائر ُمثال ،اًمِم٤ٌمٟمٞم٦م اًمٗمئ٦م حتريؽ اًمِمٕمقب واجلامهػم ظم٤مص٦م

واًمٌٕم٨م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ روح اًمتٜم٤مومس، ُمـ اًمِم٤ٌمب،  %75واًمتل حتقي قمغم أيمثر ُمـ 

أصٌح٧م األٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم اؾمتٖمالل هذه اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م 

٤م، قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ال ًمتح٘مٞمؼ أهمراض ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمـ ظمالل األٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م ـمٌٕمً 

٤م سمدظمقهلؿ سمٚم٤ٌمس ٟمت٩م قمٜمٝم٤م احت٤مد اًمٙمقريتلم وًمق ري٤موٞمً  اًمتل احلٍم األًمٕم٤مب األوعمٌٞم٦م

اًمتل  1994 ؾمٜم٦م ُمقطمد، ويمذًمؽ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م وإيران ري٤ميض

ظمالل  ُمـ أطمداث أو ُم٤م طمدث سملم اًمِم٘مٞم٘متلم اجلزائر وُمٍم ،يم٤مٟم٧م هل٤م أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمٞم٦م
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 ًمٕم٥م اإلقمالمسمحٞم٨م  سمجٜمقب إومري٘مٞم٤م، 0202شمّمٗمٞم٤مت يم٠مس اًمٕم٤ممل ًمٙمرة اًم٘مدم 

 اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٌٚمديـ واألُمثٚم٦م واًمت٠مصمػم ذم ،ا ذم هذه األسمٕم٤مدا يمٌػمً دورً  اًمري٤ميض

 يمثػمة.

 :وظلئف اإلعالم الريلضي املتداص  -2 -6

ًم٘مد أومم قمٚمامء اإلقمالم اًمري٤ميض أمهٞم٦م يمؼمى ًمٚمدور اًمقفمٞمٗمل اًمذي شمٚمٕمٌف وؾم٤مئؾ 

اإلٟم٤ًمين سمرُمتف ومٙمٚمام  شمّم٤مل٤م جيٛمع االٟمًٞمجً  شمّم٤ملاإلقمالم ذم اعمجتٛمع وم٤مقمتؼم سمٕمْمٝمؿ اال

زادت ومٕم٤مًمٞم٦م اعمجتٛمع اًمري٤ميض يمٚمام زادت ىمدرشمف ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م، وًم٘مد رأى اًمٙمثػم ُمـ 

اعمختّملم ذم جم٤مل اإلقمالم أٟمف يٛمٙمـ أن ٟمجد أٟمٗمًٜم٤م ُمًتجٞمٌلم هلذه اًمقؾم٤مئؾ أيمثر ُمـ 

اإلقمالم هلذا يٛمٙمـ أن ٟمحدد وفم٤مئػ ، ذم اًمقؾمط اًمؽمسمقي ؾمت٤مذاؾمتج٤مسمتٜم٤م ًمٚمقاًمديـ أو األ

 اًمري٤ميض ذم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

 .اًمقفمٞمٗم٦م اإلظم٤ٌمري٦م أي ُم٤م يتٕمٚمؼ سمت٘مديؿ األظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م اعمتٜمققم٦م 

 .وفمٞمٗم٦م اًمنمح واًمتٗمًػم 

 .وفمٞمٗم٦م إقمٓم٤مء صٗم٦م احلداصم٦م ًمٚمجٛمٞمع 

 .اًمقفمٞمٗم٦م اًمتث٘مٞمٗمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض 

 .اًمقفمٞمٗم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م ُمـ ظمالل ٟمنم اعم٤ٌمدئ 

 ٦م ذم اًمِم١مون اًمري٤موٞم٦م.وفمٞمٗم٦م اخلدُم٤مت اًمٕم٤مُم 

 .وفمٞمٗم٦م اًمتًقيؼ واإلقمالٟم٤مت اًمري٤موٞم٦م 

 ُمداظمٞمؾ اإلؿمٝم٤مر واًمًٌقٟمًقريٜمغ. وفمٞمٗم٦م اىمتّم٤مدي٦م ُمـ ظمالل 

 .وفمٞمٗم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م 
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 خالصـّ الفصـل:

ٞم٦م خمتٚمػ ـ٦م، وشمٖمٓمـ٦م اًمري٤موٞمـراء اًم٤ًمطمـًم٘مد طم٤مول اإلقمالم اًمري٤ميض سمٙم٤موم٦م وؾم٤مئٚمف إصم

اًمالزُم٦م  توـمٜمٞم٦م ودوًمٞم٦م، يمام طم٤مول إقمٓم٤مء اًمتحٚمٞمال ضمٝمقي٦م، اًمقىم٤مئع ُمـ ُمٜم٤موم٤ًمت ري٤موٞم٦م

شم١مصمر سمِمٙمؾ  اًمتل ؿ٤مهتشمٕمٚمٞم٘مخمتٚمػ ٞم٦م، وتٚمٞمٗمزيقٟمًمٚمٛمِم٤مهد سمٗمْمؾ يمت٤مسم٤مهتؿ وشم٘م٤مريرهؿ اًم

هن٤م شم٘مدم ُم٤ًممه٦م يمٌػمة أيمٌػم قمغم اًم٘مٞمؿ األظمالىمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقر، ُم٤م يٛمٙمـ إطمٙم٤مُمف سمٗمْمؾ ذًمؽ 

اًمروح اًمري٤موٞم٦م ؾمقاء ذم اعمٞمدان أو  ذم شمرىمٞم٦م اًمٚمٕم٥م اًمٜمٔمٞمػ، ُمـ ظمالل اًمت٠ميمٞمد قمغم

 ظم٤مرضمف.

ٟمف أيمثر ُم٘مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ ؾمٞم٤مؾم٦م ري٤موٞم٦م أقمغم  وىمد سمرهـ اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص

قم٤مُم٦م شم٤ًمهؿ ذم شمٕمٛمٞمؼ اًمققمل ًمألطمداث اًمري٤موٞم٦م، وًمف ُمٝمٛم٦م شمرسمقي٦م سم٤مًمدرضم٦م األومم واًمتل 

٤مء اًمتحرير ــرف رؤؾمــ ـمـقط ُمــدة وٖمــٕم٦م ًمٕمـ٤م ظم٤موـهنأذًمؽ  ،٦م اًمًٝمٚم٦مـًمٞم٧ًم سم٤معمٝمٛم

ُمـ اجلٛمٝمقر اًمذي يٛمٞمؾ أيمثر إمم  ُمتٜمققم٦م وًمٗمئ٤مت ،امت اًمري٤موٞم٦مٔمواعمديريـ واعمٜمتجلم واعمٜم

ٕم٥م اًمٜمٔمٞمػ ـؿ اًمٚمـروري أن يدقمــ اًمْمـف ُمـ٦م، وم٢مٟمــرضمـــ اًمٗمــدال ُمـ٤مرة سمـاًمٌح٨م قمـ اإلصم

 نموع.اعمن يٜمدد سم٤مًمٚمٕم٥م همػم سم٠م ُم٤م يٕمروف واإلؿم٤مدة سم٤مًمروح اًمري٤موٞم٦م ذم يمؾ
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 صتمىٍد:

ُمـ ذًمؽ السمد أن حتٞمط هذا  شمتٛمٞمز اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م سمجٛمٝمقره٤م اًمٕمريض، واٟمٓمالىم٤مً 

اجلٛمٝمقر سم٤مألظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م اًمّمحٞمح٦م وُمٕمٚمقُم٤مهت٤م اًمّم٤مدىم٦م اًمقاوح٦م، واحل٘م٤مئؼ اًمث٤مسمت٦م 

واعمقوققمٞم٦م اًمتل شم٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ رأي قم٤مم ص٤مئ٥م قمغم واىمٕم٦م أو طم٤مدصم٦م أو ُمِمٙمٚم٦م أو 

ُمقوقع ُمٝمؿ يتٕمٚمؼ سم٤معمج٤مل اًمري٤ميض، وذم هذا اإلـم٤مر اًمقفمٞمٗمل اًمذي طمددشمف اًمّمح٤موم٦م 

 ًمري٤موٞم٦م عمٝم٤مُمٝم٤م األؾم٤مؾمٞم٦م ُوضم٥م حتديد وفم٤مئٗمٝم٤م قمـ ـمريؼ صحٗمٞمٞمٝم٤م اًمري٤موٞملم.ا

ن يمؾ ري٤مو٦م هل٤م ىمقاقمده٤م وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م إومٛمج٤مل اًمٕمٛمؾ ًمٚمّمحٗمل اًمري٤ميض واؾمع، إذ 

 ن واًمتل السمد أن يٙمقن ُمٚماًم هب٤م.ووأرىم٤مُمٝم٤م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م وأسمٓم٤مهل٤م اعمِمٝمقر

٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض ضمتامقمٞم٦م واالهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم إعم٤مُمف اًمت٤مم سمٙمؾ اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم

اًمتل يًٕمك إمم إُم٤مـم٦م اًمٚمث٤مم قمٜمٝم٤م، يمام جي٥م قمغم هذا اًمّمحٗمل اًمري٤ميض أن ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ 

قمغم شمالر اًمًٚمٌٞم٤مت اًمتل ىمد شمقضمد ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض يم٠مطمداث اًمٕمٜمػ ذم اعمالقم٥م ُمثال، 

ٞم٦موذًمؽ سمام يٙمتٌف ُمـ ُم٘م٤مالت وشمٕمٚمٞم٘م٤مت وحت٘مٞم٘م٤مت وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمٜمقن اًمّمحٗم
(1)
. 

٤مص سم٠مداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ـهذا ُم٤م ؾمٜمح٤مول اًمتٓمرق إًمٞمف ُمـ ظمالل هذا اًمٗمّمؾ اخل

 قق.ـ٤مت وطم٘مـ١موًمٞمـٝمٜم٦م ُمـ واضم٤ٌمت وُمًاعموُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمٜمد ُمزاوًم٦م هذه 

 

 

 

 

                                                           

 .115، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمغم قمقيس وقمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)
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 المبحج األٌل

 ألداء الصحفَ الرٍلضَعمٌمٍلت عن ا

 المكصٌد بلألداء الصحفَ الرٍلضَ: -1

جمٛمققم٦م ُمـ اًمقفم٤مئػ واعمٝم٤مم اًمتل شم٘مقم هب٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم يٕمتؼم األداء اإلقمالُمل 

إـم٤مر ُمٜمٔمقُم٦م األٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم واًمدؾمتقر سمام خيدم اعمقاـمٜملم واًمدول قمغم طمد ؾمقاء
(1)
. 

شمتٛمثؾ وم٤مقمٚمٞمتف سميورة اشم٤ًمم هذه اًمقفم٤مئػ واعمٝم٤مم واًمٜمِم٤مـم٤مت سم٤معمقوققمٞم٦م 

شمقومػم ؾم٤مطم٦م طمرة وُمًت٘مٚم٦م ًمٚمتٕمٌػم واعمّمداىمٞم٦م، واًمتحٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل، ومتثٞمؾ مهقم اعمقاـمـ و

قمـ اًمرأي، وظمدُم٦م ُمّم٤مًمح اعمجتٛمع سمٛم١ًموًمٞم٦م ووٛمـ طمدود ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمْمٛمـ قمدم 

دم٤موزه٤م
(2)
. 

إذ ُمثال ٟمجد أن اجلرائد هتتؿ سم٤مًمت٘مٞمٞمؿ اعمًتٛمر ألدائٝم٤م ُمـ أضمؾ ُمٕمروم٦م متقىمٕمٝم٤م صحٗمًٞم٤م 

دد أؿمٙم٤مل ذًمؽ وومٜمًٞم٤م واىمتّم٤مدًي٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمتقزيع واإلقمالن وأيـ ي٘مػ اآلظمرون، وشمتٕم

وُمْمٛمقٟم٤م،  اًمت٘مٞمٞمؿ وُمًتقي٤مشمف، وًمٙمـ ئمؾ األداة اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمتٓمقير اعمًتٛمر ًمٚمجريدة، ؿمٙمال

ن هٜم٤مك ؿمٌف اشمٗم٤مق قمغم أن ًمٚمجريدة ذم اعمجتٛمع اًمٚمٞمؼمازم ُم١ًموًمٞم٤مت إاىمتّم٤مدا وإدارة، إذ 

أؾم٤مؾمٞم٦م شمتٛمثؾ ومٞمام يكم
(3)
: 

 ٤م يٕمٓمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك.أن شم٘مدم شمٖمٓمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ ُم٤م حيدث ذم اعمجتٛمع مم .5

أن شمٙمقن ُمٜمؼًما ًمت٤ٌمدل اًمرأي واًمٜم٘مد، طمتك ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ختتٚمػ ومٞمٝم٤م اجلريدة  .2

 اًمري٤موٞم٦م ُمع أصح٤مهب٤م.

                                                           

 .70، ص2006، مرجع شابؼحمٛمد سمـ قمكم اعم٤مٟمع،  (1)

 .54، ص2003، اًمدار اعمٍمي٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ادسموفقة االجتامظقة فؾصحاؾةحمٛمد طم٤ًمم اًمديـ،  (2)

، 1999، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 2، جء مـ افتؼققؿ إػ افتحسغتؽـقفقجقا األداقمٌد احلٙمٞمؿ أمحد اخلزاُمل،  (3)

 .125ص
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 أن شم٘مدم صقرة شمٕمٙمس يمؾ شمٞم٤مرات وومئ٤مت اعمجتٛمع. .0

 ٤مء ًمٚمٛمجتٛمع.ـأن حت٤مومظ قمغم دوره٤م يمٜم٤مىمد سمٜم   .0

 أن شمٕمرض أهداف اعمجتٛمع وىمٞمٛمف وشمقوحٝمام. .1

 اعمجتٛمع وشمٙمِمػ قمـ أي أظمٓم٤مء أو اؾمتٖمالل ًمٚمٜمٗمقذ.أن شمراىم٥م أداء ُم١مؾم٤ًمت  .2

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أداء اجلريدة اًمري٤موٞم٦م ُمـ ضمقاٟمٌف اعمختٚمٗم٦م، ي٘مؽمح سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم 

ل صٞمٖم٦م قم٤معمٞم٦م ـل وؾمٚمٌٞم٤مشمف، وهـد إجي٤مسمٞم٤مت األداء اًمّمحٗمـالهل٤م رصــ ظمــ ُمـصٞمٖم٦م يٛمٙم

ُمـ دون االرشم٤ٌمط سمًٞم٤مق  ًمت٘مًٞمؿ األداء اًمّمحٗمل يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم أي ُمٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل

ذه اًمّمٞمٖم٦م ُمٕم٤ميػم داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م ًمٚمت٘مٞمٞمؿ ـوشمِمٛمؾ ه امقملـاضمت٤مدي أو ـل أو اىمتّمـؾمٞم٤مؾم

 ؾمٜمذيمره٤م الطم٘م٤م.

 مغلٍٍر صتكٍٍن األداء الصحفَ الرٍلضَ: -2

ن قمغم أن اًمت٘مٞمٞمؿ يٙمقن قًمألداء اإلقمالُمل ـمرق قمديدة ًمت٘مٞمٞمٛمف، إذ يتٗمؼ اعمختّم

 سمٛمٕم٤ميػم داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م ٟمنمطمٝم٤م يمام يكم: 

 املعليري الداخلية لتكييم األداء الاحفي الريلضي:  -1 -2

شمتٛمثؾ اعمٕم٤ميػم اًمداظمٚمٞم٦م ًمت٘مٞمٞمؿ األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض اجلٞمد ومٞمام يكم
(1)
: 

 .اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمتحرير اجلٞمد واًمتّمقي٥م ًمألظمٓم٤مء 

  سمتّمٛمٞمؿ اجلريدة وشمّمقيٌٝم٤م.اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجلقاٟم٥م اعمتٕمٚم٘م٦م 

 .احلرص قمغم اًمٚمٖم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م واعمٜم٤مؾم٦ٌم 

 .اإلٟمت٤مج اًمٓم٤ٌمقمل اجلٞمد 

 .اًمتقازن ذم اعم٤مدة اًمّمحٗمٞم٦م 

 .اًمٕمٜم٤مي٦م اعمًتٛمرة سمتٜمٛمٞم٦م وشمٓمقير اجلٝم٤مز اًمتحريري 

                                                           

 .97، ص1999، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 2، طمفارة إدارة األداءحمٛمد قمٌد اًمٖمٜمل هالل،  (1)
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  شم٤ٌمع ؾمٞم٤مؾم٦م حتريري٦م صم٤مسمت٦م.ااحلرص قمغم 

 .اًمؽمطمٞم٥م سم٤مًمٜم٘مد اًمذايت اًمداظمكم واخل٤مرضمل 

 دية لتكييم األداء الاحفي الريلضي:املعليري اخللر  -2 -2

ل ـ٤م ومـع طمٍمهـد ومٜمًتٓمٞمـل اجلٞمـل اًمري٤موـؿ األداء اًمّمحٗمـأُم٤م اعمٕم٤ميػم اخل٤مرضمٞم٦م ًمت٘مٞمٞم

اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م
(1)
: 

 ل وؾم٤مئؾ ـريدة اًمري٤موٞم٦م ومـقاد اجلـك ُمـ٦م إًمـ٤مرة اًمْمٛمٜمٞمـؿم٤مس واإلـدل االىمتٌـُمٕم

 اإلقمالم األظمرى.

 اًمري٤موٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمٙمت٤ٌمت وُمرايمز اعمٕمٚمقُم٤مت.ؿمؽماك ذم اجلريدة ُمٕمدالت اال 

 .ُمٙم٤مٟمتٝم٤م سملم اًمّمحٗمٞملم واعم١مرظملم 

 .ؾمٛمٕم٦م اجلريدة ذم اًمدوائر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م واحلٙمقُمٞم٦م 

 .ؾمٛمٕم٦م اجلريدة ذم اًمدوائر األيم٤مديٛمٞم٦م 

أن هٜم٤مك ُمٕم٤ميػم أظمرى ًمألداء  شمّم٤ملويرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذم جم٤مل قمٚمقم اإلقمالم واال

جتٛمٕم٤مت اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م، همػم اعم٘مٞمدة صح٤مومتٝم٤م ووؾم٤مئؾ إقمالُمٝم٤م، سمحٞم٨م شمتْمٛمـ اًمّمحٗمل ذم اعم

اعم٤ٌمدئ اًمت٤مًمٞم٦م
(2)
: 

 .االهتامم سم٤مخلدُم٦م اًمٕم٤مُم٦م واعمقاوٞمع اعمٗمٞمدة اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م 

 ٞم٦م اًمّمحٗمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ـؿ اًمتٖمٓمـالل شم٘مديــ ظمـ٦م، ُمـل اعمٕمرومـاالهتامم سمحؼ اًمٜم٤مس وم

 ًمألطمداث.

                                                           

، دار اًم٘مٚمؿ، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، تؼـقات ادمشسات افصحػقة بغ افتـظقؿ وافرؿابةأذف ومٝمٛمل ظمقظم٦م،   (1)

 .53، ص2008

ادتعؾؼ  52/11فصحػل افريايض باجلرائد افرياضقة اجلزائرية دم طؾ افؼاكقن األداء اـمٞمٌل قمامر،  (2)

، اجلزائر، 3، أـمروطم٦م ديمتقراه قمٚمقم همػم ُمٜمِمقرة، ُمٕمٝمد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائرباإلظالم

 .30، ص2015
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  اًمْمٖمقط اخل٤مرضمٞم٦م.ُم٘م٤موُم٦م 

 .اًمتٕمددي٦م واًمتٜمقع ذم األظم٤ٌمر واآلراء 

 .اًمدىم٦م ذم صٞم٤مهم٦م اًمٕمٜم٤مويـ 

 .ومّمؾ األظم٤ٌمر قمـ اآلراء 

 .االؾمت٘مرار االىمتّم٤مدي 

 .االقمتامد قمغم ضمٝم٤مزه٤م اًمتحريري 

  ظمٚمؼ صالت ُمًتٛمرة ُمع اجلٛمٝمقر ُمـ ظمالل ومرق قمٛمؾ ُمٞمداٟمٞم٦م شمت٤مسمع ؿمٙم٤موي

 اًم٘مراء وُمِم٤ميمٚمٝمؿ.

 ٞم٤مت خمتٚمٗم٦م ًمٚمتٓمقير ُمـ ظمالل االهتامم سم٤مظمتٞم٤مر أومْمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م سمتٓمٌٞمؼ اؾمؽماشمٞمج

اًمٕمٜم٤مس ُمـ اعمحرريـ واعمّمقريـ واعمخرضملم ويمذا االهتامم سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م 

 هلؿ ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سم٠موو٤مقمٝمؿ االىمتّم٤مدي٦م.

 اًم٘مراء. قمدم إهمٗم٤مل اًمتحًلم اعمًتٛمر ًمِمٙمؾ اجلريدة وُمْمٛمقهن٤م ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م سمرؾم٤مئؾ 

 وُمٜم٤مىمِمتف. شم٘مٌؾ اًمٜم٘مد اًمذايت واخل٤مرضمل 

 .رومض ىمٌقل أي قمٓم٤مي٤م أو هداي٤م 

 آلٍلت صتكٍٍن األداء الصحفَ الرٍلضَ: -3

ىمٌؾ اًمتٓمرق ًممًمٞم٤مت اخل٤مص٦م سمت٘مٞمٞمؿ أداء اإلقمالُمل اًمري٤ميض، جي٥م اًمتقىمػ قمغم جم٤مل 

 ٤مً اًمت٘مٞمٞمؿ ذم طمد ذاشمف، إذ السمد ُمـ حتديد اهلٞمئ٦م اًمتل شُم٘مٞمؿ هذا األداء ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؿمخّم

ُمٕمٜمقًي٤م أو ُم٤مدًي٤م، وم٢مذا يم٤من اعم٘مّمقد سم٤مألداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض هق أداء اجلريدة اًمري٤موٞم٦م 

اًمتل شم٘مقم سمف سمِمٙمؾ دوري، يمام ىمد شم٘مقم سمف سمِمٙمؾ اؾمؽماشمٞمجل ُمـ ومؽمة ألظمرى، وىمد 

 شمًتٕملم ذم ذًمؽ سمخؼماء ُمـ اخل٤مرج، أو ُم١مؾم٤ًمت سمحثٞم٦م، أو ضمٝم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م.

اًمري٤موٞم٦م،  ٦مك أظمالىمٞم٤مت ُمٝمٜم٦م اًمّمح٤مومـٌط سم٤محلٗم٤مظ قمٚمأُم٤م األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض اعمرشم

، ًمف شم٤مرخيف اًمّمحٗمل اًم٤ٌمرز يمرئٞمس حترير، اعمٕمروف ل خميمـومٛمثال ىمد ي٘مقم صحٗمل ري٤مو

قمٜمف اًمدىم٦م واعمقوققمٞم٦م واإلٟمّم٤مف، شمٙمقن ُمٝمٛمتف األومم شم٘مٞمٞمؿ األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض 
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ٞمس ئويٕمد شم٘مريًرا يقُمٞم٤ًم يرومع إمم ر ٦م،ــ اجلقاٟم٥م األظمالىمٞمـ٦م، وُمــ اجلقاٟم٥م اعمٝمٜمٞمـيقُمًٞم٤م ُم

ك ًمف ُم٤ًمطم٦م صم٤مسمت٦م داظمؾ اجلريدة ـاًمتحرير ويٜم٤مىمش ذم اضمتامقم٤مت ضمٝم٤مز اًمتحرير، وىمد شمٕمٓم

ك ؿمٙم٤موي اًم٘مراء أو شمٕمٚمٞم٘م٤مهتؿ ـل يٜمنم ومٞمف آراءه، ويرد قمٚمـاًمري٤موٞم٦م ذم ؿمٙمؾ قمٛمقد صحٗم

 وأؾمئٚمتٝمؿ.

٤مت ُمتخّمّم٦م ُمثؾ ٟم٘م٤مسم٤مت وىمد شم٘مقم أيْم٤م سمت٘مٞمٞمؿ هذا األداء جل٤من أو إدارات أو هٞمئ

اًمّمحٗمٞملم واحت٤مداهتؿ أو مجٕمٞم٤مت اًمّمحٗمٞملم، طمٞم٨م شمقضمد هبؿ جل٤من شمتقمم هذه اعمٝمٛم٦م، وال 

شمتحرك عمٜم٤مىمِم٦م ُمقوقع ظم٤مص سم٠مداء صحٗمل ري٤ميض أو مم٤مرؾم٤مت صحٗمٞم٦م ري٤موٞم٦م إال سمٕمد 

وصقل ؿمٙمقى إًمٞمٝم٤م، ًمتدرس هذه األظمػمة ويتؿ اًمتح٘مٞمؼ ومٞمٝم٤م ذم وقء اعمٕم٤ميػم اعمتٗمؼ 

ًمألداء األظمالىمل اعمٝمٜمل ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م، وشمّمؾ إمم ٟمتٞمج٦م أو طمٙمؿ شمٕمٚمٜمف قمغم قمٚمٞمٝم٤م 

اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ اإلقمالم سمحٞم٨م شمٙمقن اإلداٟم٦م ُمٕمٜمقي٦م
(1)
. 

 خصلئص الصحفَ الرٍلضَ الهلحح: -4

قمٜمدُم٤م شمٙمقن إقمالُمٞم٤ًم ري٤موًٞم٤م، وم٢من هذا ُمٕمٜم٤مه أٟمؽ شمٕمٛمؾ ذم ختّمص وفمٞمٗمل جيٛمع سملم 

اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٝمٜم٦م وسملم ُمٓم٤مًم٥م ُمٕمٞمٜم٦م يٗمروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمٝمقر اًمذي شمقضمف إًمٞمف  اعم١ًموًمٞم٤مت

هذه األٟمِمٓم٦م واألظمالىمٞم٤مت اعمٝمٜمٞم٦م، ًمذًمؽ وم٢من اًمّمحٗمٞملم اًمري٤موٞملم ال خيتٚمٗمقن ُمـ طمٞم٨م 

ل اعمح٤ميمؿ ـل أي جم٤مل، وم٤معمراؾمٚمقن اًمّمحٗمٞمقن ومـقن ومــ يٕمٛمٚمــ اًمذيــ اًمّمحٗمٞمٞمـاعمٌدأ قم

ٝمٛم٦م، واًمّمحٗمٞمقن اًمذيـ يٕمٛمٚمقن قمـ أطمداث اعمح٤ميمامت اعم ي٘مقُمقن سمت٘مديؿ شم٘م٤مرير إظم٤ٌمري٦م

ـ رضم٤مل ـرة ُمـ٤مت ُم٤ٌمؿمـك ُمٕمٚمقُمـؿ وحيّمٚمقن قمٚمـع اجلرائـك ُمقاىمـُمع اًمنمـم٦م يذهٌقن إًم

ؿاًمنمـم٦م، وهٙمذا دواًمٞمؽ طم٥ًم ختّمّمٝم
(2)
. 

                                                           

ًمٚمٕمٚمقم األُمٜمٞم٦م، اًمري٤مض، ، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ تؼـقات االتصال ودورها دم حتسغ األداءحمٛمد سمـ قمكم اعم٤مٟمع،  (1)

 .75، ص2006اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

، اًمث٤مًمقث اًمّمٕم٥م، جمٛمققم٦م اًمٜمٞمؾ 1، طافرياضة وافثؼاؾة ووشائؾ اإلظالمديٗمٞمد روي، شمرمج٦م: هدى وم١ماد،  (2)

 .92، ص2006اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 
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واألٟمِمٓم٦م  أُم٤م اعمحرر اًمري٤ميض ومٝمق ذًمؽ اًمّمحٗمل اًمذي ي٘مقم سمؽمىمٞم٦م وُمت٤مسمٕم٦م األطمداث

رض واًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ حم٘م٘م٤م وفم٤مئػ اًمّمح٤موم٦م ذم ـ٤م سم٤مًمٕمـاًمري٤موٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، واًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝم

رير، واحلدي٨م، واًمتح٘مٞمؼ، واًمٕمٛمقد ــ ظمالل اخلؼم، واًمت٘مـػم، ُمـاإلقمالم واًمتقضمٞمف واًمتٗمً

ـ ـل، ُمـٗمل اًمري٤موـل اًمّمحـ٤مت ومــ اعمقاصٗمـر جمٛمققم٦م ُمـذا ُم٤م يقضم٥م شمقومـاًمّمحٗمل، وه

٤مـأمهٝم
(1)
: 

  أن يٙمقن ري٤موًٞم٤م، أو دارؾًم٤م ًمٚمٕم٦ٌم اًمتل يتٜم٤موهل٤م سم٤مًمقصػ، اًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ ُمـ

 طمٞم٨م ومٜمقهن٤م، ودىم٤مئ٘مٝم٤م اعمختٚمٗم٦م وأصقل ًمٕمٌٝم٤م واًم٘مقاٟملم اًمتل حتٙمٛمٝم٤م.

  أن يٙمقن ُمٚماًم سمتٓمقر شم٤مريخ سمٚمده اًمري٤ميض ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وشم٤مريخ األًمٕم٤مب اعمختٚمٗم٦م ُمـ

 ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى.

  وُمقوققمًٞم٤م سمٕمٞمًدا قمـ اًمتحرير ومٝمق يٛمثؾ يمؾ اجلٛمٝمقر، ال أن يٙمقن أُمٞمٜم٤ًم، ص٤مدىًم٤م

 مجٝمقر ٟم٤مد ُمٕملم.

  أن يتحٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م يٙمت٥م وأن ال يٜم٘مد أطمًدا ُمتجٜمٞم٤م، سمؾ السمد ُمـ اقمتامد ٟم٘مده

قمغم أؾم٤ٌمب طم٘مٞم٘مٞم٦م وسمراهلم صم٤مسمت٦م
(2)

. 

 ع اًمالقمٌلم، سمحٞم٨م ال حي٤ميب أطمًدا ُمٜمٝمؿ قمغم طم٤ًمب ـل شمٕم٤مُمٚمف ُمـ٤مدال ومـأن يٙمقن قم

ؿ سم٤مًمقد وي٤ًمقمدهؿ وأن يٕم٤مُمٚمٝمؿ يمام يٕم٤مُمؾ يم٤ٌمر ـلم ُمٜمٝمـ، وأن يٕم٤مُمؾ اعمٌتدئاآلظمر

 اًمالقمٌلم اعمحؽموملم.

  ،أن يٙمقن ُمداومًٕم٤م قمـ اًمًٚمقك األظمالىمل اًمري٤ميض، واًم٘مقاقمد اًمري٤موٞم٦م األصٚمٞم٦م

 وأن يٕمٛمؾ قمغم ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م، واًمتٕمريػ سم٤مألًمٕم٤مب اعمختٚمٗم٦م وسمالقمٌٞمٝم٤م.

 ٤ًٌم عمٝمٜمتف ال ق شمٖمٓمٞم٦م ـف ًمٚمري٤مو٦م هـقن طمٌـف رء قمـ قمٛمٚمف، وأن يٙمـ يِمٖمٚمأن يٙمـ حم

 ل احلٞم٤مة.ـف ورؾم٤مًمتف ومـؾ اًمٜمقاطمل هدومـأطمداصمٝم٤م واًمرومع سمٛمًتقاه٤م ُمـ يم

                                                           

دار اهل٤مين ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، ، افصحاؾة افرياضقة، افـشلة وافتطقرهم٤مزي زيـ قمقض اهلل اعمدين،  (1)

 .74، ص2006ُمٍم، 

 .165، ص2003، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 1، طافصحادم ادتخصصإؾمامقمٞمؾ إسمراهٞمؿ،  (2)
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 ٤مر اًمري٤مو٦م، ـ٦م أظمٌـك ُمت٤مسمٕمـراء إًمـع اًم٘مـجي٥م أن شمتقومر ومٞمف صٗم٦م احلامس طمتك يدوم

 ويِمٞمع سمٞمٜمٝمؿ اًمروح اًمري٤موٞم٦م ويِمجٕمٝمؿ قمغم مم٤مرؾمتٝم٤م.

 ًف طمٞمٜمام ـل اًمري٤ميض ألٟمـزم اًمّمٗم٤مت ًمٚمّمحٗمــ أًمـُم قـزان ومٝمـسم٤مالشم ؿـجي٥م أن يت

٦م، وشمٕمريًْم٤م ُمـ اجلٛمٝمقر ًمٌٕمض اًمالقمٌلم ـع هت٤موم٤مت ُمدويـ٤مراة، يًٛمـيِم٤مهد اعمٌ

وشمِمجٞمًٕم٤م وشمّمٗمٞم٘م٤م وصٞم٤مطًم٤م ألطمد اًمٗمري٘ملم، وم٢مذا مل يٙمـ ُمتامًمٙم٤م ألقمّم٤مسمف وم٢مٟمف ىمد 

هق اآلظمر ذم اًمتٞم٤مر، وصٗم٦م يت٠مصمر سمام ي٘مع ُمـ طمقًمف ُمـ أومٕم٤مل اجلٛمٝمقر، ويٜمدومع 

 االشمزان هل اًمتل دمٕمٚمف يّمػ ُم٤م يراه وُم٤م يًٛمٕمف سمدىم٦م دون حتريػ أو ُم٤ٌمًمٖم٦م.

 ـ أو اجلٜمس أو اجلٜمًٞم٦م يـؾ اًمدـف قم٤مُمـأن يٙمقن حم٤ميًدا ذم رواي٦م اخلؼم، ومال يقصمر قمٚمٞم

أو أي رء آظمر
(1)
. 

ل اًمري٤ميض ٛم٦م اًمتل جي٥م أن يتٛمٞمز هب٤م اًمّمحٗماخلّم٤مئص اعمٝمهذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم سمٕمض 

 واًمتل ُمٜمٝم٤م:

 .اعمقه٦ٌم اًمّمحٗمٞم٦م 

 .اعمٕم٤ميِم٦م اًمّمحٗمٞم٦م ًمألطمداث واألٟم٤ٌمء 

 .اًم٘مدرة قمغم اؾمتٙمامل ُم٤مدة اًمتح٘مٞمؼ 

 .اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمع االهتامم سمٗمرع ُمـ ومروقمٝم٤م 

 اهلقاي٦م واحلامس
(2)
. 

 مصلدر الصحفَ الرٍلضَ: -5

قمغم ُمّمداىمٞم٦م وطمج٦م  شم١مصمر اعمّم٤مدر اًمتل خيت٤مره٤م أو اًمتل ًمديف ىمدرة قمغم االىمت٤ٌمس ُمٜمٝم٤م

اعم٘م٤مالت اًمتل يٙمتٌٝم٤م، يمام أن االىمت٤ٌمس ُمـ ُمّمدر همػم ُمٕمروف االؾمؿ وٛمـ ٟم٤مدي ري٤ميض 

                                                           

 .165، قم٤ممل اًمٙمت٤مب، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، د.ت، صافصحاؾة ادتخصصة ووحدة ادعرؾةقمٌد اًمٕمزيز ذف،  (1)

، يمٚمٞم٦م اإلقمالم، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، ادداخؾ األشاشقة –افصحاؾة يـ، ًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمد (2)

 .24، ص1991
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ُمثؾ االىمت٤ٌمس  (Credibility and Authority)ال يٙمقن ًمف ٟمٗمس احلج٦م واعمّمداىمٞم٦م 

 ُمـ اعمدرب أو رئٞمس اًمٜم٤مدي.

هل٤م ُمّمداىمٞم٦م أيمؼم إذا وسم٤معمثؾ، وم٢من وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِمجٕملم أو اعمت٤مسمٕملم يٙمقن 

يم٤من يٌدو أهنؿ يٛمثٚمقن ويٜمقسمقن قمـ جمٛمققم٦م أوؾمع، ُمثؾ راسمٓم٦م اعمِمجٕملم أو جمٛمققم٦م 

ن قمـ ُمثؾ شمٚمؽ اًمرواسمط واعمجٛمققم٤مت قُمٜم٤مهيض اًمٕمٜمٍمي٦م، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اعمتحدصم

ُمٗمٞمدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمحٗمٞملم اًمري٤موٞملم، ألهنؿ ىمد ي٘مدُمقن صقرة  اشمّم٤ملسمٛمث٤مسم٦م ُمّم٤مدر 

ٜمٔمر ًمقضمٝم٤مت ٟمٔمر اعمِمجٕملم يم٠مومراد قمغم أهن٤م جمرد آراء ؿمخّمٞم٦م، رهمؿ شمقوٞمحٞم٦م، طمٞمٜمام يُ 

أهن٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمٗمٞمدة إذا يم٤من اًمرأي اًمٕم٤مم ُمتٓمٚم٤ٌم ًمٙمت٤مسم٦م ىمّم٦م ُم٤م، يمام يٛمٙمـ اآلن 

احلّمقل قمغم آراء ووضمٝم٤مت ٟمٔمر رواسمط اعمِمجٕملم أو اعمِمجٕملم األومراد سمًٝمقًم٦م ُمـ ظمالل 

قملضمتاموُمقاىمع اًمتقاصؾ اال ٟمؽمٟم٧مُمقاىمع اإل
(1)
. 

إن ىمٞم٤مم اعمحرر اًمري٤ميض سم٤مًمتٖمٓمٞم٦م اًمّمحٗمٞم٦م حلدث ري٤ميض، يٕمٜمل سم٤مًميورة احلّمقل 

قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت واًمتٗم٤مصٞمؾ اخل٤مص٦م هبذا احلدث، واعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمف، ويمذًمؽ اًمٔمروف 

اعمحٞمٓم٦م سم٤محلدث، واًمِمخّمٞم٤مت اعمرشمٌٓم٦م سمف، ويمٞمػ شمؿ وُمتك؟ وأيـ؟، وهمػم ذًمؽ ُمـ 

اًمري٤ميض ُم٤مًمًٙم٤م ًمٚمٛم٘مقُم٤مت واًمٕمٜم٤مس اًمتل دمٕمٚمف ص٤محل٤ًم  اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل دمٕمؾ احلدث

واحلٙم٤مم،  ًمٚمٜمنم، ويًت٘مل اعمحرر اًمري٤ميض ُمٕمٚمقُم٤مشمف ُمـ احلدث ُمـ قمدة ُمّم٤مدر يم٤مًمالقمٌلم،

وظم٤مص٦م  واعمدرسملم، واعم١ًموًملم قمـ األٟمدي٦م واالحت٤مدي٤مت اًمري٤موٞم٦م، وُمـ اجلٛمٝمقر اًمري٤ميض

 ًمٚمٗمرق اعمٜم٤موم٦ًملماعمِمجٕم
(2)
. 

وري أن شمٙمقن ًمٚمٛمحرر اًمري٤ميض قمالىم٤مت وصمٞم٘م٦م سم٠ميمؼم قمدد ُمـ ٟمف ُمـ اًميإسمحٞم٨م 

اعم١ًموًملم قمـ اًمري٤مو٦م، واعمِمتٖمٚملم هب٤م ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ اًمالقمٌلم أو اعمدرسملم أو اإلداريلم 

                                                           

، 2015، دار اًمٗمجر ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، افصحاؾة افرياضقةومٞمؾ اٟمدروز، شمرمج٦م سمدران طم٤مُمد،  (1)

 .73ص

 .98، ص2015، مرجع شابؼـمٞمٌل قمامر،  (2)
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أو احلٙم٤مم، وأن يٙمقن اعمحرر دائؿ اًمؽمدد قمغم اًمٜمقادي اًمري٤موٞم٦م ُمت٤مسمًٕم٤م ألظم٤ٌمره٤م، ُمدريًم٤م 

هت٤م وىمْم٤مي٤مه٤مخلٗم٤مي٤مه٤م وظم٤ٌمي٤مه٤م، وقم٤مروم٤م سمٛمِمٙمال
(1)
. 

ٕمد قمٛمٚمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م، يمام يتّمقر يؿ ـل ًمـإن شمٙمقيـ اعمّم٤مدر اًمري٤موٞم٦م ًمٚمٛمحرر اًمري٤مو

ع ٟمٓم٤مىمف، سمحٞم٨م ص٤مر يْمؿ داظمٚمف ـد اشمًـل ىمـرر اًمري٤موـاًمٌٕمض، ذًمؽ أن جم٤مل قمٛمؾ اعمح

اًمٕمديد ُمـ اًمتخّمّم٤مت
(2)
. 

سملم اًمّمحٗمل  واًم٘م٤مقمدة اًمذهٌٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمّم٤مدر هل االطمؽمام، واًمث٘م٦م اعمت٤ٌمدًم٦م

وسملم ُمّم٤مدره، ظم٤مص٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض اًمذي شمٙمثر ومٞمف اعمٜم٤موم٤ًمت واًمٍماقم٤مت اًمتل ىمد 

شمٙمقن ذم سمٕمض األطمٞم٤من ذيٗم٦م
(3)
. 

 مبلدئ األداء الصحفَ الرٍلضَ: -6

ًمٙمل يتٛمٙمـ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ُمـ مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜمتف قمغم ىمقاقمد قم٤مدًم٦م وؾمٚمٞمٛم٦م قمٚمٞمف أن 

٤مًمٞم٦ميتٌع ذم قمٛمٚمف اعم٤ٌمدئ اًمّمحٗمٞم٦م اًمت
(4)
: 

ال شمقضمد وؾمٞمٚم٦م الضمتذاب اجلٛمٝمقر إمم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م : املصؤولية -2-5

واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف يم٘م٤مرئ وذم ؾمقء اًمتٗم٤مين ذم ظمدُمتف واًمٕمٛمؾ قمغم روم٤مهٞمتف واعم٤ًممه٦م ذم رقم٤مي٦م 

ُمّم٤محلف وهذا حيٛمٚمٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م يمؼمى، هذه اعم١ًموًمٞم٦م شمقزع قمغم يم٤موم٦م اًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م، 

يًتخدم إُمٙم٤مٟم٤مشمف ًمتح٘مٞمؼ ُمٜمٗمٕم٦م ؿمخّمٞم٦م ال يٙمقن حمؾ صم٘م٦م أو  واًمّمحٗمل اًمري٤ميض اًمذي

 شم٘مدير ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕم٤مُمٚملم ُمٕمف ذم احل٘مؾ اًمّمحٗمل وُمـ ضم٤مٟم٥م مجٝمقر اًم٘مراء أيْم٤م.

                                                           

 .43، ص2006، مرجع شابؼهم٤مزي زيـ قمقض اهلل اعمدين،  (1)

 .80، ص1986، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 1، طافصحاؾة ادتخصصةوم٤مروق أسمق زيد،  (2)

 .60، ص2003، مرجع شابؼإؾمامقمٞمؾ إسمراهٞمؿ،  (3)

، اًمٜمدوة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمراسمٕم٦م، اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمدراؾم٤مت متطؾبات افعؿؾ اإلظالمل افصادقهمري٥م حمٛمد ؾمٞمد،  (4)

 .238ص، 1982اإلقمالُمٞم٦م، اًمري٤مض، 
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طمٞم٨م جي٥م اعمح٤مومٔم٦م قمغم طمري٦م اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م : حرية الاحلفة -2-2

ُمـ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن وهذا احلؼ ي٘مرره  ٤مً ُمـ اًمّمح٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م ويمذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمره طم٘م اً ضمزء

اًم٘م٤مٟمقن ًمألومراد سمدون اؾمتثٜم٤مء، وقمغم اًمّمحٗمل اًمري٤ميض اًمذي يتٛمتع سمحري٦م اًمٕمٛمؾ ذم 

 حيرص قمغم اطمؽمام ىمقاٟملم سمالده.واعم١مؾم٤ًمت اًمّمحٗمٞم٦م أن ي٘مرهن٤م سمٛم١ًموًمٞم٤مشمف 

ُمـ اًمّمح٤موم٦م اًمٕم٤مُم٦م  اً ًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ضمزء: ااشتكاللية الاحلفة -2-0

طمرة ُمـ يمؾ ىمٞمد قمدا ىمٞمد والئٝم٤م ًمٚمجٛمٝمقر ومال جيقز ًمٚمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م أن شمتٌٜمك ُمقوققًم٤م 

ظم٤مًص٤م ود ُمّم٤مًمح هذا اجلٛمٝمقر ُمٝمام يم٤من اًم٥ًٌم ألن هذا اًمٕمٛمؾ يتٕم٤مرض ُمع األُم٤مٟم٦م 

 اًمّمحٗمٞم٦م ورضورة االًمتزام سم٢ميْم٤مح ُمّم٤مدر األظم٤ٌمر اًمتل شمًت٘مٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م.

إن اًمث٘م٦م اعمت٤ٌمدًم٦م سملم اًم٘مراء واًمّمحٞمٗم٦م هل أؾم٤مس اًمّمح٤موم٦م  :الوالء والادم -2-0

اًمٜم٤مضمح٦م، وقمغم أؾم٤مس هذا اعمٌدأ يٙمقن ُمـ واضم٥م اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م ىمقل احلؼ وال قمذر 

هل٤م ذم جم٤مهبتف سمحج٦م قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مخلؼم يم٤مُمال أو شم٘مّمػم ُمراضمٕمتٝم٤م ًمف، ويمذًمؽ جي٥م أن 

 قن هذا اعمقوقع.يٙمقن اًمٕمٜمقان اًمرئٞمز ألي ُمقوقع ُمتامؿمٞم٤م ُمع ُمْمٛم

طمٞم٨م جي٥م اًمتٗمريؼ ُم٤م سملم اخلؼم واًمرأي، وم٤مألظم٤ٌمر قم٤مدة ُم٤م : عدم التحيس -2-1

جردة ُمـ اًمرأي، أُم٤م اًمتٕمٌػم قمـ اًمرأي ومٚمف ُمٙم٤مٟم٦م ذم اعمشمٙمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمـ وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر 

سمٕمض اًمٗمٜمقن اًمّمحٗمٞم٦م األظمرى يم٤معم٘م٤مًم٦م اًمتل حترر وشمقىمع دوم٤مقًم٤م قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمٕمٞمٜم٦م أو 

 ؿ مجٝمقر اًم٘مراء وشمِمٖمؾ سم٤مل اًمرأي اًمٕم٤مم اًمري٤ميض.ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م هت

طمٞم٨م ال جيقز ًمٚمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م أن شمٜمنم اهت٤مُم٤مت همػم : الاراحة يف الكو  -2-2

رؾمٛمٞم٦م متس ؾمٛمٕم٦م سمٕمض األومراد ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض دون أن شمٕمٓمل اًمٗمرص٦م ًمٚمٛمتٝمؿ ُمـ 

وم٦م اًمري٤موٞم٦م إسمداء دوم٤مقمف يمخؼم رؿمقة احلٙم٤مم ُمثال، وىمد ضمرت اًمٕم٤مدة أن شمٕمٓمل اًمّمح٤م

ومرص٦م ًمٚمٛمتٝمؿ ذم مجٞمع أطمقال االهت٤مم اًمتل ال يتٜم٤موهل٤م اًم٘مْم٤مء ًمٚمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف، يمام ال جيقز 

ًمٚمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م أن هت٤مضمؿ اعمِم٤مقمر اًمِمخّمٞم٦م ًمألومراد ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض سمدون اًمت٠ميمد 

ُمـ أطم٘مٞمتف ًمٚمٛمجتٛمع اًمري٤ميض وومْمقل اًمٜم٤مس، يمام أٟمف ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م 

 شمّمحٞمح أظمٓم٤مئٝم٤م ومقًرا ُمٝمام يم٤من ُمّمدره٤م.
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طمٞم٨م ال جيقز ًمٚمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م أن شمنف ذم ٟمنم شمٗم٤مصٞمؾ : املصؤولية -2-3

اجلرائؿ اًمتل ىمد حتدث ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض ألن رؾم٤مًمتٝم٤م أؾمٛمك ُمـ أن شمتٕمرض ًمٜمنم يمؾ ُم٤م 

 يتٕمٚمؼ سم٤مجلرائؿ وؾمقء اًمًٚمقك.

ًمري٤ميض إمم أٟمف طمتك يتٛمٙمـ وىمد أؿم٤مر اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم جم٤مل اإلقمالم ا

اًمّمحٗمل ُمـ أداء قمٛمٚمف قمٚمٞمف أن يْمع مجٚم٦م ُمـ االقمت٤ٌمرات ذم ذهٜمف أمهٝم٤م
(1)
: 

 :قمغم اقمت٤ٌمر أن اًمري٤مو٦م يمٗمٚمًٗم٦م ويمٜمٔمري٦م ويمٛمامرؾم٦م  مقضقع افصحاؾة افرياضقة

ويمجٛمٝمقر ويمّمٜم٤مقم٦م ويمٝمقاي٦م ودم٤مرة وشمرسم٦م هل ُمقوقع اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م، وُمع 

٦م ص٤مرت طم٤مضم٦م ورضورة يمام هق احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتٓمقر اًمذي ؿمٝمدشمف اًمري٤مو

 ًمٚمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م واًمتج٤مرة.

 :ن احلدث اًمري٤ميض ي٠مظمذ مجٚم٦م ُمـ إسمحٞم٨م  افطبقعة اخلاصة فؾحدث افريايض

اخلّم٤مئص واًمًامت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل جي٥م قمغم اًمّمحٗمل اًمري٤ميض أن حي٤مول ُم٤ًميرهت٤م 

 واًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شم١مصمر ذم أدائف اًمّمحٗمل، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

 ث اًمري٤ميض يتٛمتع سم٘مدر يمٌػم ُمـ اًمديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م.احلد (أ

 احلدث اًمري٤ميض قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمقاىمػ اعمتالطم٘م٦م واعمتٖمػمة. (ب

 طمٞم٤مة احلدث اًمري٤ميض ىمّمػمة. (ج

 احلدث اًمري٤ميض يثػم اهتامم اًم٘م٤مرئ سمِمٙمؾ حلٔمل. (د

 :سمرز ؾمامت مجٝمقر اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م أيٛمٙمـ حتديد  مجفقر افصحاؾة افرياضقة

 يت:ر ذم األداء اًمّمحٗمل قمغم اًمٜمحق اآلواًمتل أيًْم٤م شم١مصم

 مجٝمقر وخؿ وُمتٜمقع، همػم ُمتج٤مٟمس. (أ

 ـمالع قمغم األطمداث اًمري٤موٞم٦م.مجٝمقر إجي٤ميب يًٕمك ًمال (ب

 يت٤مسمع األطمداث واألؾمامء.ومجٝمقر ُمٝمتؿ ُمت٤مسمع يٕمرف اًم٘مقاقمد واألٟمٔمٛم٦م  (ج

                                                           

 .33، ص2015، مرجع شابؼـمٞمٌل قمامر،  (1)
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 مجٝمقر ُمزاضمل اٟمٗمٕم٤مزم قم٤مـمٗمل ُمت٘مٚم٥م ُمـ اًمّمٕم٥م إرو٤مؤه. (د

 سمام هق إظم٤ٌمري ومقري.مجٝمقر هتتؿ ذائح واؾمٕم٦م ُمٜمف  (ه

 :ن ؾمامت ًمٖم٦م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض أيًْم٤م ُمـ ؿم٠مهن٤م اًمت٠مصمػم إإذ  فغة افصحاؾة افرياضقة

 ُم٤م يكم: وهل ٝمٛم٦مقمغم األداء اًمّمحٗمل واًمتل شمٕمتؼم ُمـ ُم٤ٌمدئف اعم

 احلٞمقي٦م، اًمٕمٗمقي٦م، اًمرؿم٤مىم٦م واًم٤ًٌمـم٦م واجل٤مذسمٞم٦م. (أ

 يمثػمة اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمٚمٕم٦ٌم. (ب

 تل شمِمػم وشمٕمؼم قمـ اًمٍماع واعمٜم٤موم٦ًم.يمثػمة اًمٕم٤ٌمرات اًم (ج

 يمثػمة األًمٗم٤مظ اًمٕم٤مُم٦م واعم٠مًمقوم٦م اعمتداوًم٦م ذم األوؾم٤مط اًمري٤موٞم٦م قمٛمقًُم٤م. (د

 همٚم٦ٌم ـم٤مسمع اًمند ُمع اًمتحٚمٞمؾ ذم اًمٙمت٤مسم٦م اًمّمحٗمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م. (ه

 :شمتٕم٤مفمؿ أمهٞم٦م اًمّمقرة ذم شمٕمزيز ًمٖم٦م اًمّمح٤موم٦م  افصقرة دم افصحاؾة افرياضقة

ؿم٠مهن٤م اًمت٠مصمػم ذم األداء اًمّمحٗمل وذًمؽ ُمـ ظمالل  اًمري٤موٞم٦م واًمتل هل األظمرى ُمـ

 يمقهن٤م:

 دمًد وشمٕمٙمس حلٔم٦م ظمّم٦ٌم ذم ؾمٞم٤مق احلدث اًمري٤ميض اعمتًٚمًؾ واعمتٓمقر. (أ

 شمؼمز اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم األداء اًمري٤ميض. (ب

 ُم٤م. ـ٤مً شمقصمؼ وشمًجؾ طمدصم (ج

 :ًم٘مد أصٌح اإلقمالم طم٘م٤م أؾم٤مؾمًٞم٤م ُمـ طم٘مقق  األداء افصحػل بغ احلؼ وافقاجب

ًمٙمؾ  ٤مً ـمٌٞمٕمٞم ٤مً ٟمف إذا يم٤مٟم٧م اعمٕمروم٦م طم٘مإذي ال يٛمٙمـ االؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف، طمٞم٨م اإلٟم٤ًمن اًم

إٟم٤ًمن وم٢من وؾم٤مئؾ اإلقمالم شمٕمد ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر حتّمٞمٚمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق ُمـ احل٘مقق 

اجلقهري٦م اًمتل شمٕمزز يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن وحتؽمم رهم٤ٌمشمف وظمٞم٤مراشمف ذم اعمٕمروم٦م، وألٟمف ًمٞمس 

ذا احلؼ جي٥م قمدم شم٘مٞمٞمده، هذا ُم٤م ًمٚمٛمٕمروم٦م ؾم٘مػ شم٘مػ قمٜمده وم٢مٟمف وًمٙمل يٙمتٛمؾ ه

 ؾمٞمتؿ اًمتٓمرق إًمٞمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ هذا اًمٗمّمؾ.
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 المبحج الثلهَ

 ٌاحبلت، حكٌل ٌمسؤٌلٍلت الصحفَ الرٍلضَ

 الصتزاملت ٌٌاحبلت األداء الصحفَ الرٍلضَ: -1

 إن األصؾ ذم ُمٕم٤ميػم األداء ًمّمحٗمل اًمري٤ميض هق يمٞمٗمٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمتقازن سملم طم٘مقق

ُمنموقم٦م، وم٤محلؼ ذم اإلقمالم وطمري٦م اًمرأي واًمتٕمٌػم شمٕمتؼم طمجر اًمزاوي٦م ذم اعمجتٛمع 

اًمديٛم٘مراـمل وُمٜمٔمقُم٦م طم٘مقق اإلٟم٤ًمن يمٙمؾ، ًمٙمـ احلؼ ذم اًمٙمراُم٦م واخلّمقصٞم٦م واًمًٛمٕم٦م 

ُمـ احل٘مقق اجلقهري٦م ًمٌٜمل اًمٌنم أيْم٤م شمٙمٗمٚمٝم٤م خمتٚمػ اًمتنميٕم٤مت واًمٚمقائح اًمدوًمٞم٦م 

يّمح أن يٙمقن شم٠ميمٞمد ومح٤مي٦م طمؼ ُمدظمال ًمٚمٕمّمػ سمح٘مقق واعمحٚمٞم٦م، إذ شم١ميمد يمٚمٝم٤م أٟمف ال 

أظمرى، أو سم٤معمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع، وسم٤مًمت٤مزم شمّمٌح اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م إىم٤مُم٦م 

اًمتقازن سملم اًمْمامٟم٤مت اًميوري٦م حلامي٦م طمؼ اًمتٕمٌػم واحل٘مقق األظمرى
(1)
. 

ُمـ اؾمتخدام، هذا ُم٤م يٗمن فمٝمقر ُمّمٓمٚمح اًمقاضم٥م ذم اإلقمالم واًمذي سمدوره ًمف أيمثر 

 ٟمف ُمـ واضمٌٜم٤م أن ٟمٗمٕمؾ هذا، واًمٗمٕمؾ اًمقاضم٥م ًمف جمٛمققم٦م ظمّم٤مئص متٞمزه وهل:إيم٠من ٟم٘مقل 

 أن اًمقاضم٤ٌمت أومٕم٤مل ص٤مئ٦ٌم. (أ

 أن أيمثر اًمت٠مصمػمات شمٜمّم٥م قمغم اعمجتٛمع وًمٞمس قمغم اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٗمٕمؾ. (ب

 أن اًمقاضم٥م ُي٘مّقم األظمالق سمّمقرة طمًٜم٦م. (ج

رسمٓمٜم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم يمٚمٛم٦م طمؼ، ويٛمٙمـ اؾمتخدام يمٚمٛم٦م واضم٥م اؾمتخداًُم٤م ُمتخّمًّم٤م إذا 

وم٢مذا يم٤من احلؼ هق ادقم٤مء شمؿ شمؼميره سمقاؾمٓم٦م اعمجتٛمع، وم٢من اًمقاضم٥م يٛمثؾ اإلًمزام اًمذي حي٘مؼ 

هذا االدقم٤مء، وقمغم هذا يٛمٙمـ شمٕمريػ اًمقاضم٥م قمغم أٟمف اًمتزام ُمـ ىمٌؾ اًمٗمرد يمل يِمٌع احلؼ 

 اًمذي يٗمروف قمٚمٞمف هذا اعمجتٛمع، أيـ حي٘مؼ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم.

                                                           

، 2006ر، ـ٠مة اعمٕم٤مرف، اإلؾمٙمٜمدري٦م، ُمّمـ، ُمٜمِمالم وافؼاكقنـرية اإلظـحق، ـٛمد احلٚمـ٥م حمـد راهمـُم٤مضم (1)

 .245ص



 

193 

احلؼ سم٤مًمقاضم٥م، ومٛمثال إذا يم٤من اًمٓمٗمؾ ًمف احلؼ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ومقاضم٥م  وُمـ صقر ارشم٤ٌمط

قمغم واًمديف شمٕمٚمٞمٛمف، وذاء شمذيمرة ؾمٗمر يٕمٜمل أن ًمنميم٦م اًمٜم٘مؾ احلؼ ذم صمٛمـ شمذيمرة اًمًٗمر، 

واعم٤ًمومر واضم٥م قمٚمٞمف دومع اًمثٛمـ، وم٢مذا يم٤من إقمالم يم٤مُمؾ ُمـ طمؼ اعمقاـمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م، إذ 

 ومه٤م: يتْمٛمـ واضم٥م هذا احلؼ ـمري٘متلم خمتٚمٗمتلم،

 إذا يم٤من ُمـ طمؼ اًمٗمرد اعمٕمروم٦م، ومٕمغم اًمّمحٗمل واًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مئؿ إؿم٤ٌمع هذا احلؼ. -5

إذا يم٤من ًمٚمّمحٗمل طمؼ، ومٛمـ واضمٌف اؾمتخدام هذا احلؼ ُمـ أضمؾ اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم  -2

عمجتٛمٕمف
(1)
 . 

إو٤موم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م يتٛمتع سمف اإلقمالُمل اًمري٤ميض ُمـ طم٘مقق ووامٟم٤مت، قمٚمٞمف أن يٚمتزم 

اعم١ًموًمٞم٤مت واًمقاضم٤ٌمت أصمٜم٤مء مم٤مرؾمتف عمٝمٜمتف واعمتٛمثٚم٦م أؾم٤مؾًم٤م ذم ذم اعم٘م٤مسمؾ سمٛمجٛمققم٦م ُمـ 

أرسمٕم٦م ضمقاٟم٥م ُمٝمٛم٦م وهل يم٤مًمت٤مزم:
 (2)
 

 تٛمثؾ ذم:ي: واًمذي اجللنب املًين للاحفي الريلضي  -1 -1

  ٟم٘مؾ األظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م دون حتريػ أو شمِمقيف وذيمر ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ُمـ همػم ُمراوهم٦م أو

 شمًؽم ال ُمؼمر ًمف.

  واًمّمدق ذم شمٜم٤موًمف ًمألظم٤ٌمر واعمقوققم٤مت واًم٘مْم٤مي٤م االًمتزام سم٤معمقوققمٞم٦م

 اًمري٤موٞم٦م.

 .احلرص قمغم اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اًمتدومؼ احلر واعمتقازن ًمإلقمالم 

  اًمتح٘مؼ ُمـ صدق اخلؼم وصحتف وقمدم ٟمنم ُمٕمٚمقُم٤مت زائٗم٦م أو همػم ُم١ميمدة أو

 ألهداف دقم٤مئٞم٦م.

                                                           

 .40، ص2015، مرجع شابؼـمٞمٌل قمامر،  (1)

، يمٚمٞم٦م اإلقمالم، ضم٤مُمٕم٦م ادداخؾ األشاشقة –تؼـقات افصحاؾة ؿ اًمديـ، ـٛمقد قمٚمـد، حمـك قمٌد احلٛمٞمـًمٞمٚم (2)

 .88-85ص -، ص1991اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 
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 غم ـمالع قماطمؽمام أهار اعمٝمٜم٦م واحلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م واالًمتزام سمٕمدم اًمتٍميح سم٤مإل

 ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م إال ًمٚمٛمٍمح هلؿ سمذًمؽ.

  احلّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م اًمِمخص اًمذي يتؿ ختزيـ اعمٕمٚمقُم٤مت قمٜمف قمدا ذم احل٤مالت

اًمتل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن ساطم٦م يم٤مؾمت٘مرار اًمٌالد وأُمٜمٝم٤م اًم٘مقُمل واالضمراءات 

 اجلٜم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م.

ت اعمتٕمٚم٘م٦م ي٘مّمد هبذا اجل٤مٟم٥م اعم١ًموًمٞم٤م: اجللنب األخالقي للاحفي الريلضي -5-2

 سمٛمدى االًمتزام سم٠مظمالىمٞم٤مت اعمٝمٜم٦م واعمتٛمثٚم٦م ذم:

  اًمتزام اًمّمحٗمل اًمري٤ميض سمٛمًتقى أظمالىمل قم٤مل سمحٞم٨م يتٛمتع سم٤مًمٜمزاه٦م ويٛمتٜمع

قمـ يمؾ ُم٤م يزء عمٝمٜمتف يم٠من يٙمقن داومٕمف ًمٚمٙمت٤مسم٦م ُمّمٚمح٦م ؿمخّمٞم٦م قمغم طم٤ًمب 

 اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم أو ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤مدي٦م.

 ٕمض اجلٝم٤مت سم٤معمٕمٚمقُم٤مت حل٤ًمب اُمتٜم٤مع اًمّمحٗمل اًمري٤ميض قمـ اًمٕمٛمؾ وشمزويد سم

ضمٝم٦م أظمرى أو اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل اًمتجًس حل٤ًمب هذه اجلٝم٦م حت٧م ؾمت٤مر واضم٤ٌمشمف 

 اعمٝمٜمٞم٦م.

 .اطمؽمام يمراُم٦م اًمٌنم وؾمٛمٕمتٝمؿ 

 .قمدم اًمتٕمرض ًمٚمحٞم٤مة اخل٤مص٦م ًمألومراد اًمري٤موٞملم أو ضمٕمٚمٝم٤م سمٛمٜم٠مى قمـ اًمٕمالٟمٞم٦م 

االًمتزاُم٤مت اًمتل وي٘مّمد هبذا اجل٤مٟم٥م  :اجللنب الكلنوني للاحفي الريلضي -5-0

 يٗمروٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن قمغم اعمٝمٜمٞملم ويٕم٤مىمٌٝمؿ ضمٜم٤مئًٞم٤م ذم طم٤مًم٦م خم٤مًمٗمتٝم٤م وهل يم٤مًمت٤مزم:

 .االًمتزام سم٠مطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن 

 .االُمتٜم٤مع قمـ اًمتِمٝمػم أو االهت٤مم اًم٤ٌمـمؾ واًم٘مذف واًم٥ًم 

 .قمدم اٟمتح٤مل آراء اًمٖمػم وٟمًٌٝم٤م إمم ٟمٗمًف 

 و جمٛمققم٦م ُمـ قمدم اًمتحريض قمغم أي قمٛمؾ ومٜمل همػم ىم٤مٟمقين ود أي ؿمخص أ

 األؿمخ٤مص ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض.
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 ًمٚمٛمٝمتٛملم  قمدم ٟمنم أي أُمقر ُمـ ؿم٠مهن٤م اًمت٠مصمػم ذم ؾمػم اًمٕمداًم٦م طمتك شمتقومر اًمْمامٟم٤مت

واعمت٘م٤مولم ذم حم٤ميمٛم٦م قم٤مدًم٦م أُم٤مم ىم٤موٞمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕمل ومال جيقز حم٤ميمٛمتٝمؿ قمغم 

 صٗمح٤مت اجلرائد اًمري٤موٞم٦م ىمٌؾ طمٙمؿ اًم٘مْم٤مء.

 يمؿ اًمني٦م أو اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمتل دمرهي٤م االُمتٜم٤مع قمـ ٟمنم أٟم٤ٌمء ضمٚم٤ًمت اعمح٤م

 األٟمدي٦م واالحت٤مدي٤مت اًمري٤موٞم٦م ًمٌٕمض األومراد ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض.

وي٘مّمد سمف اعم١ًموًمٞم٤مت اًمتل ي٘مٌؾ  :للاحفي الريلضي دتملعياجللنب اال -5-0

٦م دم٤مهٝم٤م واًمتل ضمتامقمٞماًمّمحٗمل اًمري٤ميض ـمقاقمٞم٦م االًمتزام هب٤م إلطم٤ًمؾمف سمٛم١ًموًمٞمتف اال

 شمتٛمثؾ ذم:

  ٤م وحيؽمم ُم١ًموًمٞمتف إزاء اضمتامقمٞمأن يتٍمف اًمّمحٗمل اًمري٤ميض سمِمٙمؾ ُم١ًمول

 اًمرأي اًمٕم٤مم اًمري٤ميض وطم٘مقىمف وُمّم٤محلف.

 .اطمؽمام طم٘مقق األومراد ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض وإىمرار اًمتٕم٤مون سمٞمٜمٝمؿ 

  قمدم احلض قمغم اًمٙمراهٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م أو اًمٕمرىمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض واًمتل شمِمٙمؾ

 ٥م.حتريْم٤م قمغم اًمٕمٜمػ أو اًمتٕمّم

  االُمتٜم٤مع قمـ ٟمنم اعمقوققم٤مت اًمتل حترص قمغم اإلضمرام واالٟمحراف وحتٌذ

 اعمخدرات وُم٤م إمم ذًمؽ.

 .االًمتزام سم٤مًم٘مٞمؿ اًمري٤موٞم٦م اعم٘مٌقًم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اًمري٤ميض 

 دم٤مه اعمجتٛمع اًمري٤ميض اًمدوزم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مطمؽمام اًم٘مٞمؿ اًمتل  تفُمراقم٤مة ُم١ًموًمٞم

 يٜمص قمٚمٞمٝم٤م اعمٞمث٤مق اًمري٤ميض اًمدوزم.

 الصحفَ الرٍلضَ:حكٌل  -2

يٕمتؼم احلؼ ذم اإلقمالم سمٛمث٤مسم٦م اًمقاضمٝم٦م اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م سمداي٦م اإلقمالم ُمـ طمٞم٨م 

شمقزيع اعمٕمٚمقُم٤مت وشمٖمٓمٞم٦م األطمداث وُمٜم٤مىمِم٦م اًم٘مْم٤مي٤م، وقمٚمٞمف ُوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم هذا 

 احلؼ وأن هنتؿ عمٕمروم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف وسمٛمامرؾمتف وُم١ًموًمٞم٤مشمف.
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حلؼ ذم اإلقمالم وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مّمد ا ٓمرق عمقوقعقمٜمدُم٤م ٟمت: يف اإلعالممفًوم احلل  -2-5

سمذًمؽ طمؼ اًمٗمرد واجلامقم٦م ذم شمٚم٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت اًمّمحٞمح٦م واًمٙم٤مومٞم٦م طمقل اعمقوققم٤مت 

 .٤م ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مطمل وجم٤مالت احلٞم٤مة٤م ودوًمٞمً ٤م وإىمٚمٞمٛمٞمً واًم٘مْم٤مي٤م واألطمداث اجل٤مري٦م حمٚمٞمً 

٤مًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمإـم٤مر ُم٤م يًٛمك  احلؼ هق يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمع اًمٗمرد اًم٘مٞم٤مم سمف ذم يمذًمؽ

أي أٟمف ُمٙمٜم٦م أو ؾمٚمٓم٦م يًٜمده٤م اًم٘م٤مٟمقن إمم ؿمخص ُمٕملم يًتٓمٞمع  اًمتل يٛمٜمحٝم٤م ًمف اًم٘م٤مٟمقن،

سمٛم٘متْم٤مه٤م أن يتًٚمط قمغم رء أو ي٘متيض أداًء ُمٕمٞمٜم٤م ُمـ ؿمخص آظمر
(1)
. 

٤محلؼ ذم اإلقمالم يٙمقن ُمقضمٝم٤م إمم اجلٛمٝمقر سمٖمرض طمّمقًمف قمغم اعمٕمٚمقُم٦م ًمٚمقصقل وم

وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقيـ رأي قم٤مم طمقل ىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ختص اًمٗمئ٦م اعمًتٝمدوم٦م ألٟمف ُمـ طمؼ  إمم احل٘مٞم٘م٦م

اعمقاـمـ أن يٕمرف طم٘م٤مئؼ األُمقر وأن يت٤مسمع اظمتالف اآلراء سم٤مقمت٤ٌمر طمري٦م شمدومؼ اعمٕمٚمقُم٤مت 

ًمٙمل يِم٤مرك اعمقاـمٜمقن ومٕمال ذم ووع اًم٘مرارات واالظمتٞم٤مر  ٤مً أؾم٤مؾمٞم ٤مً ُمـ ُمّم٤مدر خمتٚمٗم٦م ذـم

 .سملم اًمٌدائؾ اعمٓمروطم٦م

ٕمرف اًمديمتقر إسمراهٞمؿ إسمراهٞمٛمل احلؼ ذم اإلقمالم قمغم أٟمف طمؼ اعمقاـمـ ذم إقمالم وي

صحٞمح حم٤ميد همػم ؿمخيص وُمقوققمل سمٕمٞمًدا قمـ اًمْمٖمقـم٤مت أو اًمتخقف أو اعمّم٤مًمح 

واألطمزاب واجلامقم٤مت اًمْم٤مهمٓم٦م واًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م
(2)
. 

 ،ويرى اًمٌٕمض أن احلؼ ذم اإلقمالم هق طمؼ اًمّمحٗمل ذم ُمٕمروم٦م األطمداث قمـ ىمرب

اًمذي يِمٛمؾ اًمٕمديد ُمـ احل٘مقق اإلقمالُمٞم٦م شمّم٤ملوهق أطمد أٟمقاع مم٤مرؾم٦م احلؼ ذم اال
(3)
. 

٤م ُمـ اإلقمالم طم٘م٤م أؾم٤مؾمٞمً  أصٌحًم٘مد : عالقة احلل يف اإلعالم حبرية اإلعالم -2-2

ًمٙمؾ إٟم٤ًمن، وم٢من  ٤مً ـمٌٞمٕمٞم ٤مً ، ذًمؽ أٟمف إذا يم٤مٟم٧م اعمٕمروم٦م طم٘م٤مقمٜمٝم كهمٜم طم٘مقق اإلٟم٤ًمن اًمتل ال

                                                           

، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م كؼال ظـ حمارضات مؼقاس تاريخ وشائؾ اإلظالماألؾمت٤مذ ومقوٞمؾ دًمٞمٚمق،  (1)

 .17/11/2006واإلقمالم، اجلزائر، 

(2) Brahim BRAHIMI, le Droit a l’Information a l’Epreuve du Parti Unique et de l’Etat 
d’Urgence, Edition SAEC,Liberté, 2002, p20. 

 .07، ص2007، دار اهلدى، اجلزائر، جرائؿ افصحاؾة دم افتؼيع اجلزائريٟمٌٞمؾ ص٘مر،  (3)
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يّمػم ذم اعم٘م٤مسمؾ احلؼ ذم اإلقمالم ُمـ وـ أهؿ ُمّم٤مدر حتّمٞمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم شمٕمد ُم

ًمف  وهتٞمئاحل٘مقق اجلقهري٦م اًمتل شمٕمزز يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن، وحتؽمم ظمٞم٤مراشمف ورهمٌتف ذم اعمٕمروم٦م، 

٦م واًمؽمسمقي٦م ضمتامقمٞمفمرووم٤م أومْمؾ ًمٚمحٞم٤مة قمغم خمتٚمػ األصٕمدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م واال

ؾم٘مػ شم٘مػ قمٜمده أو حيد ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف وًمٙمل  ، وألٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمٕمروم٦موهمػمه٤م ُمـ اعمج٤مالت

يٙمتٛمؾ هذا احلؼ يتٓمٚم٥م األُمر قمدم شم٘مٞمٞمد طمري٦م وؾم٤مئؾ اإلقمالم طمتك شمٙمقن ىم٤مدرة قمغم 

 .إؿم٤ٌمع احل٤مضم٦م واًمرهم٦ٌم ًمٚمٛمٕمروم٦م

ري٦م اًمتٕمٌػم شمٕمد ُمـ احلري٤مت األؾم٤مؾمٞم٦م ـالم أو طمـري٦م اإلقمـك أن طمـ٥م اًمٌٕمض إًمـويذه

يمام أهن٤م طمؼ أظمالىمل وذًمؽ قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ األُمر  ،اًمتل شمدقمؿ احلري٤مت األظمرى، وحتٛمٞمٝم٤م

سم٤مًمٗمٙمر، يمام أن هذه احلري٦م هل ضمزء أؾم٤مد ُمـ يمراُم٦م اإلٟم٤ًمن، إذ شمتٞمح ًمف طمري٦م اًمتٗمٙمػم 

 .واًمتٕمٌػم قمـ رأيف وهل ذط طمٞمقي ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م واًمدائٛم٦م

٤مًم٘مقاقمد اًمتل شمْمٛمـ ًمٚمّمح٤موم٦م طمريتٝم٤م هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ال شمْمٛمـ ؾمقى طمري٦م اًمٜمنم وم

أُم٤م  وهل اعمٓمٚم٥م األؾم٤مد اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف ٟمٔمري٦م احلري٦م ىمٌؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، وم٘مط،

ّمٌح ًمتسمٕمد ذًمؽ وم٘مد شمٓمقرت اًمٔمروف وأفمٝمرت مم٤مرؾم٦م هذه احلري٦م قمجزه٤م أطمٞم٤مٟم٤م 

وهذا احلؼ السمد ، قمالمصم٤ٌمت احلؼ ذم اإلإاعمٓم٤مًم٥م شمتٕمدى طمري٦م اًمٜمنم وشم١ميمد قمغم رضورة 

 فت واعمقاـمـ ذم االـمالع قمغم يمؾ ُم٤م جيري ذم وـمٜمأن يتٛمتع سمف اًمّمح٤مذم ذم مجع اعمٕمٚمقُم٤م

ٟم٘م٤مط وهل أرسمعوىمد خلّم٧م هذه اعمٓم٤مًم٥م ذم  ،وذم اًمٕم٤ممل
(1)
: 

  سمؾ جي٥م أن شمني سملم اًمٜم٤مس طمتك يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  ،اعمٕمٚمقُم٤مت وظمزهن٤م إظمٗم٤مءال جيقز

 .اجلٛمٞمع

 وال ُمٕمٜمك ًمٚمحري٦م إذا يم٤من  ،ًمٚمّمح٤مذم احلؼ ذم اًمت٘م٤مط اعمٕمٚمقُم٤مت ذم أي ُمٙم٤من يم٤من

 .هذا احلؼ همػم ُمْمٛمقن

  ًمٚمّمح٤مذم احلؼ ذم اؾمتٕمامل مجٞمع ـمرق اعمقاصالت سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م طمتك ال يّمٕم٥م

 .قمٚمٞمف ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت وإيّم٤مهل٤م إمم اعمقاـمـ ذم أطمًـ اًمٔمروف وأىمرب اآلضم٤مل

                                                           

 .45، ص1998، مرجع شابؼزهػم اطمدادن،  (1)
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 ٤م وهذا ُمٕمٜم٤مه شمٕمدد ـل يريدهـ٦م اًمتـقمالُمٞم٦م اإلـ٤مر اًمقؾمٞمٚمـل اظمتٞمـًمٚمّمح٤مذم احلؼ وم

 .ّمحػ ووضمقده٤م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمٌالداًم

ارشم٤ٌمـم٤م وصمٞم٘م٤م سمٛمدى شمقومر احلري٦م ذم اعمجتٛمع وطمري٦م  يرشمٌط قمالمحلؼ ذم اإلوقمٚمٞمف وم٢من ا

اًمٌٚمدان اًمٕمرسمٞم٦م، إال أن هذا  الؾمٞماماإلقمالم ظم٤مص٦م، وهذا ُم٤م يمٗمٚمتف دؾم٤مشمػم سمٚمدان اًمٕم٤ممل يمٚمٝم٤م 

االقمؽماف اًمدؾمتقري مل جيد ؾمامشمف ذم اًمقاىمع اعمٕم٤مش، ظم٤مص٦م أن سمٕمض هذه اًمدؾم٤مشمػم رسمٓم٧م 

)طمري٤مت اًمرأي واًمتٕمٌػم واًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم( ذم يمؾ األطمقال، سم٘مٞمقد ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ضم٤مءت ذم 

 طمًٌام يْمٌٓمٝم٤م"أو  "سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن"أو  "ذم طمدود اًم٘م٤مٟمقن"صٞم٤مهم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمثؾ 

سمنمط أال يتج٤موز طمدود "أو  "ووم٘م٤م ًمٚمنموط واألوو٤مع اًمتل سمٞمٜمّٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن"، أو  "اًم٘م٤مٟمقن

 ."ذم طمدود اًم٘م٤مٟمقن واًمٜم٘مد اًمذايت واًمٜم٘مد اًمٌٜم٤مء وامٟم٤م ًمًالُم٦م اًمٌٜم٤مء اًمقـمٜمل"أو  "اًم٘م٤مٟمقن

 األؾم٤مؾمٞم٦م طمد احل٘مققأيٕمتؼم احلؼ ذم اإلقمالم : التطور التلرخيي للحل يف اإلعالم -2-0

 شمّم٤ملطمٞم٨م ؿمٝمدت وؾم٤مئؾ اال ،زداد احلدي٨م طمقهل٤م ُمٜمذ اٟمتٝم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ماًمتل ا

ا ُمٚمحقفم٤م ؾمقاء قمغم صٕمٞمد االٟمتِم٤مر أو قمغم صٕمٞمد اجلامهػمي٦م ُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م شمٓمقرً 

وًمٙمـ وردت أول إؿم٤مرة ًمٚمحؼ ذم اإلقمالم سم٤مًمت٤مريخ ، األدوات اًمت٘مٜمٞم٦م اعمًتخدُم٦م ومٞمٝم٤م

طمٞم٨م  1789 واعمقاـمـ اًمذي أقمٚمٜمتف اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م قم٤مماحلدي٨م ذم ُمٞمث٤مق طم٘مقق اإلٟم٤ًمن 

طمري٦م شم٤ٌمدل األومٙم٤مر واآلراء هل ُمـ طم٘مقق "ُمـ اإلقمالن اعمذيمقر إمم أن  11 أؿم٤مرت اعم٤مدة

"اإلٟم٤ًمن اعمٝمٛم٦م، وًمٙمؾ ُمقاـمـ احلؼ ذم أن يتٙمٚمؿ ويٓمٌع سمّمقرة طمرة
(1)
. 

ُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة صمؿ أيمد اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن اًمذي أىمرشمف اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤م

ًمٙمؾ ؿمخص طمؼ اًمتٛمتع " واًمتل ٟمّّم٧م قمغم أن هذا احلؼ طمٞم٨م ورد ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة

ل ـف اآلراء دون ُمْم٤مي٘م٦م، وومـل اقمتٜم٤مىمـسمحري٦م اًمرأي واًمتٕمٌػم، ويِمٛمؾ هذا احلؼ طمريتف وم

 ."اًمتامس األٟم٤ٌمء واألومٙم٤مر وشمٚم٘مٞمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م إمم اآلظمريـ سم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م ودوٟمام اقمت٤ٌمر ًمٚمحدود

                                                           

 .11، ص2002، دُمٜمٝمقر، ُمٍم، حرية افصحاؾة مـ مـظقر حؼقق اإلكسانهبل اًمديـ طمًـ،  (1)
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واًمذي  1946 ديًٛمؼم 14 اعمتخذ ذم 59 وضم٤مء ذًمؽ سمٕمد ىمرار األُمؿ اعمتحدة رىمؿ

طمري٦م شمداول اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن األؾم٤مؾمٞم٦م، وهل اعمٕمٞم٤مر اًمذي "ٟمص قمغم أن 

طمري٦م اإلقمالم "وأن  "شم٘م٤مس سمف مجٞمع احلري٤مت اًمتل شمٙمرس األُمؿ اعمتحدة ضمٝمقده٤م حلاميتف

زاي٤مه٤م أن شمتقاومر ًمدهيؿ اإلرادة واًم٘مدرة قمغم قمدم إؾم٤مءة شمتٓمٚم٥م سم٤مًميورة ممـ يتٛمتٕمقن سمٛم

اؾمتٕمامهل٤م، وم٤مالًمتزام األديب سمت٘ميص احل٘م٤مئؼ دون اٟمحٞم٤مز، وٟمنم اعمٕمٚمقُم٤مت دون شمٕمٛمد، رء 

"اًم٘مقاقمد حلري٦م اإلقمالم ىطمدإيِمٙمؾ 
(1)
. 

راشؿ صمؿ شمقامم سمٕمد ذًمؽ االقمؽماف سمحري٦م اإلقمالم وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م، سمحٞم٨م شمٓمرق ًمذًمؽ 

ن اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة ىمد أقم٤مدت شم٠ميمٞمد هذه احل٘مقق ووؾمٕمتٝم٤م إ٤مئال ىم حمؿد مجال

، 1966ُمع سمٕمض اًم٘مٞمقد ذم االشمٗم٤مىمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م طمقل احل٘مقق اعمدٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم ديًٛمؼم 

قمغم أن ًمٙمؾ ومرد احلؼ ذم طمري٦م اًمتٕمٌػم سمام ذم ذًمؽ طمري٦م  20-19-18إذ ٟمّم٧م ُمقاده٤م 

ٟم٘مٚمٝم٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ احلدود ؾمقاء وٟمقع وشمٚم٘مٞمٝم٤م  يـ أاؾمتٞمٗم٤مء اعمٕمٚمقُم٤مت أو األومٙم٤مر ُم

أيم٤من ذًمؽ ؿمٗمٝمًٞم٤م أو يمت٤مسمًٞم٤م أو ُمٓمٌققًم٤م ذم صٞمٖم٦م ومٜمٞم٦م أو ُمـ ظمالل أي وؾم٤مئؾ أظمرى ُمـ 

اظمتٞم٤مره، وأن مم٤مرؾم٦م هذه احل٘مقق حتٛمؾ ُمٕمٝم٤م واضم٤ٌمت وُم١ًموًمٞم٤مت ظم٤مص٦م، وهلذا ومٛمـ 

طمدود اًم٘م٤مٟمقن، وُم٤م هق  اعمٛمٙمـ أن ختْمع ًمٌٕمض اًم٘مٞمقد اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٔمؾ حمّمقرة ذم

٤مم أو ـ٤مم اًمٕمـل واًمٜمٔمــ اًمقـمٜمـ٤مي٦م األُمـريـ، ومحـ٦م اآلظمـؽمام طم٘مقق وؾمٛمٕمـرضوري الطم

األظمالىمٞم٤مت اًمٕم٤مُم٦م
(2)
. 

 قمـ إدراك أمهٞم٦م احلؼ ذم اإلقمالم سمام يتْمٛمـ ُمـ لمهم٤مئٌ ، ومٚمؿ يٙمقٟمقااًمٕمرب أُم٤م

ة ُمٜمٝم٤م واقمت٤ٌمر ذًمؽ رضورة احلري٦م ذم احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت وطمري٦م شمداوهل٤م واالؾمتٗم٤مد

طم٘م٤م ًمٙمؾ ومرد ذم اعمجتٛمع وطمؼ اًمٗمرد ذم طمري٦م اًمتٕمٌػم، وذم أن يٕمٚمؿ وُيٕمٚمؿ، وذم مح٤مي٦م 

ظمّمقصٞمتف وطمريمتف، وطم٘مف ذم االضمتامع، واالٟمتٗم٤مع سمٛمقارد اعمٕمٚمقُم٤مت وطمؼ اعم١مؾم٤ًمت 

                                                           

، ُمريمز مح٤مي٦م وطمري٦م أصقات خمـقؿة دراشة دم افتؼيعات اإلظالمقة افعربقةم حمٛمد طمًـ وآظمرون، قمّم٤م (1)

 .19، ص2005اًمّمحٗمٞملم، األردن، 

 .37، ص2015، مرجع شابؼـمٞمٌل قمامر،  (2)
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 اإلقمالُمٞم٦م ذم االٟمتٗم٤مع سمٛمقارد اعمٕمٚمقُم٤مت وطمري٦م اًمتٕمٌػم، و ذم اًمٜمنم وطمري٦م احلريم٦م، وقمغم

اًمٜمٓم٤مق اًمدوزم، طمؼ يمؾ اًمدول ذم أن شمٕمٚمؿ، وذم وامن اًمتدومؼ احلر واعمتقازن ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت، 

 .وذم مح٤مي٦م ذاشمٞمتٝم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م

ذم اًمقـمـ اًمٕمريب  شمّم٤ملوىمد أيمدت ذًمؽ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمدراؾم٦م ىمْم٤مي٤م اإلقمالم واال

واجلامقم٤مت  يٕمٜمل طمؼ االٟمتٗم٤مع، وطمؼ اعمِم٤مريم٦م جلٛمٞمع األومراد" شمّم٤ملطمٞم٨م رأت أن ُمٕمٜمك اال

أو االىمتّم٤مدي أو اًمث٘م٤مذم، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ  ضمتامقملواًمتٜمٔمٞمامت، ُمٝمام يم٤من ُمًتقاه٤م اال

وُمقارد  شمّم٤ملاجلٜمس أو اًمٚمٖم٦م أو اًمديـ أو ُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم ذم االٟمتٗم٤مع سمقؾم٤مئؾ اال

ٞم٦م، شمّم٤مًماعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ٟمحق ُمتقازن، وحت٘مٞمؼ أيمؼم ىمدر ُمـ اعمِم٤مريم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اال

٦م اعمختٚمٗم٦م قمغم جمرد اًمتٚم٘مل ًمٚمقؾم٤مئؾ ضمتامقمٞمي٘متٍم دور األومراد واًمٗمئ٤مت االسمحٞم٨م ال 

 ."٤ماإلقمالُمٞم٦م، سمؾ يٛمتد ًمتتحقل إمم اعمِم٤مريم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ذم اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٗمٞمذ أيًْم 

ك ـؾ اًمتل أّدت إًمـر اًمٕمقاُمـ٤مال طمّمــ إمجـٛمٙمي: عوامل ظًور احلل يف اإلعالم -2-0

 فمٝمقر احلؼ ذم اإلقمالم يمام يكم:

 ذم اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م اًمتل يم٤من ؿمٕم٤مره٤م احلري٦م  ـ٤مً تجًد أؾم٤مؾمشمو مؾ تارخيقة:ظقا

واعم٤ًمواة ًمٙمؾ ومرد، ويمذا اًمٙمت٤مسم٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٍم قمغم طمري٦م اًمٗمرد 

 اعمٛمٜمقطم٦م ًمٚمجٛمٞمع دون اؾمتثٜم٤مءات أو متٞمٞمز.

 :شمٔمٝمر ُمـ ظمالل شمٓمقر اًمدول وشمرؾمٞمخ وضمقده٤م اًمذي ضمًد ُمـ  ظقامؾ شقاشقة

ظمالل إجي٤مد دؾم٤مشمػم وىمقاٟملم يم٤مٟم٧م ذم شمٖمػم دائؿ هبدف اًمتٙمٞمػ واعمٕمٓمٞم٤مت 

احل٤مصٚم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت وإجي٤مد إـم٤مر ىم٤مٟمقين ًمٙمؾ ذي طمؼ
(1)
. 

 :شمتٛمثؾ ذم شمٓمقر اًمت٘مٜمٞم٤مت اًمتل ال شمٕمؽمف سم٤محلدود اجلٖمراومٞم٦م وال  ظقامؾ تؼـقة

ؾمٛمح ًمألومراد سم٤مًمقصقل إمم اعمٕمٚمقُم٤مت دون احل٤مضم٦م إمم إـم٤مر ىم٤مٟمقين  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، مم٤م

 ُمٜمٔمؿ.
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201 

واٟمٓمالىم٤م ُمـ ُمٌدأ احلؼ ذم اإلقمالم، وم٢من احلد األدٟمك ُمـ ُمٕم٤ميػم األداء اًمتل شمؽمضمؿ 

هذا اعمٌدأ ًمدى ووع شمنميع ؿم٤مُمؾ هل٤م حيتقى قمغم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م
(1)
: 

 اجلرائد الؾمٞمام اًمري٤موٞم٦م ُمٜمٝم٤م.إىمرار احلؼ اًمٙم٤مُمؾ همػم اعم٘مٞمد ذم إصدار ومتٚمؽ  -5

اًمٜمص ساطم٦م قمغم أن اًمتنميع اًمدوزم حل٘مقق اإلٟم٤ًمن هق ضمزء ال يتجزأ ُمـ  -2

 اًمتنميع اًمِم٤مُمؾ ًمٚمّمح٤موم٦م.

 ت.ـآاحل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم األضمر واإلقم٤مٟم٤مت واعمٙم٤موم -0

اًمٜمص يٍمح قمغم أن ٟم٘مد ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م واعمقفمٗملم اًمٕمٛمقُمٞملم واًمِمخّمٞم٤مت  -0

ُم٤م اؾمت٘مرت قمٚمٞمف اًمت٘م٤مًمٞمد اعمرقمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت يم٤مًم٘مذف  ُمت٤مح دون ىمٞمد ؾمقى

 واًمتِمٝمػم وٟمحقمه٤م.

إًمزاُمٞم٦م طمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ذم احلّمقل قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ُمّم٤مدره٤م وظم٤مص٦م  -1

 اًمرؾمٛمٞم٦م ُمٜمٝم٤م.

 احلٔمر اًمت٤مم ًمٕم٘مقسم٦م احلٌس ذم ُم٤م يًٛمك سمجرائؿ اًم٘مذف واًمٜمنم قمٛمقًُم٤م. -2

ٓمٌققم٤مت إال ذم طمدود ىمقاقمد اإلسم٤مطم٦م طمري٦م شمداول اجلرائد سمام ومٞمٝم٤م اًمري٤موٞم٦م واعم -3

 اعمنموقم٦م.

ن طمؼ اإلقمالم ُمٙمٗمقل وهق ُم٤م ي٘مرره اًمدؾمتقر إأُم٤م ذم اجلزائر، ومٞمٛمٙمـ اًم٘مقل 

 38، سمحٞم٨م شمٜمص اعم٤مدة 63-41-38ذم ُمقاده  1996ٟمقومٛمؼم  28اجلزائري اًمّم٤مدر ذم 

ي قمغم أن طمري٦م االسمتٙم٤مر اًمٗمٙمري واًمٕمٚمٛمل ُمْمٛمقٟم٦م ًمٚمٛمقاـمٜملم وال جيقز طمجز أ فُمٜم

ىمْم٤مئل،  ُمٓمٌقع أو شمًجٞمؾ أو أي وؾمٞمٚم٦م أظمرى ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٌٚمٞمغ واإلقمالم إال سمٛم٘مت٣م أُمر

، ًمٚمٛمقاـمـُمْمٛمقٟم٦م  ُم٤م ٟمّمف أن طمري٤مت اًمتٕمٌػم وإٟمِم٤مء اجلٛمٕمٞم٤مت واالضمتامع 41ودمد ذم اعم٤مدة 

ُمٜمف أن يامرس يمؾ واطمد طمري٤مشمف ذم إـم٤مر احل٘مقق اعمٕمؽمف هب٤م ًمٚمٖمػم  63سمٞمٜمام أوردت اعم٤مدة 

                                                           

 .24، ص2002، مرجع شابؼهبل اًمديـ طمًـ،  (1)
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تقر، الؾمٞمام اطمؽمام احلؼ ذم اًمنمف وؾمػم احلٞم٤مة اخل٤مص٦م، ومح٤مي٦م األهة واًمِمٌٞم٦ٌم ذم اًمدؾم

واًمٓمٗمقًم٦م
(1)
. 

واعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف هق أن أقمغم ىم٤مٟمقن وأؾمامه هق اًمدؾمتقر، وقمغم اًمدوًم٦م سمجٛمٞمع ؾمٚمٓم٤مهت٤م 

اخلْمقع عمٌدأ ؾمٞم٤مدة اًمدؾمتقر وسم٤مًمت٤مزم وامن طمري٦م اعمامرؾم٦م اإلقمالُمٞم٦م، وهق ُم٤م شمرضمؿ ذم 

اًمتل شم٘مر هبذا احلؼ ُمـ ظمالل مم٤مرؾم٦م  12/05 اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىم٤مٟمقن اإلقمالم اجلزائر ذم

ٟمِم٤مط اإلقمالم سمحري٦م ذم إـم٤مر أطمٙم٤مم هذا اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي واًمتنميع واًمتٜمٔمٞمؿ اعمٕمٛمقل 

هبام، ُم٤م ٟمجده أيًْم٤م ذم اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م اًمتل شمٜمص سم٠من شمْمٛمـ أٟمِمٓم٦م اإلقمالم قمغم وضمف 

م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤مع اًمٕمٛمقُمل، واًمتل شمٜمِمئٝم٤م هٞمئ٤مت اخلّمقص قمـ ـمريؼ وؾم٤مئؾ اإلقمال

قمٛمقُمٞم٦م، ووؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتل شمٜمِمئٝم٤م األطمزاب واجلٛمٕمٞم٤مت، ووؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمتل 

٤مهل٤م ـٚمؽ رأؾمٛمــري، ويٛمتــ٤مٟمقن اجلزائـقن ًمٚم٘مـــ خيْمٕمـيٜمِمئٝم٤م األؿمخ٤مص اعمٕمٜمقيقن اًمذي

أؿمخ٤مص ـمٌٞمٕمٞمقن
(2)
. 

ن احلؼ ذم اإلقمالم هق ُمـ احل٘مقق إ: الريلضيأيمية وأبعلد احلل يف اإلعالم  -2-5

٤م قمغم طم٘مقق ُمٜمٝم٤م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شم١مصمر ؾمٚمًٌ  اإلٟم٘م٤مصاألصٞمٚم٦م اًمتل ي١مدي همٞم٤مهب٤م أو 

، ٗم٘مدان اعمجتٛمع ألهؿ ُم٘مقُم٤مت سمٜم٤مئف وشمٓمقرهيماألومراد واجلامقم٤مت ذم أوضمف ُمتٕمددة 

٤مهر همٞم٤مب اًمققمل سم٠ممهٞم٦م سمرز ُمٔمإٔمٛمٚمٞم٤مت شمِمقيف وىمٚم٥م احل٘م٤مئؼ وحتريٗمٝم٤م وإظمٗم٤مئٝم٤م ُمـ وم

ذم  ي١مدي إمم اًم٘مٞم٤مم سم٤مؾمتٜمت٤مضم٤مت ظم٤مـمئ٦م واًمذي ٤مجلٝمؾ سمام جيرياًمري٤ميض، يم اإلقمالم ذم احلؼ

وشمراضمع اًمرأي اًمٕم٤مم  ؿوشم٘مديًٝم ١ًموًملم قمٜمٝم٤مًمٞمف اعم٠ميمام ي١مدي إمم شم ُمقاوٞمع اًمري٤مو٦م

طمؼ اًمٗمرد  وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مّمد سمذًمؽ اًمري٤ميض ٜم٤م ًمٚمحؼ ذم اإلقمالمشمٓمرىمقمٜمد  فٟم٢مسم٤مًمت٤مزم وم، واعمًتٜمػم

اًمّمحٞمح٦م واًمٙم٤مومٞم٦م طمقل اعمقوققم٤مت واًم٘مْم٤مي٤م  اًمري٤موٞم٦م واجلامقم٦م ذم شمٚم٘مل اعمٕمٚمقُم٤مت

 ،اطمل وجم٤مالت احلٞم٤مةق٤م وذم خمتٚمػ ٟم٤م ودوًمٞمً ٤م وإىمٚمٞمٛمٞمً اجل٤مري٦م حمٚمٞمً  اًمري٤موٞم٦م واألطمداث

                                                           

 .100، ص2005، مرجع شابؼقمّم٤مم حمٛمد طمًـ وآظمرون،  (1)

 ، اعمتٕمٚمؼ سم٤مإلقمالم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.05-12اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمْمقي رىمؿ:  (2)
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وهق ُم٤م يٕمٜمل رضورة شمقومر قمٜمٍمي اًمّمدق ذم اعمٕمٚمقُم٤مت اعم٘مدُم٦م واًمٙمٗم٤مي٦م سمٛمٕمٜمك االيمتامل 

واًمدىم٦م دون طمذف أو شمِمقيف أو إو٤موم٦م أو إحي٤مء وذًمؽ سم٘مّمد إطمداث وٖمط ٟمٗمز  واًمتٜمقع

 .ُمٕمٞمٜم٦م ورومض أظمرى ري٤موٞم٦م سم٤مدم٤مه شمٌٜمل ُمقاىمػ

هق واألول  ـ،ي  سمٕمد اًمري٤ميض ٚمحؼ ذم اإلقمالمًمن أ قمغم شمّم٤مليتٗمؼ قمٚمامء اإلقمالم واال

سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمث٤مين هق احلؼ ذم اإلقمالم  اجلٛمٝمقر اًمري٤ميض، طمؼ اإلقمالم اًمذي يتٛمتع سمف

 ًمـ حيّمؾ قمغم اًمري٤ميض ن اًم٘م٤مرئ٤مًمث٤مين يًٌؼ األول وذًمؽ ألوم اًمري٤ميض، ًمٚمّمحٗمل

سم٤محلّمقل قمٚمٞمٝم٤م صمؿ قمروٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُمـ صمؿ  اًمري٤ميض اعمٕمٚمقُم٤مت إال ٟمتٞمج٦م ىمٞم٤مم اًمّمحٗمل

 :يم٤مآليت مه٤مو ،قمغم سمٕمديـ أؾم٤مؾملم ٌٜمكي اًمري٤ميض ن احلؼ ذم اإلقمالم٢موم

 ذ ال يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ طمؼ يم٤مُمؾ ًمٚمجٛمٝمقرإ :تصالحؼ افؼائؿ باالافبعد األول: 

 ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم شمّم٤ملذم اإلقمالم دون إشم٤مطم٦م هذا احلؼ أوال ًمٚم٘م٤مئؿ سم٤مال اًمري٤ميض

قمغم اظمتالف وشمٜمقع ادم٤مه٤مهت٤م وختّمّم٤مهت٤م، ويِمتٛمؾ هذا احلؼ سمدوره قمغم ؿم٘ملم  اًمري٤موٞم٦م

 :اصمٜملم

 ّم٤مدر اعم٤ٌمذة ـمالع قمغم اًمقصم٤مئؼ، واًمقصقل إمم اعمذم اال شمّم٤ملطمؼ اًم٘م٤مئؿ سم٤مال

وهمػم اعم٤ٌمذة ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت واًمٌٞم٤مٟم٤مت سمدون أي٦م قمراىمٞمؾ، وطمّمقًمف قمـ إضم٤مسم٤مت 

ـ ـ٤ًمر قمـلم، واالؾمتٗمـُمٕم لـري٤مو دثـ٦م سمحـ٤مؤالت اعمتٕمٚم٘مـؾ اًمتًــ يمـ٦م قمـيم٤مُمٚم

ل اًمتٜم٘مؾ سمٛمٜمٓمٚمؼ احلري٦م، وُم٘م٤مسمٚم٦م ـ٘مف يمذًمؽ ومـاعمختٚمٗم٦م، وطم اًمري٤موٞم٦م اًم٘مْم٤مي٤م

قل ُمٜمٝمؿ قمغم إضم٤مسم٤مت ؿم٤مومٞم٦م ـقد، واحلّمــىمٞم اعم١ًموًملم، واًمتحدث إًمٞمٝمؿ سمدون

ل اعمٜم٤موم٤ًمت اًمري٤موٞم٦م ـومقر ـري٤مت األُمـرض اإلطم٤مـم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سمٛمجــوواومٞم٦م سمٖم

، ، وشمٙمقيـ صقرة طم٘مٞم٘مٞم٦م وُمقوققمٞم٦م قمام جيري سمدون شمِمقيفواًمتحْمػمات هل٤م

ًمٚمحّمقل قمغم  اًمري٤موٞملم ٗمتح ُمّم٤مدر األٟم٤ٌمء وإشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م ًمٚمّمحٗمٞملموم

قمغم اًمقوم٤مء سمحؼ  اًمري٤موٞم٦م ٙمؾ يمٌػم ذم زي٤مدة ىمدرة اًمّمح٤موم٦مهؿ سمِم٤ماعمٕمٚمقُم٤مت يً

 .ذم اعمٕمروم٦م اًمري٤موٞم٦م اجلامهػم
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 واآلراء  اًمري٤موٞم٦م ذم سم٨م وإذاقم٦م وٟمنم اعمٕمٚمقُم٤مت واألٟم٤ٌمء شمّم٤ملطمؼ اًم٘م٤مئؿ سم٤مال

اًمري٤موٞم٦م  ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤ميض وشمٗم٤مصٞمؾ األطمداث ًمٚمجٛمٝمقر

دون شمدظمؾ ُمـ أي٦م ضمٝم٦م  أو إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمرئٞم٦م وأُمًٛمققم٦م  وأُم٘مروءة  ؾمقاء أيم٤مٟم٧م

، أو احلٌس أو ىم٤مًم٦ميم٤مٟم٧م ودون أن يٕمّروف ذًمؽ ًمٚمتٝمديد أو ًمٚمتخقيػ أو اإل

 .إي٘م٤مف ُمرشمٌف، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سمِمٙمؾ سيح أو سم٤مهلٛمز واإلحي٤مء

ال يتقىمػ قمٜمد اًمقصقل إمم ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت  شمّم٤ملوسم٤مًمت٤مزم وم٢من طمؼ اًم٘م٤مئؿ سم٤مال

ـمالع قمغم اًمقصم٤مئؼ واعمًتٜمدات واالؾمتٗم٤ًمر قمـ أي ر واالواحلّمقل قمغم األٟم٤ٌمء واألظم٤ٌم

ٟم٘مص أو همٛمقض حيٞمط هب٤م، سمؾ يٛمتد سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمؾ ذًمؽ إمم احلؼ ذم ٟم٘مؾ وإيّم٤مل شمٚمؽ 

أطمد أريم٤مٟمف  اًمري٤ميض ، وإذا مل يتح ذًمؽ يٗم٘مد طمؼ اإلقمالماًمري٤ميضاألطمداث إمم اجلٛمٝمقر 

 .ٝمٛم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤ماعم

اًمذي شمتقضمف إًمٞمف وؾم٤مئؾ  اًمري٤ميض وي٘مّمد سم٤معمتٚم٘مل اجلٛمٝمقر :حؼ ادتؾؼلافبعد افثاين: 

، واًمذي سمدوٟمف اًمري٤موٞم٦م، وهق اهلدف اًمٜمٝم٤مئل ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اإلقمالُمٞم٦م اًمري٤موٞم٦ماإلقمالم 

وم٢مذا مل شمّمؾ  شمّم٤ملختتٗمل أي٦م أمهٞم٦م ًمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ، ويٕمتؼم اعمتٚم٘مل أهؿ طمٚم٘م٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اال

وشمتٕمدد أوضمف طم٘مقق ، ويم٠مٟمف يتحدث إمم ٟمٗمًفإمم اعمتٚم٘مل يّمٌح  شمّم٤ملرؾم٤مًم٦م اًم٘م٤مئؿ سم٤مال

 :اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمتٚم٘مل، طمٞم٨م شمِمٛمؾ

اخل٤مص٦م سم٤مألظم٤ٌمر واعمٕمٚمقُم٤مت واألومٙم٤مر  اًمري٤موٞم٦م احلؼ ذم أن شمزوده وؾم٤مئؾ اإلقمالم - أ

وُم٤م يرهم٥م ومٞمف، يمام أٟمف يِمٛمؾ يمذًمؽ  هيٛمف طمداث قمـ يمؾ ُم٤م، وشمٗم٤مصٞمؾ األسم٤مًمري٤مو٦م

دون ُمْم٤مي٘م٦م أو ُمراىم٦ٌم أو ُمّم٤مدرة ًمتٚمؽ  اًمري٤موٞم٦م طمؼ اًمتٕمرض ًمقؾم٤مئؾ اإلقمالم

 يم٤من. اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أي ـمرف

واًمتخٓمٞمط هل٤م،  اًمري٤موٞم٦م احلؼ ذم اعمِم٤مريم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م ذم ووع اًمًٞم٤مؾم٤مت اإلقمالُمٞم٦م  - ب

وُمراىم٦ٌم شمٜمٗمٞمذ شمٚمؽ اًمًٞم٤مؾم٤مت سمحٞم٨م ال ي٘متٍم دور اجلٛمٝمقر اعمتٚم٘مل قمغم اؾمت٘م٤ٌمل 

، سمؾ يٛمتد إمم اعم٤ًممه٦م ذم رؾمؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت وم٘مط سمِمٙمؾ ؾمٚمٌلاًمري٤موٞم٦م  اعمٕمٚمقُم٤مت
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وذًمؽ يمٚمف هبدف زي٤مدة درضم٦م طمجؿ اعمِم٤مريم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اجلامهػمي٦م ذم صٜمع وشمٜمٗمٞمذ 

 اًمري٤موٞم٦م. اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م

قمغم  شمّم٤ملاًمري٤ميض، سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن وؾم٤مئؾ اال شمّم٤ملاحلؼ ذم االٟمتٗم٤مع سمٛمقارد اال

وال شمٙمقن طمٙمًرا قمغم اًمٜمخ٦ٌم اًمري٤موٞم٦م،  اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م ُمت٤مطم٦م أُم٤مم مجٞمع أومراد اعمجتٛمع،

أو قمغم ذائح ُمٕمٞمٜم٦م دون همػمه٤م، يم٠من شمٙمقن ُمت٤مطم٦م ألهؾ اعمدن دون ؾمٙم٤من األري٤مف 

واًم٘مرى اًمٌٕمٞمدة ُمثال، يمام ال يٜمٌٖمل أن شمريمز قمغم ومئ٤مت ُمٕمٞمٜم٦م وهتٛمؾ ومئ٤مت أظمرى، يم٠من 

ٞم٦م ذم اعمًتقي٤مت شمٙمقن ُمت٤مطم٦م ًمالقمٌل اعمٜمتخ٤ٌمت اًمقـمٜمٞم٦م األومم وهمػم ُمت٤مطم٦م ًمألٟمدي٦م اًمري٤مو

 اًمدٟمٞم٤م.

هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمتل شمٓمرىم٧م إمم  نإ: نظريلت احلل يف اإلعالم -2-2

 احلؼ ذم اإلقمالم، ٟمذيمر ُمـ أمهٝم٤م:

شمٕمد ٟمٔمري٦م اًمًٚمٓم٦م ُمـ أىمدم اًمٜمٔمري٤مت ذم اإلقمالم، وم٘مد فمٝمرت ذم  كظرية افسؾطة:

ٙمقُم٤مت اًمديمت٤مشمقري٦م أواظمر قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ُم٤ٌمذة سمٕمد اظمؽماع اًمٓم٤ٌمقم٦م، وىمد اؾمتٖمٚم٧م احل

واالؾمتٌدادي٦م اًمتل ال شم١مُمـ سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًم٘مٞم٤مدة اجلامقمٞم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م إذ قمدت اإلقمالم 

 ُمٚمٙم٤م ًمٚمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م ُمـ ظمالل ُم٤م شمريد أن متٚمٞمف قمغم اًمِمٕم٥م.

فمٝمرت هذه اًمٜمٔمري٦م ذم أوروسم٤م وأُمريٙم٤م، ومٝمذه اًمٜمٔمري٦م شمٜمٔمر إمم  افـظرية افؾقزافقة:

 يٕمد خمٚمقىم٤م شم٤مسمًٕم٤م، هن٤م شمرى سم٠من اإلٟم٤ًمن ملإة خم٤مًمٗم٦م ًمٜمٔمري٦م اًمًٚمٓم٦م، إذ اإلٟم٤ًمن واًمدوًم٦م ٟمٔمر

ٞم٤من ـف يمـ٤م ي٘ميض أن ي٘م٤مد ويقضمف، سمؾ إن اإلٟم٤ًمن ًمـك ٟمٗمًف، ممـك االقمتامد قمٚمـقمٚم وهمػم ىم٤مدر

ق هيدف إمم ُمٕمروم٦م ـقاب واخلٓم٠م وهــ اًمّمـٞمز سمٞمــ اًمتٛمٞمـٜمف ُمـ٦م متٙمـدرة ذهٜمٞمـُمًت٘مؾ وُم٘م

طمٞمدة عمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م شمٙمقن سمؽمك اآلراء شمتّم٤مرع وشمتٜم٤مومس سمحري٦م، احل٘مٞم٘م٦م، واًمٓمري٘م٦م اًمق

وجي٥م أن شمت٤مح ًمٙمؾ ومرد  اًمٗمرص٦م ًمٞم٘مقل ُم٤م ذم ذهٜمف سمحري٦م قمغم ذط أن يقومر ًمٖمػمه ومرص٦م 

 ُمتٙم٤مومئ٦م واظمتٞم٤مر اًمرأي اًمذي يًقد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م.
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ـمٌ٘م٧م هذه اًمٜمٔمري٦م ذم االحت٤مد اًمًقومٞمتل ؾم٤مسم٘م٤م وسمٕمض اًمدول  افـظرية االصساـقة:

يديقًمقضمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م أؾم٤مؾًم٤م أن يديقًمقضمٞم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ األأاالؿمؽمايمٞم٦م، إذ شمرى 

احل٘مٞم٘م٦م جي٥م أن شمٙمقن اطمتٙم٤مًرا ذم يد اًمًٚمٓم٦م، واًمًٚمٓم٦م حمّمقرة ذم يد احلزب اًمقاطمد 

)احلزب اًمِمٞمققمل( واًمّمح٤موم٦م جي٥م أن يٛمكم قمٚمٞمٝم٤م هذا احلزب يمؾ ُمقاىمٗمف وُمقاوٞمٕمف، 

٦م ذم ظمدُم٤مت ضمتامقمٞمـ ٟمٔمري٦م اًمًٚمٓم٦م ذم أهن٤م هتدف إمم اًمٕمٜم٤مي٦م االوختتٚمػ هذه اًمٜمٔمري٦م قم

ن اًمّمح٤موم٦م ضمزء ال يتجزأ ُمـ ضمٝم٤مز اًمدوًم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م، وم٤مًمّمح٤موم٦م ال يٛمٚمٙمٝم٤م إاعمجتٛمع، إذ 

 األومراد، سمؾ متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م ويديره٤م احلزب اًمِمٞمققمل.

اًم٘مرن  ٤مت ُمـٞمفمٝمرت هذه اًمٜمٔمري٦م ذم أواظمر اًمًٌٕمٞمٜم ة:جتامظقكظرية ادسموفقة اال

اعم٤ميض ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م سمٕمد أن أصٌح٧م أهمٚم٥م وؾم٤مئؾ اإلقمالم وظم٤مص٦م 

اًمّمح٤موم٦م، ُم١مؾم٤ًمت رأؾمامًمٞم٦م وخٛم٦م شم٤مسمٕم٦م عمجٛمققم٦م أؿمخ٤مص يرشمٌٓمقن سم٤محلٙمقُم٦م ُمـ 

ظمالل اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمامزم، وهبذا شمٙمقن اًمّمح٤موم٦م ىمد ظمْمٕم٧م ًمت٠مصمػمات اًمًٚمٓم٦م صم٤مٟمٞم٦م، األُمر 

لم ذم اًمقالي٤مت ضمتامقمٞم٦م ورضم٤مل األقمامل واعمّمٚمحلم االاًمذي دومع اعمٝمتٛملم سم٤مًمّمح٤موم

اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م، اًمذيـ قمؼّموا قمـ خم٤موومٝمؿ ُمـ هذه اًمٔم٤مهرة، إمم شمٙمقيـ جلٜم٦م طمري٦م 

، "إن ًمؽ طمري٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم١ًموًمٞم٦م"اإلقمالم واًمّمح٤موم٦م، طمٞم٨م رومٕم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م ؿمٕم٤مر: 

شمّمحٞمح وطم٤مًم٦م اًمّمح٤موم٦م وـم٤مًم٧ٌم اًمٚمجٜم٦م سم٢مٟمِم٤مء هٞمئ٦م اظمتٞم٤مري٦م ًمإلذاف قمغم شم٘مٞمٞمؿ 

اظمتالالهت٤م، وإسمراز ُم٤م خيدم ُمٜمٝم٤م اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، وقمٚمٞمف وم٘مد أصٌح٧م اًمٜمٔمري٦م اجلديدة 

٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ضمتامقمٞمشمريمز أؾم٤مؾًم٤م قمغم اعم١ًموًمٞم٦م، إذ شمرى هذه اًمٜمٔمري٦م أن ُم١ًموًمٞم٦م اًمتٜمِمئ٦م اال

 هل ُم١ًموًمٞم٦م اًمّمحٗمل ٟمٗمًف.

الم سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اعمٕمقىم٤مت اًمتل يتٕمثر احلؼ ذم اإلقم: معوقلت احلل يف اإلعالم -2-3

 حتقل دون شمٙمريس ُم٤ٌمدئ طمري٦م اإلقمالم، ٟمذيمر ُمـ أمهٝم٤م:

 .)وضمقد اظمتالف سملم ٟمٔمري٤مت اإلقمالم )اًمًٚمٓمقي٦م، اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م واالؿمؽمايمٞم٦م 

  شم٘مٞمٞمد اًمّمح٤موم٦م ذم ؿمٙمؾ ىمقاٟملم ُمٜمٔمٛم٦م هل٤م، وذم ؿمٙمؾ رىم٤مسم٦م شمٗمرض قمغم اًمّمحػ

 يديقًمقضمٞم٦م.ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واأل
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 ّمح٤موم٦م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م إمم صح٤موم٦م حتت٤مج إمم اؾمتخدام اآلالت اًمٙمثػمة حتقل اًم

٤م ٟمت٩م قمٜمٝم٤م حتٙمؿ اًمرأؾمامًمٞم٦م ممواعمٕم٘مدة واعمرشمٗمٕم٦م اًمًٕمر ُمـ أضمؾ إصدار اجلريدة، 

 ذم صٜم٤مقم٦م اًمّمحػ واإلذاقم٦م واًمًٞمٜمام.

  اطمتٙم٤مر اًمدقم٤مي٦م قمغم اإلقمالم إذ أصٌح هذا األظمػم يٛمٜمع ُمـ شم٠مدي٦م وفمٞمٗمتف ومْمال

 حترُمف طمرُم٤مًٟم٤م شم٤مًُم٤م ُمـ مم٤مرؾم٦م طمٞم٤مشمف.قمغم أهن٤م 

  فمٝمقر طم٤مالت اًمتٙمتالت اًمّمحٗمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٖمريب، طمٞم٨م اؾمتٓم٤مقم٧م هذه

 اًمتٙمتالت إقم٤مىم٦م طمري٦م اًمتٕمٌػم ذم اًمٌٚمدان اًمتل شمّمدر ومٞمٝم٤م.

شمِمٝمد اًم٤ًمطم٦م اإلقمالُمٞم٦م : الاحلفة اجلسائرية املعلصرة واحلل يف اإلعالم -2-4

 اعمج٤مل اإلقمالُمل، يمام شمٕمٞمش اًمّمح٤موم٦م اجلزائري٦م ه٤مُمًِم٤م اًمقـمٜمٞم٦م ُم١مظمًرا شمٜمققًم٤م يمٌػًما ذم

وخاًم ُمـ احلري٦م يٕمد األول ُمـ ٟمققمف ذم اًمقـمـ اًمٕمريب، وًمٕمؾ ظمػم دًمٞمؾ قمغم االهتامم 

اًمذي شمقًمٞمف اجلزائر حلري٦م اًمرأي واًمتٕمٌػم هق قمدد اعمٜم٤مسمر اإلقمالُمٞم٦م طم٤مًمًٞم٤م، إذ وصؾ قمدد 

أؾمٌققمٞم٦م، أيـ وصٗمٝم٤م اًمٕمديد ُمـ صحٞمٗم٦م يقُمٞم٦م و 100هذه األظمػمة إمم أزيد ُمـ 

اإلقمالُمٞملم سم٤مًمرائدة ذم هذا اعمج٤مل، والؾمتٙمامل هذه اًمري٤مدة أشمٞمح٧م اًمٗمرص٦م أيًْم٤م 

ج٤مل اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي ًمٚمٕمديد ُمـ اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ذات اعمْمٛمقن اعمًمٚمتج٤مرب ذم 

٤مٟمقن ٘ماًماجلزائري، إذ يٕمتؼم هذا اعمٞمدان اعم٤مدة اخل٤مم اًمتل شمٜمتٔمر دمًٞمد شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ُمـ ظمالل 

اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي اجلديد، وهذا ُمـ أضمؾ إشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ ُمـ أضمؾ إقمٓم٤مء دومع 

ىمقي ًم٘مٓم٤مع اإلقمالم ذم اجلزائر، إذ يٕمتؼم هذا اعمج٤مل ُمـ سملم اعمٞم٤مديـ اًمتل يقًمٞمٝم٤م رئٞمس 

أيمتقسمر ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م يمٕمٞمد وـمٜمل حلري٦م  22اجلٛمٝمقري٦م اهتامًُم٤م يمٌػًما، سمٕمدُم٤م ظمّمص يقم 

ومخ٤مُم٦م رئٞمس اجلٛمٝمقري٦م اجلزائري٦م اًمًٞمد قمٌد اًمٕمزيز سمقشمٗمٚمٞم٘م٦م ذم رؾم٤مًم٦م  اًمّمح٤موم٦م، وىمد أيمد

، أن اظمتٞم٤مر يقم وـمٜمل ًمإلقمالم اجلزائري 2013سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمٕم٤معمل ًمٚمّمح٤موم٦م ذم ُم٤مي 

ضم٤مء ٟمٔمًرا عمٙم٤مٟم٦م اًم٘مٓم٤مع ذم شمرىمٞم٦م اإلٟم٤ًمن واًمدوم٤مع قمـ ُم٘مقُم٤مت اعمجتٛمع واإلؾمٝم٤مم ذم 

أيمتقسمر ختٚمٞمًدا ًمت٤مريخ  22يقم وـمٜمل ًمٚمّمح٤موم٦م يمؾ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م، طمٞم٨م ىمرر شمرؾمٞمؿ 

سم٤مؾمؿ ضمٌٝم٦م وضمٞمش  1955أيمتقسمر  22ذم  ادؼاومة اجلزائريةصدور أول قمدد ُمـ ضمريدة 



 

208 

٤م يمٌػًما عم٤م يم٤من ًمٚمجريدة ُمـ دور ذم ُم٤ًمر اًمثقرة اجلزائري٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل، واؾمتح٤ًمٟمً 

دة شمّمدر ُمـ ـمرف ُمٜم٤موٚملم اعم٤ٌمريم٦م واعم٘م٤موُم٦م اجلزائري٦م اًمنمؾم٦م، وم٘مد يم٤مٟم٧م هذه اجلري

 ضمزائريلم ىمٌؾ أن يٙمقن جلٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل ًم٤ًمن هل٤م ُمتٛمثؾ ذم ضمريدة اعمج٤مهد.

وىمد أؿم٤مد إقمالُمٞمقن وأظمّم٤مئٞمقن سمحري٦م اًمتٕمٌػم ذم اجلزائر، وم٘مد وصٗمقا اًمتجرسم٦م 

اجلزائري٦م سم٤مًمٜمٛمقذج اًمذي ي٘متدى سمف ذم اًمقـمـ اًمٕمريب، سم٤مًمٜمٔمر إمم اهل٤مُمش اًمٙمٌػم ُمـ احلري٦م 

 ًمذي شمتٛمتع سمف ويمذا اًمٕمٜم٤مويـ اًمٕم٤مدي٦م واعمتٜمققم٦م اًمتل شمٕمرومٝم٤م اًم٤ًمطم٦م اًمقـمٜمٞم٦م.ا

وذم هذا اًمًٞم٤مق، أؿم٤مد سمحري٦م اًمتٕمٌػم واًمرأي اًمتل شمتٛمٞمز هب٤م اجلزائر، طمٞم٨م اقمتؼموه٤م 

وُمٙم٤مٟم٦م ُمٕمتؼمة، وم٤مالطمتٗم٤مل هبذا اًمٞمقم  ٤مً ُمٚمٛمقؾم ٤مً ن هٜم٤مك ُمٙمًٌإرائدة ذم اًمقـمـ اًمٕمريب، إذ 

أي واًمتٕمٌػم اًمذي شمتٛمتع سمف اجلزائر، إذ أصٌح٧م شمتٛمٞمز سم٠مزيد ُمـ ضم٤مء ًمتٙمريس طمري٦م اًمر

ٞم٦م، سمحٞم٨م أشمٞمح٧م شمٚمٞمٗمزيقٟمىمٜم٤مة  50ُمٜمؼم إقمالُمل ذم اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م وأزيد ُمـ  100

 اًمٗمرص٦م ًمٚمجٛمٞمع ُمـ أضمؾ اعم٤ًممه٦م ذم هذا اعمٞمدان.
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 المبحج الثللج

 الحزائرٍّ ّبللحلمغ فَ اإلعالن الرٍلضَ الصتمٌٍن

وزارة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل اجلزائري٦م قمغم ٟمٔم٤مم ضمديد وهٞمٙمٚم٦م ًمٕمؾ اقمتامد 

ضمديدة ذم اًمتخٓمٞمط ًمٚمتٕمٚمٞمؿ قمغم ُمًتقى اجل٤مُمٕم٦م ذم يم٤موم٦م االظمتّم٤مص٤مت، ُمٕمتٛمدة ذم ذًمؽ 

، سمحٞم٨م شمٙمقن ُمدة 2004قمغم ٟمٔم٤مم ل.م.د )ًمٞم٤ًمٟمس، ُم٤مؾمؽم، ديمتقراه قمٚمقم( ُمٜمذ ؾمٜم٦م 

( ًمٙمؾ ؾمٜم٦م أي ُم٤م يٕم٤مدل ؾمت٦م 2ؾمٞملم )اًمتٙمقيـ ذم اًمٚمٞم٤ًمٟمس صمالث ؾمٜمقات سمٛمٕمدل ؾمدا

( ؾمداؾمٞم٤مت، وذم األظمػم 4( ُم٤م يٕم٤مدل أرسمٕم٦م )2( ؾمداؾمٞم٤مت، أُم٤م اعم٤مؾمؽم ومٌٛمدة ؾمٜمتلم )6)

( 6سملم اًمًت٦م ) ( ؾمٜمقات أي ُم٤م5( ؾمٜمقات ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٛمديد خلٛم٦ًم )3اًمديمتقراه سمثالث )

ي٦م ُمٖم٤ميرة ورؤ اً ضمديد ٤مً ( ؾمداؾمٞم٤مت، سمحٞم٨م أقمٓمك هذا األظمػم ًمٚمتٙمقيـ دومٕم10) ةواًمٕمنم

قمام يم٤من قمٚمٞمف ذم اعم٤ميض هتدف إمم حتًلم ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم خمتٚمػ اعمراطمؾ، ُمـ أضمؾ وامن 

اعمٜم٤موم٦ًم ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ سمٛمج٤مالت واظمتّم٤مص٤مت خمتٚمٗم٦م ؾمٛمح٧م سمٗمتح اعمج٤مل أُم٤مم 

اًمٗمروع ُمـ أضمؾ قمروض اًمتٙمقيـ طم٥ًم احل٤مضم٦م واًميورة وهذا ُم٤م قمٙمس ُم٤م يم٤من 

اًمٚمٞم٤ًمٟمس يتٌٕمف اًمتٙمقيـ ذم اعم٤مضمًتػم ًمٞمٜمتٝمل سم٤مًمتٙمقيـ ذم ُمٕمتٛمًدا ؾم٤مسمً٘م٤م قمغم اًمتٙمقيـ ذم 

اًمديمتقراه دوًم٦م
(1)
. 

وطمتك يٛمٙمـ ًمٚمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م ُمـ أداء ُمٝمٛمتٝم٤م أو األهداف اًمتل ُووٕم٧م ُمـ 

أضمٚمٝم٤م وم٢مٟمف يٛمٙمـ االؾمتٕم٤مٟم٦م سمخرجيل ُمٕم٤مهد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمّمح٤موم٦م 

م اًمري٤ميض ُمـ ـمرف اًمٚمجٜم٦م اًمٌٞمداهمقضمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م ظم٤مص٦م سمٕمد اقمتامد ختّمص اإلقمال

اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمتٙمقيـ ذم ُمٞمدان قمٚمقم وشم٘مٜمٞم٤مت اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م ًمٚمقزارة اًمقصٞم٦م 

وإدراج سمراُم٩م وظمٓمط اًمتٙمقيـ ومٞمٝم٤م هبذه اعمٕم٤مهد ُمـ أضمؾ ومتح جم٤مل اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م 

شمتْمٛمـ ظمٓم٦م ًمٚمٓمٚم٦ٌم ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم ؿمٝم٤مدات قمٚمٞم٤م ذم اإلقمالم اًمري٤ميض، واًمتل 

اًمدراؾم٦م واعم٘م٤ميٞمس واعمقاد اًمدراؾمٞم٦م اعمٗمّّمٚم٦م واًمتل شمؿ شم٘مٜمٞمٜمٝم٤م وشمٕمديٚمٝم٤م سم٤مًمتدرج واقمتامده٤م 

 قمغم ُمًتقى اًم٘مٓمر اًمقـمٜمل واًمتل ؾمٜمقوحٝم٤م ومٞمام سمٕمد.

                                                           

 .14، ص2014، مرجع ل.م.د جتقيد افتعؾقؿ دم كظام ل.م.دسمداري يمامل، طمرز اهلل قمٌد اًمٙمريؿ،  (1)
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ــَ        -1 ــالن الرٍلض ــص اإلع ــصتر صتخص ــَ الملس ــٌٍن ف ــّ للصتم ــٌاد الصتغلٍمٍ الم

الممصتٌب
(1)
: 

 الصداشي األو  مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة األوىل:  -1 -1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداس ي

 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

 أسبوع 41-41
 
 محاضرة ا

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

 + + / 13.1 13.1 24 1فنياث الخحسيس

 + + / 13.1 13.1 24 1القوالب الصحفيت

الدشسيعاث السياضيت 

 وؤلاعالميت
24 13.1 13.1 / + + 

 + + 12 / / 65 1جصميم زوبسجاج

   44 .4 13.4 441 وحدات التعليم املىهجية

 + + / 13.1 13.1 24 منهجيت البحث العلمي

 + + / 13.1 13.1 24 1ؤلاحصاء الخطبيقي

قياض حمهوز جقنياث 

 وطائل ؤلاعالم
41 13.1 / /  + 

وحدات التعليم 
 الاستكشافية

11 4. 44 44   

الخغطياث ؤلاعالميت 

 لألحداث السياضيت
41 13.1 / /  + 

 +  / / 13.1 41 اللغت ؤلاعالميت السياضيت

   44 44 .4 11 وحدة التعليم ألافقية

 +  / / 13.1 41 1اللغت ؤلانجليزيت

 +  / / 13.1 41 1آلاليؤلاعالم 

   41 473.4 41 74. مجموع السداس ي ألاول 

 
                                                           

، اًمٚمجٜم٦م اًمٌٞمداهمقضمٞم٦م افتؽقيـ ادعتؿدة بقزارة افتعؾقؿ افعايل وافبحث افعؾؿل اجلزائريةبرامج اعمّمدر:  (1)

اًمقـمٜمٞم٦م عمٞمدان قمٚمقم وشم٘مٜمٞم٤مت اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، اعمقاد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمتٙمقيـ ذم اعم٤مؾمؽم، ؿمٕم٦ٌم: 

 .2016/2017اإلقمالم واالشمّم٤مل اًمري٤ميض، ختّمص: اإلقمالم اًمري٤ميض اعمٙمتقب، 
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 الصداشي الجلني مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة األوىل:  -2 -1

 وحدة التعليم

الحجم 

الساعي 

 السداس ي

 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

41-41 

 أسبوع
 
 ا

 محاضرة
أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

 + + / 13.1 13.1 24 4فنياث الخحسيس

 + + / 13.1 13.1 24 4القوالب الصحفيت

أخالقياث العمل 

 ؤلاعالمي السياض ي
24 13.1 13.1 / + + 

 + + 12 / / 65 4جصميم زوبسجاج

وحدات التعليم 

 املىهجية
441 13.4 4. 44   

وبناء أدواث جصميم 

 البحث العلمي
24 13.1 13.1 / + + 

 + + / 13.1 13.1 24 4ؤلاحصاء الخطبيقي

دزاطت حمهوز وطائل 

 ؤلاعالم السياضيت
41 13.1 / /  + 

وحدات التعليم 

 الاستكشافية
11 4. 44 44   

ؤلاعالم وحظيير ألاشماث 

 السياضيت
41 13.1 / /  + 

اقخصادياث الصحافت 

 السياضيت
41 13.1 / /  + 

   44 44 .4 11 وحدة التعليم ألافقية

 +  / / 13.1 41 4اللغت ؤلانجليزيت

 +  / / 13.1 41 4ؤلاعالم آلالي

مجموع السداس ي 

 الثاوي
.74 41 473.4 41   
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 الصداشي الجللح مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة الجلنية:  -3 -1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداس ي
 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

 أسبوع 41-41
 
 محاضرة ا

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

فنياث الخحسيس في 

 الصحافت السياضيت
24 13.1 13.1 / + + 

لكترونيت الصحافت ؤلا

 السياضيت
24 13.1 13.1 / + + 

اإلاؤطظاث إدازة 

 الصحافيت السياضيت
24 13.1 13.1 / + + 

الخدخل في الوطط 

 يـنـاإلاه
65 / / 12 + + 

وحدات التعليم 

 املىهجية
481 44 44 4.   

  + 10 / / 114 ملخقى البحث

اإلاشسوع الخمهيدي 

 للمركسة
01 / / 16 +  

مجموع السداس ي 

 الثالث
.11 13.4 413.4 47   

 

 الصداشي الرابع مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة الجلنية:  -4 -1

 وحدة الخعليم
 الحجم الظاعي الظداس ي

 الحجم الظاعي ألاطبوعي
 أطبوع 12-15

 
 ا

 11 11. وحدات التعليم ألاساسية

 .1 104 التربص اإلايداني والخقسيس

 .1 104 مركسة الخخسج

 11 11. مجموع السداس ي الرابع
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ــٌاد -2 ــ  الم ــٌٍن ف ــّ للصتم ـــالصتغلٍمٍ ــَ  ـَ الملسصت ــالن الرٍلض ــص اإلع ر صتخص

َصتلٍفزٌٍهال
(1)
: 

 الصداشي األو  مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة األوىل:  -1 -2

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداس ي
 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

 أسبوع 41-41
 
 محاضرة ا

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

 + + / 13.1 13.1 24 1فنياث الخحسيس

 + + / 13.1 13.1 24 1القوالب الصحفيت

الدشسيعاث السياضيت 
 وؤلاعالميت

24 13.1 13.1 / + + 

 + + 12 / / 65 1جصميم زوبسجاج

   44 .4 13.4 441 وحدات التعليم املىهجية

 + + / 13.1 13.1 24 البحث العلميمنهجيت 

 + + / 13.1 13.1 24 1ؤلاحصاء الخطبيقي

جقنياث قياض حمهوز 
 وطائل ؤلاعالم

41 13.1 / /  + 

وحدات التعليم 

 الاستكشافية
11 4. 44 44   

الخغطياث ؤلاعالميت 

 لألحداث السياضيت
41 13.1 / /  + 

 +  / / 13.1 41 اللغت ؤلاعالميت السياضيت

   44 44 .4 11 وحدة التعليم ألافقية

 +  / / 13.1 41 1اللغت ؤلانجليزيت

 +  / / 13.1 41 1ؤلاعالم آلالي

   41 473.4 41 74. مجموع السداس ي ألاول 

 
                                                           

، اًمٚمجٜم٦م اًمٌٞمداهمقضمٞم٦م برامج افتؽقيـ ادعتؿدة بقزارة افتعؾقؿ افعايل وافبحث افعؾؿل اجلزائريةّمدر: اعم (1)

اًمقـمٜمٞم٦م عمٞمدان قمٚمقم وشم٘مٜمٞم٤مت اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، اعمقاد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمتٙمقيـ ذم اعم٤مؾمؽم، ؿمٕم٦ٌم: 

 .2016/2017 اإلقمالم واالشمّم٤مل اًمري٤ميض، ختّمص: اإلقمالم اًمري٤ميض اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي،
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 الصداشي الجلني مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة األوىل:  -2 -2

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 

 السداس ي

 هوع التقييم ألاسبوعيالحجم الساعي 

41-41 
 أسبوع
 
 ا

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 ثطبيقية

 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

 + + / 13.1 13.1 24 4فنياث الخحسيس

 + + / 13.1 13.1 24 4القوالب الصحفيت

أخالقياث العمل 
 ؤلاعالمي السياض ي

24 13.1 13.1 / + + 

 + + 12 / / 65 4جصميم زوبسجاج

وحدات التعليم 

 املىهجية
441 13.4 4. 44   

جصميم وبناء أدواث 

 البحث العلمي
24 13.1 13.1 / + + 

 + + / 13.1 13.1 24 4ؤلاحصاء الخطبيقي

دزاطت حمهوز وطائل 

 ؤلاعالم السياضيت
41 13.1 / /  + 

وحدات التعليم 

 الاستكشافية
11 4. 44 44   

ؤلاعالم وحظيير ألاشماث 

 السياضيت
41 13.1 / /  + 

اقخصادياث الصحافت 

 السياضيت
41 13.1 / /  + 

   44 44 .4 11 وحدة التعليم ألافقية

 +  / / 13.1 41 4اللغت ؤلانجليزيت

 +  / / 13.1 41 4ؤلاعالم آلالي

مجموع السداس ي 
 الثاوي

.74 41 473.4 41   
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 الصداشي الجللح مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة الجلنية:  -3 -2

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 

 السداس ي

 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

41-41 
 أسبوع
 
 ا

 محاضرة
أعمال 
 موجهة

أعمال 
 ثطبيقية

 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

ي خليفصيونؤلاخساج ال

 للبرامج السياضيت
24 13.1 13.1 / + + 

جقنياث الخنشيط 

 يخليفصيونال
24 13.1 13.1 / + + 

 + + / 13.1 13.1 24 السعايت السياضيت

الخدخل في الوطط 
 يـاإلاهن

65 / / 12 + + 

وحدات التعليم 

 املىهجية
481 44 44 4.   

  + 10 / / 114 ملخقى البحث

اإلاشسوع الخمهيدي 
 للمركسة

01 / / 16 +  

مجموع السداس ي 

 الثالث
.11 13.4 413.4 47   

 

 الصداشي الرابع مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة الجلنية:   -4 -2

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي السداس ي

 الحجم الساعي ألاسبوعي
 أسبوع 41-41

 11 11. وحدات التعليم ألاساسية

 .1 104 التربص اإلايداني والخقسيس

 .1 104 مركسة الخخسج

 11 11. مجموع السداس ي الرابع
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اقصتراح مـٌاد صتغلٍمٍـّ للصتمـٌٍن فـَ الملسـصتر صتخصـص اإلعـالن الرٍلضـَ          -3

 اإلذاعَ:

 مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة األوىل: املكرتح الصداشي األو   -1 -3

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداس ي
 التقييمهوع  الحجم الساعي ألاسبوعي

 أسبوع 41-41
 
 محاضرة ا

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

 + + / 13.1 13.1 24 1فنياث الخحسيس

 + + / 13.1 13.1 24 1القوالب الصحفيت

الدشسيعاث السياضيت 

 وؤلاعالميت
24 13.1 13.1 / + + 

 + + 12 / / 65 1جصميم زوبسجاج

وحدات التعليم 

 املىهجية
441 13.4 4. 44   

 + + / 13.1 13.1 24 منهجيت البحث العلمي

 + + / 13.1 13.1 24 1ؤلاحصاء الخطبيقي

جقنياث قياض حمهوز 

 وطائل ؤلاعالم
41 13.1 / /  + 

وحدات التعليم 

 الاستكشافية
11 4. 44 44   

الخغطياث ؤلاعالميت 

 لألحداث السياضيت
41 13.1 / /  + 

 +  / / 13.1 41 اللغت ؤلاعالميت السياضيت

   44 44 .4 11 وحدة التعليم ألافقية

 +  / / 13.1 41 1اللغت ؤلانجليزيت

 +  / / 13.1 41 1ؤلاعالم آلالي

   41 473.4 41 74. مجموع السداس ي ألاول 
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 مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة األوىل: املكرتح الصداشي الجلني  -2 -3

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 السداس ي
 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

 أسبوع 41-41
 
 محاضرة ا

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 

 ألاساسية
481 13.4 413.4 41   

 + + / 13.1 13.1 24 4فنياث الخحسيس

 + + / 13.1 13.1 24 4القوالب الصحفيت

أخالقياث العمل 

 ؤلاعالمي السياض ي
24 13.1 13.1 / + + 

 + + 12 / / 65 4جصميم زوبسجاج

وحدات التعليم 

 املىهجية
441 13.4 4. 44   

جصميم وبناء أدواث 

 البحث العلمي
24 13.1 13.1 / + + 

 + + / 13.1 13.1 24 4ؤلاحصاء الخطبيقي

حمهوز وطائل دزاطت 

 ؤلاعالم السياضيت
41 13.1 / /  + 

وحدات التعليم 

 الاستكشافية
11 4. 44 44   

ؤلاعالم وحظيير ألاشماث 

 السياضيت
41 13.1 / /  + 

اقخصادياث الصحافت 

 السياضيت
41 13.1 / /  + 

   44 44 .4 11 وحدة التعليم ألافقية

 +  / / 13.1 41 4اللغت ؤلانجليزيت

 +  / / 13.1 41 4آلاليؤلاعالم 

مجموع السداس ي 

 الثاوي
.74 41 473.4 41   
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 مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة الجلنية: املكرتح الصداشي الجللح  -3 -3

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداس ي

 هوع التقييم الحجم الساعي ألاسبوعي

 أسبوع 41-41
 
 محاضرة ا

أعمال 

 موجهة

أعمال 

 ثطبيقية
 امتحان متواصل

وحدات التعليم 
 ألاساسية

481 13.4 413.4 41   

ؤلاخساج ؤلاذاعي للبرامج 

 السياضيت
24 13.1 13.1 / + + 

جقنياث الخنشيط 
 ؤلاذاعي

24 13.1 13.1 / + + 

 + + / 13.1 13.1 24 السعايت السياضيت

الخدخل في الوطط 

 اإلانهي
65 / / 12 + + 

وحدات التعليم 
 املىهجية

481 44 44 4.   

  + 10 / / 114 ملخقى البحث

اإلاشسوع الخمهيدي 

 للمركسة
01 / / 16 +  

مجموع السداس ي 
 الثالث

.11 13.4 413.4 47   

 

 مو التهويو يف مصتوى امللشرت الصهة الجلنية: املكرتح الصداشي الرابع  -4 -3

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي السداس ي

 الحجم الساعي ألاسبوعي
 أسبوع 41 -41

 
 ا

 11 11. وحدات التعليم ألاساسية

 .1 104 التربص اإلايداني والخقسيس

 .1 104 مركسة الخخسج

 11 11. مجموع السداس ي الرابع
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 خالصــــّ الفصــل:

ُمـ احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕم٤مدي ذم قمٍمٟم٤م هذا، وهل ذم  اً شمٕمتؼم اًمّمح٤موم٦م ضمزء

اًمقىم٧م ٟمٗمًف ضمزء ُمـ االهتامم اًمٞمقُمل، ومٛمـ ظمالهل٤م يرى اًمٜم٤مس صقرة اًمٕمٛمؾ اًمقـمٜمل 

ن إسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، وُمـ ظمالهل٤م يرون أيًْم٤م صقرة ًمألُم٤مين اًمقـمٜمٞم٦م وادم٤مه٤مت اًمرأي اًمٕم٤مم سمؾ 

 وؾمٞمٚم٦م إقمالم دوزم.اًمّمح٤موم٦م اعمٕم٤مسة اؾمتٓم٤مقم٧م أن شمٕمؼم احلدود، وشمّمٌح 

ن هذا إ٦م ًمٚمٛمجتٛمع، إذ ضمتامقمٞم٤م ًمٚمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وااليتِمٙمؾ ٟمٔم٤مم اإلقمالم ووم٘مً 

األظمػم وًمٞمد جمتٛمٕمف، ًمذًمؽ أوًم٧م خمتٚمػ اًمدول واًمتٜمٔمٞمامت ًمف أمهٞم٦م ظم٤مص٦م، وإدرايم٤م ُمٜمٝم٤م 

ًمذًمؽ سمدأت سمّمٞم٤مهم٦م خمتٚمػ اًمٚمقائح واألـمر اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م هبدف حتديد اًم٘مقاقمد واعم٤ٌمدئ اًمتل 

 مم٤مرؾم٦م اإلقمالم. حتٙمؿ

وم٤مألداء اإلقمالُمل جمٛمققم٦م ُمـ اًمقفم٤مئػ واعمٝم٤مم اًمتل شم٘مقم هب٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم، 

وًمٜمج٤مطمٝم٤م جي٥م أن يٕمتؼم طم٘مٞم٘م٦م يمٛمٜم٩م هن٤مئل ًمٚمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمره خمرضم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ٝماًم شمتٙمقن ُمالحمف وظمّم٤مئّمف ٟمتٞمج٦م ُماًمّمحٗمٞم٦م ممثال ذم اًمٜمص اًمّمحٗمل اًمذي يٕمتؼم ٟمٔم٤مًُم٤م 

 قمقاُمؾ أو ٟمٔمؿ داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م قمديدة شمتدظمؾ ذم شمٙمقيٜمف. شمٗم٤مقمؾ
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 مشلخالفصل ال

 األصملل صتحرٍر

 ّالرٍلضٍ ٍّالصحف
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 صتمىٍــــد:

شمٕمتؼم اًمّمح٤موم٦م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ُمرآة اًمرأي اًمٕم٤مم، وأداة ُمـ أىمقى األدوات اعمٕمرووم٦م 

وهل رضورة ُمـ رضورات اعمجتٛمع، ومٌدون صح٤موم٦م ٟمٗم٘مد ًمٚمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اًمرأي، 

 اجل٤مٟم٥م األيمؼم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ٟمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمٞم٦م.

وم٤مًمّمح٤موم٦م أول وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٕم٤مس، سمحٞم٨م طم٘م٘م٧م اًمٙمت٤مسم٦م شمٓمقًرا 

ـ يمٌػًما ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم قمٜمدُم٤م اظمؽمقم٧م اعمٓمٌٕم٦م إمم هم٤مي٦م شمٌٚمقر اًمّمح٤موم٦م يمِمٙمؾ ُم

 أؿمٙم٤مل اًمدوري٤مت اًمتل شمتٜم٤مىمؾ األظم٤ٌمر سملم اًمٜم٤مس.

إن اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م ُمـ أيمثر اًمقؾم٤مئؾ اجلامهػمي٦م رواضًم٤م واهتامًُم٤م، إذ ال ختٚمق 

صحٞمٗم٦م قم٤مُم٦م ُمـ األسمقاب واًمّمٗمح٤مت اًمث٤مسمت٦م قمـ اًمري٤مو٦م، سمحٞم٨م شمٙمرس اًمّمحػ 

ُمـ ُم٤ًمطمتٝم٤م اإلمج٤مًمٞم٦م ًمٚمري٤مو٦م %20إمم  %5اًمٞمقُمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل ُم٤م سملم 
(1)
. 

االقمت٤ٌمـمل،  لءـوقمٚمٞمف، وم٢من إصدار صحٞمٗم٦م أو جمٚم٦م ري٤موٞم٦م ًمٞمس سم٤مًمٌمء اهللم وال سم٤مًمِم

ُمـ اخت٤مذ جمٛمققم٦م ُمـ اخلٓمقات  وإٟمام هق ومـ سمحد ذاشمف يٕمتٛمد قمغم قمدة شم٘مٜمٞم٤مت، إذ ال سمد

ٛم٦م ؾمقاء ىمٌؾ اإلصدار أو أصمٜم٤مء اإلصدار ٟمٗمًف، سم٤مالؾمتٜم٤مد إمم ىمقاًم٥م صحٗمٞم٦م شمتامؿمك ُمع اعمٝم

 ري٤ميض. يمؾ قمٛمؾ صحٗمل وظمّم٤مئص ُمٕمٓمٞم٤مت

 

 

 

 

  

                                                           

 .97، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)
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 المبحج األٌل

 لرٍلضَا الصحفَ برالخ

 مفىٌمي: -1

هق اعم٤مدة األؾم٤مؾمٞم٦م ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وهق وصػ دىمٞمؼ ًمألطمداث سمحٞم٨م يٙمقن 

وهمػم ُمتحٞمز ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمتل شمقصػ واىمٕم٦م أو طم٤مدصم٦م ُمٕمٞمٜم٦م اً حم٤ميد
(1)
. 

واعمتٛمٞمز اًمذي ي٘مقم قمغم أؾم٤مس واخلؼم اًمري٤ميض يمذًمؽ هق اًمٜمقع اًمّمحٗمل اعمًت٘مؾ 

ٟم٘مؾ اًمقىم٤مئع، إن ٟم٘مؾ اًمقاىمٕم٦م )احل٘مٞم٘م٦م( هق األؾم٤مس اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اخلؼم، وًمذًمؽ يٛمٙمـ 

"أول مت٤مس سملم اًم٘م٤مرئ واًمقاىمع اعمقوققمل" قـؼم هـن اخلإقل ــاًم٘م
(2)

، وُمـ اًمتٕمريٗم٤مت 

 ء قمغم ًم٤ًمنؼم ُم٤م ضم٤مـنم ًمٚمخـع قمـرن اًمت٤مؾمــ اًم٘مـػم ُمـػ األظمـالل اًمٜمّمـ٧م ظمـاًمتل ؿم٤مقم

ز، واًمدراُم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ـدة، اًمتٛمٞمـف اجلـع ومٞمـ٤م جيٛمـؾ ُمـف يمـؼم سم٠مٟمـٗمف ًمٚمخـل شمٕمريـوم "بقفتقزر"

ؾمتٓمالع ًمدى اًم٘م٤مرئ، واًمروُم٤مٟمًٞم٦م واإلصم٤مرة واًمتٗمرد واًمٓمروم٦م وجيٞم٥م قمغم طم٥م اال

واًمّم٤محل٦م ًمٙمل شمٙمقن ُمٜم٤مًرا ًمألطم٤مدي٨م سملم اًمٜم٤مس
(3)
. 

اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمخؼم وم٢مٟمف يٛمٙمـ ووع شمٕمريػ وذم وقء ذًمؽ، وُمـ ظمالل اًمتٕمريٗم٤مت 

ظم٤مص ًمٚمخؼم اًمري٤ميض سم٠مٟمف يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمّم٤مًمح اًمري٤مو٦م ويمؾ ُم٤م هيؿ اجلٛمٝمقر اًمري٤ميض أو 

 يؽمك أصمًرا ذم قمالىم٤مهتؿ وٟمِم٤مـمٝمؿ وآرائٝمؿ وأظمالىمٝمؿ وؾمٚمقيمٝمؿ ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض.

  

                                                           

، دار اًمقوم٤مء ًمدٟمٞم٤م 1، طاخلز، ادؼال، احلديث، افتعؾقؼ دم افسبقة افبدكقة وافرياضقةطمًـ أمحد اًمِم٤مومٕمل،  (1)

 .17، ص2005اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة، 

قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمتحرير اًمري٤ميض ذم اًمّمح٤موم٦م واإلذاقم٦م واًمتٚمٞمٗمزيقن، أدي٥م ظمْمقر، اإلقمالم اًمري٤ميض، دراؾم٦م  (2)

 .179، ص1994اعمٙمت٦ٌم اإلقمالُمٞم٦م، دُمِمؼ، 

 .09، ص2006، دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ؾـقن افتحرير افصحػلٟمٕمامن أمحد قمثامن،  (3)
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 قٌاعد صتحرٍر ملدِ الخبر الرٍلضَ: -2

ك جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل جي٥م أن يراقمٞمٝم٤م قمٜمد حترير ُم٤مدة اخلؼم اًمري٤ميض هٜم٤م

اًمّمحٗمل أو اعمحرر اًمري٤ميض قمٜمد يمت٤مسمتف هلذا اخلؼم واًمتل شمتٛمثؾ ذم صمالث ٟم٘م٤مط أؾم٤مؾمٞم٦م 

 يت:وهل يم٤مآل

حيتؾ اًمٕمٜمقان اًمؽمشمٞم٥م األول ذم إقمداد اخلؼم اًمري٤ميض سمؾ وذم أي  :العهواى -2-5

ُمقوقع صحٗمل ري٤ميض، واًمٕمٜمقان هق جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمٚمامت شمّم٤مغ ذم قم٤ٌمرة ُمقضمزة 

ُمتامؾمٙم٦م، وجي٥م أن يتٜم٤مؾم٥م اًمٕمٜمقان ُمع طمجؿ اعم٤مدة اًمتحريري٦م اًمتل يرأؾمٝم٤م ويٙمقن ؿمديد 

وًمذًمؽ ال ، ز ُمالحمٝم٤م وظمّم٤مئّمٝم٤مُمٚمخًّم٤م أسمرواًمّمٚم٦م سمٛمْمٛمقهن٤م ُمٕمؼًما قمـ أهؿ دالالهت٤م 

 سمد أن يتٛمٞمز اًمٕمٜمقان سمٕمدة ظمّم٤مئص ُمٜمٝم٤م:

 اًمقوقح. -

 اًمرص٤مٟم٦م. -

 اإلجي٤مز. -

 اًمتِمقيؼ. -

ومٙمٚمام اؾمتٓم٤مع اًم٘م٤مرئ أن يًتققم٥م ُمْمٛمقن اعمقوقع اًمّمحٗمل ُمـ قمٜمقاٟمف وُمـ 

ُمرة  اًم٘مراءة األومم ًمف يم٤من اًمٕمٜمقان حم٘مً٘م٤م ألهؿ أهداومف، ويمٚمام ىمرأ اًم٘م٤مرئ اًمٕمٜمقان أيمثر ُمـ

ن اًمٕمٜمقان يٗم٘مد أهؿ أهداومف٢مًمٞمٗمٝمؿ ُمْمٛمقٟمف وم
(1)
. 

 هيدف اًمٕمٜمقان إمم: أهداف افعـقان: -أ

  اًم٘م٤مرئ إمم ظمؼم ري٤ميض ُم٤م.ٟمت٤ٌمه اضمذب 

 .إقمٓم٤مء ىمٞمٛم٦م ًمٚمخؼم قمغم طم٤ًمب طمجٛمف وُمقىمٕمف 

 .اًمؽميمٞمز قمغم زاوي٦م ُم٤م ذم اخلؼم اًمري٤ميض 

 .دمٛمٞمؾ اًمّمٗمح٦م واًم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗم٦م إظم٤ٌمري٦م 

                                                           

 .156، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (1)
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شمٜم٘مًؿ اًمٕمٜم٤مويـ ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك واعمٌٜمك إمم قمدة أٟمقاع ٟمذيمر  أكقاع افعـاويـ: -ب

ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم
(1)
: 

 اًمٕمٜمقان اعمختٍم. .1

 اًمٕمٜمقان اًمقصٗمل. .2

 قمٜمقان اجلٛمٚم٦م اعمٙمت٦ًٌم. .3

 قمٜمقان اًمت٤ًمؤل. .4

 اًمٕمٜمقان اعم١ميمد. .5

 اًمٕمٜمقان اعم٘م٤مرن. .6

 اًمٕمٜمقان اًم٤ًمظمر. .7

 اًمٕمٜمقان اًمٌديع. .8

ي٠ميت ذم شمرشمٞم٥م إقمداد اخلؼم أن شم٠ميت اعم٘مدُم٦م سمٕمد اًمٕمٜمقان ُم٤ٌمذة،  :املكدمة -2-2

واعم٘مدُم٦م هل قم٤ٌمرة قمـ مجٚم٦م أو وم٘مرة شمٙمقن ُمريمزة ودىمٞم٘م٦م وضمذاسم٦م هل األظمرى، وُمِمقىم٦م 

ُمٜمف، سمحٞم٨م شم٘مع سملم اًمٕمٜمقان واًمٜمص اإلظم٤ٌمري وشمٙمقن ذات صٚم٦م  ـ٤مً شمٚمخص اخلؼم أو سمٕمْم

 ًمث٤مين ذم ؾمٝمقًم٦م وشمدومؼ.اًمذه٤مب إمم اسمف وشمٗمن األول ُمـ أضمؾ وصمٞم٘م٦م 

جي٥م أن شمٙمقن اعم٘مدُم٦م ًمٙم٤موم٦م شمٗم٤مصٞمؾ اعمقوقع أو احلدث، طمتك ال هُيٛمؾ اًم٘م٤مرئ 

ىمراءة ظمؼم ري٤ميض ىمد يٙمقن قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ األمهٞم٦م ومتس ُمّم٤محلف سمّمقرة ُم٤ٌمذة أو 

 ًمف. ـ٤مً ُمقضمٝم اًمري٤ميض ظمر ىمد يٙمقن هذا اخلؼمآسمٛمٕمٜمك 

يًٛمٞمف اًمٌٕمض قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ  إن ضمًؿ اخلؼم أو اًمٜمص ُمثؾ ُم٤م :اجلصم -2-0

ظمٓمقرهت٤م أو طم٥ًم احل٘م٤مئؼ اعمرشم٦ٌم طم٥ًم أمهٞمتٝم٤م أو جمٛمققم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع اعمرشم٦ٌم طم٥ًم 

شمرشمٞمٌٝم٤م اًمزُمٜمل، أو هق ُمزي٩م ُمـ األطمداث واًمقىم٤مئع
(2)
. 

                                                           

 .30، ُمٓم٤مسمع اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اًم٘م٤مهرة، د.ت، ص2، طدراشات دم ؾـ افتحرير اإلخباريهؿ، حمٛمقد أد (1)

، يمٚمٞم٦م اإلقمالم، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، افصحاؾة، ادداخؾ األشاشقةًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمديـ،  (2)

 .176، ص1991



 

227 

إن صٞم٤مهم٦م أي ُمقوقع ُمـ ُمقوققم٤مت اًمّمح٤موم٦م السمد وأن يٕمتٛمد أؾم٤مؾًم٤م قمغم 

شمًٛمٞمتف سمـ: قمٜم٤مس اخلؼم، أي أن أي ظمؼم وقمؼم أي اًمِم٘مٞم٘م٤مت اًمًٌع أو ُم٤م يتٕم٤مرف قمغم 

، وإذا ٟم٘مص قمٜمٍم واطمد وم٢من هذه اًمقؾمٞمٚم٦م همػم ٦موؾمٞمٚم٦م جي٥م أن يتٙمقن ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمًٌٕم

 يت:هذه اًمٕمٜم٤مس ومٝمل يم٤مآليم٤مُمٚم٦م وسم٤مًمت٤مزم وم٢من صٞم٤مهمتٝم٤م ظم٤مـمئ٦م، أُم٤م ومٞمام خيص 

 :وهق أهؿ ضمزء ُمـ أضمزاء اخلؼم يّمػ ُم٤م هق احلدث سمٜمٗمًف. ماذا؟ 

 :هبذا اجلزء يتؿ حتديد اجلٝم٦م أو اًمِمخّمٞم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم احلدث. مـ؟ 

 :اًمٙمٞمٗمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ًمألطمداث واحلقادث اًمتل حتت٤مج ًمٌٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ. ـقػ؟ 

  :متثؾ ُمقىمع احلدث أو ُم٘مره.أيـ؟ 

 :ٟمف ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م، وختتٚمػ أمهٞمتف قمٜمد إهتدف إمم ذيمر قمٜمٍم اًمقىم٧م، إذ  متك؟

 اًمٙمت٤مسم٦م طم٥ًم ذًمؽ اًمزُمـ.

 :واًمٖمرض ُمـ اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م أو احلدث ي٤ًمقمد ذم ٟم٘مؾ اًمّمقرة اًمٙم٤مُمٚم٦م  اهلدف داذا؟

 قمـ اعمقوقع.

 :وهق قمٜمٍم اجلقاب قمـ احلّمٞمٚم٦م. ـؿ؟ 

 الرٍلضَ: الصحفَ أهٌاؼ الخبر-3

 اًمٕمديد ُمـ األٟمقاع وهذا طم٥ًم ُمتٖمػمات ُمٕمٞمٜم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:ٚمخؼم اًمري٤ميض ًم

 ومه٤م يم٤مًمت٤مزم: اخلرب املفلدئ واملدطط: -1 -3

اقمتزال  يمخؼم ،وهق اخلؼم اًمذي ٟمٗم٤مضم٠م سمف دون أي إقمداد ُمًٌؼ اخلز ادػاجئ: -أ  

يٓم٤مزم داٟمٞمٞمكم دي رود وهذا وسمٕمد ومِمؾ ُمٜمتخٌف ذم اًمت٠مهؾ اًمالقم٥م اًمدوزم اإل

، أو يمخؼم اعمٌٚمغ اعم٤مزم اًمٙمٌػم اًمذي ـمٚمٌف ًمٙمرة اًم٘مدم سمروؾمٞم٤م 2018ًمٙم٠مس اًمٕم٤ممل 

)واعم٘مدر سمٛمٚمٞمقين  2018ؿمٝمر ُم٤مرس  االحت٤مد األرضمٜمتٞمٜمل ُم٘م٤مسمؾ ُمقاضمٝم٦م اخلي

اًمقدي٦م اعمؼمجم٦م ُمـ شم٤مريخ ومؽمة اعم٤ٌمري٤مت  واعمتزاُمـ ُمعُمٚمٞم٤مر ؾمٜمتٞمؿ(  30دوالر أي 

 اًمٗمٞمٗم٤م.
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ن اجلٛمٝمقر أو اعمتٚم٘مل ال يٗم٤مضم٠م إوهق قمٙمس اخلؼم اعمٗم٤مضمئ سمحٞم٨م  اخلز ادخطط: -ب

درازم ٞمت٥م اًمٗماعمٙم ىمرار مثال:سمام ؾمٞم٠ميت ُمٜمف، ويتجًد ُمـ ظمالل هٞمئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م رؾمٛمٞم٦م، 

ًمقيم٤مس أًمٙم٤مراز ُمـ  ًمٙمرة اًم٘مدم إىم٤مًم٦م اًمٜم٤مظم٥م اًمقـمٜملٙمرة اًم٘مدم اجلزائري٦م ًم

 11د يقم األرسمٕم٤مء ـذي اٟمٕم٘مـل اًمـُمٜمّمٌف، وذًمؽ ذم أقم٘م٤مب اضمتامقمف االؾمتثٜم٤مئ

درازم سم٤مإلمج٤مع سمًح٥م اًمث٘م٦م ُمـ ٞم، وضم٤مء ىمرار أقمْم٤مء اعمٙمت٥م اًمٗم2017ر ـقسمـأيمت

اهلزيٚم٦م اًمتل طمّمده٤م ُمٜمذ شمقًمٞمف زُم٤مم اًمٕم٤مرو٦م ؾم٤ٌمين، قم٘م٥م اًمٜمت٤مئ٩م اًمت٘مٜمل اإل

 اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمخي ؿمٝمر ُم٤مي اعم٤ميض.

٦م اجلزائري٦م ًمٙمرة حت٤مديأصمٜم٤مء اضمتامع اال واًمّمحٗمٞمقن اًمري٤موٞمقن طمٞم٨م دمٛمع اعمراؾمٚمقن

 .االضمتامع هذا ٘مرار قم٘م٥ماًم هذا اًم٘مدم وهؿ يتقىمٕمقن صدور

ومه٤م يم٤مًمت٤مزماخلرب البصيط واملرنب:  -2 -3
(1)
: 

امت ىمٚمٞمٚم٦م شمٗمٞمد سمٌمء دون ــ يمٚمـقن ُمـذي يتٙمـز اًمـؼم اعمقضمـق اخلـوه افبسقط:اخلز  -أ  

 ."يمؿ"اًمتقهمؾ ذم شمٗم٤مصٞمٚمف أي دون احل٤مضم٦م إمم االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِم٘مٞم٘م٦م 

٤مد ـ٦م واالحتــ اعمقًمقديـل سمٞمـ٦م أن اًمدارسمـس اًمراسمٓمـرسم٤مج رئٞمـقظ ىمـأيّمد اًمًٞمد حمٗم مثال:

 ٟمقومٛمؼم. 28ؾمٞمجرى يقم 

ل ـ٤مراة اًمدارسمـديد عمٌـٞمؾ ضمــ شم٠مضمـ٦م، قمـدم اعمحؽمومـرة اًم٘مـراسمٓم٦م يمس ـالن رئٞمـحيٛمؾ إقم

اًمٕم٤مصٛمل سملم ُمقًمقدي٦م اًمٕم٤مصٛم٦م واحت٤مد اجلزائر، اعمت٠مظمرة قمـ اجلقًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ًمٚمراسمٓم٦م 

ضمقيٚمٞم٦م  5سمٛمٚمٕم٥م  2017ٟمقومٛمؼم  21اعمحؽموم٦م األومم، واًمتل يم٤مٟم٧م ُم٘مررة يقم همد اًمثالصم٤مء 

 دىمٞم٘م٦م. 45و 17داي٦م ُمـ اًم٤ًمقم٦م األوعمٌل سم٤مجلزائر اًمٕم٤مصٛم٦م، سم 1962

                                                           

ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م،  ، اعمريمز اًمًٕمقديأزمة افصحاؾة افرياضقة، األشباب وافعالجأُملم ؾم٤مقم٤ميت،  (1)

 .91، ص1993اًم٘م٤مهرة، 
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وهق اخلؼم اًمذي يتٙمقن ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ األظم٤ٌمر واألطمداث اًمتل  اخلز ادرـب: -ب

شمتقايم٥م ذم ٟمًؼ ُمتت٤مسمع يٌٚمقر ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمّم٦م يم٤مُمٚم٦م قمـ احلدث وهذا ُمع اًمؽميمٞمز 

 ."يمؿ"و "عم٤مذا"، "يمٞمػ"قمغم 

سم٤مًمٕمٜم٤مس،  1955أوت  20، سمٛمٚمٕم٥م أُمس اًمثالصم٤مء أىمٞمٛم٧م ذم ؾم٤مقم٦م ُمت٠مظمرة مثال:

ُم٤ٌمراة ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمٙم٠مس اجلٛمٝمقري٦م سملم ؿم٤ٌمب سمٚمقزداد واحت٤مد ؾمٞمدي سمٚمٕم٤ٌمس وىمد 

قم٘م٥م اٟمتٝم٤مء اعم٤ٌمراة ذم  (،5-6أؾمٗمرت ٟمتٞمجتٝم٤م قمـ ومقز اًمِم٤ٌمب سمقاىمع ريمالت اًمؽمضمٞمح )

قمغم هذه اعمقاضمٝم٦م  "اًمًقؾم٤ٌمٟمس"د سمٜمتٞمج٦م اًمتٕم٤مدل اًمًٚمٌل، وظمّٞمؿ ٛمدّ ٝم٤م األصكم واعمُ وىمت

ي٦م اًمذي ُمّٞمزه٤م، طمٞم٨م يم٤من يمؾ ومريؼ يًتحؼ اعمرور إمم اعمحٓم٦م اخلت٤مُمٞم٦م، سمع اًمٜمدّ سم٥ًٌم ـم٤م

 ل األؾمٌؼ ـٜمل اعمٖمرسمـ٥م اًمقـمـ٤مل اًمٜم٤مظمـح٦م أؿمٌـالت اًمؽمضمٞمح عمّمٚمــؾ ريمـؾ أن شمٗمّمــىمٌ

 سم٤مدو زيمل.

 وم٢مذا ىمٛمٜم٤م سمتحٚمٞمؾ اخلؼم اًمري٤ميض ٟمجد ُم٤م يكم:

 :ُم٤ٌمراة ذم يمرة اًم٘مدم. أؿقؿت ماذا حدث؟ 

  ؿم٤ٌمب سمٚمقزداد يٗمقز قمغم احت٤مد ؾمٞمدي سمٚمٕم٤ٌمس. بافـتقجة؟:مـ ؾاز 

 :ريمالت اًمؽمضمٞمح ـقػ ـان افػقز؟. 

 :اًمٕم٤مصٛم٦م اجلزائر٤مًمٕمٜم٤مس، سم 1955أوت  20ُمٚمٕم٥م  أيـ أؿقؿت ادباراة؟. 

 :اًم٤ًمقم٦م اًمٕم٤مذة واًمٜمّمػ ُم٤ًمًء. 20/06/2017اًمثالصم٤مء  متك ُحؼؼ افػقز؟ 

 :اجلزائري٦م قري٦مٟمّمػ هن٤مئل يم٠مس اجلٛمٝم داذا أؿقؿت ادباراة؟. 

 :(5-6) ومقز ؿم٤ٌمب سمٚمقزداد قمغم احت٤مد ؾمٞمدي سمٚمٕم٤ٌمس ـؿ ـاكت افـتقجة؟. 

 ومه٤م يم٤مًمت٤مزم: اخلرب احمللي والدولي:  -3 -3

اًمذي يٛمثؾ االهتامم اعم٤ٌمذ ًمٚم٘م٤مرئ ألٟمف حيدث داظمؾ  وهق اخلؼم اخلز ادحع: -أ

 اعمحؽموم٦م األومماًمراسمٓم٦م ُمقـمٜمف أو جمتٛمٕمف اًمذي شمّمدر ومٞمف اًمّمحٞمٗم٦م يمٛم٤ٌمري٤مت 

ظمؼم قمرض  مثال، ــؾ اًمقـمـاًمتل شُم٘م٤مم داظموقري٦م ـ٠مس اجلٛمٝمــيمأو  دمـرة اًم٘مـًمٙم
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ُمٚمٞمقن ؾمٜمتٞمؿ ؿمٝمرًي٤م قمغم اًمالقم٥م ضم٤مسمق خلٓمٗمف ُمـ  600ُمقًمقدي٦م اجلزائر أيمثر ُمـ 

 .2018ووم٤مق ؾمٓمٞمػ ُمع هن٤مي٦م قم٘مده ذم ضم٤مٟمٗمل 

ًمري٤موٞم٦م اًمتل شم٘مع وهق اخلؼم اًمذي يتٜم٤مول األطمداث واألظم٤ٌمر ا اخلز افدويل: -ب

ات اًمٕم٤معمٞم٦م هر٤متٔمظم٤مرج اًمقـمـ اًمذي شمّمدر ومٞمف اًمّمحٞمٗم٦م يم٤مألظم٤ٌمر اًمتل شمتٜم٤مول اًم

يم٤مًمدورات األوعمٌٞم٦م واًم٘م٤مري٦م واعمتقؾمٓمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤موم٤ًمت ذم خمتٚمػ 

 األًمٕم٤مب واألٟمِمٓم٦م اًمري٤موٞم٦م.

ة سم٤مًمٙمرة اًمذهٌٞم٦م ًمٚمٛمر 07/12/2017يقم اخلٛمٞمس  شمتقي٩م يمريًتٞم٤مٟمق روٟم٤مًمدو مثال:

اعمٜمتٝمل ذم احلٗمؾ اًمذي شمٜمٔمٛمف جمٚم٦م  يم٠مومْمؾ القم٥م ذم اًمٕم٤ممل قمـ اعمقؾمؿاخل٤مُم٦ًم ذم شم٤مرخيف 

 ."إيٗمؾ"اًمٗمرٟمًٞم٦م سمؼمج  "ومراٟمس ومقشمٌقل"

ومه٤م يم٤مًمت٤مزماخلرب اجلليس واملبدع:   -4 -3
(1)
: 

ُمٝمام يم٤مٟم٧م  وهق اخلؼم اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمّمحٗمل اًمري٤ميض احلّمقل قمٚمٞمف  اخلز اجلاهز: -أ

صٗمتف، ويٛمٙمـ أيًْم٤م جلٛمٞمع اًمّمحٗمٞملم احلّمقل قمٚمٞمف قمـ ـمريؼ إدارات 

اًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمألٟمدي٦م واالحت٤مدي٤مت ويمذا خمتٚمػ اهلٞمئ٤مت اًمري٤موٞم٦م ُمـ ٟمنمات 

واًمالئح٦م  اجلٛمٝمقري٦م أو يم٠مساعمحؽموم٦م  ٦مراسمٓموسمٞم٤مٟم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م يمجداول ُم٤ٌمري٤مت اًم

 اعمٜمٔمٛم٦م هلام.

وهق ذًمؽ اخلؼم اًمذي يٌذل ومٞمف اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ضمٝمًدا يمٌػًما ذم  اخلز ادبدع: -ب

اًمٌٕمض ُمـ احلّمقل قمٚمٞمف، احلّمقل قمٚمٞمف واؾمتٙمامل يمؾ ضمقاٟمٌف، وىمد ال يتٛمٙمـ 

اضمتامع اًمدوزم اجلزائري ومقزي همالم ُمع ٟم٤مديف ٟم٤مسمقزم اجلٜمقب اإليٓم٤مزم حلًؿ  يمخؼم

 .متديد قم٘مده اًمذي يٜمتٝمل اًمّمٞمػ اعم٘مٌؾ

                                                           

، 5551إػ  5541افصحاؾة افرياضقة دم مك خالل افػسة مـ ظام طم٤مزم قمٌد اعمحًـ حمٛمد إسمراهٞمؿ،  (1)

 .53، ص1993رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م سمٜملم، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، ُمٍم، 
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 : ومه٤م يم٤مًمت٤مزم:ى واملوضوعياخلرب امللو  -5 -3

وهق اخلؼم اًمذي يتٕمرض ًمٚمتِمقيف أو اًمٙمذب واالومؽماء أو احلذف أو  اخلز ادؾقن: -أ

 ٜمنم ُمثالً ظمؼم قمـاإلو٤موم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م هٞمئ٦م حترير اًمّمحٞمٗم٦م أو اعمحرر ٟمٗمًف، يم٠من يُ 

ُمع طمذف  دزيري سمالل اًمًٞمد ٟمٍم طمًلم دايٚمٜم٤مدي اهل٤موي اعمدرب اًمرئٞمز ًم

 هب٤م أصاًل. أو مل يدل دربيمٚمامت أو قم٤ٌمرات أدمم هب٤م هذا اعم

وهق ذًمؽ اخلؼم اًمري٤ميض اًمذي يتٛمٞمز سم٤مًمّمدق واألُم٤مٟم٦م يمام ضم٤مء  اخلز ادقضقظل: -ب

قمغم ًم٤ًمن أصح٤مسمف دون طمذف أو إو٤موم٦م، أو ذًمؽ اًمذي يٛمثؾ اًمقاىمع يمام هق دون 

 ذم قمدم ُمِم٤مريمتف ؼ خمٚمقذمشمقومٞمإقمالن اًمٕمداء اجلزائري  يمذب أو اومؽماء، يمخؼم

ًمٜمدن، سم٥ًٌم اإلص٤مسم٦م ٤مًمٕم٤مصٛم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ألًمٕم٤مب اًم٘مقى سم 2017سمٓمقًم٦م اًمٕم٤ممل 

، ُمٕمرسًم٤م قمـ شم٠مؾمٗمف ًمٕمدم ظمقوف اًمتل شمٕمرض هل٤م ُم١مظمًرا قمغم ُمًتقى اًم٤ًمق

 .اًمٌٓمقًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

 مصلدر الخبر الصحفَ الرٍلضَ: -4

ض ُمٕمٚمقُم٤مشمف وسمٞم٤مٟم٤مشمف اعمّمدر هق اجلٝم٦م اًمتل يًتٛمد ُمٜمٝم٤م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض سمٕم

، ويتقىمػ شمٙمقيـ هذا اعمّمدر اًمّمحٗمل اًمري٤ميض إمم طمد يمٌػم وأظم٤ٌمره اًمّمحٗمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م

 قمغم ؿمخّمٞم٦م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض وىمدراشمف ذم سمٜم٤مء اعمّم٤مدر.

وقمٚمٞمف وم٢من يمؾ ظمؼم ذم أي صحٞمٗم٦م جي٥م أن يٙمقن ًمف ُمّمدر وإال وم٢من اخلؼم يٗم٘مد 

وأهؿ اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة ُمـ ـمرف اعمحرر (، "ُمـ"قمٜمًٍما ُمـ أهؿ قمٜم٤مسه )وهق اًمٕمٜمٍم 

، اًمري٤موٞم٦م اًمِم٤ٌمب واًمري٤مو٦م، األٟمدي٦م اًمقصٞم٦م يمقزارة قزارةاًماًمري٤ميض شمتٛمثؾ ذم 

 االحت٤مدي٤مت، اعمدرسملم، اًمالقمٌلم، احلٙم٤مم، اًمٚمج٤من، اًمراسمٓم٤مت، اعم١ممترات واًمٜمدوات.

قمغم اًمٕمالىم٦م ، أُم٤م إذا يم٤من ذًمؽ ؾمٞم١مصمر سم٤مًمًٚم٥م ؾمؿٗمْمؾ دائاًم أن ُيذيمر اعمّمدر سم٤مالويُ 

سم٤مالؾمتٕم٤مٟم٦م  قمدم ذيمر اؾمؿ اعمّمدر ُمع ُمّمدر اعمحرر ومٞمٗمْمؾ قمدم ذيمره، ويٛمٙمـ أن ُيًتٕم٤من
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د اجلزائري٦م ُمثاًل، أو ُمّمدر ُمقصمقق ذم سمٞم٧م ٞمسمٕم٤ٌمرة: ُمّمدر رؾمٛمل ذم احت٤مدي٦م يمرة اًم

اًمٜم٤مدي
(1)
. 

 سمذيمر اعمّمدر، ومذيمر اعمّمدر ُيْمٗمل قمغم اخلؼم قمٜمٍم اعمّمداىمٞم٦م واًمث٘م٦م سمامجي٥م االهتامم 

 يٛمّٙمـ اًمّمحٞمٗم٦م اًمري٤موٞم٦م ُمـ سمٜم٤مء ضمن ُمـ اًمث٘م٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًم٘م٤مرئ.

  

                                                           

 .97، ص1993، مرجع شابؼأُملم ؾم٤مقم٤ميت،  (1)
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 المبحج الثلهَ

 الرٍلضَ الصحفَ المكلل

 مفىٌمي: -1

ومٙمري ُمًت٘مؾ وُمتٛمٞمز، يٌدقمف صحٗمل قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ  اعم٘م٤مل هق ٟمقع صحٗمل

اًمٙمٗم٤مءة واًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م، يؼمز اعمٕمٜمك اًمٕمٛمٞمؼ ًمألطمداث واًمٔمقاهر واًمتٓمقرات، ويٚمٌل 

طم٤مضم٦م اًم٘م٤مرئ اًمٗمٙمري٦م ًمٗمٝمؿ أقمٛمؼ وأؿمٛمؾ، ويًتخدم وؾم٤مئؾ قمرض ظم٤مص٦م شمٕمتٛمد قمغم 

قمرض اًمقاىمٕم٦م سمٕمد رسمٓمٝم٤م سم٤مألومٙم٤مر، ويتقضمف أؾم٤مؾًم٤م إمم ذهـ اًم٘م٤مرئ، هبدف اعم٤ًممه٦م ذم 

اعمقوققمل ودومٕمف ًمٚمتٗمٙمػم اًمالطمؼ شمِمٙمٞمؾ وقمٞمف سم٤مًمقاىمع
(1)
. 

ٕمٝم٤م اًمّمحٞمٗم٦م أُم٤م يم٤ٌمر سم٠مٟمف ُم٤ًمطم٦م طمرة شمْم ويؽقبقديا ادقشقظة احلرةويٕمرومف ُمقىمع 

اًمُٙمّت٤مب ًمٞمٕمؼموا قمـ آرائٝمؿ ورؤيتٝمؿ طمقل ىمْم٤مي٤م اعمجتٛمع، ويتّمػ سم٤مًمث٤ٌمت ُمـ ظمالل 

وظم٤مـمرة ًمٚمٙم٤مشم٥م وذًمؽ طمقل  ـ٤مً اًمٕمٜمقان واعمقىمع ذم اًمّمحٞمٗم٦م، يمام أٟمف يٛمثؾ ومٙمرة أو رأي

 .اًم٘م٤مرئ سمّمحٞمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو صم٘م٤مومٞم٦م أو همػمه٤م ًمِمداضمتامقمٞمواىمٕم٦م أو فم٤مهرة 

وقمرف قمٌد اًمٚمٓمٞمػ محزة اعم٘م٤مل اًمّمحٗمل سم٠مٟمف ُم٤مدة إقمالُمٞم٦م وصمٞم٘م٦م االرشم٤ٌمط سم٤مًمزُمـ 

اًمذي شمّمدر ومٞمف، أُم٤م قمٌد اًمٕمزيز ذف وم٘مد قمرومف سم٠مٟمف اإلٟمِم٤مء ُمتقؾمط اًمٓمقل ُيٙمت٥م ٟمثًرا 

قم٤مدة ويٕم٤مًم٩م ُمقوققًم٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم سمٓمري٘م٦م سمًٞمٓم٦م ُمقضمزة قمغم أن يٚمتزم اعمحرر طمدود هذا 

ٟمٔمره هقاعمقوقع ويٙمت٥م قمٜمف ُمـ وضمٝم٦م 
(2)
. 

يٛمٙمـ اؾمتٜم٤ٌمط ُمٗمٝمقم اعم٘م٤مل اًمّمحٗمل قمغم أٟمف ومـ وقمٚمٞمف وذم وقء هذه اًمتٕمريٗم٤مت 

ُمـ ومٜمقن اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م اًمتل شمٕمؼم ُمـ ظمالًمف وسمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ قمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمّمحٗمٞم٦م هل٤م 

واًمتل شمٕمٙمس آراء سمٕمض يمت٤مهب٤م ذم خمتٚمػ اًمتٔم٤مهرات اًمري٤موٞم٦م اعمٕم٤مسة أو اجل٤مري٦م اًمتل 

                                                           

 .340، ص1994، مرجع شابؼأدي٥م ظمْمقر،  (1)

 .175، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (2)
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ٕم٤مم ذم اعمجتٛمع اًمري٤ميض ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ضمٝمقي٦م، حمٚمٞم٦م، إىمٚمٞمٛمٞم٦م، دوًمٞم٦م، سمحٞم٨م شمِمٖمؾ اًمرأي اًم

ن اجل٤مٟم٥م األيمؼم ُمـ اعم٘م٤مالت اًمّمحٗمٞم٦م ُيٕمؼم قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّمحٞمٗم٦م، يمام هق اًمِم٠من ذم اعم٘م٤مل إ

 االومتت٤مطمل أو ُيٕمؼم قمـ آراء يم٤ٌمر يمت٤مهب٤م أو خميُمٞمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م ٟمجده ذم اًمٕمٛمقد اًمّمحٗمل

 .اًمري٤ميض

 الصحفَ الرٍلضَ: لأحزاء المكل -2

يٜم٘مًؿ اعم٘م٤مل إمم صمالصم٦م أضمزاء وهل  
(1)
: 

وهل جمٛمققم٦م قم٤ٌمرات يمثػًما ُم٤م حتتقي قمغم ًم٥م اعم٘م٤مل واًمٖمرض  :املكدمة -2-5

 األؾم٤مد ُمٜمف.

 وهق حتٚمٞمؾ ُمقؾمع عم٘مدُم٦م اعم٘م٤مل. :الهص -2-2

 ذم ذًمؽ قمغم أهؿ ٟمت٤مئجف.ًمف ُمريمزة  ٤مً شمٕمتؼم ظم٤ممت٦م اعم٘م٤مل ُمٚمخّم :اخللمتة -2-0

اًمري٤ميض واًمالزُم٦م ًمف حتديد أضمزاء اعم٘م٤مل طمتك  ّمحٗملاًمٚمٛم٘م٤مل أهؿ اًمنموط ًمومٛمـ 

شمتًٚمًؾ األومٙم٤مر ذم شمرشمٞم٥م ُمٜمٔمؿ ُمـ ظمالل ىم٤مًم٥م حيتقي اًمتٜم٤مول ويًٝمؾ ُمٝمٛم٦م اعمحرر ذم 

 ـمرح أومٙم٤مره يمام شُم٤ًمقمد اًم٘م٤مرئ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م وومٝمؿ هذا اًمٓمرح.

 :الصحفَ الرٍلضَ أهـٌاؼ المكلل -3

 :ُمـ األٟمقاع، ُمـ أمهٝم٤م ُم٤م يكم اًمّمحٗمل اًمٕمديدًمٚمٛم٘م٤مل   

اًمذي شمٜمنمه اجلريدة ذم صٗمح٦م اًمرأي  وهق ُم٘م٤مل اًمرأي :ل  االفتتلحياملك -0-5

ٝمٛم٦م وطم٤مًمٞم٦م، شمٕمؼم اجلريدة ُموأطمٞم٤مٟم٤م ذم اًمّمٗمح٦م األومم قمٜمدُم٤م يتٕمٚمؼ ذًمؽ سم٘مْمٞم٦م ري٤موٞم٦م 

قمـ ُمقىمٗمٝم٤م ورأهي٤م دم٤مه هذه اًم٘مْم٤مي٤م
(2)
. 

                                                           

 .297، ص1995، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ُمٍم، 2، طاإلظالم اإلذاظل وافتؾقػزيقينإسمراهٞمؿ إُم٤مم،  (1)

ٞم٦م اإلقمالم، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، ، يمٚمافصحاؾة، ادداخؾ األشاشقةًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمديـ،  (2)

 .213، ص1991
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قمغم ُم٤مدة ٟمنمهت٤م أو شمٜمنمه٤م اجلريدة طمقل ُمقىمػ وم٤معم٘م٤مل االومتت٤مطمل هيدف إمم اًمتٕمٚمٞمؼ 

أو ىمْمٞم٦م ري٤موٞم٦م ُمث٤مرة، وشمرضمع أمهٞم٦م هذا اًمٜمقع إمم أٟمف يٕمٙمس ُمقىمػ اجلريدة ويمذا 

إـمالق  جي٤ميب أو اًمًٚمٌل الهتامُم٤مت اًم٘م٤مرئ، ُمثالً يمٛمقوقعشمقضمٝمٝم٤م واٟمحٞم٤مزه٤م اإل

ذم أول شمرسمص  سم٤مًمٖم٤مسمقن "2018يم٤من "االحت٤مدي٦م اجلزائري٦م ًمٙمرة اًمٞمد حتْمػمات اخلي ًمـ

 .ؾمٗمٞم٤من طمٞمقاين، وزيـ اًمديـ حمٛمد اًمّمٖمػمحتْمػمي حت٧م ىمٞم٤مدة اعمدرسملم اجلديديـ 

رره٤م أو ـمري٘م٦م ـع حمـؿ سمٓم٤مسمـل شمتًـاًمت ٞم٦مـ٤مدة اًمّمحٗمـق اعمـوه :مكل  العمود -0-2

قمغم أيمثر  ص٤مطمٌٝم٤م ذم أؾمٚمقب اًمتٗمٙمػم واًمتٕمٌػم، وال شمتج٤موز ُم٤ًمطمتٝم٤م قمٛمقًدا صحٗمًٞم٤م

شم٘مدير، سمحٞم٨م شُمٜمنم سمٓمري٘م٦م اٟمتٔم٤مُمٞم٦م )يقم، أؾمٌقع، ؿمٝمر( حت٧م قمٜمقان صم٤مسم٧م وشمقىمٞمع صم٤مسم٧م 

 هق شمقىمٞمع حمرره اًمذي يٕمرف سم٤مؾمؿ يم٤مشم٥م اًمٕمٛمقد.

٤ًٌم ُم٤م يٙمقن ُمقوقع اًمٕمٛمقد ُمرشمٌٓم سمِمخّمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م وإطم٤ًمؾمف وأومٙم٤مره  ٤مً وهم٤مًم

ٙم٤مشم٥م وىمرائف يٕمؼم ُمـ وشم٠مُمالشمف، ومٛمٕمٔمؿ األقمٛمدة اًمّمحٗمٞم٦م قم٤ٌمرة قمـ طمقار ؿمخيص سملم اًم

ظمالًمف هذا األظمػم قمـ ُمٙمقٟم٤مت ٟمٗمًف وذاشمف سمحٞم٨م يٌدو سحًي٤م واىمٕمًٞم٤م ذاشمًٞم٤م يروي ذيمري٤مشمف 

 وظمؼماشمف اًمتل ظم٤موٝم٤م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض.

ويٕمرف وم٤مروق أسمق زيد ُم٘م٤مل اًمٕمٛمقد ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م سم٠مٟمف ومـ ي٘مقم قمغم شمًجٞمؾ 

ي٤مو٦م ذم خمتٚمػ اًمِم١مون اًمري٤موٞم٦ماالٟمٓم٤ٌمقم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ًمٌٕمض يمت٤مب اًمر
(1)
. 

قم٤ٌمرة قمـ يمت٤مسم٦م عمقوقع يٙمقن طمدي٨م اًم٤ًمقم٦م، سمحٞم٨م  هق :املكل  الكاري -0-0

يٕمتٛمد هذا اًمٜمقع ُمـ اعم٘م٤مالت سم٤مًمدرضم٦م األومم قمغم ذاشمٞم٦م اعمحرر ذم يمت٤مسم٤مشمف، ُمًتٜمًدا قمغم 

ردود أومٕم٤مًمف ُمـ ذًمؽ اخلؼم اًمذي ىمد يٙمقن طم٤مدصم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو شمٔم٤مهرة، ومٙمثػًما ُم٤م شمٙمقن 

اًم٘مّمػم اًمذي يٜمنم قمغم األهمٚم٥م ذم اومتت٤مطمٞم٦م اًمّمٗمح٤مت اًمري٤موٞم٦م هل ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعم٘م٤مل 

قمٛمقد، ويمثػًما ُم٤م يٙمقن ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م ٟمنم جمٛمققم٦م ُم٘م٤مالت ىمّمػمة حت٧م همٓم٤مء 

                                                           

 .75، ص1990، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، 4، طؾـ افؽتابة افصحػقةوم٤مروق أسمق زيد،  (1)
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ظمر خيتٛمٝم٤م سمٛم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمرات اؾمؿ اًمٚم٘م٤مء األؾمٌققمل أو اعم٘م٤مل األؾمٌققمل، أُم٤م اًمٌٕمض اآل

 اعمجٜمح٦م اًمذي ؾمقف ٟمتٓمرق إًمٞمف.

ع اعم٘م٤مالت ٟمٔمًرا ًمتٛمٞمزه سمذاشمٞم٦م ُمـ أصٕم٥م أٟمقا قه :مكل  العبلرات اجملهحة -0-0

، وٟمجد ٦ماعمحرر وقمٛمؼ أومٙم٤مره، سمحٞم٨م شمٌدو ُمٕم٤مجلتف ًمألومٙم٤مر يم٘مراءة صقرة أو رؾمقم ُمٕمٞمٜم

 ذم يمٚمامشمف اعمجٜمح٦م ُم٤م ٟمًتٓمٞمع إجي٤مده ذم اًمٕمديد ُمـ اًمّمٗمح٤مت.

الت ٤مهٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعمختّملم ذم ومٜمقن اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ ُيِمٌف هذا اًمٜمقع ُمـ اعم٘من إإذ 

، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شُمٜمنم هذه اعم٘م٤مالت اعمجٜمح٦م ذم ذيؾ ُم٘م٤مل اًمٕمٛمقد اًم٘مّمػم أو طمتك سم٤مًمٜمثر اًمِمٕمري

ذم هن٤مي٦م اعم٘م٤مل اًمرئٞمز، وهذا ٟمٔمًرا حلدة قم٤ٌمراهت٤م وقمٛم٘مٝم٤م، ومٙمثػًما ُم٤م يٙمقن ص٤مطم٥م ُم٘م٤مل 

ًمف ىمٞمٛم٦م يمٌػمة ذم جم٤مل ُم٤م ٤مً اًمٕم٤ٌمرة اعمجٜمح٦م يم٤مشمٌ
(1)
. 

تب: ـُ ضمقيٚمٞم٦م االوعمٌل وذم هبج٦م  05ذم صٛم٧م شم٤مم شمؿ إهن٤مء شمرُمٞمؿ ُمٚمٕم٥م  مثؾ ما 

اًمقدي٦م اًمٕم٤مصٛمٞم٦م، ًمتٌدأ أول اعمٜمتخ٥م اًمقـمٜمل و يمٌػمة شمؿ شمًٚمٞمٛمف ًمُتٚمٕم٥م ومٞمف اعم٤ٌمري٤مت

االطمتٗم٤مالت سمٚم٘م٤مء اًمٜمٍمي٦م واحت٤مد احلراش، ومٚمتتحقل أهي٤م اًمّمٛم٧م إمم أه٤مزي٩م اًمٗمرطم٦م 

 .1990وشُمٕم٤مد ومٞمؽ ؾمٞمٜم٤مريقه٤مت 

ًمذي يتٜم٤مول ىمْمٞم٦م ُم٤م وي٘مقم ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ اعم٘م٤مالت ا هق :املكل  الكضية -0-1

ًمٚمجدل ويًتٛمر ظمالل أي٤مم وأؿمٝمر، سمؾ  ٤مً سمٛمٜم٤مىمِمتٝم٤م، سمحٞم٨م يٌ٘مك ذًمؽ اعمقوقع ُمٕمروو

ن اعم٘م٤مل إإذ ، ًمٞمّمؾ ذم سمٕمض األطمٞم٤من إمم ؾمٜمقات وهذا طم٥ًم قمٛمؼ ذًمؽ اعمقوقع

 اًم٘مْمٞم٦م هق قم٤ٌمرة قمـ شمقاصؾ وشمٗم٤مقمؾ سملم حمرره وشمٚمؽ األطمداث اجل٤مري٦م.

حيٛمؾ أُم٤م سمخّمقص اعم٘م٤مل اًم٘مْمٞم٦م ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م ومٝمق ذًمؽ اعم٘م٤مل اًمذي 

 اً ٟمف يٜم٤مىمش ىمْمٞم٦م ري٤موٞم٦م طمٞم٦م سمحٞم٨م يٙمقن ممٚمقءإخمتٚمػ ىمْم٤مي٤م اعمجتٛمع اًمري٤ميض، إذ 

سم٤محلقارات ًمٞمٌ٘مك ذم األذه٤من عمدة ـمقيٚم٦م وُيًجؾ ذم اًمت٤مريخ اًمري٤ميض ألـمقل زُمـ، وم٤معم٘م٤مل 

                                                           

 .112، ص1993، مرجع شابؼأُملم ؾم٤مقم٤ميت،  (1)
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راغ وسمٕمِمقائٞم٦م، سمؾ جي٥م أن خُيٓمط ًمف طمتك يًتٓمٞمع حمرره أن اًم٘مْمٞم٦م السمد أن ال ُيٙمت٥م ُمـ وم

 يٖمٓمل يم٤موم٦م أسمٕم٤مد شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م اًمتل يٙمتٌٝم٤م.

ن اعم٘م٤مل اًم٘مْمٞم٦م جي٥م أن ُيٙمت٥م قمـ ـمريؼ ووع إـم٤مر قم٤مم ًمف يدور ذم ومٚمٙمف ٢موقمٚمٞمف وم

سمحٞم٨م شمٔمٝمر أمهٞم٦م اإلـم٤مر يمٚمام قم٤مًم٩م اعم٘م٤مل ىمْمٞم٦م ظمّم٦ٌم واًمٕمٙمس صحٞمح ُمثؾ ُم٤م هق 

اًم٘مّمػم، وخيتٗمل مت٤مًُم٤م ذم ُم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمرات اعمجٜمح٦ماحل٤مل ذم اعم٘م٤مل 
(1)
. 

سمٕمد أن وصؾ ومريؼ ؿم٤ٌمب سمٚمقزداد إمم اخلٓمقط احلٛمراء، هؾ طم٤من اًمقىم٧م  مثال:

 ًمدراؾمتف ظمٞم٤مر إىم٤مًم٦م اعمدرب شمقدوروف؟
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 المبحج الثللج

 الرٍلضَ الصحفَ الصتكرٍر

 مفىٌمي: -1

ف إمم ذهـ ـٞمز، يتقضمـ٤مري ُمًت٘مؾ وُمتٛمـل إظمٌـقع صحٗمـٗمل هق ٟمـرير اًمّمحـاًمت٘م

وقمقاـمػ اًم٘م٤مرئ، يتٛمتع سم٘مدر ُمـ اعمقوققمٞم٦م، ألٟمف ي٘مدم اًمقىم٤مئع واعمٕمٚمقُم٤مت اآلٟمٞم٦م 

واجلديدة ويْمٕمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمٕم٤مم ويرسمٓمٝم٤م سم٤مًم٘مْم٤مي٤م األؾم٤مؾمٞم٦م، يمام يتٛمتع سم٘مدر ُمـ اًمذاشمٞم٦م 

ألٟمف ي٘مدم هذه اًمقىم٤مئع واعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ رؤي٦م اًمّمحٗمل يمِم٤مهد قمٞم٤من ووؾمٞمط يًتخدم 

اًمِمخّمٞم٦م ًمت٘مديؿ هذه اًمقىم٤مئع ًمقصػ أُم٤ميمـ وأزُمٜم٦م  واالٟمٓم٤ٌمقم٤متػ احلل اًمقص

وفمروف طمدوصمٝم٤م واألؿمخ٤مص اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم صٜمٕمٝم٤م
(1)
. 

وًم٘مد أصٌح اًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض سم٠مٟمقاقمف اعمختٚمٗم٦م أطمد األؿمٙم٤مل اًمّمحٗمٞم٦م 

اًمري٤موٞم٦م ألٟمف ومـ يٕمٛمؾ قمغم ٟم٘مؾ صقرة يم٤مُمٚم٦م ًمألطمداث اعمٝمٛم٦م ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م 

اجل٤مري٦م قمـ ـمريؼ اًمقصػ اعمٜمٓم٘مل واعمقوققمل هلذه األطمداث
(2)
. 

٤ًٌم ُم٤م هيتؿ سمقصػ اعمٜم٤موم٤ًمت واًمتٔم٤مهرات اًمري٤موٞم٦م  واًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض هم٤مًم

اًمتل دُمرى سملم اًمٗمرق واألٟمدي٦م اًمري٤موٞم٦م ذم اًمري٤مو٤مت اجلامقمٞم٦م أو سملم اًمري٤موٞملم 

ن هذه اعم٤ٌمري٤مت واعمٜم٤موم٤ًمت هل إردي٦م، إذ واعمّم٤مرقملم وسمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ذم اًمري٤مو٤مت اًمٗم

 حمقر اعمج٤مل اًمري٤ميض.

وم٤مًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ي٘مقم قمغم اًمتتٌع احلرذم ألطمداث اعم٤ٌمراة أو اعمٜم٤موم٦ًم ُمع 

اًمؽميمٞمز قمغم اًمقىم٤مئع اًم٤ٌمرزة ومٞمٝم٤م صمؿ حتٚمٞمؾ ضمقاٟمٌٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، وهق هيتؿ أيًْم٤م سمقصػ ضمق 
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قر دم٤مه ؾمػم اًمٚمٕم٥م ودم٤مه اًمٜمتٞمج٦م، واًمت٘مرير اًمّمحٗمل اعم٤ٌمراة أو اعمٜم٤موم٦ًم ورد ومٕمؾ اجلٛمٝم

اًمري٤ميض جي٥م أن جيًد ًمٚم٘م٤مرئ روح اعم٤ٌمراة طمتك شمٙمت٥ًم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ذم اًمت٘مرير 

اًمّمحٗمل ٟمٌْمٝم٤م احلل، وم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ٌمردة شم٘متؾ اًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض وال دمذب 

اًم٘م٤مرئ إمم شمٙمٛمٚم٦م ىمراءشمف
(1)
. 

 الرٍلضَ:صتحرٍر الصتكرٍر الصحفَ  -2

اًمري٤ميض طم٥ًم حتريره إمم صمالصم٦م أضمزاء وهل اًمت٘مرير اًمّمحٗمليٜم٘مًؿ   
(2)
: 

يٌح٨م اعمحرر ذم ُم٘مدُم٦م اًمت٘مرير اًمّمحٗمل قمـ ُمدظمؾ جيذب  :يررتكالمكدمة  -2-5

ٝمؿ ذم واىمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمقمـ ـمريؼ ووع ُمٕمٚمقُم٦م أو ظمؼم ُمـ ظمالًمف اٟمت٤ٌمه اًم٘م٤مرئ ًمٚمٛمقوقع 

ًمٚمٌٜم٤مء اًمٗمٜمل  ُمـ سمدايتف ًمٜمٝم٤ميتف، سمحٞم٨م شمٙمقن ُمدظمالً دمٕمؾ اًم٘م٤مرئ ذم ؿمقق ذم ىمراءة اًمت٘مرير 

ٝمٛم٦م ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت، يم٠من شمٓمرح ُمواًمت٘مٜمل هلذا اًمت٘مرير، وىمد شمْمؿ ُم٘مدُم٦م اًمت٘مرير جمٛمققم٦م 

 ٟمتٞمج٦م ُم٤ٌمراة واؾمؿ اًمٗمريؼ اًمٗم٤مئز وأؾمامء اًمالقمٌلم اًمذيـ ؾمجٚمقا األهداف.

األظمػمة أُم٤مم ؾمجؾ هالل ؾمقداين ُمٝم٤مضمؿ اًمٗمريؼ اًمقـمٜمل هدوملم ذم اعمقاضمٝم٦م  مثال:

 2017ُمٜمتخ٥م ًمقزوشمق وٛمـ اجلقًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمتّمٗمٞم٤مت اعم١مهٚم٦م ًمٙم٠مس أُمؿ إومري٘مٞم٤م 

 ًمٞمٜم٘مذ سمذًمؽ األداء اهلزيؾ اًمذي ىمدُمف أؿم٤ٌمل اعمدرب اًمٗمرٟمز يمريًتٞم٤من همقريمقف.

أن يؼمز أهؿ  اًمت٘مرير اًمّمحٗمل ضمًؿذم  اًمري٤ميض اعمحرر ٤مولحي :دصم التكرير -2-2

وهذا ًمتقوٞمح أهؿ اعمٕمٓمٞم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًمري٤موٞم٦م اًمتل مل حيط أطمداث اًمقاىمٕم٦م اًمري٤موٞم٦م 

هب٤م اًم٘م٤مرئ قمٚماًم واًمتل يٙمقن هل٤م دالالت وشمٙمقن ذات أمهٞم٦م ضمقهري٦م شمدقمؿ اعمقوقع اًمذي 

 .اًمّمحٗمل يتٜم٤موًمف هذا اًمت٘مرير
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وقمٚمٞمف وم٢من اعمحرر اًمري٤ميض ي٘مقم سمذيمر أهؿ أطمداث اعم٤ٌمراة ُمثال ُمـ ظمالل ضمًؿ 

ن ووصػ األهداف اًمتل ٤م٘م٦م اًمٚمٕم٥م واخلٓمط اًمتل اًمتزم هب٤م اًمٗمري٘ماًمت٘مرير يم٠من ينمح ـمري

ويمذا دم٤موب اعمٜم٤مسيـ ذم اعمدرضم٤مت دم٤مه  واًمٗمرص اعمت٤مطم٦م هلام، شمؿ شمًجٞمٚمٝم٤م وصًٗم٤م دىمٞمً٘م٤م

 .ُم٤م حيدث ذم اعمٞمدان

 ومجًؿ اًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض جي٥م أن حيتقي قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس ٟمذيمر ُمـ

٤م ُم٤م يكمٝممهأ
(1)
: 

  قمدد األهداف أو ٟم٘م٤مط اعم٤ٌمراة وٟمّمٞم٥م يمؾ ومريؼ ُمٜمٝم٤م ُمع ذيمر ُمٗمّمؾ إمج٤مزم

 رٟم٦م سملم أدائٝمام.٤مًمٚمٓمري٘م٦م، يمذا اعم٘م

  ُمِمٛمس، طم٤مر أم سم٤مرد، رـمقسم٦م ُمرشمٗمٕم٦م همػم طم٤مًم٦م اًمٓم٘مس ظمالل اعم٤ٌمراة ُمِمٛمس أم

 أم ُمٜمخٗمْم٦م، وُمدى شم٠مصمػم ذًمؽ قمغم ؾمػم أطمداث اعم٤ٌمراة أو قمغم ٟمتٞمجتٝم٤م.

  ًمٙمؾ ومريؼ وًمٚمٗمري٘ملم ُمًٕم٤م، يمٕمدد اعم٤ٌمري٤مت اإلطمّم٤مئٞم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

ـ ـػم ذًمؽ ُمـ٤م وهمـ٦م ومٞمٝمـداف اعمًجٚمـدد األهـ٤م وقمـ٤م وٟمت٤مئجٝمـ٤ًم ُمٕمـل ًمٕم٤ٌمهـاًمت

 إطمّم٤مئٞم٤مت.

  ٟمجقم اعم٤ٌمراة، يمؾ ُمـ ؾمجؾ أو ؾم٤مهؿ أو يم٤من ًمف اًمٗمْمؾ ذم حت٘مٞمؼ ٟمتٞمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م، أو

 اعم٤ٌمراة.ًمف دور ُم١مصمر ذم ؾمػم أطمداث 

  اٟمٗمٕم٤مالت اجلٛمٝمقر واعمٜم٤مسيـ ذم اعمدرضم٤مت، ويمذا احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمالقمٌلم أصمٜم٤مء

ٟمٗمٕم٤مالت ويمذا ساع اًمدىم٤مئؼ األظمػمة اعم٤ٌمراة وردود أومٕم٤مهلؿ ُمـ خمتٚمػ هذه اال

، ُمع ذيمر اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمٜمٝم٤م وأصمره٤م ذم ُمًت٘مٌؾ يمؾ ويمٞمػ أهنك يمؾ ومريؼ اعم٤ٌمراة

 .ومريؼ

ُمراقم٤مة شم٠ميمده واالقمت٤ٌمر ُمراقم٤مة اعمحرر ًمٚمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض جي٥م األظمذ سمٕملم 

ُمـ شمٓم٤مسمؼ ُم٤م ُورد ذم ضمًؿ اًمت٘مرير ُمع ُم٤م ُذيمر ذم ُم٘مدُمتف، يمتٓم٤مسمؼ قمدد األهداف ُمثال ويمذا 
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ص٤مطم٥م يمؾ هدف أو اًمقىم٧م اإلو٤مذم اعمٛمٜمقح ُمـ ىمٌؾ احلٙمؿ أو اًمتٖمٞمػمات اًمتل يم٤من هل٤م 

 ُمٜمٕمرج طم٤مؾمؿ ذم اعم٤ٌمراة وهمػمه٤م.

٤ًٌم ُم٤م شمتْمٛمـ إظمر ضمزء ومٞمف، إذ آمتثؾ ظم٤ممت٦م اًمت٘مرير  :التكرير لمتةخ -2-0 هن٤م هم٤مًم

ًمٚمٜمت٤مئ٩م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اًمتل أؾمٗمرت قمٜمٝم٤م األطمداث اًمري٤موٞم٦م ذم اعم٤ٌمراة ُمع  ٤مً وهيٕم اً ُمقضمز ٤مً قمرو

شم٘مٞمٞمؿ اعمحرر اًمري٤ميض عمقوقع شم٘مريره، يم٢مسمداء رأيف ألداء اًمالقمٌلم ُمثالً أو ـمري٘م٦م اًمتحٙمٞمؿ 

ٜم٤مسيـ، وحيٌذ أن يًٜمد هذا اًمت٘مرير سمٛمٕمٓمٞم٤مت ُمٚمٛمقؾم٦م يم٠من ُيدرج ومٞمف أو ؾمٚمقيمٞم٤مت اعم

سمٕمض األرىم٤مم واإلطمّم٤مئٞم٤مت اخل٤مص٦م سمتٚمؽ اًمتٖمٓمٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م، ومذًمؽ ُيٕمد شمٚمخٞمًّم٤م هيًٕم٤م 

ويًتققمٌٝم٤م اًم٘م٤مرئ سمقوقح اعمحرر اًمري٤ميض ًمرأي وُم٤ٌمًذا
(1)
. 

 أهٌاؼ الصتكرٍر الصحفَ الرٍلضَ: -3

قاع ـ٦م أٟمـل صمالصمـل اًمري٤موـر اًمّمحٗمـالم أن ًمٚمت٘مريـاإلقم قمـل قمٚمـؼ اًم٤ٌمطمثقن ومـيتٗم

وهل
(2)
: 

٦م سمتٖمٓمٞم٦م األطمداث رير اًمّمحٗمٞم٤ماًمت٘متؿ هذا اًمٜمقع ُمـ هي :اإلخبلري التكرير -0-5

 اًمري٤موٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م ُمـ ظمالل قمرض هذه األطمداث وشم٘مديؿ شمٗمًػم هل٤م.

قمغم اًمرؾمؿ اعمت٘مـ ًمِمخّمٞم٦م ري٤موٞم٦م قم٤مُم٦م  اًمت٘مرير٘مقم هذا ي :صتكرير الصداية -0-2

وُمِمٝمقرة يم٤من هل٤م دور ذم صٜمع طمدث ري٤ميض يقُمل ُم٤م، وذًمؽ ُمـ ظمالل شم٘مديٛمف ًمٚم٘مراء صمؿ 

ذيمر ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ طمٞم٤مشمف اًمري٤موٞم٦م وهد ًمت٤مرخيف اًمري٤ميض وُم٤م ختٚمٚمف ُمـ سمٓمقالت 

 ٟمج٤مزات قمغم اعمًتقى اًمقـمٜمل واًمدوزم.إو

٦م قمغم األظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م رير اًمّمحٗمٞم٤ماًمت٘مُمـ ٕمتٛمد هذا اًمٜمقع ي :التكرير احلي -0-0

األظم٤ٌمر سمّمقرة واىمٕمٞم٦م وص٤مدىم٦م أيمثر ُمـ اهتامُمف سمتٗمًػمه٤م أو اجل٤مدة وهيتؿ سمٜم٘مؾ هذه 

 ُيٕمتؼم اًمت٘مرير احلل أيمثر اًمت٘م٤مرير اًمّمحٗمٞم٦م اؾمتٕمامالً ذم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م. إذحتٚمٞمٚمٝم٤م، 
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 المبحج الرابػ

 الرٍلضَ الصتغلٍل الصحفَ

 مفىٌمي: -1

اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض هق ٟمقع صحٗمل ومٙمري ُمًت٘مؾ وُمتٛمٞمز، هيدف أؾم٤مؾًم٤م إمم شم٘مديؿ 

ٝمؿ ي٘مدم األدًم٦م واحلج٩م ُمرأي سيح وواوح، وحمدد وُمٕمٚمـ، إزاء طمدث ري٤ميض 

واًمؼماهلم واًمِمقاهد اًمتل شم١ميمد صح٦م هذا اًمرأي، حم٤موالً سمذًمؽ شم٘مديؿ ُمٖمزى وُمٕمٜمك 

وىم٤مئع احلدث
(1)
. 

اًمقاقمٞم٦م ًمٙمؾ اعم١مصمرات اًمتل حُتٞمط سم٤معم٤ٌمراة واًمتل وم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض يٛمثؾ اًمدراؾم٦م 

شمتْمٛمـ سم٤مًميورة حتٚمٞمؾ أدوار يمؾ ُمـ ي٤ًمهؿ ذم صٜم٤مقم٦م اعم٤ٌمراة وإظمراضمٝم٤م ُمـ مجٝمقر 

ُمٜم٤مس والقمٌلم وُمدرسملم وطمٙم٤مم وُمًػميـ وطمتك أروٞم٦م اعمٞمدان اًمتل شُمٚمٕم٥م ومٞمٝم٤م شمٚمؽ 

اعمٜم٤موم٦ًم
(2)
. 

 ٤مت اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم وهلذا وم٢من اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض ُيٕمتؼم ُمـ أهؿ ُمقوققم

ومالسمد ُمـ اًمتٕمرف قمغم ُم٤مهٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض وأصقًمف وىمقاقمده ويمٞمػ ُيٙمت٥م؟ وُم٤م هل 

قمٜم٤مسه؟ وُم٤م هل أهؿ األدوات اًمتل جي٥م أن شمتقومر ومٞمف؟ وُم٤م هل ُمٙمقٟم٤مشمف؟ طمتك يٛمٙمـ 

٤مهؿ ُمـ اإلؾمٝم٤مم ذم ووع ًمٌٜم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء ىمقاقمد وأصقل اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض سمام ُيً

ذم ٟمج٤مح اعمٜم٤موم٤ًمت اًمري٤موٞم٦م ذم يمؾ ُمٞم٤مديٜمٝم٤م
(3)
. 

 

                                                           

 .336، ص1994، مرجع شابؼأدي٥م ظمْمقر،  (1)

 .112، ص1993، مرجع شابؼأُملم ؾم٤مقم٤ميت،  (2)

 .188، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (3)



 

243 

 أحزاء الصتغلٍل الرٍلضَ:-2

 إن اًمتٕمٚمٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض يم٤ٌمىمل األضمٜم٤مس اًمّمحٗمٞم٦م األظمرى يتجزأ إمم:

 اعم٘مدُم٦م. -2-1

 اًمٜمص. -2-2

 اخل٤ممت٦م. -2-3

ومٚمٚمحّمقل قمغم شمٕمٚمٞمؼ ري٤ميض سمٛمًتقى ضمٞمد جي٥م قمغم اعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض أن يٌدأ سمٙمت٤مسم٦م 

 اعم٘مدُم٦م ُمـ ظمالل اإلضم٤مسم٦م اعم٤ٌمذة قمغم اًمِم٘مٞم٘م٤مت اًمًٌع واًمتل ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م.

ًمٙمت٤مسم٦م ُم٘مدُم٦م قمـ ُم٤ٌمراة داريب سملم ٟم٤مديلم قمري٘ملم ذم يمرة اًم٘مدم اجلزائري٦م مه٤م   ؾؿثال:

حت٤مد احلراش وٟمٍم طمًلم داي ذم اجلقًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٌٓمقًم٦م اعمحؽموم٦م األومم يٛمٙمٜمٜم٤م أن ا

 الل ـمري٘م٦م اهلرم اعم٘مٚمقب، ومٜم٘مقل:ٟمٙمت٥م ُم٘مدُم٦م ُمـ ظم

 :0-2أؾمٗمر ًم٘م٤مء داريب احلراش وطمًلم داي قمـ ومقز احلراش سمٜمتٞمج٦م  ماذا؟ 

ؾمجؾ قمٌد اًم٘م٤مدر زي٤مين اهلدف األول ًمٗمري٘مف ذم اًمدىمٞم٘م٦م األظمػمة ُمـ اًمِمقط 

األول، وؾمجؾ ؿمٛمس اًمديـ طمراق هدف ومري٘مف اًمث٤مين إصمر رضسم٦م ضمزاء ذم 

 ُمـ اعم٤ٌمراة. 83اًمدىمٞم٘م٦م 

 :(.10/09/2015أُمس ) متك؟ 

 :اجلقًم٦م اًمراسمٕم٦م ُمـ دوري اعمحؽموملم. داذا؟ 

 :ضمقيٚمٞم٦م األوعمٌل سمٕمد همٚمؼ دام ىمراسم٦م  05ذم اعم٤ٌمراة االومتت٤مطمٞم٦م عمٚمٕم٥م  أيـ؟

 اًمًٜمتلم.

 :حت٤مد احلراش سمّمدارة دوري اعمحؽموملم اجلزائري ًمٙمرة اًم٘مدم سمٕمد ااٟمٗمرد  ـقػ؟

 هذا اًمٗمقز.
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 :رة رئٞمس االحت٤مدي٦م واًمًٞمد حمٗمقظ ىمرسم٤مج طمي اعم٤ٌمراة اًمًٞمد حمٛمد راو مـ؟

رئٞمس اًمراسمٓم٦م واًمًٞمد يمريًتٞم٤من همقريمٞمػ ُمدرب اعمٜمتخ٥م اًمقـمٜمل عمٕم٤ميٜم٦م سمٕمض 

 اًمالقمٌلم ىمّمد اؾمتدقم٤مئٝمؿ ًمٚمٛمٜمتخ٥م األول.

وًمٞمس سم٤مًميورة أن يٙمقن اًمؽمشمٞم٥م اًم٤ًمسمؼ هق اًمؽمشمٞم٥م اًمذي جي٥م أن ُيتٌع ذم يمت٤مسم٦م 

 يمؾ ُم٤ٌمراة ودرضم٦م أمهٞمتٝم٤م ويمذا طمدهت٤م. اعم٘مدُم٦م، ومٝمذا ُيؽمك وومً٘م٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م وفمروف

طمٞم٨م يٛمٙمـ ًمٚمٛمٕمٚمؼ أن ُي٘مدم أو ي١مظمر وومً٘م٤م عم٤م يِم٤مء طمًف وومٙمره ودرضم٦م أمهٞم٦م قمٜمٍم 

ظمر، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إو٤موم٦م سمٕمض اجلٛمؾ إمم اعم٘مدُم٦م اًمتل دُمًد األهؿ ذم ُمـ اآل

 اعم٤ٌمراة.

قازن اًمتحريري )وهل ـمري٘م٦م وىمد يٚمج٠م اعمٕمٚمؼ إمم شمزيـ اعم٘مدُم٦م سم٤مؾمتخدام ـمري٘م٦م اًمت

شمٕمٛمؾ هب٤م اجلرائد اعمح٤مومٔم٦م اًمتل شمريد أن شم١ميمد طمٞم٤مده٤م واؾمت٘مالهل٤م، وهذه اًمٓمري٘م٦م شمْمع 

اًمٜمص قمغم يمٗمتل ُمٞمزان، سمحٞم٨م شمْمع ذم اًمٙمٗم٦م األومم يمؾ ُم٤م يتجٛمع هل٤م ُمـ أظم٤ٌمر 

وُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ـمرف، صمؿ شمْمع قمغم اًمٙمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمؾ ُم٤م يتجٛمع هل٤م ُمـ أظم٤ٌمر وُمٕمٚمقُم٤مت 

ًمٓمرف اًمث٤مينقمـ ا
(1)

( ُمِمػًما إمم شمٍمحي٤مت اعم١ًموًملم قمـ اًمٗمري٘ملم اعمت٤ٌمريـ اًمتل أدًمقا 

هب٤م ىمٌؾ اعم٤ٌمراة، وُي٘م٤مسمؾ هذه اًمتٍمحي٤مت ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ذم صقرة حتدي٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م 

 شمٕمٓمل اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض إصم٤مرة أيمثر.

واعم٘مدُم٦م اًمٜم٤مضمح٦م هل اًمتل شمًتٓمٞمع أن شمٕمٓمل اًم٘م٤مرئ ومٙمرة أووح وأقمٛمؼ قمـ 

ٟمف ذم أطمٞم٤من يمثػمة ي١مضمؾ اًم٘م٤مرئ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمٓمّقًم٦م ىمراءهت٤م إمم ُم٤م إتقي٤مت اًمتٕمٚمٞمؼ، طمٞم٨م حم

 سمٕمد قمقدشمف ُمـ قمٛمٚمف أو ُمدرؾمتف أو ضم٤مُمٕمتف ويٙمتٗمل سم٘مراءة اًمٕمٜم٤مويـ واعم٘مدُم٤مت.

واعمحرر اًمري٤ميض اجلٞمد هق اًمذي يًتٓمٞمع أن يٛمأل رأس ىم٤مرئف سم٠ميمؼم اًمتٗم٤مصٞمؾ ذم 

 جيٕمٚمف حمٞمًٓم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اعمٗمّمؾ أيمثر ُمـ ىم٤مرئ صحٞمٗم٦م أظمرى.اعم٘مدُم٦م، سمحٞم٨م يًتٓمٞمع أن 
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اًمٜمٛمقذج وسمذًمؽ يٙمت٥م  ءوسمٕمد أن يٜمتٝمل اعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض ُمـ يمت٤مسم٦م ُم٘مدُمتف يٌدأ ذم ُمؾ

اًمٜمص سمحٞم٨م جي٥م قمٚمٞمف أن جيٛمع ُمقوققم٤مت اعم٤ٌمراة ُمـ ظمالل اعمالطمٔم٤مت اًمتل يٙمتٌٝم٤م 

ًمذايمرة ذم شمٖمٓمٞم٦م ٟمٛمقذج اًمتٕمٚمٞمؼ، ن سمٕمض اعمٕمٚم٘ملم يٕمتٛمدون قمغم اإأصمٜم٤مء ؾمػم اعم٤ٌمراة، إذ 

وهذا ظمٓم٠م إذ السمد ُمـ رصد اعمالطمٔم٤مت ُمـ واىمع اعم٤ٌمراة وسمّمقرة ُمتًٚمًٚم٦م طمتك يًتٓمٞمع 

 اًمٙم٤مشم٥م أن يٕم٤مًم٩م اًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمتًٚمًؾ اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي وىمع ًمٚمٛم٤ٌمراة.

وم٢مذا يم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م اعم٘مدُم٦م إقمٓم٤مء اًم٘م٤مرئ أهؿ احل٘م٤مئؼ سمنقم٦م وسم٤مظمتّم٤مر وم٢من ٟمص 

إضم٤مسم٤مت )يمٞمػ؟ وعم٤مذا؟ ويمؿ؟(، واًمتٕمٚمٞمؼ يٙمقن شم٠مصمػمه أيمؼم إذا اؾمتخدم اًمتٕمٚمٞمؼ يريمز قمغم 

 اعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض سمٕمض اعمٕم٤ميػم واإلطمّم٤مئٞم٤مت واألرىم٤مم ًمت٘مٞمٞمؿ اًمالقمٌلم.

وهٜم٤مك سمٕمض األؾمئٚم٦م اًمتل جي٥م قمغم اعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض أن يْمٕمٝم٤م ذم اقمت٤ٌمره ىمٌؾ اًمٌدء 

 ذم اًمتٕمٚمٞمؼ وهل:

 ُمـ اًمذي هيٛمف اًمتٕمٚمٞمؼ؟ 

  اًمتٕمٚمٞمؼ؟عم٤مذا هيٛمف 

 إمم ُمدى ؾمٞمٙمقن اهتامُمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ؟ 

الؿمؽ أن اإلضم٤مسم٦م قمغم هذه األؾمئٚم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مرئ، وم٤معمٕمٚمؼ اًمري٤ميض جي٥م أال يٕمزل 

هق ٟمف يٛمثؾ اًمٕمٜمٍم األؾم٤مد ًمٜمج٤مح اعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض، وم٤مًم٘م٤مرئ اًمٕم٤مم إٟمٗمًف قمـ اًم٘م٤مرئ، إذ 

اًم٘م٤مرئ اعمتحٞمز ًمٗمريؼ اًمذي يٜمٔمر إمم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمري٤موٞم٦م سمّمقرة أؿمٛمؾ وأقمؿ ال ٟمٔمرة 

 ُمٕملم.

وسمٕمد االٟمتٝم٤مء ُمـ يمت٤مسم٦م ٟمص اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض يٜمت٘مؾ اعمٕمٚمؼ إمم اخل٤ممت٦م اًمتل السمد وأن 

ن اًمتٓمقيؾ ال يقوح اًمٗم٤مصؾ سملم إشمٙمقن ىمقي٦م وواوح٦م وًمٞم٧ًم ُمنوم٦م ذم اًمٓمقل، طمٞم٨م 

جمٛمققم٦م  اخل٤ممت٦م واجلًؿ، وًمذًمؽ يمثػًما ُم٤م يرشمٌط سم٤معم٘مدُم٦م ويٙمقن صدى هل٤م، يمام أهن٤م شمقضمز

ك ـاألومٙم٤مر واآلراء وشمرسمٓمٝم٤م سمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، ُمًتخٚمص ُمٜمٝم٤م اًمٜمت٤مئ٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمٚم

 اعمٕمٚمقُم٤مت واًمتحٚمٞمؾ واًمرأي.
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واعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض قمٚمٞمف أن يتجٜم٥م قمرض أومٙم٤مره اًمذاشمٞم٦م أو اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمف اخل٤مص٦م طمقل 

يم٤معم٘م٤مل أو لء يتٕمٚمؼ سمٌٕمض اًمٗمٜمقن واألضمٜم٤مس اًمّمحٗمٞم٦م األظمرى ـذا اًمِمـ٦م ألن هـاخل٤ممت

جي٤مسمٞم٦م ًمٚمٗمرق إاًمتل شم٘مدم طمٚمقال واىمؽماطم٤مت  ٦م٦م ًمٚمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمري٤موٞمـ٤ممتاخلؼم ـاًمٕمٛمقد، وظم

ذيمر لم واحلٙم٤مم واجلٛمٝمقر، وم٤مًمٗمريؼ اعمٝمزوم جي٥م ُمـ اعمٕمٚمؼ اًمري٤ميض ـ٦م واًمالقمٌـاعمت٤ٌمري

ؾم٥ٌم هزيٛمتف، واًمٗمريؼ اًمٗم٤مئز جي٥م أن يٕمرف أيًْم٤م ؾم٥ٌم ومقزه، واًمالقم٥م واحلٙمؿ جي٥م أن 

مه٤م، وهٙمذااؾ ُمٜمٝمام ؾم٥ٌم حتًـ أو اٟمخٗم٤مض ُمًتقيم يٕمرف
(1)
. 

ا أؾم٤مؾمًٞم٤م ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ وًمٞمس جمرد وم٤مخل٤ممت٦م جي٥م أن شمٙمقن ىمقي٦م وُمٕمؼمة وشمِمٙمؾ ضمزءً 

 إو٤موم٦م يٛمٙمـ االؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م إذا ًمزم األُمر.

  

                                                           

 .135، ص1993، مرجع شابؼأُملم ؾم٤مقم٤ميت،  (1)
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 مشلخالمبحج ال

 الرٍلضَ الصحفَ الصتحكٍل

 مفىٌمي:-1

ٟمقع صحٗمل إظم٤ٌمري ُمًت٘مؾ وُمتٛمٞمز يًتخدم ًمدراؾم٦م ذحي٦م ُمـ اًمقاىمع اًمري٤ميض هق 

ٝمؿ، واىمٕم٦م ُمتٛمٞمزة، شمٓمقر حمدد، فم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦م، ُمِمٙمٚم٦م ُم٤م...إًمخ( دراؾم٦م ُمقؾمٕم٦م ُم)طمدث 

ؾمتٜمت٤مج ؿم٤مُمٚم٦م وقمٛمٞم٘م٦م شمٜمٗمذ ُمـ ظمالل اًمٕمرض واًمنمح واًمتٗمًػم واًمتحٚمٞمؾ واحلقار واال

٤مة اًمري٤موٞم٦م وشمٕم٘مده٤م يمام يًتجٞم٥م عمتٓمٚم٤ٌمت إمم شم٘مديؿ رؤي٦م ُمٕمٛم٘م٦م شمًتجٞم٥م ًمٖمٜمك احلٞم

ذائح ٟمققمٞم٦م ُمـ اعمًت٘مٌٚملم
(1)
. 

ؾمتٓمالع ًمٚمقىم٤مئع واألطمداث وجلٛمٞمع ا"وشمٕمرف إضمالل ظمٚمٞمٗم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل سم٠مٟمف 

األؿمخ٤مص اًمذيـ هلؿ صٚم٦م هب٤م، واًمتٗمًػم ًمٚمٔمروف واعمالسم٤ًمت واًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ومٞمٝم٤م 

اًمتح٘مٞمؼ "، وهٜم٤مك ُمـ يٕمرف اًمتح٘مٞمؼ سم٠مٟمف "هل٤مواحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م وشم٘مديؿ احلٚمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

اًمّمحٗمل اًمري٤ميض يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمقاىمٕم٦م أو احل٤مدصم٦م اًمري٤موٞم٦م، أو اًمتٓمقر احل٤مصؾ ذم اًمٔم٤مهرة، 

أو اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م أو اعمِمٙمٚم٦م يٕمروٝم٤م اًمّمحٗمل و ي٘مدُمٝم٤م، وحيٚمؾ ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م ًمٞمنمح ضمقاٟمٌٝم٤م 

ل اعمٛمٙمٜم٦م هل٤م، ويتًؿ اًمتح٘مٞمؼ اًمري٤ميض ٖمٜمٞمٝم٤م سمحث٤م وشمٗمًػًما، وأظمػًما ي٘مدم احلٚمقاعمختٚمٗم٦م ويُ 

"سم٤مآلٟمٞم٦م، واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م، واًمِمٛمقًمٞم٦م ويتقضمف إمم ذهـ وُمِم٤مقمر اًم٘م٤مرئ
(2)
. 

  

                                                           

 .260، ص1994، مرجع شابؼأدي٥م ظمْمقر،  (1)

، 1999، ديقان اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، اجلزائر، اؿسابات كظرية مـ األكقاع افصحػقةٟمٍم اًمديـ اًمٕمٞم٤ميض،  (2)

 .58ص
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 مراحل صٍلؽّ الصتحكٍل الصحفَ الرٍلضَ: -2

٤ممهرطمٚمتلم وعمصٞم٤مهم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ص ٞمٚمخشمٟمًتٓمٞمع 
(1)
: 

ُمـ اخلٓمقات وهذا  هذه اعمرطمٚم٦م متر هل األظمرى سمٛمجٛمققم٦م :املرحلة األوىل -2-5

 قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

 .ومرز اعم٤مدة اًمتل شمؿ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م الظمتٞم٤مر األٟم٥ًم ُمٜمٝم٤م 

 يتؿ شمرشمٞمٌٝم٤م طم٥ًم األمهٞم٦م  سمحٞم٨م سمٜم٤مء ظمٓم٦م شمتْمٛمـ أهؿ قمٜم٤مس اًمّمٞم٤مهم٦م

 .ًمتّمٜمػ اعم٤مدة وووع يمؾ ُمٜمٝم٤م حت٧م قمٜمٍمه٤م طم٥ًم رأي حمرره٤م

  ىمقاؾمؿ ُمِمؽميم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م مجع اعمّم٤مدر اًمتل شمؿ االؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م واًمتل شمٙمقن هل٤م

 اًمٌٕمض.

سمٛمرطمٚم٦م صٞم٤مهم٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمتل شمٜم٘مًؿ إمم  اعمرطمٚم٦م شمًٛمك هذه :املرحلة الجلنية -2-2

 هل:أرسمٕم٦م أضمزاء و

جي٥م أن شمٙمقن ُم٘مدُم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ُمِمقىم٦م ًمتجذب اٟمت٤ٌمه  ادؼدمة: -أ

ون شمٚمخٞمّمف طمتك اًم٘م٤مرئ هل٤م ودمٕمٚمف ُي٘مدم قمغم ىمراءهت٤م ًمت٘مدم ًمف ومٙمرة قمـ اعمقوقع د

 .إهن٤م ال شمزيد قمـ وم٘مرشملم أو صمالثال يٙمتٗمل سم٘مراءهت٤م، إذ 

جمٛمققم٦م وم٘مرات يمؾ وم٘مرة إمم هٞمٙمؾ اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض  ٜم٘مًؿي اهلقؽؾ: -ب

ٟمف قمٜمد صٞم٤مهمتف جي٥م ُمراقم٤مة إُمـ قمٜم٤مس اًمتح٘مٞمؼ، سمحٞم٨م  اً شمتْمٛمـ ومٙمرة أو قمٜمٍم

 :ُم٤م يكم

 ويمذا ذم األومٙم٤مر سمحٞم٨م شم٘مقد  اًمٗم٘مرات ُمـ األيمثر أمهٞم٦م إمم األهؿ ذم تًٚمًؾاًم

 يمؾ وم٘مرة إمم األظمرى طمتك ال يتٕم٥م اًم٘م٤مرئ ذم ُمت٤مسمٕم٦م ىمراءة هذا اًمتح٘مٞمؼ.

                                                           

 .208، ص1991، مرجع شابؼًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمديـ،  (1)
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  االقمتامد ذم اًمّمٞم٤مهم٦م قمغم اجلٛمؾ اًم٘مّمػمة ودمٜم٥م اإلومراط ذم اؾمتخدام اجلٛمؾ

 االقمؽماوٞم٦م.

  اعمقوقع، ُمع دمٜم٥م اًمتل حتدصم٧م ذميٛمٙمـ االؾمتٕم٤مٟم٦م سمٌٕمض قم٤ٌمرات اعمّم٤مدر 

ُمـ هذه اًمٗم٘مرة وجيٕمؾ يمؾ وم٘مرة سمـ )ي٘مقل ومالن( ألن هذا ي٘ميض قمغم اهلدف  ءسمد

 اًمتح٘مٞمؼ ذم صقرة ممٚم٦م ىمد شمٍمف اًم٘م٤مرئ قمـ ىمراءهت٤م.

  جي٥م قمرض احل٘م٤مئؼ سمّمقرة واوح٦م ويم٤مُمٚم٦م وهذا يتٓمٚم٥م شم٘مديؿ اًمِمقاهد

٤مئٞم٤مت اًمتل واًمؼماهلم ُمع يمؾ قمٜمٍم وشم٘مديؿ األُمثٚم٦م اعمدقمٛم٦م سم٤مألرىم٤مم واإلطمّم

 شم١ميمد هذا اًمٕمٜمٍم.

سمٕمرض  اًمري٤ميض واًمتل ي٘مقم ومٞمٝم٤م اعمحرر ّمحٗملوهل هن٤مي٦م اًمتح٘مٞمؼ اًم اخلامتة: -ج

شمٚمخٞمص ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف هذا اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ٟمت٤مئ٩م ىمد شمتٛمثؾ ذم طمٚمقل أو طمتك إضم٤مسم٤مت، 

 سمحٞم٨م ال شمزيد اخل٤ممت٦م قمـ وم٘مرشملم وجي٥م أن شمٜمتٝمل سمٕم٤ٌمرة ىمقي٦م متس ضمقهر اًمتح٘مٞمؼ.

اًمتل جي٥م أن  ٚمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميضوهل اًمقاضمٝم٦م األومم ًم اويـ افرئقسقة:افعـ -د

شمٙمقن ذات صقرة ضمذاسم٦م وـمٞم٦ٌم، إذ أصٌح اًمٕمٜمقان واطمًدا ُمـ أهؿ أؾمس ؿمخّمٞم٦م 

اًمّمحٞمٗم٦م وإقمٓم٤مئٝم٤م ُمٞمزة ُمـ اًمتٗمرد قمغم اًمّمحػ اًمري٤موٞم٦م اعمٜم٤موم٦ًم، ومِمد ٟمٔمر 

هق إؿم٤ٌمع ومْمقل اًم٘م٤مرئ  اًم٘م٤مرئ إمم اًمٕمٜمقان ًمٞمس هدوًم٤م ذم طمد ذاشمف وإٟمام اهلدف

 وحتٗمٞمزه قمغم ىمراءة ُم٤مدة اًمت٘مرير يمٚمٝم٤م.

 قٌالب صٍلؽّ الصتحكٍل الصحفَ الرٍلضَ:-3

قضمد سمٕمض اًم٘مقاًم٥م اًمتل يٛمٙمـ صٞم٤مهم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ُمـ ظمالهل٤م، شم

ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م
(1)
: 

يتؿ ُمـ ظمالل هذا اًم٘م٤مًم٥م قمرض يمؾ ضمقاٟم٥م اعمِمٙمٚم٦م  :عرضالقللب  -0-5

 اعمختٚمٗم٦م. اًمري٤موٞم٦م وأسمٕم٤مده٤م

                                                           

 .209، ص1991، مرجع شابؼًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمديـ،  (1)
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يتٜم٤مؾم٥م هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مقاًم٥م ُمع اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمتل شمتٜم٤مول  :قللب الكاة -0-2

 وىم٤مئع ري٤موٞم٦م ُمتًٚمًٚم٦م األطمداث.

تؿ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مقاًم٥م طم٤مدصم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض شم :قللب الوصف -0-0

 يم٠مطمداث اًمِمٖم٥م واًمٕمٜمػ اًمري٤ميض.

يتؿ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مقاًم٥م االقمؽماف سم٘مْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، يم٠من  :االعرتافقللب  -0-0

اًمت٠مصمػم ذم ظم٤ًمرة أو ومقز ومريؼ ذم ُم٤ٌمراة  يٕمؽمف القم٥م ُم٤م أو طمٙمؿ ُم٤م سمٛم١ًموًمٞمتف دم٤مه

 .، أو يٕمؽمف قمداء سمتٜم٤موًمف اعمٜمِمٓم٤مت ذم شمٔم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦مُمٝمٛم٦م

 أهٌاؼ الصتحكٍل الصحفَ الرٍلضَ: -4

اًمري٤ميض ومه٤مهٜم٤مك ٟمققم٤من أؾم٤مؾمٞم٤من ًمٚمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل   
(1)
: 

ويًٛمك أيًْم٤م سم٤مًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل  :التحكيل الاحفي الريلضي الطويل -0-5

ن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت يٕمتٛمد أؾم٤مؾًم٤م قمغم اًمٙمٚمٛم٦م، سمحٞم٨م إاًمري٤ميض اعمٗمّمؾ، سمحٞم٨م 

شمٙمقن هذه األظمػمة هل األؾم٤مس شمّم٤مطمٌٝم٤م اعمقاد اعمّمقرة )صقرة ومقشمقهمراومٞم٦م، رؾمقم، 

حرر اًمري٤ميض سم٤مالًمت٘م٤مء سم٤معمّم٤مدر اعمختٚمٗم٦م وىمراءة اًمقصم٤مئؼ أؿمٙم٤مل شمقوٞمحٞم٦م(، وي٘مقم اعم

اًمري٤موٞم٦م واالؾمتٕم٤مٟم٦م سمٙمؾ وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر واآلراء اًمري٤موٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سمقضمٝم٦م ٟمٔمر اعمحرر 

، وىمد يًتٕملم سمٛمختٚمػ اًمقؾم٤مئؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتل شمٕمٓمل اًمٌٞم٤مٟم٤مت سمٓمري٘م٦م ُمّمٜمٗم٦م اًمري٤ميض

 ضم٤مهزة ًمٚمتحٚمٞمؾ.ووجمدوًم٦م 

قمغم يٕمتٛمد هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت  :الاحفي الريلضي املاورالتحكيل  -0-2

اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م يمٕمٜمٍم أؾم٤مد، سمحٞم٨م شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م ذم هذا اًمٜمقع ُم٤ًمقمدة ال همػم، 

أو ُمٕم٤مُماًل ُمٕمْمًدا ًمٚمّمقرة، ويمثػًما ُم٤م ختّمص اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م هلذا اًمٜمقع ُمـ 

ة اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض اًمتح٘مٞم٘م٤مت ُم٤ًمطم٤مت يمٌػمة قمغم صٗمح٤مهت٤م، سمحٞم٨م شمٙمقن ومٙمر
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ُمـ اًمٙمٚمامت ُمٝمام يمثر طمجٛمٝم٤م وـم٤مًم٧م  ٤مً اعمّمقر قمغم أن اًمّمقرة أيمثر واىمٕمٞم٦م وصدىم

ن يمثػًما ُمـ اًمّمحٗمٞملم اًمري٤موٞملم يٜمنموهن٤م سمدون شمٕمٚمٞمؼ، ًمٙمـ ال سمد أن إقم٤ٌمراهت٤م، إذ 

 شُمّم٤مطم٥م اًمّمقر يمٚمامت طمتك يٛمٙمـ أن شمًٛمك حت٘مٞمً٘م٤م صحٗمًٞم٤م ُمّمقًرا.
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 المبحج السلدش

 الصحفَ الرٍلضَ الهكد

 :مفىٌمـي -1

هق ذًمؽ اًمِمٙمؾ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض اًمذي يْمع ومٞمف اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض رؤيتف ذم ٟمقع 

صحٗمل ُم٘مٌقل قمٜمد اًم٘م٤مرئ اًمقاقمل اعمح٤ميد، واًمٜم٘مد يٙمِمػ قمـ وقمل اًمٜم٤مىمد وقمـ سم٤مـمٜمف 

وقمام يدومٕمف ويٙمِمػ قمـ شمٙمقيٜمف األظمالىمل وسمٜمٞمتف اًمٗمٙمري٦م اًمزاظمرة
(1)
. 

اًمتقازن ًمٚمجقاٟم٥م اعمْمٓمرسم٦م ذم طمٞم٤مة سمٕمض اًمري٤موٞملم ومٞم٤ًمقمد ودور اًمٜم٤مىمد هق إقم٤مدة 

قمغم ٟمْم٩م اًمقضمدان وُي٤ًمهؿ ذم سمٜم٤مء اًمٗمرد سمحٞم٨م يٙمقن ىم٤مدًرا قمغم اًمرؤي٦م واًمًٛمع واًمت٠مُمؾ 

 سمٓمري٘م٦م أومْمؾ.

ووفمٞمٗم٦م اًمٜم٘مد أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سمقفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مء أٟمف يريمض ظمٚمػ احل٘مٞم٘م٦م واعمقوققمٞم٦م ُم٤م 

أداء وقمٓم٤مء، ومٕمغم اًمٜم٤مىمد أن يًٚمؿ سم٠مٟمف يٕمرف احل٘مٞم٘م٦م وؾمٕمتف اعمقه٦ٌم واًمٕمٚمؿ واألُم٤مٟم٦م ُمـ 

ألن احل٘مٞم٘م٦م ٟمًٌٞم٦م وم٤مًمذي يٕمتؼم طم٘مٞم٘م٦م قمٜمد اًمٌٕمض ومٝمل ًمٞم٧ًم يمذًمؽ قمٜمد  %100سمٜم٦ًٌم 

ظمراًمٌٕمض اآل
(2)
. 

وقمٚمٞمف ومٞمج٥م قمغم اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض رضورة ىمراءة األصمر اًمذي يقد ٟم٘مده ىمراءة ضمٞمدة ألن 

  اًمٜم٘مد.اخلٓم٠م ذم اًم٘مراءة يٗمرز سم٤مًميورة اخلٓم٠م ذم

 الهلقد الصحفَ الرٍلضَ: ٌظٍفّ ٌمىلن -2

ُمـ سملم أهؿ وفم٤مئػ اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض ٟمجد وفمٞمٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م أال وهل اإلسمداع، ومٝمذا 

اإلسمداع ال يتح٘مؼ إال إذا اؾمتخدم اًمٜم٤مىمد ُمٕمٞم٤مر اعمقوققمٞم٦م ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمٓمرح، ومجقهر 

ق اًمٙمريٛم٦م، وم٤مًمٜم٤مىمد ًمٞمس ظمر وٛمـ اعم٤ٌمدئ واًمت٘م٤مًمٞمد واألظمالاًمٜم٘مد هق اًمتٍميح سم٤مًمرأي اآل

                                                           

 .187، ص1993، كػس ادرجعأُملم ؾم٤مقم٤ميت،  (1)
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أُم٤مُمف إال أن ي٘مقم سمتقفمٞمػ ىمدراشمف ُمـ أضمؾ اًمت٘م٤مط اعم٠مظمذ وحتٚمٞمٚمف سم٠مؾمٚمقب سمٕمٞمد قمـ 

اًمتٝمجؿ أو اًمتِمٜم٩م أو اًمتٕمّم٥م سمام ي٤ًمهؿ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مء واًمتٜمقير، ومدور اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض 

 ـ وحيٚمؾ سمٓمري٘م٦م سمٜم٤مءة وُمقوققمٞم٦م.أن يٕمرف يمٞمػ ُيّ٘مٞمؿ وي٘مّقم وُيثٛم  

الطمظ سم٠من شم٤مريخ اًمٗمٙمر اًمري٤ميض يٌدأ أو يٜمتٝمل قمٜمد طمدود اإلسمداع وجي٥م أن ٟم

واًمتٜمٔمػم واًمتٗمٙمػم، وم٤معمديح ُمٝمام يم٤مٟم٧م ُمؼمراشمف ال ُيٕمتؼم إسمداقًم٤م ري٤موًٞم٤م أو شمٜمٔمػًما ومٙمرًي٤م 

يًتحؼ قمٚمٞمف ص٤مطمٌف أن يٙمقن ذم قمداد اعمٗمٙمريـ وإٟمام هق ٟمِم٤مز ـم٤مرئ ذم ٟمًٞم٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ُملم يٚمٖمل اعمديح وال هيتؿ سمف ويٚمتٗم٧م وهيتؿ سمٕمرض اًمت٤مرخيٞم٦م، وًمذًمؽ وم٢من اعم١مرخ األ

وحتٚمٞمؾ اًمتٜمٔمػم واًمتٗمٙمػم واعمامرؾم٦م اعمقوققمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜم٤مء واًمتٜمقير
(1)
. 

 فرول عهد الهلقد الرٍلضَ: االصرٌط الٌاحب صتٌ -3

هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اًمنموط واًمّمٗم٤مت اًمتل ال سمد ُمـ شمقاومره٤م ذم اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض واًمتل 

ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦ميٛمٙمـ إجي٤مزه٤م 
(2)
: 

 .٤ًٌم هلذا اًمٕمٛمؾ ُمتٗم٤مٟمٞم٤ًم ومٞمف سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ رؾم٤مًمتف ذم احلٞم٤مة  أن يٙمقن حم

 .أن يٙمقن إقمالُمٞم٤ًم ُمقهقسًم٤م وري٤موًٞم٤م ُمٚماًم سم٤مًمٚمٕم٦ٌم اًمتل يتٜم٤موهل٤م سم٤مًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ 

 ُمٜمف ٤مذو دراي٦م سمام يٙمت٥م وواصم٘مً  يأن يٙمقن ُمٚماًم سم٤معمٜم٤موم٤ًمت واألًمٕم٤مب اعمختٚمٗم٦م أ. 

  أن يٙمقن ُمتٛمتًٕم٤م سمٛمقه٦ٌم إقمالُمٞم٦م ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ اًمت٘م٤مط األظم٤ٌمر اعمٝمٛم٦م سمًٝمقًم٦م وىم٤مدًرا

 قمغم اًمٙمت٤مسم٦م اجلٞمدة.

  أن يٙمقن أُمٞمٜم٤ًم وص٤مدىًم٤م وُمقوققمًٞم٤م، ومال يتحٞمز ًمالقم٥م أو اًمٜم٤مدي قمغم طم٤ًمب

 ظمر.اآل
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 .أن ي٤ًمقمد اًم٘م٤مرئ قمغم ومٝمؿ دالًم٦م األظم٤ٌمر ويدرك ُم٤م وراء األظم٤ٌمر 

 ٤م قمغم االٟمتٗم٤مع سم٤مألظم٤ٌمر اًمري٤موٞم٦م سمحٞم٨م شمتامؿمك ُمع ُم٤ًمقمدة اًمّمحٞمٗم٦م ٟمٗمًٝم

 ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّمحٞمٗم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م.

 .االًمتزام سمٛمٞمث٤مق اًمنمف اًمّمحٗمل 

إن أي ٟم٤مىمد ري٤ميض يتّمػ هبذه اعمقاصٗم٤مت ال ٟمتقىمع ُمٜمف أال يٙمقن ُم٤ًممًه٤م طم٘مٞم٘مًٞم٤م ذم 

٤مضم٦م إمم أن يٛمتٝمـ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜم٤مء واًمتٓمقير اًمري٤ميض ذم سمالدٟم٤م، وم٤مًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض ذم طم

اإلقمالم ويٗمٝمؿ اًمري٤مو٦م، وسمدون ه٤مشملم اخل٤مصٞمتلم وم٢مٟمف ؾمٞمخٗمؼ ذم هذا اًمٗمـ اًمذي أصٌح 

قمٚماًم ًمف أصقًمف وىمقاقمده اًمذي ُيدّرس ذم اعمدارس اًمٕمٚمٞم٤م واًمٙمٚمٞم٤مت، ًمٞمس ذم يمٚمٞم٤مت 

 وم٘مط وًمٙمـ ذم ُمٕم٤مهد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م أيًْم٤م. شمّم٤ملاإلقمالم واال

 الهكد الرٍلضَ: َالُمبلح ف حلال -4

هق إسمداء اًمرأي ذم أُمر أو قمٛمؾ أو ُمقوقع أو ىمْمٞم٦م ري٤موٞم٦م دون اعم٤ًمس سمِمخّمٞم٦م 

هذا األُمر أو اًمٕمٛمؾ أو اعمقوقع أو اًم٘مْمٞم٦م وسمٖمػم اًمتِمٝمػم سمف أو احلط ُمـ يمراُمتف، وقمٚمٞمف 

أو إه٤مٟم٦م ألي ؿمخص أي ًمٞمس ومٞمف ُم٤ًمس  ٤مً أو ؾمٌ ٤مً وم٤مًمٜم٘مد اًمري٤ميض اعم٤ٌمح ال يتْمٛمـ ىمذوم

سمنمف اًمٖمػم أو اقمت٤ٌمره أو ؾمٛمٕمتف، وًمذا يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمٜم٘مد اًمري٤ميض ال يٙمقن ُم٤ٌمطًم٤م إال 

إذا يم٤من سمًالُم٦م ٟمٞم٦م أن يٙمقن ظم٤مًمًٞم٤م ُمـ ىمّمد اًمتِمٝمػم واًمتح٘مػم، ألٟمف طملم خيٚمق ُمٜمٝم٤م يٙمقن 

ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٞمش ذم جمتٛمع طمر
(1)
. 

يض هبذا اعمٗمٝمقم هق شمٕمٚمٞمؼ قمغم شمٍمف أو ؾمٚمقك وىمع ومٕمالً ُمـ ؿمخّمٞم٦م واًمٜم٘مد اًمري٤م

ُمًػم( أو هق طمٙمؿ قمغم واىمٕم٦م صم٤مسمت٦م وسحي٦م همػم  -ُمدرب -طمٙمؿ -ري٤موٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م )ري٤ميض

ُمذيمقرة طمدصم٧م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض، وم٤مظمؽماع اًمقىم٤مئع اعمِمٞمٜم٦م أو ُمًخ اًمقىم٤مئع اًمّمحٞمح٦م 

 ٞمٜم٦م، وم٢من هذا ال يٕمتؼم ٟم٘مًدا.اًمتل حتدث ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض سمٌمء جيٕمٚمٝم٤م ُمِم
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جي٥م أن يٚمتزم هب٤م اًمٜم٤مىمد اًمتل وقمٚمٞمف وم٢مٟمف يٛمٙمٜمٜم٤م اؾمتخالص سمٕمض اًم٘مقاقمد واآلداب 

 اًمري٤ميض، واًمتل يٛمٙمـ ووٕمٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

أن شمٙمقن هٜم٤مك واىمٕم٦م صم٤مسمت٦م همػم ُمذيمقرة ومٚمٞمس ُمـ اًمٜم٘مد أن خيتٚمؼ اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض  (أ

 اًمقىم٤مئع صمؿ يٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م.

ن اًمتٕمٚمٞمؼ ُمتّماًل سم٤مًمقاىمٕم٦م اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م ًمٞمٙمقن ذم ُمالزُم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ جي٥م أن يٙمق (ب

 ٤م يٕملم اًم٘م٤مرئ قمغم شم٘مدير ىمٞمٛم٦م هذه اًمقاىمٕم٦م.ممواًمقاىمٕم٦م 

جي٥م أن يّم٤مغ اًمٜم٘مد اًمري٤ميض صٞم٤مهم٦م ُمالئٛم٦م ًمٚمٛمقوقع سمٕمٞمدة قمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م أو  (ج

 اًمتٝمقيؾ.

 ُمـ اجلٛمٝمقر اً ٌػميم ٤مً جي٥م أن يٙمقن اعمقوقع اًمذي يٕم٤مجلف اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض هيؿ ىمٓم٤مقم (د

 )مجٝمقر اًم٘مراء(.

شمقاومر طمًـ اًمٜمٞم٦م، أي شمقظمل اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم أو اًمرهم٦ٌم ذم إوم٤مدة اجلٛمٝمقر واقمت٘م٤مد اًمٜم٤مىمد  (ه

اًمري٤ميض سمّمح٦م اًمرأي اًمذي يٌديف
(1)
. 

 أرملن حل الهكد الصحفَ الرٍلضَ: -5

طمؼ اًمٜم٘مد ي٘مقم قمغم مخ٦ًم أريم٤من إذا ختٚمػ أطمده٤م سمٓمؾ االطمتج٤مج سمف وشمٕمرض ُمدقمٞمف 

ٞمٝمام، سمحٞم٨م شمٕمد هذه األريم٤من سمٛمث٤مسم٦م ىمقاقمد وآداب ت١موًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م أو اعمدٟمٞم٦م أو يمٚمًمٚمٛمً

جي٥م أن يٚمتزم هب٤م اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض واًمتل يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م آداب اًمٜم٘مد اًمري٤ميض، واًمتل 

 يٛمٙمـ ووٕمٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

اًمٜم٘مد اًمري٤ميض هق طمٙمؿ قمغم واىمٕم٦م صم٤مسمت٦م وسحي٦م طمدصم٧م ذم  :الواقعة الجلبتة -1-5

اعمج٤مل اًمري٤ميض، ومٚمٞمس ُمـ اًمٜم٘مد اًمري٤ميض أن خيؽمع اًمٜم٤مىمد اًمقىم٤مئع صمؿ ُيٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

ويٜمت٘مده٤م، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمقىم٤مئع ال أؾم٤مس هل٤م وم٢من اًمداومع سمحؼ اًمٜم٘مد يٜمٝم٤مر، ويٜمٝم٤مر أيًْم٤م هذا 

 ذيمر يمٚمٝم٤م سمحٞم٨م ُيٗمًد ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه٤م وضمقهره٤م.اًمداومع إذا يم٤مٟم٧م اًمقىم٤مئع ىمد ؿُمقه٧م أو مل شمُ 
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جي٥م أن يٙمقن اًمرأي ُمتّمال سم٤مًمقاىمٕم٦م اًمتل طمدصم٧م ذم اعمج٤مل  :الرأي أو التعليل -1-2

ُمٓمٚمً٘م٤م سمام اًمري٤ميض واًمتل يًتٜمد قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمرأي وي١مؾمس قمٚمٞمٝم٤م سمحٞم٨م ال يٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م 

ىمٕم٦م اعم٘مررة اًمتل ٙمـ اًم٘م٤مرئ ُمـ شم٘مدير ىمٞمٛم٦م هذا اعمقىمػ، وم٢مذا ذيمر اًمرأي سمدون اًمقايٛم

شمًٜمده مل يٙمـ ذًمؽ ٟم٘مًدا، واًمٜم٤مىمد اًمذي يٜمحرف قمـ اًمّمدق يم٤من ٟم٘مده همػم ٟمزيف، أُم٤م إذا مل 

 يقضمد هذا االٟمحراف أو يم٤من وئٞمال يم٤من اًمٜم٘مد ُم٤ٌمطًم٤م.

طمٞم٨م جي٥م أن يٙمقن اعمقوقع اًمذي ُيٕم٤مجلف اًمٜم٤مىمد  :موضوع يًم اجلمًور -1-0

جيقز سمحج٦م اًمٜم٘مد اًمتٕمرض ًمٚمحٞم٤مة اخل٤مص٦م ؾمقاء  ُمـ اجلٛمٝمقر ومال اً يمٌػم ٤مً اًمري٤ميض هيؿ ىمٓم٤مقم

درسملم أو احلٙم٤مم أو اعمًػميـ أو همػمهؿ ممـ يٕمٛمٚمقن ذم احل٘مؾ اًمري٤ميض اعمًمالقمٌلم أو 

واقمت٤ٌمر أن طمٞم٤مهتؿ اخل٤مص٦م اُمتداد حلٞم٤مهتؿ اًمٕم٤مُم٦م وأن هذا ال ي٘مٌؾ اًمتجزئ٦م، ومٛمثؾ هذا 

 ٤م.خيرج اًمٜم٘مد اًمري٤ميض قمـ ٟمٓم٤مق احلدود اًمتل جي٥م أن يٕمٛمؾ هب

جي٥م أن ُيّم٤مغ  اًمٜم٘مد اًمري٤ميض ذم صٞمٖم٦م ُمالئٛم٦م أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم  :العبلرة املالئمة -1-0

ًمٚمٛمقوقع سمحٞم٨م ال خيرج قمـ دائرة اإلسم٤مطم٦م ظم٤مص٦م إذا جل٠م اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض إمم اًمًخري٦م 

ُمـ اًمِمخص أو اًمٕمٛمؾ أو اًمتٍمف اًمذي يٜم٘مده أو إذا اؾمتٕمٛمؾ قم٤ٌمرة قمٜمٞمٗم٦م أو ىم٤مؾمٞم٦م ـم٤معم٤م 

ع دمٕمؾ ذًمؽ ُمٕم٘مقالً أو ُم٘مٌقالً، ومحؼ اًمٜم٘مد اًمري٤ميض يمٖمػمه ُمـ يم٤مٟم٧م اًمٔمروف واًمقىم٤مئ

احل٘مقق يٜمتٝمل قمٜمدُم٤م ُي٤ًمء اؾمتٕمامًمف ألٟمف ال جيقز أن يٙمقن هذا اًمٜم٘مد ُمؼمًرا ًمٚمِمتؿ أو 

 اًمتِمٝمػم أو اًمتجريح.

واًم٘مّمد ُمـ طمًـ اًمٜمٞم٦م يٗمؽمض ذم اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض أن يًتٕمٛمؾ  :شالمة الهية -1-1

جمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمتقظمٞم٤ًم اًمٖم٤مي٦م اًمتل ذع ُمـ أضمٚمٝم٤م وًمٙمـ ال  طم٘مف يمٜم٤مىمد ري٤ميض ًمّمحٞمٗم٦م أو

جيقز ٟمٗمل هذه اًم٘مريٜم٦م سم٢مصم٤ٌمت ؾمقء ٟمٞمتف سم٤مًمٗمٕمؾ ويًتٗم٤مد ؾمقء اًمٜمٞم٦م ُمـ يمؾ ىمريٜم٦م أظمرى شمدل 

قمٚمٞمٝم٤م يمٛمح٤موًم٦م اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض احلّمقل قمغم ُم٤مل أو ُمٜمٗمٕم٦م ؿمخّمٞم٦م ممـ يٜم٘مده ىمٌؾ ٟمنم 

ع اًمري٤ميض اًمذي جُيرى ٤مرات ُمع اعمقوققمٜمػ اًمٕمٌ ١ماًمٜم٘مد اعمزقمقم أو ذم طم٤مًم٦م قمدم شمٙم٤موم

 قمٚمٞمف اًمٜم٘مد.
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 بػلالمبحج الس

 الرٍلضَ الصحفَ الحدٍج

 مفىٌمي:-1

هق اًمت٘م٤مرير اًمتل شمٙمت٥م ُمـ اعمحرريـ قمـ اعم٘م٤مسمالت اًمتل ي٘مقُمقن هب٤م ُمع اًمِمخّمٞم٤مت 

اعمختٚمٗم٦م سم٘مّمد اإلقمالم واًمٜمنم، وهذا ُمرشمٌط سم٤محلدي٨م اًمّمحٗمل
(1)
. 

ٟمقع صحٗمل إظم٤ٌمري، جيريف صحٗمل ري٤ميض "أٟمف قمغم ويٕمرف احلدي٨م اًمري٤ميض 

ٝمٛم٦م )ظمٌػمة، أو خمتّم٦م أو ُم١ًموًم٦م أو سم٤مرزة...إًمخ( طمقل ُم، ُمع ؿمخّمٞم٦م ري٤موٞم٦م ءيمػ

ؾمتٕمداد اٝمؿ، هتتؿ سمف ذائح واؾمٕم٦م ُمـ اجلٛمٝمقر اًمري٤ميض، وذًمؽ سمٕمد ُمُمقوقع ري٤ميض 

قمغم وحتْمػم ًمٚمٛمقوقع وًمٚمِمخّمٞم٦م، ُمًتخدًُم٤م احلقار احلل واعم٤ٌمذ، وؾمٞمٚم٦م ًمٚمحّمقل 

اعمٕمٚمقُم٤مت، واآلراء وًمٙمِمػ وشمقوٞمح اًمٔمقاهر واًمقىم٤مئع وه٤مدوًم٤م ذم اًمقىم٧م ذاشمف إمم حت٘مٞمؼ 

هدف ُمٕملم، ُمرشمٌط سمًٞم٤مؾم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م اإلقمالُمٞم٦م قمٛمقًُم٤م وسمٛمقىمٗمٝم٤م إزاء هذا اعمقوقع أو 

احلدث أو اًمٔم٤مهرة ظمّمقًص٤م
(2)
. 

أيمثر صحٗمل أو سملم واحلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض هق قم٤ٌمرة قمـ ًم٘م٤مء أو ُم٘م٤مسمٚم٦م شمتؿ 

٤ًٌم أو ُمدرسًم٤م أو طمٙماًم أو رئٞمس  وؿمخّمٞم٦م ري٤موٞم٦م أو أيمثر، وىمد شمٙمقن هذه اًمِمخّمٞم٦م القم

حلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت أو سمٞم٤مٟم٤مت أو طم٘م٤مئؼ ري٤موٞم٦م طمقل سمٕمض األطمداث اٟم٤مدي ...إًمخ 

أو اعمقوققم٤مت اًمري٤موٞم٦م أو اًمتٕمرف قمغم وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر أو اآلراء ذم أُمقر شمِمٖمؾ اًمرأي 

ٞمٝم٤م وشمٕمريػ اًم٘مراء هب٤ماًمْمقء قمٚم إلًم٘م٤مءأو  اًمٕم٤مم ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض
(3)
. 

                                                           

٤مء ًمدٟمٞم٤م اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ـ، دار اًمقومة افبدكقة وافرياضقةقـل افسبـاالتصال ؾل، ـد اًمِم٤مومٕمــ أمحـطمً (1)

 .121، ص2004اإلؾمٙمٜمدري٦م، 

 .293، ص1994، مرجع شابؼأدي٥م ظمْمقر،  (2)

 .188، ص1991، مرجع شابؼًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمديـ،  (3)
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 خطٌات إعداد الحدٍج الصحفَ الرٍلضَ: -2

ٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اخلٓمقات اًمتل جي٥م أن يٛمر هب٤م اعمحرر اًمّمحٗمل اًمري٤ميض إلقمداد ه

احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ًمقوع صقرة ُمثغم هلذا احلدي٨م، وهل يم٤مًمت٤مزم
(1)
: 

ذه اعمرطمٚم٦م أن يٙمقن ـل هـلم االقمت٤ٌمر ومـذ سمٕمـجي٥م أن ي١مظم :حتديد املوضوع -2-5

ُمقوقع احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ُمرشمًٌٓم٤م سم٘مْم٤مي٤م أو ُمِم٤ميمؾ ري٤موٞم٦م هتؿ اًمرأي اًمٕم٤مم 

 .اًمري٤ميض أو متس ُمّم٤مًمح قمدد يمٌػم ُمـ اًم٘مراء

ٟمحق دظمقل اعمػميم٤مشمق  اجلزائري ُمقًمقدي٦م وهران ٟم٤مديدم٤مه  ُمقوقعحتديد  مثال:

ُمـ دون ُمِم٤ميمؾ، وهذا سمٕمد شمٚم٘مل اًمٜم٤مدي ُمراؾمٚم٦م ُمـ  2017/2018ًمٚمٛمقؾمؿ  تقياًمِم

قمـ ٟمزاقم٤مشمف ُمع سمٕمض اًمالقمٌلم ختٓمره سم٠من اًمديقن اعمؽمشم٦ٌم اًمراسمٓم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اعمحؽموم٦م 

وهق اعمٌٚمغ اًمذي أيّمدشمف اإلدارة أٟمف ذم  ،ُمٚمٞمقن ؾمٜمتٞمؿ 600واعمدرسملم اًم٤ًمسم٘ملم، ال شمتٕمدى 

 .زيقينتٚمٞمٗماعمتٜم٤مول، واًمذي ؾمٞمتؿ اىمتٓم٤مقمف ُمـ طم٘مقق اًم٨ٌم اًم

 وُمـ سملم أهؿ ذوط اظمتٞم٤مر هذه اًمِمخّمٞم٦م ُم٤م يكم: :اختيلر الصداية -2-2

  أن شمٙمقن ؿمخّمٞم٦م ري٤موٞم٦م ُمٕمرووم٦م أو ضمٕمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٔمروف أو األطمداث

 ُمٝمٛم٦م. ؿمخّمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م

 ٤ًٌم  ًمري٤موٞم٦م ًمٚمحدي٨م ذم اعمقوقع ؾمقاءً االظمتٞم٤مر األٟم٥ًم ًمٚمِمخّمٞم٦م ا أيم٤مٟم٧م القم

 .يـأو ُمدرسًم٤م أو ُمًػًما أو ظمٌػًما أو ممثال ًمٚمٛمٜم٤مس

  اظمتٞم٤مر اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل هل٤م ختّمص ذم اعمقوقع اًمري٤ميض سمحٞم٨م يتؿ اظمتٞم٤مر

اًمِمخّمٞم٦م اًمتل هل٤م ُمٕمروم٦م أيمثر ذم هذا اعمقوقع واألىمدر قمغم أن شُمْمٞمػ ومٞمف 

 اجلديد ًمُ٘مراء اًمّمحٞمٗم٦م.
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عمحرر قمغم اجي٥م  :املوضوع الريلضي إدراء دراشة أولية اشتطالعية حو  -2-0

اًمّمحٗمل إضمراء سمٕمض اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمتٛمٝمٞمدي٦م طمقل اعمقوقع اًمذي يدور طمقًمف 

ضمقاٟمٌف ُمـ ظمالل ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمّمحٗمل )اعم٤مدي احلقار ًمٚمتٕمرف قمغم 

ت واًمٕمالىم٤مت اخل٤مص٦م( أو ُمّم٤مدر اعمٕمٚمقُم٤مت شمّم٤ماليم٤مألرؿمٞمػ اخل٤مص سمف أو اعمٕمٜمقي يم٤مال

 ٞم٦م:٤مًماًمت قاٟم٥مُمـ اجل اًمري٤موٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م وهذه اًمدراؾم٦م شمٗمٞمد اًمّمحٗمل

  صٞم٤مهم٦م األؾمئٚم٦م اعمحددة اعمٕمتٛمدة قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمري٤موٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م وًمٞمس األؾمئٚم٦م

اًمتل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓم٤مسمع اإلٟمِم٤مئل، ويمذا ذم شمرشمٞم٥م هذه  همػم اعمحددة اًمٕم٤مُم٦م

 األؾمئٚم٦م.

 ُمقوققم٤مت صحٗمٞم٦م ري٤موٞم٦م أظمرى، مم٤م  اظمتٞم٤مر أسمٕم٤مد وزواي٤م مل شمًٌؼ ُمٕم٤مجلتٝم٤م ذم

جيٕمؾ هذا احلدي٨م يِمٙمؾ إو٤موم٦م ضمديدة ًمٚم٘م٤مرئ وًمٞمس شمٙمراًرا عم٤م ؾمٌؼ وأن 

 شمٜم٤موًمتٝم٤م صحػ أظمرى.

  ُمٕمروم٦م ُم٤م يريد احلّمقل قمٚمٞمف سمدىم٦م ويمذا ذم إدارة احلقار واعمٜم٤مىمِم٦م سمحٞم٨م ال جي٥م

حٞم٨م جمرد ُمتٚم٘مل وم٘مط ي٘مقم سمدور ضمٝم٤مز اًمتًجٞمؾ سمأن يٌدو ضم٤مهاًل سم٤معمقوقع أو 

جي٤ميب ذم إصم٤مرة ٟم٘م٤مط إأن يٙمقن ًمف دور يٓمرح األؾمئٚم٦م ويًجؾ اإلضم٤مسم٤مت دون 

 ضمديدة شمثري احلقار ودمٕمٚمف أيمثر طمٞمقي٦م.

 ت٘مٞمٞمد سمام شمِمٛمٚمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت قمٜمد صٞم٤مهم٦م احلقار ذم ؿمٙمٚمف اًمٜمٝم٤مئل مم٤م اًم

٠ميمد ، يمام أهن٤م شُمٕمد سمٛمث٤مسم٦م اعمحؽ ًمديف ًمٚمتيزيد ُمـ اؾمتٗم٤مدة اًم٘م٤مرئ ُمـ هذا احلدي٨م

 .ُمـ دىم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمري٤موٞم٦م اًمتل ىمد يٓمرطمٝم٤م اعمتحدث ُمٕمف

  إدراك اعمتحدث سم٠من اًمّمحٗمل قمغم دراي٦م سم٤معمقوقع اًمذي يتحدث ومٞمف يمام أن

يِمجٕمف قمغم اخلقض ذم أقمامق اعمقوقع وال يٙمتٗمل سمٓمرح جمرد ُمٕمٚمقُم٤مت 

 ؾمٓمحٞم٦م طمقًمف.
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عمحرر قمغم اجي٥م  :االشتعلنة بلملعلوملت املتوفرة حو  شداية املتحدخ معٌ -2-0

االقمتامد قمغم يمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتقومرة طمقل اًمِمخّمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م اًمتل ؾمٞمخقض اًمّمحٗمل 

 يمالقم٥م أو ري٤ميض وسمٓمقالشمف وإٟمج٤مزاشمف يمٛمدرب أو ُمًػّم ، يمت٤مرخيف اًمري٤ميض ُمٕمٝم٤م احلقار

أو رئٞمس ٟم٤مدي وُم١مهالشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ويمذًمؽ 

وذًمؽ ُمـ ظمالل االؾمتٕم٤مٟم٦م ؾمقاء سم٤مألرؿمٞمػ اخل٤مص سمف ذم اًم٘مًؿ ٤ًمسم٘م٦م وشمٍمحي٤مشمف آرائف اًم

ن هذه اخلٓمقة إاًمري٤ميض أو حم٤موًم٦م مجٕمٝم٤م ُمـ سمٕمض اعمّم٤مدر األظمرى اًمتل ىمد شمتٞمن ًمف، إذ 

 شمٗمٞمد اعمحرر اًمري٤ميض ذم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:

 ا اًمتٕمرف قمغم ومٝمؿ ؿمخّمٞم٦م اعمتحدث ُمٕمف ُمـ أضمؾ إدارة احلقار اًمالزم ويمذ

اعمختٚمٗم٦م  ر اًمري٤ميض اًم٤ًمسمؼ وشمّمقراشمف طمقل اعمقوققم٤مت واًم٘مْم٤مي٤م اًمري٤موٞم٦م٤مومٙمأ

اًمتل حُيي ًمٚمحدي٨م قمٜمٝم٤م مم٤م ي٤ًمقمده ذم صٞم٤مهم٦م األؾمئٚم٦م واعمٜم٤مىمِم٦م ودراؾم٦م 

 ٟم٘م٤مط اًمتِم٤مسمف وأوضمف اخلالف ذم هذه اآلراء وأؾم٤ٌمهب٤م.

 ُمٚمػ اًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمتحدث  شمقومر يمام أٟمف ذم طم٤مًم٦م

واالـمالع قمٚمٞمف، ظم٤مص٦م إذا مل شمٙمـ ًمٚمٛمحرر اًمري٤ميض ُمٕمروم٦م ؾم٤مسم٘م٦م هبذا ُمٕمٝم٤م 

األظمػم، وم٢من هذه اًمّمقر ىمد شمٕمٓمل اًمّمحٗمل اٟمٓم٤ٌمقم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م قمـ ؿمخّمٞم٦م 

 اعمتحدث، إذ يتجٜم٥م طمرج قمدم ُمٕمروم٦م ُمالحمف قمغم األىمؾ. 

وهذا ذم وقء أهداف احلدي٨م  :اديل وصترصتيبًلحتديد أشئلة احلديح وإعد -2-1

ل أضمري٧م طمقل ـٞم٦م واًمتٛمٝمٞمدي٦م اًمتـ٤مت األوًمـ٦م سم٤مًمدراؾمـالل االؾمتٕم٤مٟمـل وُمـ ظمـاًمري٤مو

يٙمتٗمل اعمحرر سمقوع ٟمف أطمٞم٤مًٟم٤م إاعمقوقع اًمذي يدور طمقًمف احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض، إذ 

 ذم احلقار يدور طمقهل٤م احلدي٨م، سمحٞم٨م شمٙمقن هٜم٤مك طمري٦م أيمؼماًمتل سمٕمض اعم١مذات 

واعمٜم٤مىمِم٦م سمحٞم٨م ُيٗمْمؾ أن ُيؽمضمؿ يمؾ ُم١مذ أو ٟم٘مٓم٦م إمم جمٛمققم٦م ُمـ األؾمئٚم٦م اًمتل جي٥م أن 

يم٠من يتجٜم٥م اعمحرر األؾمئٚم٦م اًمتل ىمد شمقطمل  ُيراقمك قمٜمد صٞم٤مهمتٝم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت

ُمقوققم٤مهت٤م سم٢مضم٤مسم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، واالسمتٕم٤مد قمـ األؾمئٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م ودمٜم٥م أيًْم٤م األؾمئٚم٦م اًمتل ال شمدظمؾ 
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يمذًمؽ ال سمد ُمـ شمرشمٞم٥م أؾمئٚم٦م احلدي٨م سمحٞم٨م  ُم١ًموًمٞم٦م اعمتحدث ُمٕمف، ذم دائرة ختّمص أو

ي٘مقد يمؾ ؾم١مال ًممظمر ويٙمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝم٤م اآلظمر سمحٞم٨م ال يٕمقد اعمحرر اًمّمحٗمل ًمٚم١ًمال 

 طمقل ٟم٘مٓم٦م ُمتّمٚم٦م سمٛمقوقع ومرقمل ُمٕملم ؾمٌؼ وأن ؾم٠مل قمٜمف ُمـ ىمٌؾ.

٤ًٌم جي٥م  :ضبط املهلى والسملى املهلشبني للحديح -2-2 ُمراقم٤مة أن يٙمقن اعمٙم٤من ُمٜم٤مؾم

سمٞمٜمٝمام ًمتحديد ُمققمد  شمّم٤ملًمٙمؾ ُمـ اعمحرر واعمتحدث ُمٕمف ىمدر اإلُمٙم٤من، سمحٞم٨م جي٥م اال

، واعماُلطمظ هٜم٤م أن األؿمخ٤مص خيتٚمٗمقن ذم ُمدى اؾمتٕمدادهؿ أو ضمراء احلدي٨ماًمٚم٘م٤مء إل

هذا ٟمًتٓمٞمع شم٘مًٞمؿ  وقءذم وىمدرهتؿ أو ىم٤مسمٚمٞمتٝمؿ ًمٚمحدي٨م إمم اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م، 

صمالث ومئ٤مت وهل: اًمٗمئ٦م اعمتٕم٤موٟم٦م، اًمٗمئ٦م اعمؽمددة واًمٗمئ٦م ِمخّمٞم٤مت اًمري٤موٞم٦م اعمًتٝمدوم٦م إمم اًم

اعمتٝمرسم٦م
(1)
. 

سمٕمد أن يٛمر اًمّمحٗمل اًمري٤ميض سمٛمختٚمػ ظمٓمقات اًمّمٞم٤مهم٦م  :حلديحاإدراء  -2-3

ف ئذيم٤م  اخلٓمقة األظمػمة واًمتل شمٕمتٛمد قمغمواًمتل قمٚمٞمف االًمتزام هب٤م، يّمؾ إمماًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر 

ًمٚمٌداي٦م اًمتل جي٥م أن يٌدأ هب٤م سم٠من يٚمج٠م إمم اًمٓمري٘م٦م اعمثغم اًمتل يٌدأ هب٤م، إذ  اظمتٞم٤مرهوطمًـ 

شمٚم٘م٤مئٞم٦م وـمٌٞمٕمٞم٦م،  د اجلق اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي يًٛمح سم٠من شمٌدو قمٛمٚمٞم٦م ـمرح األؾمئٚم٦مقمٚمٞمف أن ُيٛمٝمّ 

ويًتحًـ أال يٌدأ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ذم إًم٘م٤مء األؾمئٚم٦م ُم٤ٌمذة وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن يٜمت٘مل ُمثال 

ؾ اهتامًُم٤م ًمدى اعمتحدث ًمٞمدير ُمٕمف طمقاًرا ىمّمػًما مم٤م جيٕمؾ اعمتحدث ُمٕمف ٙمّ ُمقوققًم٤م ُيِم

وجيٕمٚمف يِمٕمر سم٤مالـمٛمئٜم٤من  احلدي٨م إضمراءيتخٚمص ُمـ سمٕمض اًمتقشمر اًمذي ىمد يتخٚمؾ قمٛمٚمٞم٦م 

وسمٛمجرد أن ُيدرك اًمّمحٗمل اًمري٤ميض أن هذا ىمد حت٘مؼ وأن واالرشمٞم٤مح ًمٚمّمحٗمل اًمري٤ميض، 

سمٓمرح أؾمئٚمتف اخل٤مص٦م سمٛمقوقع  أطمديثف قمٚمٞمف أن يٌدضمراء طمقاره أو اجلق أصٌح ُمالئاًم إل

 احلدي٨م.

وهٜم٤م يدظمؾ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض ذم اعمرطمٚم٦م اًمتل طُمٔمر ُمـ  :صتصذيل احلديح -2-4

 اًمٙمت٤مسم٦م ذم ، إُم٤م قمـ ـمريؼلم  ن ًمتًجٞمؾ احلدي٨م ـمري٘متإ، إذ أضمٚمٝم٤م يمؾ اخلٓمقات اًم٤ًمسم٘م٦م

                                                           

 .30، ص1990، مرجع شابؼوم٤مروق أسمق زيد،  (1)
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واألىمدم واًمتل شمتٓمٚم٥م  أضمٜمدة ظم٤مص٦م سم٤مًمّمحٗمل اًمري٤ميض وهل اًمٓمري٘م٦م األيمثر ؿمٞمققًم٤م

اؾمتخدام أضمٝمزة اًمتًجٞمؾ وهل األؾمٝمؾ واألومْمؾ ُمـ اًمٓمري٘م٦م ، أو قمـ ـمريؼ ظمؼمة يمٌػمة

 األومم.

شُمٕمتؼم هذه اخلٓمقة األظمػمة ذم صٞم٤مهم٦م أو  :الايلغة الهًلئية للحديح الاحفي -2-5

ٝمٛم٦م وظمٓمػمة ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ألهن٤م اخلٓمقة ُمحترير احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض، وًمٙمٜمٝم٤م 

ل ؾمٞمخرج ُمٜمٝم٤م احلدي٨م اًمّمحٗمل إمم اًم٘م٤مرئ ومتر هذه اخلٓمقة سمثالث ُمراطمؾ: ُمرطمٚم٦م اًمت

اًمتٛمٝمٞمد ًمّمٞم٤مهم٦م احلدي٨م ذم ؿمٙمٚمف اًمٜمٝم٤مئل، وُمرطمٚم٦م اظمتٞم٤مر اًمّمٞم٤مهم٦م أو األؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م 

غ اًمّمٞمٖم٦م اًمتل شمؿ اظمتٞم٤مره٤م ُمـ اًمّمٞمًمٓمٌٞمٕم٦م اعمقوقع، وُمرطمٚم٦م حترير احلدي٨م اقمتامًدا قمغم 

اًم٤ًمسم٘م٦م
(1)
. 

 الحدٍج الصحفَ الرٍلضَ: أهٌاؼ-3

ؿ اعمختّم ًّ احلدي٨م اًمّمحٗمل إمم قمدة شم٘مًٞمامت، وم٘مد أٟمقاع ن ذم جم٤مل اإلقمالم قًم٘مد ىم

ظمر ىمًٛمٝم٤م ٟم٦ًٌم إمم ىمًٛمٝم٤م اًمٌٕمض ٟم٦ًٌم إمم أهداف ووفم٤مئػ يمؾ ُمٜمٝم٤م، واًمٌٕمض اآل

هل اًمت٘مًٞمامت اًمتل ىم٤مم هب٤م يمؾ ُمـ  قوققم٤مهت٤م أو ُمقاده٤م، وُمـ سملم أهؿ هذه اًمت٘مًٞمامتُم

قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿاعم٤ًمقمد اًمديمتقر ظمػم اًمديـ قمكم قمقيس واعمدرس  األؾمت٤مذ
(2)
: 

اهلدف ُمٜمف مجع األظم٤ٌمر واؾمت٘مّم٤مء اعمٕمٚمقُم٤مت  :الريلضي حديح اخلرب -0-5

األؿمخ٤مص  واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمري٤موٞم٦م اجلديدة طمقل شمٔم٤مهرة أو طم٤مدصم٦م أو واىمٕم٦م واًمرضمقع سمذًمؽ إمم

 اعمِم٤مريملم أو اعمِم٤مهديـ هل٤م.

وهق طمدي٨م هيدف إمم احلّمقل قمغم آراء أصح٤مب  :الريلضي الرأيحديح  -0-2

وذًمؽ سم٤معمقازاة ُمع ُمقوقع احلدي٨م اًمري٤ميض ٟمٗمًف اخلؼمة أو اعمختّملم ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض 

 ًمٚمحدي٨م ًمٚمتٕمرف قمغم وضمٝم٤مت رأهيؿ دم٤مه هذا اعمقوقع.

                                                           

 .199، ص1991، مرجع شابؼًمٞمغم قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمقد قمٚمؿ اًمديـ،  (1)

 .213، ص1998، مرجع شابؼظمػم اًمديـ قمكم قمقيس، قمٓم٤م طمًـ قمٌد اًمرطمٞمؿ،  (2)
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ذم طمدي٨م ًمف  د ُمٜم٤مضمػم اعمٜمتخ٥م اًمقـمٜمل ًمٙمرة اًم٘مدم اًمًٞمد يزيد ُمٜمّمقريومٜمّ  مثال:

ؾمقداين  هالل طم٤مدصم٦م اعمالؾمٜم٤مت اًمتل وىمٕم٧م سملم يزائراجل تٚمٞمٗمزيقنٚم٤مًم٘مٜم٤مة األروٞم٦م ًمسم

( اًمثالصم٤مء 0-1)ومقز اجلزائر سمراهٞمٛمل سمٕمد اعم٤ٌمراة اًمقدي٦م ود اعمٜمتخ٥م اًمًٜمٖم٤مزم ي٤مؾملم و

 سم٤مجلزائر. 1962 ضمقيٚمٞم٦م 05 األوعمٌل ٚمٕم٥م٤معمسم 2015أيمتقسمر  13 اعمٜمٍمم

قمـ اًم٘مراء ويٕمتٛمد قمغم  طمدي٨م اًمٖمرض ُمٜمف اًمؽمويح وهق :حديح التصلية -0-0

اعمقاىمػ اًمٓمريٗم٦م وإسمراز اًمٌح٨م ذم طمٞم٤مة اعمتحدث ُمٕمف وشمّمقير ؿمخّمٞمتف قمـ ىمرب 

 ًمٚمٛمتحدث ُمٕمف.

 ، األولإمم ٟمققملم هق اآلظمر يٜم٘مًؿ هذا اًمٜمقع ُمـ احلدي٨م :ملعةحديح اجل -0-0

جمٛمققم٦م ُمٕمٞمٜم٦م )القمٌلم، ُمدرسملم، طمٙم٤مم، ُمًػميـ، ُمٜم٤مسيـ...إًمخ( أن خيت٤مر اعمحرر 

وحيّمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم إضم٤مسم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم ُم٤ًمطم٦م اًمرأي اًمٕم٤مم قضمف إًمٞمٝمؿ ؾم١ماالً واطمًدا ال يتٖمػم يو

ًمٚمٛمج٤مل اًمري٤ميض، أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين أن ي٠ًمل اعمحرر اًمري٤ميض جمٛمققم٦م ُمـ اعمختّملم ذم 

هتتؿ اًمّمحٞمٗم٦م  اًمتل قاوٞمعاعمسمٛمقوقع ُمـ  ذات صٚم٦م وصمٞم٘م٦مي٤مو٦م ُمـ اًمري٤مو٤مت شمٙمقن ر

اًمري٤موٞم٦م سمٌحثٝم٤م واًمقصقل ومٞمٝم٤م إمم طمؾ
(1)
. 

اًمِمخّمٞم٤مت  ىطمدإوهق طمدي٨م شمدزم سمف  :حديح الهدوات واملؤمترات الاحفية -0-1

اًمري٤موٞم٦م اًم٤ٌمرزة ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض اعمحكم أو اًمدوزم يمقزير اًمِم٤ٌمب واًمري٤مو٦م أو رئٞمس 

وذًمؽ ذم طمْمقر ممثكم اًمّمحػ اًمٚمجٜم٦م األوعمٌٞم٦م أو رئٞمس احت٤مدي٦م ُم٤م يم٤محت٤مدي٦م يمرة اًم٘مدم، 

األؾمئٚم٦م أو ُمٜم٤مىمِم٦م ىمْمٞم٦م شمِمٖمؾ اًمرأي اًمٕم٤مم ذم اعمج٤مل اًمري٤موٞم٦م وذًمؽ ًمإلضم٤مسم٦م قمغم 

 .اًمري٤ميض

ُمـ احلدي٨م هق اًمدقم٤مي٦م واًمؽموي٩م  واًم٘مّمد ُمـ هذا اًمٜمقع :احلديح اإلعالني -0-2

اًمذي شمؿ إضمراؤه ُمع ُمدرب اعمٜمتخ٥م اعمٖمريب ًمٙمرة اًم٘مدم اًمًٞمد هػمذم روٟم٤مر، سمٕمد يم٤محلدي٨م 

                                                           

 .406، ص1985، دار اعمٕم٤مرف، سمػموت، 2، طاإلظالم وافدظايةقمٌد اًمٓمٞمػ محزة،  (1)
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سمروؾمٞم٤م، واًمذي سمدا ومٞمف واصم٘م٤م ُمـ  2018ٟمج٤مطمف ذم شم٠مهٞمؾ اعمٖمرب إمم هن٤مئٞم٤مت يم٠مس اًمٕم٤ممل 

األـمٚمس إمم حت٘مٞمؼ إٟمج٤مز أومْمؾ ُمـ اًمذي طم٘م٘مف اعمٜمتخ٥م اًمقـمٜمل  ىمدرشمف قمغم ىمٞم٤مدة أؾمقد

 سم٤مًمؼمازيؾ. 2014اجلزائري ذم هن٤مئٞم٤مت يم٠مس اًمٕم٤ممل 

 أحزاء الحدٍج الصحفَ الرٍلضَ:-4

 ل:ـشميٜم٘مًؿ احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض إمم قمدة أضمزاء وهل يم٤مآل  

 اًمٕمٜم٤مويـ اًمرئٞمًٞم٦م. -أ 

 ُم٘مدُم٦م احلدي٨م. -ب

 ضمًؿ احلدي٨م. -ج

 مت٦م.اخل٤م -د  

ًمٚمٛمٌح٨م  ىمقاقمد حترير ُم٤مدة اخلؼم اًمري٤ميض قانًمٕمٜماٟمٔمر اوًم٘مد ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م )

ُمـ هذا اًمٗمّمؾ( سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن سمٕمض اعمٝمتٛملم ذم اعمج٤مل اإلقمالُمل ووٕمقا أؿمٙم٤مالً  األول

 خمتٚمٗم٦م عم٘مقُم٤مت األطم٤مدي٨م اًمّمحٗمٞم٦م اًمري٤موٞم٦م.

  



 

265 

 :الفصل خالصــــّ

ذب جيٟمف إ، إذ فًمٚمٛماليلم اًمذيـ يٓم٤مًمٕمقٟماألؾم٤مؾمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم  ُمـ اًمقؾم٤مئؾ تؼم اإلقمالميٕم

اٟمت٤ٌمه اًمٜم٤مس ًمٚمٕمديد ُمـ اعمقوققم٤مت سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمٜمنم واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م واؾمتجالء آراء 

ًتٓمٞمع قمـ ـمريؼ اًمٕمرض واعمٜم٤مىمِم٦م واعمت٤مسمٕم٦م أن ي قمالماألـمراف اعمختٚمٗم٦م طمقهل٤م، وم٤مإل

قمـ شمٗمٙمػم اًمٜم٤مس واٟمت٤ٌمهٝمؿ، ًٚمط اًمْمقء طمقل ُم٠ًمًم٦م أو ُم٤ًمئؾ ًمقاله٤م ًمٔمٚم٧م سمٕمٞمدة ي

واوٕم٦م ضمدول اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمجامهػم هذه سمحؼ  قمالمٕمتؼم اإليوُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ 

سمٗمْمؾ اظمتٞم٤مره٤م عم٤م يٜمنم ُمـ ُمْمٛمقن
(1)
. 

أن ذم وىمٜم٤م احل٤مزم جمٛمققم٦م ُمـ اًمرهم٤ٌمت، ومٝمق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يريد  اًمري٤ميض يٛمثؾ اًم٘م٤مرئ

يريد ٟمققًم٤م ُمـ شمٚمؽ اعمتٕم٦م اًمتل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى و ،ويٗمٝمٛمٝم٤م اًمري٤موٞم٦م يٙمت٥ًم اعمٕمٚمقُم٦م

قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ُمرآة اًمرأي  اًمري٤ميض قمالمٕمتؼم اإليإذ ، اًمري٤ميض اًمٜم٤مضمح فإقمالُم٘مدُمٝم٤م ًمف ي

أيًْم٤م رضورة  قاعمٕمرووم٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اًمرأي، وهت اودُمـ أىمقى األو اًمري٤ميض اًمٕم٤مم

اًمري٤موٞم٦م اًمتل  يمؼم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤متٟمٗمت٘مد اجل٤مٟم٥م األ ، ومٌدوٟمفاًمري٤ميض ُمـ رضورات اعمجتٛمع

 ٟمٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم خمتٚمػ األظم٤ٌمر واألطمداث اًمري٤موٞم٦م.

السمد ُمـ دراؾم٦م ظمّم٤مئص  ُمثال ُمتخّمّم٦م٤مًمتخٓمٞمط إلقمداد صٗمح٦م ري٤موٞم٦م وقمٚمٞمف وم

ويمذا اًمٚمٖم٦م اجلٛمٝمقر اعمخ٤مـم٥م أو اعمًتٝمدف ًمٚمتٕمرف قمغم اهتامُم٤مشمف واطمتٞم٤مضم٤مشمف ورهم٤ٌمشمف 

أن شُم٘مدم اًمري٤موٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ اًمّمحٗمٞم٦م اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمٕمف طمتك يتًٜمك اظمتٞم٤مر اعمقوققم٤مت 

ًمف وهذا سم٤مالظمتٞم٤مر األُمثؾ ألؾمٚمقب اعمٕم٤مجل٦م قمـ ـمريؼ اًم٘م٤مًم٥م اًمّمحٗمل اًمذي يتٜم٤مؾم٥م 

سمام يْمٛمـ ىم٤مقمدة ؿم٤ٌمع رهم٤ٌمشمف وُمٞمقًمف واطمتٞم٤مضم٤مشمف إوسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ ُمـ ظمالل ذًمؽ ُمٕمف 

عمٝمتٛملم هبذه اًمّمٗمح٦م واالؾمتٛمرار سمٛمت٤مسمٕمتٝمؿ عم٤م شم٘مدُمف هذه اًمّمٗمح٤مت ُمـ زي٤مدة اًم٘مراء وا

 ُمقوققم٤مت ري٤موٞم٦م خمتٚمٗم٦م.

                                                           

، أـمروطم٦م افتؾقػزيقن اجلزائري وأثرها ظذ كؼ افقظل افريايض افزامج افرياضة ادؼدمة دمقمٞمًك اهل٤مدي،  (1)

 .35، ص2012، اجلزائر، 3ديمتقراه قمٚمقم همػم ُمٜمِمقرة، ُمٕمٝمد اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر
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 :المصتـلب خلصتمــّ

طملم ُيٓمٚم٥م حترير ُمًقّدة ٟمص، ومٚمٞمس صمٛم٦م ذم اًمٕم٤ممل حمرران يٕم٤مجل٤من اعمقوقع سمٜمٗمس 

ًمٚمتحرير قمغم أٟمف  اًمٓمري٘م٦م، ومٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحرير شمٕمٜمل قمدة أؿمٞم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمديد ُمـ اًمٜم٤مس، ُيٜمٔمر

ومـ، صٜمٕم٦م، قمٛمٚمٞم٦م شمٓمٝمػم أو واضم٥م ُم٘مدس، وُمـ وىم٧م آلظمر يّمٌح اًمتحرير يمؾ هذه 

وؾمقاه٤م، وًمٙمـ اعمحرريـ اعمتٛمرؾملم أول ُم٤م يٜمٔمرون ًمٚمتحرير قمغم أٟمف قمٛمؾ يٜمتٝمل  األؿمٞم٤مء

ٞم٦ماشمّم٤مًمسمٛمٜمتقج، وم٤معمحررون ُيدومع هلؿ األضمر ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٙمٚمامت قمغم ؿمٙمؾ ؾمٚمع 
(1)
. 

صٜم٤مقم٦م اعمٕمٚمقُم٦م ىمد ضمٕمؾ اعمحرريـ يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م م قُمٗمٝمإن هذا اًمتٓمقر ذم 

ٛمٝمقر رؾم٤مئؾ ُمقضمٝم٦م إمم اًم٘مراء وًمٞم٧ًم جمرد ُمقوققم٤مت، وهذا ُم٤م أدى إمم االهتامم سم٤مجل

أيمثر ُمـ اًم٤ًمسمؼ، وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمّمحػ ال شمٕمرف قمـ ىمرائٝم٤م وقم٤مداهتؿ وـمٌٞمٕمتٝمؿ إال اًم٘مٚمٞمؾ 

 ًمتخٛملم إمم طمد يمٌػم.ومٙم٤مٟم٧م األٟمامط اًمتحريري٦م شم٘مٚمٞمدي٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ا

الؿمؽ أن اًمتحرير اًمّمحٗمل هق ضمزء ُمـ قمٛمٚمٞم٦م اإلقمالم، واإلقمالم سمدوره هق ضمزء 

، سمحٞم٨م يًٕمك اًمتحرير دائاًم إمم اإلضم٤مسم٦م قمغم اجلامهػمي شمّم٤ملأال وهق االُمـ يمؾ أيمؼم 

 ؾم١ماًملم اصمٜملم ومه٤م: ُم٤مذا ٟم٘مقل؟ ويمٞمػ ٟم٘مقل؟

ر واألطمداث اعمحٞمٓم٦م سمٜم٤م إمم ومٗمـ اًمتحرير اًمّمحٗمل هق ومـ حتقيؾ اًم٘مْم٤مي٤م واألظم٤ٌم

اٟمت٘م٤مل اًمرؾم٤مًم٦م  ـمري٘م٦من إإذ ، ُم٤مدة ُمٙمتقسم٦م وُمٓمٌققم٦م ؾمٝمٚم٦م اهلْمؿ جلٛمٞمع اعمًتقي٤مت اًمث٘م٤مومٞم٦م

اإلقمالُمٞم٦م ُمـ اًمّمحٞمٗم٦م إمم اجلامهػم شمٚمٕم٥م دوًرا ُمٝماًم، وم٤مًمّمحٗمل جي٥م أن يْمع رؾم٤مًمتف 

سمد ُمـ وضمقد اإلقمالُمٞم٦م ذم ىم٤مًم٥م ُمٕملم أو صٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦م شمتٙمقن ُمـ رُمقز أو يمٚمامت، وهٜم٤م ال

، إذ يتقىمػ ذًمؽ قمغم ُمدى ٟمؽمٟم٧م، اإلتٚمٞمٗمزيقنوؾم٤مئؾ ًمٜم٘مؾ هذه اًمرؾم٤مئؾ يم٤مًمّمحػ، اًم

 وٕمٞمًٗم٤م ذم يمت٤مسم٤مشمف أو همػم ُم١مهؾ اًمتٗم٤مهؿ سملم اًمّمحٗمل ومجٝمقره، وم٢مذا يم٤من اًمّمحٗمل ُمثالً 

٦م ـوإذا يم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مًمسم٤مًمًٚم٥م،  شمّم٤ملك قمٛمٚمٞم٦م االـر قمٚمـ١مصمـ٢من ذًمؽ ؾمٞمـل ومـًمٚمٕمٛمؾ اًمّمحٗم

                                                           

، 2، طؾـ ـتابة األخبار )ظرض صامؾ فؾؼقافب افصحػقة وأشافقب افتحرير احلديثة(قمٌد اًمًت٤مر ضمقاد،  (1)

 .235، ص2001ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قمامن، األردن،  دار جمدالوي
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ويٛمٙمـ ، شمّم٤ملسمٓمري٘م٦م ومٕم٤مًم٦م وم٢مهن٤م سم٤مًمت٠ميمٞمد ؾمت٘مػ قم٘م٦ٌم ذم ٟمج٤مح االاإلقمالُمٞم٦م همػم حمررة 

اإلقمالُمٞم٦م ُمـ اعمّمدر إمم اعمتٚم٘مل ُمـ ظمالل اعمرؾمؾ ووؾمٞمٚم٦م  شمّمقير اٟمت٘م٤مل اًمرؾم٤مًم٦م

وًمٙمل شمتٚم٘م٤مه٤م سمٕمض اجلامهػم، وم٠مؾمٚمقب اًمتل شم٘مع حت٧م ؾمٞمٓمرة رئٞمس حتريره٤م،  شمّم٤ملاال

اعم٤ًمقمدة اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اعمحرر إمم اجلٛمٝمقر ُم٤ٌمذة ذم اًم٘مراءة اًمتحرير اإلقمالُمل يدل قمغم 

وًمٞمس ذم ع، ـواآلراء واحل٘م٤مئؼ واًمقىم٤مئ واالؾمتامع واعمِم٤مهدة ذم قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت

ف أن ـ، وًمٙمـ قمٚمٞم٤ملـشمّماًمّمحٗمل أن خيؽمع اعمٕمجزات قمٜمد اؾمتخدام أؾمٚمقب االُم٘مدور 

ٝم٦م ـت٤مذ جلـل يم٤مألؾمـقن اًمّمحٗمـأن يٙم لـ٤م، إذ يٜمٌٖمـًدا وصحٞمحً ـاًم ضمٞمـاألؾمٚمقب ومٝميٗمٝمؿ 

قمغم ومٝمٛمف سمحٞم٨م شمٕمتؼم رؾم٤مًم٦م اعمحرر اإلقمالُمل صٚم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ُم٤ًمقمدشمف ًمٚمجٛمٝمقر

همرض وأهداف اعمّمدر واعمرؾمؾ طمٞم٨م يؽمضمؿ آراءه وأهمراوف اًمتحريري٦م اًمتل شمٕمؼم قمـ 

 ورهم٤ٌمشمف ذم صقرة رُمزي٦م.

يتٛمٞمز قمٜمف ذم يمقٟمف وسم٤مقمت٤ٌمر أن اإلقمالم اًمري٤ميض ضمزء ُمـ اإلقمالم اًمٕم٤مم واًمذي 

، إقمالًُم٤م ظم٤مًص٤م هيتؿ سم٘مْم٤مي٤م وأظم٤ٌمر اًمري٤مو٦م، سمحٞم٨م يٕمتؼم اًمري٤موٞملم هؿ أهداومف وأدواشمف

 ٟمف هيدف ىمٌؾ يمؾ رء إمم إيّم٤مل اعمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اًمري٤ميض.إإذ 

اًمري٤ميض ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمتل ومٜمٔمًرا ًمٚمتٖمٓمٞم٦م اإلظم٤ٌمري٦م اًمنيٕم٦م ًمٚمحدث 

ًمألطمداث واًمٔمقاهر قم٤مضمزة قمـ شم٘مديؿ شمقوٞمح٤مت يم٤مُمٚم٦م وؿم٤مُمٚم٦م ودىمٞم٘م٦م شمٙمقن أطمٞم٤مًٟم٤م 

واًمتٓمقرات قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمري٤موٞم٦م، ىمدُم٧م اًمّمح٤موم٦م اًمري٤موٞم٦م ٟمٔمرة ُمتٕمددة األسمٕم٤مد 

 ًمٚمحدث وقمغم أؾم٤مس ُمٜمٝمجل وُمتامؾمؽ، ومتٜمقع احلٞم٤مة اًمري٤موٞم٦م واؾمتٗم٤مدة اًمري٤مو٦م ُمـ

٤مق ومٙمري٦م همٜمٞم٦م وُمتٜمققم٦م ذم أدى إمم ومتح آومُمٕمٓمٞم٤مت وُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م ذم خمتٚمػ اًمٕمٚمقم 

 اعمج٤مل اًمري٤ميض.

ن يمؾ ري٤مو٦م هل٤م ىمقاقمده٤م إل اًمري٤ميض واؾمع ضمًدا، إذ قمالُمإن جم٤مل اًمٕمٛمؾ ًمإل

، هذا ن واًمتل جي٥م أن يٙمقن ُمٚماًم هب٤مووىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اخل٤مص٦م وأرىم٤مُمٝم٤م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م وأسمٓم٤مهل٤م اعمِمٝمقر

ويًٕمك إمم ٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض ضمتامقمٞمسم٤مإلو٤موم٦م إمم إعم٤مُمف اًمت٤مم سمٙمؾ اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م واال
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ل اًمري٤ميض أن ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم قمدم اًمؽميمٞمز قمالُماإل هذا ، يمام جي٥م قمغمٟمزع اًمٚمث٤مم قمٜمٝم٤م

قمغم اًمًٚمٌٞم٤مت اًمتل ىمد شمقضمد ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض يم٠مطمداث اًمٕمٜمػ اًمتل حتدث ذم ُمالقم٥م 

 يمرة اًم٘مدم وذًمؽ سمام يٙمتٌف ُمـ ُم٘م٤مالت وحت٘مٞم٘م٤مت وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمٜمقن اًمّمحٗمٞم٦م.

ذم ُمقاضمٝم٦م هذه اًمٔمقاهر اًمتل هتدد اعمجتٛمع  قمالم اًمري٤ميضوقمٚمٞمف وم٢مذا شمؿ اؾمتٕمامل اإل

قمالم اًمري٤ميض ويمٌػًما، وهذا ُم٤م يٕمٓمل اإلٝماًم ُمدوًرا  يٙمقن ىمد أدىقم٤مُم٦م واًمِم٤ٌمب ظم٤مص٦م 

إلقمالم ؾمقاء يم٤من ذا ا٦م يٙمقن ومٞمٝم٤م اهلدف األؾمٛمك هلاضمتامقمٞمصٌٖم٦م  سمٛمختٚمػ ومٜمٞم٤مشمف

وشمث٘مٞمٗمف ومح٤ميتف ُمـ يمؾ اعمخ٤مـمر اًمًٝمر قمغم شمققمٞم٦م اعمجتٛمع أو همػم ُمتخّمص هق  ٤مً ُمتخّمّم

 اًمتل حتقم سمف ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٚمٛمقؾم٦م أو جمردة.

 ٤محلدي٨م ذم اإلقمالم اًمري٤ميض اجلزائريطم٤موًمٜم٤م اًمتٓمرق إًمٞمف ذم يمت٤مسمٜم٤م اعمقؾمقم سم هذا ُم٤م

ذم وـمٜمٜم٤م احلٌٞم٥م  إو٤موم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم جم٤مل اإلقمالم اًمري٤ميض اًمؽمسمقي واًمذي ٟم٠مُمؾ سم٠من يٙمقن

وًمق  اً ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ ضمزء واًمذي زائر أو قمغم اعمًتقى اًمٕمريب وعم٤م ال اًمٕم٤معمل،اجل

سمًٞمط ُمـ اجلٝمد اًمذي سمذًمٜم٤مه إلٟمج٤مز هذا اًمٙمت٤مب، وأن جيٕمٚمف ىمٌؾ يمؾ ذًمؽ قمٛمالً ظم٤مًمًّم٤م 

 .ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ
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 75 اًمٜمنم واًمتقزيع :اًم٤ٌمب األول -

 80 اًمّمحٗمٞم٦ممم٤مرؾم٦م اعمٝمٜم٦م  :اًم٤ٌمب اًمث٤مين -

 84 شمقزيع اًمٜمنمي٤مت اًمدوري٦م واًمتجقل ًمٚمٌٞمع :اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م -

 86 اإليداقم٤مت اخل٤مص٦م واعم١ًموًمٞم٦م واًمتّمحٞمح وطمؼ اًمرد :اًم٤ٌمب اًمراسمع -

 89 األطمٙم٤مم اجلزائٞم٦م :اًم٤ٌمب اخل٤مُمس -

 97 5551ؿاكقن اإلظالم  :ادبحث افثاين

 97 أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م :اًم٤ٌمب األول -

 98 شمٜمٔمٞمؿ اعمٝمٜم٦م :اًم٤ٌمب اًمث٤مين -

 103 مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜم٦م اًمّمحٗمل :اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م -

 106 اعم١ًموًمٞم٦م وطمؼ اًمتّمحٞمح وطمؼ اًمرد :اًم٤ٌمب اًمراسمع -

 108 اًمٜمنم واًمتقزيع واًمٌٞمع سم٤مًمتجقل :اًم٤ٌمب اخل٤مُمس -

 109 اعمجٚمس األقمغم ًمإلقمالم :اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس -

 113 أطمٙم٤مم ضمزائٞم٦م :اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع -

 116 أطمٙم٤مم ظمت٤مُمٞم٦م :اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ -

 116 أطمٙم٤مم اٟمت٘م٤مًمٞم٦م :اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع -

 118 2152افؼاكقن افعضقي فإلظالم  :ادبحث افثافث

 118 أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م :اًم٤ٌمب األول -
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 119 ٟمِم٤مط اإلقمالم قمـ ـمريؼ اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م :اًم٤ٌمب اًمث٤مين -

 125 ؾمٚمٓم٦م وٌط اًمّمح٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م :اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م -

 129 اًمٜمِم٤مط اًمًٛمٕمل اًمٌٍمي :اًم٤ٌمب اًمراسمع -

 130 ًمٙمؽموٟمٞم٦موؾم٤مئؾ اإلقمالم اإل :اًم٤ٌمب اخل٤مُمس -

 131 ُمٝمٜم٦م اًمّمحٗمل وآداب وأظمالىمٞم٤مت اعمٝمٜم٦م :اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس -

 135 طمؼ اًمرد وطمؼ اًمتّمحٞمح :اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع -

 138 اعم١ًموًمٞم٦م :اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ -

 138 اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمرشمٙم٦ٌم ذم إـم٤مر مم٤مرؾم٦م اًمٜمِم٤مط اإلقمالُمل :اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع -

 140 دقمؿ اًمّمح٤موم٦م وشمرىمٞمتٝم٤م :اًم٤ٌمب اًمٕم٤مذ -

 141 ٟمِم٤مط ويم٤مالت االؾمتِم٤مرة ذم االشمّم٤مل :اًم٤ٌمب احل٤مدي قمنم -

 141 أطمٙم٤مم اٟمت٘م٤مًمٞم٦م وظمت٤مُمٞم٦م :اًم٤ٌمب اًمث٤مين قمنم -

 142 ظمالص٦م اًمٗمّمؾ

143 

 145 متٝمٞمد

 146 ماهقة اإلظالم افريايض :ادبحث األول

 146 اًمري٤ميضشمٕمريػ اإلقمالم  (1

 146 قمٜم٤مس اإلقمالم اًمري٤ميض (2

 147 ظمّم٤مئص اإلقمالم اًمري٤ميض (3

 148 ومقائد وأهداف اإلقمالم اًمري٤ميض (4

 148 شم٘مًٞمؿ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤ميض (5

 150 اإلظالم وافسبقة افبدكقة وافرياضقة :ادبحث افثاين

 150 اإلقمالم ذم األٟمِمٓم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م (1

 154 ُمِمٙمالت وؾم٤مئؾ اإلقمالم ذم اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م  (2

 157 قمقعم٦م اإلقمالم وُمًت٘مٌؾ ُمٜمٔمقُم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٌدٟمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م (3
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 158 أهؿ اجلقاٟم٥م اًمتل متًٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤ميض (4

 162 كشلة وتطقر اإلظالم افريايض وتلثراتف :ادبحث افثافث

 162 اًمري٤ميض ُمراطمؾ شمٓمقر وؾم٤مئؾ اإلقمالم واالشمّم٤مل (1

 163 شم٠مصمػمات وؾم٤مئؾ اإلقمالم اًمري٤ميض (2

 167 اإلظالم افريايض ادتخصص :ادبحث افرابع

 167 ُمٗمٝمقم اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص (1

 168 ُم٤م اعم٘مّمقد سم٤مإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص (2

 169 قمقاُمؾ فمٝمقر اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص وىمْم٤مي٤مه (3

 171 شمٓمقر اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص (4

 171 اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اإلقمالُمٞم٦م اعمتخّمّم٦م ذم اعمج٤مل اًمري٤ميض (5

 173 أهداف ووفم٤مئػ اإلقمالم اًمري٤ميض اعمتخّمص (6

 176 ظمالص٦م اًمٗمّمؾ

177 

 179 متٝمٞمد

 180 ألداء افصحػل افريايضقمقات ظـ اؿظ :ادبحث األول

 180 اعم٘مّمقد سم٤مألداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (1

 181 ُمٕم٤ميػم شم٘مٞمٞمؿ األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (2

 183 آًمٞم٤مت شم٘مٞمٞمؿ األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (3

 184 ظمّم٤مئص اًمّمحٗمل اًمري٤ميض اًمٜم٤مضمح (4

 186 ُمّم٤مدر اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (5

 188 ُم٤ٌمدئ األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (6

 192 واجبات، حؼقق ومسموفقات افصحػل افريايض :ادبحث افثاين

 192 اًمتزاُم٤مت وواضم٤ٌمت األداء اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (1

 195 طم٘مقق اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (2
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 209 افتؽقيـ دم اإلظالم افريايض باجلامعة اجلزائرية :ادبحث افثافث

 210 اعمقاد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمتٙمقيـ ذم اعم٤مؾمؽم ختّمص اإلقمالم اًمري٤ميض اعمٙمتقب (1

 213 اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمتٙمقيـ ذم اعم٤مؾمؽم ختّمص اإلقمالم اًمري٤ميض اًمتٚمٞمٗمزيقيناعمقاد  (2

اىمؽماح ُمقاد شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمتٙمقيـ ذم اعم٤مؾمؽم ختّمص اإلقمالم اًمري٤ميض  (3

 اإلذاقمل
216 

 219 ظمالص٦م اًمٗمّمؾ

221 

 223 متٝمٞمد

 224 اخلز افصحػل افريايض :ادبحث األول

 224 ُمٗمٝمقُمف (1

 225 ىمقاقمد حترير ُم٤مدة اخلؼم اًمري٤ميض (2

 227 أٟمقاع اخلؼم اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (3

 231 ُمّم٤مدر اخلؼم اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (4

 233 ادؼال افصحػل افريايض :ادبحث افثاين

 233 ُمٗمٝمقُمف (1

 234 أضمزاء اعم٘م٤مل اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (2

 234 أٟمقاع اعم٘م٤مل اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (3

 238 افتؼرير افصحػل افريايض :ادبحث افثافث

 238 ُمٗمٝمقُمف (1

 239 حترير اًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (2

 241 أٟمقاع اًمت٘مرير اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (3

 242 افتعؾقؼ افصحػل افريايض :ادبحث افرابع

 242 ُمٗمٝمقُمف (1

 243 أضمزاء اًمتٕمٚمٞمؼ اًمري٤ميض (2
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 247 افتحؼقؼ افصحػل افريايض :ادبحث اخلامس

 247 ُمٗمٝمقُمف (1

 248 صٞم٤مهم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميضُمراطمؾ  (2

 249 ىمقاًم٥م صٞم٤مهم٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (3

 250 أٟمقاع اًمتح٘مٞمؼ اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (4

 252 افـؼد افصحػل افريايض :ادبحث افسادس

 252 ُمٗمٝمقُمف (1

 252 وفمٞمٗم٦م وُمٝم٤مم اًمٜم٤مىمد اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (2

 253 اًمنموط اًمقاضم٥م شمقومره٤م قمٜمد اًمٜم٤مىمد اًمري٤ميض (3

 254 ذم اًمٜم٘مد اًمري٤ميض احلؼ اعم٤ٌمح (4

 255 أريم٤من طمؼ اًمٜم٘مد اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (5

 257 احلديث افصحػل افريايض :ادبحث افسابع

 257 ُمٗمٝمقُمف (1

 258 ظمٓمقات إقمداد احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (2

 262 أٟمقاع احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (3

 264 أضمزاء احلدي٨م اًمّمحٗمل اًمري٤ميض (4

 265 ظمالص٦م اًمٗمّمؾ

 267 ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب

 271 اعمراضمع

 


