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دوس الصحافت الوكتىبت فً التسىٌك السٍاسً 

 لبشًاهج الوصالحت الىطٌٍت فً الجضائش

 .دساست حالت: جشٌذتً الخبش و الششوق

 .(20/00/2002  الى  00/ 13هي  )

 2017-2018السٌت الجاهعٍت: 



 
 

 ...بعد الرضىالليم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد  
الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، وأعاننا على أداء ىذا الواجب، ووفّقنا  

 في إنجاز ىذا العمل.
نتقدم تاليا بخالص الشكر ووافر االمتنان على ما وجدنا، وما أوتينا، وما كان لنا من      

لمن يستحق الشكر بمعنى عبارة الشكر والتقدير،   ،  صح وتوجيو، وإرشاد وتشجيعن
 ".خلفوني ف ازية"، الدكتورة   األستاذة المشرفة  
 "احتسب أجرىا عند اهلل وأفرحيا في كل أعزاء لدييا."

أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة مولود معمري دون  كل  خالص الشكر، إلى      
 مليكة .  كر األستاذة: سايلاستثناء، نخص بالذ

 األخرى .عمال و موظفي مكتبة القسم، و جميع من توجينا إلييم في الجامعات    إلى
إنجاز ىذا العمل وفي تذليل ما واجيناه من  في  نا من قريب أو بعيد  عدإلى كل من سا

 نسأل اهلل العلي القدير الموفق لكل شيء أن يجازييم عنا خير جزاء. ،صعوبات
 
 

 .ء جميعا، نكرر جزيل شكرنا و تقديرناإلى ىؤال

 

 



 

 إلى من جعلت الجنة تحت قدمييا،
 إلى التي حرمت نفسيا وأعطتني ومن نبع حنانيا سقتني،
 ربتني بلطف وخطت معي كل خطوة في الحياة وعلمتني،

 ،دوًما سر نجاحي  بقىإلى من كانت وست
 إلى قرة العين،

 .أمي
 وسندا لي في مصاعب الدنيا،  إلى من كان عونً ا

 ،إلى الذي تعب كثيرًا من أجل راحتنا وتعليمنا
 والدي

 -هلل في عمرىمااأطال    -
 إلى من يعتبرون نجاحي، نجاحا ليم، إخوتي وأخواتي وأزواجيم كل باسمو.  

 " وكل أفراد عائلتو.عبدو  ى نصفي اآلخر ورفيق الدرب "إل
 .باسمواء كل  إلى كل أفراد العائلة، األىل واألصدق 

                                      

 

                                                                     

 شفيعة                                                       

 

 



 

 
 

 إلى من جعلت الجنة تحت قدمييا، 
 إلى من سيرت الليالي في سبيل راحتي  

 انت وستكون دوًما سّر نجاحي، وك
 .أمي

 إلى الذي تعب كثيرًا من أجل راحتي وتعليمي
 ي.والد 

 -هلل في عمرىمااأطال    -
 إلى من يعتبرون نجاحي، نجاحا ليم، إخوتي وأخواتي

 عزالدين، ليندة.
 .سندي في الحياة "محمد" وقرتي عيني ابنتي "لينا"  الى

 .موباسإلى كل أفراد العائلة الكبيرة، كل  
 وتميزوا بالوف اء والعطاء وكانوا صحبتي األخيار،   باإلخاءوإلى من تحلو  

 أصدق ائي.
                                                                      

 ليديا                                                                                   



 
 
 

راسةالد   خطة  

 مقدمة:   

لسياسي االتسويق ،مكتوبة اللمصحافة  : االطار المفاىيمي والنظريالفصل االول
.والمصالحة الوطنية  

.المبحث االول: ماىية الصحافة المكتوبة  
 .: تعريف الصحافة المكتوبة ومراحل تطورىاالمطمب االول
 .ىمية الصحافة المكتوبة وخصائصيا: أالمطمب الثاني

 .نواع الصحافة المكتوبةأ المطمب الثالث:
 .وظائف الصحافة المكتوبة المطمب الرابع:

طبيعة وفمسفة التسويق السياسي.ي: المبحث الثان  
 .تعريف التسويق السياسي ومراحل تطورهالمطمب االول: 

 ىمية التسويق السياسي والمصطمحات المشابية لو.: أالمطمب الثاني
 .عناصر التسويق السياسي المطمب الثالث:

 .مراحل التخطيط لنشاط التسويق السياسي : المطمب الرابع
 .ط واليات التسويق السياسيب: ضواالمطمب الخامس
 .: تكتيكات حمالت التسويق السياسيالمطمب السادس

.المصالحة الوطنية مفيوم: المبحث الثالث  
 تعريف المصالحة الوطنية واىدافيا.: المطمب االول
 .المصالحة الوطنية نواع: أالمطمب الثاني
 .المصالحة الوطنية : اليات تنفيذالمطمب الثالث
 .المصالحة الوطنية : شروط نجاحالمطمب الرابع



 
 
 

 
.المصالحة الوطنية في الجزائر: سياسة الفصل الثاني   

التعريف ببرنامج المصالحة الوطنية في الجزائر وخمفيتو التاريخية.:لالمبحث االو  
 التعريف ببرنامج المصالحة الوطنية واىدافو. :المطمب االول
 الخمفية التاريخية لبرنامج المصالحة الوطنية.: المطمب الثاني

 واجراءات تنفيذه. سباب تبني برنامج المصالحة الوطنيةأ :المبحث الثاني
 سباب اعتماد برنامج المصالحة الوطنية.: أالمطمب االول
 وتدابير برنامج المصالحة الوطنية.: مضمون المطمب الثاني

 .المبحث الثالث: االنعكاسات العامة لبرنامج المصالحة الوطنية
 : االنعكاسات االيجابية لبرنامج المصالحة الوطنية.المطمب االول
 : اخفاقات برنامج المصالحة الوطنية.المطمب الثاني

 

الوطنية من خالل جريدتي الخبر  التسويق السياسي لبرنامج المصالحة: الفصل الثالث
(.20/00/2002 - 13/00والشروق اليوميتين)   

.بطاقة فنية لصحيفتي الخبر والشروق :المبحث االول  
   لبرنامج المصالحة الوطنية. جريدة الخبرلتسويق  التحميل الكمي والكيفي:المبحث الثاني

.: تسويق جريدة الخبر لبرنامج المصالحة الوطنية من ناحية الشكل المطمب االول  
      . نالمضمو  ةالمصالحة الوطنية من ناحي امج: تسويق جريدة الخبر لبرننيالمطمب الثا

      التحميل الكمي والكيفي لتسويق جريدة الشروق لبرنامج المصالحة  لمبحث الثالث:ا 
                                        طنيةالو                               

.: تسويق جريدة الشروق لبرنامج المصالحة الوطنية من ناحية الشكلالمطمب االول   



 
 
 

. المضمون ةاحين : تسويق جريدة الشروق لبرنامج المصالحة الوطنية منثانيالالمطمب   
العممية التسويقية لبرنامج المصالحة الوطنية بين جريدتي الخبر  مقارنة :المبحث الرابع

 والشروق اليوميتين.
 

.الخاتمة  
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  تمهيد:

شكال بارزا من اشكال وسائل االعالم التقميدية، ومنذ  تعتبر الصحافة المكتوبة
ظيورىا الى يومنا ىذا، اتخذت مسارا جعل منيا وسيمة تتأقمم مع جميع الظروف، ولم يمنع 
التطور التكنولوجي وال ظيور وسائل االعالم المختمفة التي تمتيا الى اىتزاز وتزعزع مكانتيا 

لتطورات الحاصمة لتصنع لنفسيا مكانة تشيد وتراجع صيتيا ، بل استغمت في كل فترة ا
 بقوتيا وقدرتيا عمى االستحواذ عمى فئات معتبرة من الجماىير.

ا لمصحافة المكتوبة نظر  اكبير  اومن ىذا المنطمق اعطت المنظمة السياسية اعتبار 
افذة لمتسويق أفكار كوين الراي العام، كونيا نتوجيو وت الرتباطيا وتأثيرىا المباشر في

عمي المسرح السياسي مرىون  ىاوارتقاء ىا. اذ ان بقاءالمنظمة السياسية ستراتيجياتوا
بمقدار براعتيا وتمكنيا من تسويق افكارىا وتحكميا في عقول الجماىير وتوجيييا وفق ما 

المنظمة مع اىدافيا، خاصة مع المنافسة التي تطبع البيئة السياسية، اذ اصبحت  يتماشى
افضل وسائل  يارتن تطبيق ميكانيزمات التسويق السياسي واخاقتناعا بأالسياسية اكثر 

 نسب لمحصول عمى تأييد المستيمك.، االستراتيجية األفي حمالتيا التسويقية االعالم
ت من دمن عشرية، وج ألكثرمن ويالت االرىاب  ووفي الجزائر وبعد ما عانت

، م وخطوة جديدة نحو مستقبل افضلالمصالحة الوطنية الية لوضع قطيعة مع الماضي االلي
التسامح لمتسويق لمبرنامج حتي يمتف بو الجميع ويجعل  2005لذا عممت السمطة في 

 تضحية لجزائر الغد.  عمادىا ونسيان االحقاد
 

  همية الدراسة:/ أ1 

في اظيار دور الصحافة المكتوبة في التسويق السياسي ىذه الدراسة  تتمثل اىمية
وىذا من خالل الدراسة  .خاصة بصفة ولبرنامج المصالحة الوطنية ،منتوج عامة ألي
السياسي من اىمية  نظرا لما يكتسيو مصطمح التسويق نة بين جريدتي الخبر والشروق،المقار 

فال يخمو اي برنامج  سياسي ميما كانت طبيعتو خاصة لدي الدول .في الحياة السياسية 
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كمف لمتسويق لو لما اثبتو من نجاعة في القدرة عمي توسيع من وجود فريق يت ،المتقدمة
  .التي ىي غاية كل برنامجو  واستمالتيم  قاعدة المستيمكين

. فكل وتعددت الوسائل التي يستخدميا المسوق خاصة واننا نعيش عصر التكنولوجيا 
وق في والصحافة المكتوبة من الوسائل التي يعتمدىا المس وسيمة اتصال لدييا متتبعييا

فرغم قدميا لكنيا ال تزال تحافظ  ،الترويج لمشروعو لما ليا من خصوصية لدي الراي العام
 عمي نسبة قراء عالية اوفياء ليا.

ظياركمثال لفيم  ذه اتخذنا منتج المصالحة الوطنيةوفي دراستنا ى تمك العالقة التي  وا 
يمس بالدرجة االولي االمن  اموضوعلكونو  ،حافة المكتوبةتربط بين التسويق السياسي والص

 والسمم الوطني الذي ال يزال الجزائريون ينشدونو لغاية اليوم.
الجزائريين وىما  واتخذنا من الدراسة المقارنة بين جريدتين ذات وزن كبير لدى القراء

نحكم من خالليا عمي مدي تطبيق  روق" حتي نتوصل لنتائج اكثر دقة"الخبر و الش جريدتي
 لتسويق السياسي في الجزائر عبر نافذة الصحافة المكتوبة.ميكانيزمات ا

:هداف الدراسة/ أ2  

في اختيارنا لمموضوع حددنا مجموعة من االىداف التي نسعي من خالل تحميمنا 
  : الوصول الييا وىي

من الصحافة المكتوبة ،طار مفاىيمي لكل المتغيرات محل الدراسة اعطاء ا -
 .والمصالحة الوطنية  والتسويق السياسي 

التسويق السياسي  استخالص طبيعة العالقة الرابطة بين الصحافة المكتوبة و -
 وكذا المصالحة الوطنية واستنتاج التفاعالت الموجودة بينيا.

في توصيل  ،مدي ممارسة استراتيجيات التسويق السياسي  التوصل الي -
 .المصالحة الوطنيةسنبينو من خالل برنامج البرامج لمشعب والذي 
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التسويق السياسي لبرنامج المصالحة الوطنية من خالل  التعرف عمى كيفية  -
اعتماد جريدتي الخبر والشروق كجسر والية لمتواصل لشرح محتوى الميثاق 

 لممواطن.
مدى الموضوعية والحياد الذي تقيدت بيما الجريدتين اثناء التسويق  استنتاج  -

 لبربامج المصالحة الوطنية.
:بررات اختيار الموضوع/م3  

تدفع  التي تكون وراءه مجموعة من االسباب والمبررات ةاختيار موضوع دراسة معين 
ذاتية  مبرراتىذا الموضوع نتيجة  اخترنا ذلك الموضوع دون غيره، وقدالباحث الي اختيار 

 واخري موضوعية وىي كالتالي: 

:/ الذاتية1  

:ر ىذا الموضوع، فيالذاتية الختيا تتمثل المبررات   

االقتناع الشخصي ان مصطمح التسويق السياسي اصبح ضرورية لكل  من  -
نظرا لممنافسة التي تطبع البيئة  ،يريد ايصال فكرة او برنامج لمجميور

وانيا مبنية عمي منطق ، ىو مبدا السياسة لألقوىالسياسية وخاصة ان البقاء 
تكزات  وميكانيزمات التسويق السياسي ضرورية ال لذلك اصبح فيم مر ،السوق 

 سياسي ناجح. استيعابيا لدى كلمن بد 
حقبة زمنية عسيرة عشناىا توجت بخيار  تجمياتالفضول في معرفة  -

بين من يراه تجربة فريدة اعادت  اآلراءالمصالحة الوطنية الذي تقاسمت حولو 
وبين من يرى انيا  ،الجزائر الى التسامح والتعايش من اجل جزائر افضل ابناء

 سترت الحقيقة .و ت اسبابيا لطرف دون اخر عقاب وحمم  الكرست ال
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نقص الدراسات والتي تعد عمي االصابع حول التسويق السياسي في عالمنا  -
اين ال بد ان تعطي اىمية اكاديمية لتحميل  ،العربي عامة والجزائر خاصة

حتي نتمكن من تكوين فرق عمل  ،لمفيوم وتكييفو مع خصوصيات المنطقةا
رة عمي تطوير وتقديم منتوج سياسي ناجح يتماشى مع قاد،مؤىمة في المجال 

 ما يتطمع اليو المجتمع.
الموضوعية:المبررات  /2  

الذي ال يمكن تحاشيو في ظل  اعادة االعتبار لمصحافة المكتوبة ودورىا  -
من خالل  قدرتيا عمى استمالة القراء وتكوين راي عام ، التكنولوجي التقدم 

لتي عمي المسوق السياسي اخذىا وانيا من بين الوسائل ا ،حول اي موضوع
 .في التسويق لمنتوجو في االعتبار

لتسويق  ،ط الضوء عمى الخطة التي اعتمدىا رئيس الجميورية وطاقموتسمي -
قبل عرضيا لالستفتاء  فة المكتوبةمن خالل الصحا فكرة المصالحة الوطنية
 مالة اطراف النزاع لطاولة الحوار.والحجج التي تبناىا الست

 ،الحكم عمي مدى موضوعية الصحف الجزائرية في توصيل االخبار لمقارئ -
من خالل جريدتي الخبر و الشروق في نقميا لحيثيات الحممة االنتخابية 

 والتزييف.لميثاق المصالحة الوطنية بعيد عن التحيز 
:الدراسات السابقة  

من المواضيع لبرنامج المصالحة الوطنية الصحافة المكتوبة  تسويقموضوع  يعتبر         
 تم التي الدارسات بعض يمي وفيما فضول الباحثين لمبحث والتعمق فيو.التي حركت 

 وفقا لما يمى ،الحالية الدارسة عميو تستند مفاىيمي إطار تكوين أجل من عمييا االعتماد
  نذكر: 
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 في الصحافة المكتوبة الجزائرية ميثاق السمم اإلقناعيةاالساليب " ،نزىة حانون-
تحديد مدي تطبيق الصحافة  عممت عمى وىي دراسة تحميمية .1"والمصالحة الوطنية نموذجا

الصحف استخدمت معظم  توصمت الي ان  حيث  ، اإلقناعية لألساليبالمكتوبة في الجزائر 
االقناعية كتقديم االدلة والحجج لمقارئ في تحريرىا لمضامين المصالحة الوطنية.  األساليب

ورغم تواجد تقارب ممموس مع موضوع دراستنا من منطمق ان التسويق في حد ذاتو يستدل 
كيف كان   إظيارالستمالة المستيمك. لكن ىناك اختالف اين ركزنا عمي  اإلقناعية باألساليب

 .طنية من خالل الصحف المكتوبةالتسويق لممصالحة الو 
 التسويق السياسي في الجماعات المحمية دراسة حالة" ،بن شيخة صحراوي  -

 الدارسة ىذه اىتمت حيث. 2"2002نوفمبر  22االنتخابات المحمية في الجزائر ليوم 
 ضمن الناخبين عمى ،السياسي المرشح بيا يتمتع التي والسمات الخصائص تأثير بدارسة
 وأثناء قبل الناخب موقف تغيير إلى تؤدي التي والعناصر فيو، يعمل الذي السياسي السوق
. ودراستنا استخدميا التي والكمية السموكية النماذج بعض ذلك في مستخدمة ، راعاالقت عممية

اين اىتم في لدييا نفس المبني مع دراسة االستاذ بن شيخة مع اختالف في الحالة المدروسة 
اما دراستنا  2007نوفمبر  29وذلك ليوم دراستو عمي االنتخابات في الجماعات المحمية 

سبتمبر  28اوت  الى  13في الفترة الممتدة من فكانت حول برنامج المصالحة الوطنية 
2005. 

 
 

                                                             

رسالة  .  "-ميثاق السمم والمصالحة الوطنية نموذجا-الجزائرية األساليب اإلقناعية في الصحافة المكتوبة" نزىة حانون،-1
-2007قسم عموم االعالم واالتصال،  ،واالجتماعية ،) جامعة قسنطينة: كمية العموم اإلنسانيةغير منشورة ماجستير
2008. ) 

 

في الجزائر ليوم التسويق السياسي في الجماعات المحمية دراسة حالة االنتخابات المحمية  "صحراوي بن شيخة،-2
  (.2009-2008مية العموم االقتصادية.ك جامعة أبو بكر بمقايد تممسان:) غير منشورة، أطروحة دكتورة، 2007"/29/11
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المعالجة االعالمية لممصالحة الوطنية في صحيفتي ، "دراسة فيروز لمطاعي -

وىي دراسة وصفية تحميمية اعتمدت عمى الية تحميل  .1"والخبر اليوميتينالشروق 
ودراسة موقف  ،في ميثاق المصالحة الوطنية ما جاءلتشخيص وفيم وتفسير  المضمون

لمموضوع اذ كانت  اكبير  االصحيفتين اين توصمت الباحثة الي ان الجريدتين اعطت اىتمام
غمب فاصيمو بالتحميل ممتزمة بالحياد في اشمل جميع ت ا حيثمعالجتيما لمموضوع عميق

المواقف. وفي دراستنا مقارنة بدراسة الباحثة ىناك توافق في دراسة الحالة لكن زاوية التحميل 
 تختمف اذ نحن ركزنا بالدرجة االولى عمي فكرة التسويق السياسي لمميثاق.

دراسة حالة دور التسويق في تحسين اداء المؤسسة السياسية " ،نوال فرقش -
اين توصمت الباحثة بعد تحميميا لتقنيات التسويق  .2"االحزاب السياسية الجزائرية عينة من

الستعمال اساليب  مييأةؤسسة السياسية الجزائرية ان البيئة السياسية في الجزائر غير والم
يوفر فالسوق السياسية مقيدة بتوجيات النظام ومصالحو الذى ال  ،وتقنيات التسويق السياسي

ودراستنا تختمف فيما يخص النموذج المدروس سوق حرة لطرح كل المنتجات والعروض. 
 ،في برنامج المصالحة الوطنية وكيفية التسويق لو من قبل جريدتي الخبر والشروقوالمتمثل 

في حين دراسة الباحثة ركزت عمي دور التسويق في تحسين اداء االحزاب السياسية 
 بالجزائر.
 
 

 
 

                                                             

،رةماجستير غير منشو رسالة ، "وطنية في صحيفتين الخبر والشروقاإلعالمية لممصالحة العالجة مال"فيروز لمطاعى،  -1  
(.2006 /2005، قسم العموم السياسية واالتصال، واالتصال كمية العموم السياسية ة الجزائر:ع) جام  

دور التسويق السياسي في تحسين أداء المنظمة السياسية دراسة حالة عينة من األحزاب السياسية  "نوال فرقش،-2
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، قسم  :)جامعة حسيبة بن بوعمي ،غير منشورة أطروحة دكتورة. "الجزائرية

.(2016-2015عموم التسيير،    
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الدراسةاشكالية    

من  تعتبر الصحافة المكتوبة من اىم وسائل االعالم اذ اصبحت تعتبر جزءا ىاما
الجياز السياسي لمدولة وىي في الوقت نفسو اداة ىامة القناع وبناء وتوجيو الراي العام 

ي صورتو الشخصية لكسب اكبر لتسويق برنامجو او سياستو او حتويعتبرىا كل سياسي الية 
  :وانطالقا من ىذا الطرح تم صياغة االشكالية التالية المؤيدين.عدد ممكن من 

 
جذب المستهمك الجزائري جريدتي الخبر والشروق ي مدي استطاعت الى أ

 ؟.خيار ال بديل له الستتباب السممك لتزكية برنامج المصالحة الوطنية
 

 :ىي فرعية لواء اإلشكالية تساؤالت ينطوي تحت
؟المكتوبة والتسويق السياسي والمصالحة الوطنية_ ما المقصود بالصحافة   

تدابيرىا؟_ماىي الخمفية التاريخية لتبني خيار المصالحة الوطنية وفيما تتمثل اىم   

؟_كيف سوقت جريدتي الخبر والشروق لبرنامج المصالحة الوطنية  
التسويق  والموضوعية في نقل حيثياتالي اي مدي التزمت الجريدتين بالحياد  -

  سي لمبرنامج؟السيا
   :فرضيات الدراسة

قمنا بصياغة مجموعة من  مطروحةال اجل الوصول الي إجابات لإلشكاليةمن  
  .اكثر دقة نتائجستطيع التوصل الي الفرضيات التي من خالليا ن

 الفرضية الرئيسية:
في كمما كانت جريدتي الخبر والشروق اكثر حيادية في التسويق لبرنامج المصالحة الوطنية 

 كمما تمكنت من استمالة الشعب لتزكية البرنامج. ،الجزائر
 وتنطوي تحت ىذه الفرضية فرضيات فرعية ىي:

 وسع.السياسي استجابة أ المكتوبة حيادية كمما حقق المنتجكمما كانت الصحافة  -
 .نجاحهالعب دورا كبيرا في  التسويق السياسي لبرنامج المصالحة الوطنية -
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 المستهلك الجزائري نحو تزكية الميثاق.   والشروق من استمالة مكنت جريدتي الخبرت -

 

:حدود الدراسة  

دراسة الدور الذي تمعبو الصحافة المكتوبة في عممية  فيالمتمثمة  :حدود الموضوع /1
وفي سبيل  ،طبيعتو الستمالة اكبر عدد من المؤيدينمنتج سياسي ميما كانت  أليالتسويق 

موضوع المصالحة الوطنية كمنتج وصحيفتي الخبر والشروق كوسيمة تبيان ىذا الدور اتخذنا 
 لمتسويق.

سبتمبر  28اوت  الي  13فترة الممتدة من ال ستركز الدراسة عمى :زمنيةحدود الال /2
من يوم االعالن الرسمي عن الميثاق الى عشية يوم االستفتاء ىذه المدة التي  ، اي2005

اين جرى التسويق السياسي ليا من طرف الرئيس واتباعو. ،مثمت الحممة االنتخابية  

 الدراسة في اطارىا المكاني كانت في الجزائر. :مكانيةالدود الح /3
 منهجية الدراسة: 

 :ىي واالقترابات المناىج مجموعة من أفضت طبيعة الدراسة استخدام

 ا/ المناهج:

حدث معين بطريقة  ولظاىرة أالذي يقوم عمى رصد ومتابعة دقيقة المنهج الوصفي:  -1
كمية أو نوعية في فترة زمنية معينة أو عد ة فترات من أجل التعرف عمى الظاىرة أو الحدث 

من حيث المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعدنا في فيم الواقع 
.(1)وتطويره  

 لوصف وتحميل متغيرات الدراسة. ىذا المنيجوقد تم استخدام 
 
 

                                                             
عمان: دار )،  -والتطبيق النظرية -مناهج وأساليب البحث العمميربحي مصطفى عميان ، عثمان محمد غنيم ،  - 1

 .  43 .ص (،2000الصفاء لمنشر والتوزيع، 
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نتائج  المعمق لحالة محددة بيدف الوصول الييقوم عمى البحث  :منهج دراسة حالة -2
وىو منيج ييدف لمتعرف المفصل والدقيق  ،يمكن تعميميا عمي حاالت اخري مشابية

  .1لمضمون حالة ما او ظاىرة

دراسة حالة المصالحة الوطنية كنموذج وكذا في اختيارنا جريدتي الخبر  فيمنيج استخدم وال 
والشروق كوسيمة لمتسويق لممصالحة لمحاولة ابراز العالقة بين الصحافة المكتوبة والتسويق 

 السياسي واىميتيا في االستمالة.
وىو منيج يساعد عمي دراسة ظاىرة حاضرة تمتد جذورىا الي  :المنهج التاريخي -3
والمنيج  .والتطورات التي لحقتيا والعوامل التي يمكن افتراضيا خمف ىذه التطورات نماضيال

التاريخي ال يكتفي بسرد الوقائع وتكديسيا ولكنو يقدم تصوره لمظروف والمحيط واالسباب 
واندثارىا ويحاول ان يصل الي ايجاد القوانين التي تحكمت  ،رالتي تحكم في ميالد الظواى

2في ذلك.  

 .مخميفة التاريخية لبرنامج لممصالحة الوطنية في الجزائرل توظيف المنهج في التطرقوتم 

ىي ذلك النشاط الفكري الذي يستيدف ابراز عناصر التشابو  :المنهج المقارن -4
بقصد كشف دالالتيا وىدفو التحميل و  ة.الظواىر التي تجري عمييا المقارن بينواالختالف 

.  3التفسير العممي عبر كشف العالقة بين المتغيرات والوصول الي نظريات  

ويظير من خالل دراستنا في المقارنة بين الجريدتين من حيث عرضيما لمحممة االنتخابية  
لحكم من خالليا عن دور الصحافة في التسويق .ل الييا واوالمقارنة بين النتائج المتوص    

 
 

                                                             

 ،2،طدار وائل لمطباعة والنشر :االردن) . القواعد المراحل و التطبيقاتمنهجية البحث العممي  ،محمد عبيدات-2 
  44 .ص ( 1999

.56 .ص (،2002 ،4ط،مطابع دار ىومة  :الجزائر). المنهجية في التحميل السياسي ،محمد شمبي -
2  

.71-70 ص. ص ،نفسه المرجع - 3  
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يعتبر تحميل المضمون من ابرز االدوات التي تستخدم في  :منهج تحميل المضمون -5
وما تطرحو ىذه الوسائل من قيم  البحوث االعالمية بيدف كشف مضمون وسائل االتصال

ىو مجموعة من القواعد  و .تؤثر في سموك االفراد واتجاىاتيم ،وافكار واتجاىات ومعمومات
المنيجية التي تسعي الي اكتشاف المعاني من خالل البحث الكمي والموضوعي والمنظم 

1لمسمات الظاىرة في ىذا المحتوي.  

بتحميل الحممة التسويقية  التي  تتعمق ة نظرا ان الدراسة التطبيقيةاساس دراستنا التطبيقي يعدو 
وقد حددنا مجتمع البحث  لموضوع المصالحة الوطنية.جريدتي الخبر والشروق قامت بيا 

 وعينة الدراسة فيما يمي:

ىو المجتمع االكبر او مجموع المفردات التي يستيدف الباحث دراستيا  :مجتمع الدراسة
ويمثل ىذا المجتمع الكل او المجموع االكبر لممجتمع المستيدف  الدراسة ،لتحقيق نتائج 

الذي ييدف الباحث دراستو ويتم تعميم النتائج عمى كل مفرداتو. فيتم التركيز عمي المجتمع 
واالقتراب منو لجمع البيانات والذي يعتبر عادة جزء ممثال  ،المتاح او الممكن الوصول اليو

2ي حاجات الدراسة واىدافيا وتختار منو عينة البحث.لممجتمع المستيدف ويمب  

اوت  13وبالنسبة لدراستنا فمجتمع البحث ىو مجموع اعداد صحيفتي الخبر والشروق لفترة 
.   2005سبتمبر  28الى غاية    

: وىي عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف يتعامل الباحث معيا عينة الدراسة
بحث تمثيال عمميا سميما. تسمح لمباحث باختزال مجيودات كبيرة من منيجيا وتمثل مجتمع ال

 
 

                                                             

.55.(ص 2009)جدة : دار الشروق لمنشر والتوزيع ، ،، تحميل المحتوى في بحوث االعالممحمد عبد الحميد - 1  
  2 130 .(ص2004)مصر:عالم الكتاب،  ،البحث العممي في الدراسات االعالميةمحمد عبد الحميد،  - 
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المفروض ان يصرفيا في دراستو لمجتمع بحثو عمي الكل باستخدام الجزء  الذي في االخير 
1من خاللو يعطي حكم وتعميم لمنتائج.  

وقد تم استخدام العينة القصدية والتي تعرف بأسماء متعددة مثل العينة النمطية، 
ية...وىي كميا تشير الي العينة التي يقوم الباحث باختيار مفرداتيا بطريقة تحكمية ال العمد

مجال فييا لمصدفة، بل يقوم ىو شخصيا باقتناء المفردات الممثمة اكثر من غيرىا لما يبحث 
  2عنو من معمومات وبيانات وذلك من مجتمع البحث.

 .ع البحث عينة ممثمة لمجتم 11والتي بمغ عددىا في دراستنا 

 ب/االقترابات

عمي  و اث المختمفة من المنظور القانونييركز عمي دراسة االحد :االقتراب القانوني -1
 مدي تطابق الفعل من عدمو مع القاعدة القانونية.

وبما ان نموذج دراستنا يتمحور حول مجموعة من القوانين )قانون: الرحمة، الوئام المدني، 
 التقيد باستخدام ىذا االقتراب. من ال بد كان المصالحة الوطنية(

يمكن من خاللو  ميكانزيموالذي يعرفو شارلز كولي "ان االتصال  :االتصالياالقتراب  -2
لمعالقات البشرية ان تقوم وان تتطور وامكن من خاللو لرموز العقل االنساني ان تترابط 

 .3"لإلرسالوتنتقل عبر الزمان والمكان بواسطة وسيمة 

 
 

                                                             

 2007. )الجزائر: طاكسيج كوم لمدراسات والنشر والتوزيع( تحميل المحتوى لمباحثين والطمبة الجامعيينيوسف تمار،  -1
  .25-24 .ص
، (2005، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ط .)الجزائر:مناهج البحث العممي في عموم االتصالمرسمي ،محمد بن  -2

  . .197.ص

 ،االساس في منهجية تحميل النظم السياسية ،دراسة في المفاهيم ،االدوات، المناهج و االقترابات ،بومدين طاشمة -3
.  177 ص.،(2013)الجزائر: دار االمة لمنشر،  
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متسويق استخدام ىذا االقتراب من منطمق استعانة النظام بالصحافة المكتوبة ل وتم
 لبرنامج المصالحة الوطنية الستخالص ردود فعل المواطنين حول البرنامج.

 1:االقتراب النسقي  -3
يري دافيد استون ان الحياة السياسية ىي نسق سموك موجود في بيئة يتفاعل معيا 
اخذا وعطاءا من خالل فتحتي المدخالت والمخرجات ، ىذا النسق السياسي مفتوح عمي 

. فالنظام السياسي ىو يتطمب من اعضاء النسق االستجابة وتأثيراتالبيئة التي تنتج احداثا 
يناميكي من التفاعالت السياسية، تبدا ىذه الدائرة الديناميكية دائرة متكاممة ذات طابع د

 ربط بين نقطتي البداية والنياية.بالمدخالت وتنتيي بالمخرجات وتقوم التغذية االسترجاعية بال
وقد استخدمنا ىذا االقتراب نظرا ان موضوعنا مبني عمي ىذه الديناميكية من 
التفاعالت ، حيث تمثمت المدخالت في المطمب الشعبي بإيجاد الية إلعادة االمن ووضع 
حد لإلرىاب . اما المخرجات فيي قرار النظام تبني برنامج المصالحة الوطنية كاستجابة 

ة االسترجاعية ردود الفعل من قبول الشعب وتزكيتو لمقرار لممطالب . في حين مثمت التغذي
 كاستجابة لتدابير البرنامج.  ألنفسيممن جية، وفي تسميم االرىاب 

 2اقتراب السموكي: -4
يقوم عمي شرح الظواىر السياسية بالتركيز عمي السموك البشري والتركيز عمي االنشطة  

المؤسسة بحد ذاتيا ولكن االنشطة التي وليس عمي المؤسسات واليياكل . فالميم ليست 
  تحدث بداخميا.

ويتجمى ىذا االقتراب في الدراسة بالفصل الثالث اين قمنا باستخالص وتحميل مواقف الفواعل  
 اتجاه برنامج المصالحة الوطنية ، ىذه المواقف التي تعكس وتبين سموكياتيم حول القرار.  3
 
 
 

                                                             

. 131، ص. ، مرجع سابق الذكرشمبي -  1  
.128، ص. المرجع نفسه -

2  
3  
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 تقسيم الدراسة:
في مباحث، مجموعة من ال فصل راسة إلى ثالث فصول، تضمن كلتم تقسيم ىذه الد

لممتغيرات الثالث من صحافة  المفاىيمي ركزنا عمي االطار والذي كان نظريا الفصل األول
بحث األو ل منو إلى ماىية ، تطرق المالتسويق السياسي والمصالحة الوطنية مكتوبة،

براز وظائفيا، ليقتبيان أىميتي، ا وذكر خصائصيا بتعريفي الصحافة المكتوبة وم ا وانواعيا وا 
خالل التطرق الي تعريفو ومراحل  التسويق السياسي من طبيعة وفمسفة المبحث الثاني بدراسة

وكذا في مطمب ثاني،  لنتطرق الي اىميتو والمصطمحات المشابية لو ،في مطمب أو ل تطوره
لتخطيط مراحل اخصص للرابع المطمب ااما في  ،العناصر المكونة لو في مطمب ثالث

نا المطمب الخامس تطرقنا الي ضوابطو والياتو في حين ذكر  لنشاط التسويق السياسي و
ماىية المصالحة ل تطرقنا ضمن المبحث الثالثما تكتيكات التسويق كمطمب اخير. أ

 يا وشروط نجاحيا واىماىداف من خالل ذكر اىم التعريفات وانواعيا، وكذا ابراز الوطنية،
 .المصالحة الوطنية ذاليات تنفي

بما ان موضوعنا كان عن دور الصحافة في التسويق السياسي اخترنا  الفصل الثاني
الي سياسة المصالحة الوطنية في الفصل برنامج المصالحة الوطنية كمنتج وتعرضنا في ىذا 

رجوع تعريف لممصالحة الوطنية في الجزائر وال العطاءفالمبحث االول خصصناه  الجزائر،
ون الرحمة لمخمفية التاريخية لتبني المصالحة الوطنية ،بدءا من الحوار السياسي مرورا الى قان

ام المدني، وفي المبحث الثاني اردنا تسميط الضوء عن اىم االسباب التي ومن ثمة قانون الوئ
اما في المبحث  ،نفيذ برنامج المصالحة الوطنيةت تاجراءاوكذا دفعت بالسمطة تبني القرار، 

 االخفاقات.االيجابية منيا ام  ءالثالث فخصصناه النعكاسات القانون سو 
تطبيقي لذا اتخذنا  كإطار ،قد دعت الحاجة العممية الى دراسة حالة الفصل الثالث

اىم جريدتين عمى المستوى الوطني وىما الشروق والخبر اذ تعدان االكثر سحبا ومقروئية 
لدى الشعب حتى نصل الى ابراز دورىا في التسويق لبرنامج المصالحة من عدمو تحت 

 من خالل جريدتي الخبر والشروق، لبرنامج المصالحة الوطنيةالسياسي عنوان التسويق 
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ا في المبحث االول تعريف موجز لمجريدتين، وفى المبحث الثاني تطرقنا الى التحميل تناولن
تحميل  إلظيارالكمي والكيفي لمبرنامج من خالل جريدة الخبر. اما في المبحث الثالث فكان 

صل االرابع لممقارنة بين النتائج المتو  لنخص المبحث جريدة الشروق لمبرنامج كميا وكيفيا.
 الجريدتين من منظور التسويق السياسي. طرفالييا من 

أما الخاتمة ، فتضمن ت النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل الدراسة وكذا اثبات 
زيادة  فيمدى صحة الفرضيات، واعطاء بعض التوصيات حول اىمية التسويق السياسي 

 فعالية اداء االنظمة السياسية عامة وفي الجزائر خاصة. 
 :صعوبات الدراسة

واجيتنا اثناء اعدادنا ليذه المذكرات مجموعة من العقبات والتي استطعنا ان نتجاوز 
 وىي كما يمي: بعضيا

سواء عمي مستوي قسمنا او السياسي  _ نقص المراجع فيما يخص موضوع التسويق
 الجامعات األخرى. في مكتبات
 غياب مراجع تربط بين المتغيرات الثالث موضع البحث._ 
االصل ىو في استخداميا في  ن  استعمال اداة تحميل المضمون بما ا صعوبة فيال_

 االعالم واالتصال.عموم 
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 تمييد:

 ة تؤمف بفكرة التكاصؿ كنقؿاالعالـ عامة كالصحافة المكتكبة خاصلـ تعد كسائؿ 
االخبار كفقط، كانما تطكر ليستيدؼ اعادة تشكيؿ عقؿ االنساف كفكره، مكاقفو كحتي 
عكاطفو. فتسميتيا بالسمطة الرابعة لـ يأتي عبثا كانما راجع لككنيا احد االسمحة االستراتيجية 

 .في مختمؼ المجاالت كالمؤسسات ىمية، لما ليا مف تأثير عمي الجماىيرالبالغة اال

م التسكيؽ السياسي أل كتعد مف اىـ االليات التي يتـ االعتماد عمييا في ممارسة
. خاصة كاف ىذا االخير اصبح ضركرية لتحسيف اداء المنظمة السياسة التي منتج كاف

استمراريتيا اك  مف المستيمكيف لتحافظ عمىكبر عدد ا تسعى دائما الى ايصاؿ افكارىا الى
تحاكؿ اغمب الدكؿ التي تعاني  التيعمى االقؿ بقائيا. كالمصالحة الكطنية مف بيف البرامج 

مح بجمع شمؿ جميع االطراؼ حكؿ طاكلة الحكار ستقرار تحقيقيا نظرا لككنو يسااّل مف ال
 لمتفاىـ حكؿ ما ىك لصالح البالد .

كتسييا ىذه المصطمحات الثالث سنحاكؿ في ىذا الفصؿ كنظرا لألىمية التي ت
تطرؽ الى ماىية كؿ مصطمح في مبحث التعمؽ في اجزاءىا كابراز ادكارىا مف خالؿ ال

 كالتالي:

 _ ماىية الصحافة المكتكبة.

 _ طبيعة كفمسفة التسكيؽ السياسي.

 _ مفيـك المصالحة الكطنية.
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 .ةة المكتوبالمبحث األول: ماىية الصحاف

مف بيف أىـ الكسائط التي تتدفؽ المعمكمات مف خالليا بيف  عالـكسائؿ االتعتبر  
، كلقد أصبحت نشرىا ساسية في عممية االتصاؿ السياسي باألدكار األ مف الحاكـ كالمحكـك

لمختمؼ المطالب كالمكاقؼ كاآلراء المتداكلة في أكساط الرأم العاـ، حيث تعتبر الصحافة 
إذ لـ يمنع التطكر التكنكلكجي مف اىتزاز كأقدميا،  أنكاع كسائؿ االعالـ تكبة أحد أىـالمك

 بشعبيتيا في أكساط الجماىير.محتفظة مكانتيا أك تراجع صداىا بؿ بقيت 

 المطمب األول: تعريف الصحافة المكتوبة.

اعتبار اف  عمىليس باألمر الييف،  المكتكبة إف إيجاد تعريؼ شامؿ لمصحافة 
، بحيث لـ يعد الدراسات  خذ أبعاد جديدة مع تطكر الممارسات الصحفية كنمكقد ات يامفيكم

 . كمف بيف التعاريؼ المتداكلة نجد:كاحد يمكف أف يتفؽ عميو الجميعتعريؼ ىناؾ اليـك 

كىي شيء مرتبط بالطبع كنشر األخبار    presseقامكس أكسفكرد بمعنى  تعريفيا 
بمعنى   journalismeكقصد بيا الصحيفة، ك   journalكالمعمكمات، كىي تعنى أيضا 

 .1بمعني الصحفي journalisteة ك افمينة الصح

ما يتعمؽ بنشر االخبار كالمعمكمات المختمفة عف صحافة تشمؿ كؿ الكممة  اف نستنتج
  .المجتمع مف قبؿ مكظفيف يسمكف بالصحفييف

 .2"ا صحائؼفي قامكس المحيط" لمفيركز بادم" يقصد بالصحيفة الكتاب كجمعي

 كتاب.ال اف المقصكد مف الصحيفة ىك بمعنى

 

                                                             

.45 .( ص1996الكتب، ، )القاىرة: عالـ  مدخل الى عمم الصحافةفاركؽ ابك زيد،  - 1 

كمية العمـك السياسة  :،) جامعة الجزائر غير منشورة ماجيستير رسالةفاطمة تيميزار، "الصحافة المكتكبة في الجزائر".  -2
 . 12(  ، ص.2008-2007كاإلعالـ، قسـ اإلعالـ ك االتصاؿ، 
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مف الصفحات تصدر اضمامة كفي معجـ الكسيط فقد كرد فييا تعريؼ الصحيفة عمى أنيا " 
 .1"يكميا أك في مكاعيد منتظمة كجمعيا صحؼ كصحائؼ

 .انيا رزنامة مف الصفحات تصدر بشكؿ يكمي اك في مكاعيد محددة نستنتج

مؤسسة اجتماعية، سميت ثقافية مدمجة زؿ( الصحافة عمى أنيا: " يعرؼ )جكف ستكت 
 .2في حضارة ما، تطكرت مع مركر الكقت كليا تاريخ انتشرت في الفضاء"

بمعنى أف الصحافة بناء اجتماعي كحضارم كىي تاريخ ككنيا اىتمت برصد قضايا  
 ت.األفراد في مختمؼ الحقب كتطكرت مع التطكرات التي عرفتيا المجتمعا

الصحافة أداة لمتعبير عف حرية الفرد مف خالؿ حقو في ممارسة كىناؾ مف عرفيا "       
حرياتو السياسية كالمدنية، كفي مقدميا حقو في التعبير عف أفكاره كآراءه كىك األمر الذم 

 .3"يمخصو مبدأ الحرية

تمجد الحرية  ىذا التعريؼ قائـ عمى أساس األيديكلكجية الميبرالية التياف  نستنتج  
اف الصحافة كسيمة يعبر مف خالليا الفرد عف  ية في مختمؼ مناحي الحياة ايف ترللفردا

 افكاره كأراءه بكؿ حرية.

" نشاط اجتماعي يقـك عمى أساس نشر المعمكمات التي :كىناؾ مف عرفيا عمى أنيا      
المعمكمات كىذه الكسائؿ  تيـ الرأم العاـ، كالصحافة تحتاج إلى كسائؿ إعالمية مناسبة لنشر

 .4ىي الصحؼ كالصحفييف"

بمعنى أف الصحافة كظيفة قائمة عمى تقديـ معمكمات األفراد مف خالؿ كسيمتيف ىي  
 الصحؼ كالصحفي.

                                                             

   1.م،والدراسات للبحوث اسهامات مجلة"،ٌةاالمن االزمات ادارة فً الجزائرٌة المكتوبة دورالصحافة"فرحً، تقٌة -1  

.31.،ص(2002)، 1.،ع.  

) جامعة ، ماجستير غير منشورةرسالة "، لثالثة جرائدسيسيكلكجية دراسة ، الصحافة الفنية في الجزائريمينة بف عيسة،"-2
 .37(  ، ص. 2004-2003الجزائر : كمية العمـك االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، 

 13. ، صالذكر  جع سابقمر تيميزار، -3
 .14، ص. المرجع نفسو -4
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تمعب دكرا كبيرا في بمكرة  ألنيا" إحدل األدكات األساسية لإلعالـ،  :الصحافة ىي 
 ى اإلطالؽ عمى نقؿ األخبار كعرضيا كالتعميؽ كىذا الدكر ال يتكقؼ عمالعاـ  الرأمكتككيف 

عمييا، بؿ يتعدل ذلؾ الف الصحافة ليا رسالة سياسية، اجتماعية كثقافية بالنسبة 
 .1لممكاطنيف"

 : 2ي( معان04ىناؾ مف يرل أف الصحافة تستخدـ لمداللة عمى أربعة )

 الصحافة بمعنى الحرفة أك المينة كىي تتصؿ بجانبيف:  - أ
 ة كالتجارة.تتصؿ بالصناع 
 .تتصؿ بالشخص الذم اختار مينة الصحافة 
الصحافة بمعنى المادة التي تنشرىا الصحيفة كاألخبار كاألحاديث كالتحقيقات  - ب

 الصحفية.

الصحافة بمعنى الشكؿ الذم تصدر بو فالصحؼ دكريات تصدر مف عدة نسخ  -ج
 كتظير بشكؿ منتظـ.

جتمع، ككنيا رسالة تستيدؼ خدمة الصحافة بمعنى الكظيفة التي تؤدييا في الم -د
 المجتمع.

مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو سابقا مف تعاريؼ يمكف الخركج بتعريؼ اجرائي مفاده  
كتكجيو الرأم العاـ كتككينو  ،أف الصحافة ىي" كسيمة لنقؿ ما يدكر في المجتمع لممكاطف

ؿ بيف الحكاـ عمى أعماؿ الحككمة فيي ىمزة كص، ككسيمة فعالة لممارسة الرقابة 
كالمحككميف، كىي مرآة كانعكاس لطبيعة الكاقع االجتماعي كاالقتصادم الذم تصدر فيو 

 كبنكعية النظاـ السياسي القائـ كاإليديكلكجية التي يؤمف بيا ىذا المجتمع".

 
                                                             

) جامعة محمد ماجستير غير منشورةرسالة ابتساـ مكلى، "الضمانات القانكنية لحرية الصحافة المكتكبة في الجزائر"،  -1
 .11(، ص. 2010-2009خيضر:كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، 

 .45ص. الذكر،  مرجع سابق، ابك زيد -2
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 : مراحل تطور الصحافة المكتوبة.02الفرع

ر، حيث يرل بعض المؤرخيف أف الصحافة كانت مكجكدة منذ قدـ العصك  
بدأت مع أقدـ الركاة في التدكيف عمى جدراف الكيكؼ كصكال إلى المخطكطات كالرسائؿ 

 ، كالتي أعادىا المؤرخكف إلى عيد دكلة ركما، أيف كانت تسمى باألكتابيبميكا1المنسكخة
، انتشرت ىذه النماذج في العديد مف بمداف publica et actadurna  actaكاالكتديرنا

شكؿ أكراؽ تحمؿ أخبار األسكاؽ التجارية كالمصارؼ، لتظير بعدىا أكركبا كىي في 
، بحيث تتناكؿ األخبار   les occasionnellesأنكاع أخرل تتمثؿ في أكراؽ المناسبات 

، ككانت تكتب يدكيا ثـ يتـ نقميا 2كاألنباء العامة كالككارث ثـ ظيكر الصحؼ المطبكعة
يما بعد تـ استغالؿ خدمة البريد إليصاؿ ىذه مف خالؿ رسؿ يتـ استئجارىـ أك العبيد، ف

الرسائؿ ككانت تستغرؽ كقتا لمكصكؿ إلى أصحابيا، إذ كجدت في تمؾ الفترة ىيئات 
تحتكر المعمكمات كآنذاؾ كاف يسمى جامع المعمكمات أك الصحفي بالمخبر، ىذه 

 كفي نفس الكقت ظيكر الصحافة المطبكعة 3الرسائؿ كانت تصدر بصفة غير منتظمة
 كالتي لـ تقمؿ مف قيمة الرسائؿ المنسكخة بسبب القيكد الحككمية كالرقابة الشديدة.  

 18في القرف  جوتنبرغ"كقد ساىـ اكتشاؼ الطباعة مف قبؿ العالـ األلماني " 
 الخاص بالمطابع يمتصو الكرؽ كيجؼ برشاؼ الحفي تطكير الصحافة خصكصا مع اكت

باعة الحجرية الخاصة بالكاريكاتير، لتتكالى بسرعة، كفي نفس الكقت تـ إختراع الط
االختراعات التي كانت في كؿ مرة تسيؿ مف عممية نقؿ المعمكمات كاألخبار كمف بينيا: 

، كىك الشيء الذم 4"الكساندر جراىاممف طرؼ " 1875كالتمفكف في 1837التمغراؼ في 

                                                             
 ع :في الموق"ماىية الصحافة المكتكبة"،  -1

Fr.calamio.dz,(11/02/2018,20 :49). 
)سبتمبر 16، ع.مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، " الصحافة المكتكبة في الجزائر قراءة تاريخية"فتيحة أكىايبية،  -2

 .  248(، ص.2014
 3-4.،ص. )1993د ف، القاىرة: ب(، مدخل إلى الصحافة محمد فريد حمكد عزت، -3
 . 15-11،  ص.المرجع نفسو -4
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صبحت األخبار كسمعة دفع بالصحافة نحك التقدـ كتحقيؽ فعالية اكبر بأقؿ جيد، كبيذا أ
 كتـ االنتقاؿ مف الطباعة يدكيا 20يتـ بيعيا لمقراء، كقد تكاصمت االختراعات في القرف 

ثـ الطباعة البخارية ثـ التمييب*ك االكتكيميب**، كمع  ة،كالمسبك إلى الطباعة المعدنية  
تطكر الشركات كرغبتيا في التكسع كالتطكر عممت عمى تاميف مصدر مالي ضخـ 

ؼ سمح ليا بامتالؾ أحدث الكسائؿ كأفضؿ األجيزة اإلدارية لتقديـ أحسف لمصح
يصاؿ المعمكمات إلى القراء كبحسب اكبر عدد ممكف.  الخدمات كا 

في لندف،  1965إلى عاـ يعكد ظيكر أكؿ صحيفة بالمقاييس العممية الحديثة  
gazette london   كأكؿ صحيفة يكمية بالمغة االنجميزية باسـThe Daily Courant  

قد ساىمت  االستعماريةفال شؾ أف النزعة الكطف العربي  أما عمى مستكل           
في تشكيؿ الصحافة، فظيكرىا بدأت بالنشرات الحككمية الرسمية في نياية بشكؿ كبير 

ككاف لمبعثات التبشيرية دكر كبير في تككينيا، كلقد أصبحت الصحؼ فييا  19القرف 
الثانية كسيمة لمتعبير عف الكعي القكمي كلتعبئة الشعب حكؿ ضركرة  بعد الحرب العالمية

جريدة  1826، كأفضؿ مثاؿ مصر التي كانت سباقة حيث أسست في عاـ 1النضاؿ
 .2رسمية سميت " الكقائع المصرية"

كتطكرت  ،تاريخ الصحافة المكتكبة في العالـ مرتبط ارتباطا كثيقا بتاريخ الشعكباّف 
في  يا في تطكيرىا لدل الدكؿ الغربية.فت فيو تغييرا فقد أثرت التكنكلكجعر .مع كؿ محطة 

حيف يشكؿ التحرر الكطني كالكحدة الكطنية مف االستعمار الكظيفة األساسية لمصحافة في 
 الدكؿ اإلفريقية عامة ك العربية خاصة.  

 
                                                             

 *التمييب: جياز السمكي باآللة الكاتبة يمتقط البرقيات المرسمة.
 **األكتكيميب: آلة تطبع عمى الزنؾ بشكؿ آلي كسريع صكرة لصفحة كاممة لمجريدة.  

 .178( ،ص. 1980، القاىرة: كتب افريقيةمقدمة في الصحافة االفريقية، )عكاطؼ عبد الرحماف،  -1
 :   في الموقع"ماىية الصحافة المكتكبة " -2

,(11/01/2018,11 :15). www.fr.calamio.com/read 

http://www.fr.calamio.com/read
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 : أىمية الصحافة المكتوبة وخصائصيا.02المطمب 

عمى خصائصيا،     ظيكرىا إلى يكمنا ىذا أف تحافظ ذمن حاكلت الصحافة المكتكبة 
كظيكر كسائؿ  عمى العالـ مف جية،  طرأتالمختمفة التي   تكنكلكجيةالرات يتغيالبرغـ 

مرة تحاكؿ كؿ  اال انيا مف جية اخرل،  بالسرعة في نقؿ المعمكمة تتسـأخرل إعالمية 
 ، ما جعميا تحافظ عمىؼ ىده التغيراتمع مختم كالتكيؼ إيجاد بدائؿ جديدة مف أجؿ التأقمـ

  .دكرىا الفعاؿ الذم تمعبو في التأثير عمى حياة األفراد

 : أىمية الصحافة المكتوبة.01الفرع

أصبحت مف حيث مقركئيتيا كتكجييا لمرأم العاـ مف  ،إف الصحؼ المكتكبة في يكمنا ىذا
المجتمعات الحديثة فيي  في خاصة عنيا االستغناءال يمكف التي  ك االتصاؿأىـ كسائؿ 

سياسية، كتكتسب أىميتيا الجتماعية ك القتصادية، االفكرية، االتمس مختمؼ جكانب الحياة 
مف المكاضيع التي تعالجيا كاألفكار التي تطرحيا عمى الجميكر القارئ.كفي ىذا الصدد 

ذ اكتسبت أف "الصحافة قكة ضخمة عظيمة األثر بالغة النفك )نكر الديف طراؼ(يقكؿ األستاذ 
ككقفت  مف أصحاب السمطاف لقب أصحاب السمطاف فسمكىا صاحبة الجاللة...  انتزعتبؿ 

المكجية في كؿ بمد فسميت بالسمطة الرابعة إلى بقامتيا المديدة تفرض نفسيا بيف القكل 
تتمثؿ أىمية الصحافة المكتكبة فيما ك  .1جانب السمطات التنفيذية، التشريعية كالقضائية..."

 يمي: 

 :وسيمة لنقل األفكار والمشاعر والمعمومات -1

التي تخاطب عقكؿ الجماىير كعكاطفيـ  ،نشر األخبار ك المعمكمات الدقيقةتعد كسيمة ل
 مستخدمة أسمكب التحميؿ  ،السامية كترتقي بمستكل الرأم العاـ بالتنكير كالتثقيؼ

                                                             
 . 33، ص. سابق الذكر مرجع حانكف،  -1
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 ة الفكرية كالسياسيةانعكاس لمقكمات الحياىي ك  1ك  التفسير، ك بالتالي تكعية الجميكر
 .لمجتمعيا

 :تمبي لقرائيا مختمف الخدمات -2

ككنيا جزء مف المعركؼ اف الصحافة المكتكبة منذ كجدت كاف ىدفيا خدمة المكاطف. ف
اد كانت كال تزاؿ تعبر عف رغباتيـ،  فال تخمك صحيفة مف مف نسيج الحياة اليكمية لألفر 

 ما تعمؽ بالحياةالمختمفة خاصة  المكاطف انشغاالتتخصيص جزء مف مساحتيا لنقؿ 
اعالنات العمؿ  ، التخاذ فعؿ اتجاىيا اضافة الىاليـر  االجتماعية كتحاكؿ تكصيميا ألعمى

 كغيرىا. 

 :أداة تواصل بين الييئات الحكومية والمواطنين -3

عبارة عف عمبة سكداء يتككف مف  (دافيد استكف)حد تعبير  النظاـ السياسي عمى
تي تمثؿ رغبات الشعب كقرارات النظاـ . كمف اجؿ تكاصؿ ىذه مدخالت كمخرجات كال

 العممية ال بد مف كجكد اليات ككسائط، كالصحافة المكتكبة احد ىذه الكسائط البارزة اذ تقـك
ككمية إلى كالسياسات كمختمؼ البرامج التي تصدر مف الييئات الحبإيصاؿ القرارات 

 .االت كأراء كمطالب المكاطنيف لمسمطاتغنقؿ انشتعمؿ عمى  المكاطنيف كمف جية اخرل

 :تمعب دور في عممية صنع القرار السياسي -4

 ،القرار اساس المعمكمات التي يتحصؿ عمييا صانع عمىعممية صنع القرارات تبنى  
الصحافة المكتكبة تغطي ما لككف  ك .اكثر المصادر دقةالى لذلؾ يمجا ىذا االخير 

يستغميا صانع القرار في التي ،صادر المعمكمات يحدث في المجتمع فيي تعد مف اىـ م
كمف جية أخرل تككف  .الرأم العاـصياغة البدائؿ كاتخاذ افضؿ بديؿ يستجيب لتطمعات 

صناع القرار مف أجؿ كسب المساندة كالقبكؿ حكؿ قراراتيـ نظرا لدكرىا كسيمة يستخدميا 
 في تككيف كتكجيو الرام العاـ.

                                                             

غير  ماجستير، رسالة "كارث ك األزماتالتخطيط اإلعالمي كدكره في مكاجية الكعبد العزيز بف سمطاف الضكيحي، "-2
 .47( ،ص.2004،) جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية: قسـ العمـك اإلدارية، منشورة
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 :يالسياس أداة ضغط عمى النظام -5

خاصة في الدكؿ المتقدمة مف أجؿ االستجابة لمطالب الشعب أك لتغيير السياسات   
لك كاف بيدم أف اختار بيف حككمة بدكف  (جيفرسكف)المتخذة، كفي ىذا الصدد يقكؿ 

كفي ىدا االطار  1.البديؿ األخير" اختيارصحافة أك صحافة بدكف حككمة لف أتردد في 
كاستركا( " ال أخاؼ بكابة جينـ إذا فتحت بكجيي كلكف  )فيداؿ يمكف االستشياد بمقكلة

 كبيرا عمى تأثيرا تأثرأم اف الصحافة المكتكبة  .2أرتعش مف صرير قمـ محرر صحيفة"
 دليؿ عمى كزنيا كقدرتيا عمى ككذا المجتمع ، فتسميتيا بالسمطة الرابعة لنظاـ السياسي 

مستكيات مف أعمى اليـر ا يمس  كؿ التغيير السياسات ك االكضاع في المجتمعات، فتأثيرى
 خاصة اذا تمتعت الصحيفة بالحرية في التعبير. إلى أسفمو

 :تحميل وانتقاد القرارات و السياسات -6

اغمب الصحؼ المكتكبة بعد صدكر ام قرار اك سياسة تحاكؿ شرحيا لمرام العاـ كذلؾ 
ختصاص لتقييـ تمؾ مقابالت مع اصحاب اال بإجراءكذلؾ ، مف خالؿ تفسيرىا كتحميميا 

كفي بعض االحياف تقكيميا عف طريؽ تذكير  .القرارات لمعرفة االيجابيات كالسمبيات
عادة النظر في  وتمكينكتقديـ البدائؿ ل متخذ القرار بالنقائص المكجكدة مف تدارؾ األمكر كا 

 محتكاىا. 

 :تعد وسيمة لمتنشئة السياسية -7

ة العامة خاصة منيا السياسية، اخذا ادماج مكاطنيو في الحيا يسعى كؿ مجتمع الى
. ىذه   3بعيف االعتبار التماسؾ العضكم لكيانو العاـ  كىذا ما يعرؼ بالتنشئة السياسية

نمامف العدـ  تأتيالتي ال  األخيرة عاتقيا ميمة صنع  عمى تأخذنتيجة كجكد ىيئات  كا 

                                                             
 .36( ،ص.2008) القاىرة: دار عالـ الكتب، في الصحافة والسياسة والمجتمع "، أراءابراىيـ،"  بسيكنيحمادة  -1
 .22، ص. المرجع نفسه -2

 

: الموقع ، في"ئؿ االعالـ كالتنشئة السياسيةكسا "يكسؼ تمار،-3  
http://temmaryoucef.ab.ma/141699, (01/08/2018 , 16 :55). 

http://temmaryoucef.ab.ma/141699
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سياسية . مكاطف سياسي ذك كعي قادر عمى اف يشارؾ كيككف لو دكر في الحياة ال
تمعب دكر كبير في التنشئة السياسية  مكتكبة مف بيف ىذه المؤسسات التيكالصحافة ال

سكاء ما تعمؽ بالقرارات ا يتعمؽ بممارسات النظاـ السياسي بكؿ م اىتمامياكىذا مف خالؿ 
لمفرد فيميا أكال إذ تحاكؿ دائما نقميا كشرحيا كتحميميا حتى يتسنى  .أك السياساتالمتخذة 

 كيؼ تدار شؤكف البالد. ثمة معرفة كمف

الرأم العاـ مف  نيا جزءإ"( عبد المطيؼ حمزة)يقكؿ في ىذا الصدد الدكتكرحيث  
ففي راء ك المسائؿ العامة لكؿ مجتمع.فيي أقدر كسيمة مف كسائؿ اإلعالـ عمى مناقشة اآل

قاييس حضارة صناعة تجارة كرسالة، ألنيا أداة ىامة في بناء المجتمعات كمىي ذاتيا  حد
 ،كىي في الكقت نفسو مسؤكلة عمى تثقيؼ الجماىير كعف األخالؽ العامة لممكاطف،األمـ 

 .1"كىي قادرة عمى تحقيؽ ذلؾ

 :تعد وسيمة لممارسة الرقابة -8

النظاـ السياسي،  أداء حافة المكتكبة ممارسة الرقابة عمىمف المياـ االساسية لمص
. فيي بمثابة عيف المكاطف ككنيا حزاب السياسيةالبرلماف كاألالحككمة،  عمى أداء سكاء

فكؿ سياسة  .مختمؼ المنظمات السياسية أخبارالمصدر االكؿ الذم يتمقى منو المكاطف 
معرفة بتفاصيمو نتيجة الرقابة  الحككمة اك اجتماع كزارم تككف عمىقرار يصدر مف  أك

ثر كتجبر التنظيمات تكبة تؤ ذه الرقابة اليكمية لمصحافة المككالمتابعة لكؿ ما يجرم . ى
اثناء الحمالت االنتخابية  ؿ القرارات لتجنب االنتقادات. حتىاتخاذ افض عمى السياسية

اختيار بتمعب دكر كبير في مراقبة كشرح محتكيات كؿ برنامج سياسي ما يسمح لممكاطف 
 المرشح المناسب.

 :أداة لمتابعة األحداث -9

خاصة ،التي يمر بيا المجتمع الحداث تغطي الصحافة المكتكبة يكميا مختمؼ ا
عرضيا عمى الجميكر فتحاكؿ دائما .ما تعمؽ بالقضايا التي تيدد امف كاستقرار المجتمع 

                                                             
 .02( ،ص. 2014،) ديسمبر  19، ع.مجمة العموم االجتماعية ،"الدكر الثقافي لمصحافة المكتكبةسامية عكاج، " -1
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كالفساد أيف تعمؿ عمى تسميط األضكاء عمى الجكانب  خاصة ما يتعمؽ بالقضايا الحساسة
ي بمثابة الشرطة السمبية في أداء المسؤكليف كمف ثـ دفعيـ نحك معالجة أكجو الخمؿ، في

 مكاطنيف.متمارس التحقيقات حكؿ القضايا كتكشؼ أسرارىا ل

 والترفيو عمى النفس ومأل الفراغ: وسيمة لمتسمية -10

لمترفيو كالتسمية لكسر مساحة في صفحاتيا تخصص اغمب الصحؼ دائما  
 نكت كالعاب لمتنفيس عف القارئ . بإدراجكذلؾ  الجمكد

أدموند )ة المكتكبة ىك ما قالو النائب اإلنجميزم يكضح أكثر أىمية الصحافكما    
السمطة التنفيذية، التشريعية،  –" ثالث سمطات تجتمع ىنا تحت سقؼ البرلماف  :(بروك

 .1كلكف ىناؾ في قاعدة المراسميف تجمس السمطة الرابعة كىي أىـ منكـ جميعا" -القضائية
 : خصائص الصحافة المكتوبة.02الفرع 
تشكؿ العامؿ الحاكـ ك  ،ة إعالمية خصكصية تكنكلكجية معينةتمتمؾ كؿ منظكم  

المحدد لطبيعة عمميا كلنكعية أدائيا كلمفف الصحفي المستخدـ فيو كنكعية كطبيعة جميكرىا، 
، ك لمصحافة المكتكبة لدييا بعض مف كطرؽ أساليب التأثير كاإلقناع المستخدمة فييا

 :2تتمثؿ فيما يميك التي  تنفرد بياالخصائص 
 لتحقيؽ كجكدىا: تستخدـ الصحافة المكتكبة تكنكلكجية الطباعة 
الطباعة   مف كسائؿ االعالـ مف خالؿ اعتمادىا عمىالصحافة المكتكبة عف غيرىا  تميز ت

 .فمكال الطباعة لما كجدت الصحافة المكتكبة ام الكتابة . 
 .تعتمد عمى القراءة أم كسيمة بصرية 
  معرفة القراءة ك الكتابة بمف يتعرض ليا كتستبعد الصحافة المقركءة تشترط خاصية

 األمييف مف جميكرىا.
 ي الكسيمة اإلعالمية الكحيدة التي تسمح لممتمقي أف يمارس السيطرة الصحافة المكتكبة ى

لمصحيفة التي يريد الكاممة عمى ظركؼ التعرض، بمعنى أف القارئ لديو الحرية في التعرض 
                                                             

 .14ص. ،الذكر  مرجع سابق، " ىية الصحافة المكتكبةما"-1
 .41(، ص. 1994أكادمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، ) الرياض: اإلعالم و األزمات،أديب خضكر،  -2



نهصحافة انمكتوبة، انتسويق انسياسي االطار انمفاهيمي و اننظري انفصم األول: 

 وانمصانحة انوطنية
 

27 
 

عممية القراءة حتى يستكعب المضاميف كاألفكار كيتفاعؿ مع  ك المادة التي يريد، كأف يكرر
 النص.

 باإلضافة إلى ككنيا تتميز ب:
  الصحافة المكتكبة تعرؼ إقباال كبيرا ككنيا  :بالجماىير المتخصصة االتصاؿتسييؿ

كسائؿ األخرل باىظة الثمف تأثر عمى الجميكر المتخصص) ذك الدخؿ المتكسط( ككف ال
 يير في كّؿ مرة.تحديث كتغ كتستدعي

 بأنيا كسيمة إعالمية  تسييؿ حمميا كالتنقؿ أك االحتفاظ بيا: تتميز الصحافة المكتكبة
 صغيرة الحجـ كخفيفة الكزف يسيؿ الحصكؿ عمييا خاصة بالنظر إلى كمفتيا.

 الكقت كالمكاف المالئـ: تسمح لمقارئ باختيار الكقت كالمكاف المناسب لإلطالع  اختيار
 االستجابةمر الذم يسمح لو بالتدقيؽ كاالستيعاب لممعمكمات مع سيكلة عمييا، كىك األ
 كترسيخ األفكار.

 مف أجؿ التفاعؿ كتسييؿ عممية التغيير كاإلقناع: تسمح لمقارئ  الخياؿ استحضار
قناعو بكجية نظر   الكقت كسب  نفس كفي،المتمقي لممعمكمات باستخداـ عقمو كالتأثير عميو كا 

 في مكضكع ما. تأييد الرأم العاـ
 ميز بجممة مف الحريات كذلؾ بفضؿ مسيرتيا ضد التمتع بالحرية: الصحافة المكتكبة تت

القمع كحجب المعمكمات كىي خاصية تتميز بيا عف باقي كسائؿ اإلعالـ األخرل كىي 
 مرىكنة بمدل انفتاح النظاـ كفتح المجاؿ أماـ حريات ممارسة النشاط الصحفي.

 :1حددىا في ثالث خصائص أساسية تتمثؿ في قد "رونالد ريس"أما    
  تشكؿ  التيكاآلراء كسائؿ اإلعالـ المكتكبة أكثر مقدرة عمى تقديـ المعارؼ كالمعمكمات

 أساس المعرفة الجدية باألحداث كالظكاىر كالتطكرات.
 .قدرة كسائؿ اإلعالـ المكتكبة عمى مخاطبة الشرائح المتعممة كالمثقفة في المجتمع 
  عمى مخاطبة ذىف القارئ كالتأثير عمى معارفو، مكاقفو كاتجاىاتو.قدرتيا 

                                                             
دكر االعالـ في تغطية الحمالت االنتخابية دراسة حالة الحممة االنتخابية لرئاسيات ،"سييمة بكعباش ك ماسيسيميا سقام  -1

كمية العمـك  :)جامعة مكلكد معمرممذكرة ماستر غير منشورة".الجزائر تحميؿ مضمكف جريدتي الخبر ك الشركؽ  2014
  .13. ( ،ص2017-2016 ،قسـ العمـك السياسية ،السياسية
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 1إضافة إلى أنيا:
 .تصدر عمى فترات منتظمة كفي أكقات محددة 
 آخر المستجدات كالتطكرات في مختمؼ المجاالت. يحتكل عمى مكاضيع تحاكي 
 .مجمكعة مف الصفحات تصدر كفؽ تصميـ معيف يميزىا عف باقي المطبكعات األخرل 
كرغـ التطكرات الحاصمة في عالـ اإلعالـ تبقى تحافظ عمى  الصحافة المكتكبة   

لدل الشرائح  كاإلقناعالفيـ فيي الكسيمة األكفأ لتحقيؽ  .طابعيا المميز كعمى مكانتيا
 المتعممة كالمثقفة.

 .مطمب الثالث: أنواع الصحافة المكتوبة ال
المعايير، التي عمى أساسيا مف   تعددت تقسيمات الصحؼ كذلؾ راجع إلى مجمكعة   

تصنيفيا فيناؾ معيار االتجاه، التغطية الجغرافية، معيار الشكؿ، المضمكف كغيرىا. كلقد تـ 
 :2في تصنيفيا عمى أساس الشكؿ كالمضمكف اعتمدنا

 : ) صحؼ الرأم كصحؼ الخبر( ن حيث المحتوى اإلعالميـ - أ
، لكف 18عمدة الصحؼ حتى نياية القرف كانت األخبار العسكرية كالدبمكماسية تمأّل أ   

بحت مع بركز مبادئ الديمكقراطية الحديثة التي جعمت مف حيث حرية الرأم مبدأىا، أص
 كمناقشتيا. اآلراءالصحيفة أداة لنشر األفكار ك 

 ) يكمية، دكرية(: حسب مواعيد صدورىاب/   
حؼ أسبكعية، كىذا بالنظر إلى كقت صدكرىا فيناؾ صحؼ تصدر يكميا، كىناؾ ص  

 شيرية....
 :3من حيث انتشارىا) قومية، محمية( -ج
 المحمية: كىي التي تصدر ليغطي تكزيعيا منطقة معينة. -1

                                                             
 رسالة"،دكر الصحافة المحمية المطبكعة في التحكؿ الديمكقراطي في الضفة الغربيةحافظ عمى حافظ أبك عياش، " -1
 .22( ، ص. 2008،) جامعة النجاح الكطنية،كمية الدراسات العميا،  غير منشورة اجستيرم
 .80-79، ص. الذكر مرجع سابقحانكف،  -2
 .20، ص .الذكر مرجع سابقتيميزار،  -3
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القكمية: تصدر لتكزع عمى جميع األفراد في الدكلة دكف انتماء إلقميـ أك محافظة معينة،  -2
 باألخبار العالمية كالدكلية. اىتماـليا 
  :1صحف صباحية وصحف مسائية -د

التسمية العامة لمجرائد المسائية إنيا جرائد" مدف" فيي غالبا ما تصدر بالمدف الكبرل 
 تستكمؿ األخبار التي نشرت في الجرائد الصباحية.كبعكاصـ الدكؿ ك 

 :صحف جماىيرية وصحف نخبوية -ق
الجماىيرية: كىي الجرائد ذات التكزيع المرتفع، تتميز بككنيا رخيصة الثمف كتيتـ  -1

 ك الجذاب ار كالمكضكعات التي تثير اىتماـ القارئ العادم كتعتمد األسمكب السيؿباألخب
 في الكتابة.

تيتـ بتحميؿ األخبار كتفسيرىا كمكاضيعيا مرتبطة باألحداث  ،النخبة: تكزيعيا أقؿ -2
 الدكلية كاالقتصادية كالسياسية.

 من حيث نوعية مضمونيا: ) عامة، متخصصة(: -ك
مكاضيعيا كتشمؿ جميع أكجو النشاط اإلنساني في المجتمع، تيتـ العامة: تتميز بتنكع  -1

 بنشر األخبار العامة.
لدييا طبقة اجتماعية تعبر عنيا أك فئة مينية، أك مجاؿ تتخصص فيو المتخصصة:  -2

 كتركز عمى أخبار خاصة بالمجاؿ الذم تيتـ بو.

                                                                                                                        المطمب الرابع :وظائف الصحافة المكتوبة:

تشترؾ كسائؿ اإلعالـ عمى اختالؼ أنكاعيا في ميزة أساسية كالمتمثمة في الكظيفة     
األكلى لمصحافة كىي البحث كتكصيؿ األخبار حكؿ البيئة الداخمية كالخارجية، ككظائؼ 

اـ السياسي، االجتماعي كاالقتصادم القائـ في حافة المكتكبة تختمؼ باختالؼ النظالص
المجتمع الذم تصدر فيو، فكظائفيا في المجتمعات الميبرالية تختمؼ عف كظائفيا في 

كظائؼ المجتمعات االشتراكية، كلدرجة التقدـ الحضارم في المجتمع أك تخمفو لو في تحديد 
 ز أىـ كظائفيا:ابر ي االصحافة كسنحاكؿ فيما يم

                                                             

 .179، ص .الذكر مرجع سابقأبك زيد، -1
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 الوظائف السياسية: - أ
تعد الصحافة المكتكبة مف الكسائؿ الميمة يستغميا الفرد لفيـ الحياة السياسية كىذا      

 كتتمثؿ مياميا مف ىذا الجانب في: مف خالؿ عممية االتصاؿ السياسي الذم تكفره الصحؼ
 الوظيفة التفسيرية: -1
ة األحداث ككضعيا في بؤرة االىتماـ العاـ كحسب الصحافة المكتكبة ال تقـك بتغطي    

كلكنيا تقـك بعممية تشخيصيا كتفسيرىا ككضعيا في سياقيا العاـ كتكقع نتائجيا، كبالتالي 
فاالصطالحات التي تستخدميا الصحافة المكتكبة إليصاؿ فكرة ما أك كصؼ الفاعؿ 

 كتطكراتيا. اآلراءالسياسي ىامة في تشكيؿ 
 و التثقيف السياسي: التنشئة السياسية -2
تستطيع تككيف كتكجيو القيـ كالمعتقدات كاألفكار التي تتبمكر في المكتكبة  الصحافة   

 المجتمع كبالتالي القدرة عمى بناء السمكؾ السياسي اتجاه السمطة السياسية القائمة.
كاالىتماـ  فمف خالؿ تحميالتيا كنقميا لمكاقع السياسي السائد تعمؿ عمى غرس الركح السياسية

ي إلى بناء باإليجاب عمييـ كىذا سيفضباألمكر السياسية في نفس أفراد المجتمع، ما ينعكس 
مجتمع عمى أسس ديمكقراطية. لكف مدل نجاحيا مرتبط بالمستكل الثقافي كمدل الحرية التي 

 .1تتمتع بيا كاستقالليتيا
 التعبئة السياسية: -3
اتجاه سياسي أك قضية معينة أك قرار أك  مف خالؿ تحشيد ككسب الرأم العاـ نحك    

مشركع ما لذا أصبحت الصحافة المكتكبة أفضؿ كسائؿ اتصاؿ بيف الحكاـ ك المكاطنيف، 
 إليصاؿكقكم التأثير  ؽ لمحمالت االنتخابية ككنيا منبر ميـكما أصبحت كسيمة تسكي

 برامجيـ ككسب التأييد.

                                                             
، "ية في التنشئة السياسية لمشباب الفمسطينيدكر كسائؿ اإلعالـ المحمية المسمكعة ك المرئنيفني محمد أبك ىربيد، " -1

( ،ص. 2010، ) جامعة االزىر: كمية العمـك االقتصادية كاالدارية، قسـ العمـك السياسية،  غير منشورة ماجستيررسالة 
57. 
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ـ لمجميكر كمف جية أخرل نقؿ المعمكمات تكفير القنكات الالزمة لممسؤكليف لنقؿ رسائمي -4
رسمي كميـ في صناعة القرار السياسي كأم ي فاعؿ غير يف، السياسية لصناع القرار 

 تشكيو في المعمكمة التي تنقميا يمكف أف يؤثر سمبا عمى عممية صنع القرار.
 إضافة إلى الكظائؼ السياسة نجد الكظائؼ العامة كىي:  
 :1ية وتثقيف الرأي العاماإلسيام في تكوين وتوع -1
يمثؿ الرأم العاـ محصمة اآلراء كاألحكاـ السائدة في المجتمع كالصحافة لككنيا تحتؿ     

مرتبة متقدمة بيف كسائؿ اإلعالـ، في التأثير عمى الرأم العاـ كىذا راجع إلى ككف الصحافة 
 كعرض بإسيابتيا تيتـ أكثر مف سكاىا بالخكض في القضايا السياسية كاالجتماعية كمناقش

 كما أنيا تعرؼ الناس بعاداتيـ كأنماط سمككيـ مما يييئ الفرد لمتكيؼ مع .كجيات النظر
 مجتمعو.

الصافية  ة لتككف المراةالصحافة ىذا الدكر البد أف تتمتع بأكبر قدر مف الحريلتتبنى     
كتنكيره في  كلتقـك أيضا برسالتيا الميمة في تكعيتو ،التي تعكس أماؿ كتطمعات الشعب

 صدؽ كالتزاـ. 
 :2وظيفة اإلعالن -1

اإلعالف أحد أىـ كظائؼ الفف الصحفي كظيكره اقترف بظيكر الصحؼ كلكنو لـ         
، كلقد كاف لزيادة إيرادات 19يتحكؿ إلى كظيفة رئيسية إال حكالي منتصؼ القرف 

كاليؼ إلعالف أثر ميـ في تخفيض سعر بيع الصحؼ ما ساىـ في تغطية تكلالصحؼ 
 الصحيفة باعتبارىا أحد أىـ مكاردىا لتصؿ إلى القارئ بسعر يقؿ عف تكمفتيا الفعمية. 

 شر األخبار ) الوظيفة اإلخبارية(:ن -2
لقد نشأت الصحافة منذ ظيكرىا كصحافة إخبارية يقتصر عمى نشر األخبار دكف    

 .3التعميؽ عمييا
                                                             

 ( ،2011) األردف: دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، المدخل إلى وسائل اإلعالم واإلتصال،عبد الرزاؽ محمد الدليمي،  -1
 .81-80ص.

 .80، ص . المرجع نفسو  -2
 .58ص . ،الذكر مرجع سابقأبك زيد،  -3
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كالدالالت التي تجعمو دائـ االتصاؿ  فالصحافة ميمتيا األكلى تزكيد الشخص بالمعطيات  
 المعمكمة لنقؿ اساسي كسيط تمثؿ فيي بالمحيط الذم يتكاجد فيو كأكثر اندماجا معو

، فالخبر سكاء كاف محمي أك إقميمي أك دكلي،  كميما كاف نكعيا اقتصادم أك  1لمجميكر
 سياسي أك اجتماعي أك ثقافي ىك العمكد الفقرم لمخدمة اإلعالمية.

 :لممنتوج السياسي والترويج السياسي التسويق وظيفة -3
تعد الصحافة المكتكبة مف بيف أىـ الكسائؿ كاآلليات التي يعتمد عمييا السياسييف   

كفي قدرتيا عمى تككيف كتكجيو الرأم  ،لتسكيؽ أك تركيج منتكجيـ لككنيا ذات قاعدة شعبية
حؼ لنشر برامجيـ كبالتالي دعـ الصبؽ المرشحيف لالنتخابات في كسب العاـ بحيث يتسا

 استمالة الجميكر كالتأييد لمشارعيـ.
لصحافة المكتكبة المنكطة باالمياـ أىـ مف التي سبؽ ذكرىا ك  تتمثؿ ىذه الكظائؼ  

فاركؽ )جدىا في أغمب الصحؼ عبر العالـ كفي أغمب الدكؿ، كيضيؼ ليا األستاذ كالتي ن
سيـ الكظائؼ عمى أساس النظاـ السياسي في كتابو " مدخؿ إلى الصحافة" تق (أبك زيد

 أساس نسبة النمك الحضارم ليا بحيث:ى كاالجتماعي السائد في الدكلة، ككذا عم
 :وظائف الصحافة حسب النظام السياسي واالجتماعيأ/
 في المجتمعات الميبيرالية: تتمثؿ كظيفتيا أساسا في:  -1
 تدعيـ المشاركة الشعبية في الحكـ. -
 الفساد.تنظيؼ المجتمع مف  -
 في المجتمعات االشتراكية: -2
 الدفاع عف النظاـ االشتراكي. -
 التكعية االيديكلكجية. -
 :درجة التطور الحضاريف اختال وظيفة الصحافة حسب  - أ
 في المجتمعات النامية:  -1

                                                             
1 - Abla Ayad, « Analyse de la rubrique tranche de vie dans le quotidien d’Oran ». Mémoire 
présenté dans le cadre du magister en sciences du langage. Université Mentouri de 
Constantine, Ecole Doctorale de Français Pole Est Antenne Mentouri,2009. P.14. 
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تقـك بدكر المنبو لمتنمية كذلؾ بإثارة اىتماـ المكاطنيف بقضايا التنمية كربط ىذه القضايا  -
 كمصائرىـ. بمصالح المكاطنيف 

بدكنو تفقد عممية التنمية  اساسي حشد الدعـ الشعبي لمتنمية كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ -
 مضمكنيا كىك المشاركة الجماىيرية في التنمية الكطنية.

 في المجتمعات المتقدمة: -2
تقديـ الخدمات التي يحتاجيا المكاطف في حياتو اليكمية لتسييؿ نمط عيشو كاىتماماتيا  -

 افي أكثر فيي صحافة خدمات.بالجانب الثق
إذف الصحافة المكتكبة بكظائفيا المتعددة تستحؽ لقبيا بالسمطة الرابعة فيي كسيمة    

 كمدرسة لتنشئة كتثقيؼ األفراد، كفاعؿ كشريؾ لعممية التنمية.
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 المبحث الثاني: ماىية التسويق السياسي
 إيصاؿىدؼ  في األساس عمى اسية يقـكالعممية التسكيقية لممنظمة السي اّف مبدأ

مف ثمة ،) المكاطف( لجمب انتباىو كتحريؾ الفضكؿ لديو األخرالطرؼ  إلى كبرامجيا أفكارىا
 ىك اليدؼ االساسي . الذم كسب رضاه كتعاطفو كبالتالي كسب تأييده

 المطمب األول: تعريف التسويق السياسي و مراحل تطوره،
 السياسَي،الفرع األول: تعريف التسويق 

مفاىيـ أىميا التسكيؽ ينتج مصطمح التسكيؽ السياسي عف تفاعؿ مجمكعة مف ال   
كالذم استعاره المجاؿ السياسي نظرا لما يتمتع بو المفيـك  بالمجاؿ التجارم اأساسالمرتبط 

كنظرا لكجكد مقاربات تسكيقية في المجاؿ السياسي مف جية  ،مف خصكصيات مف جية
ؤدم دكرا بارزا في كافة المنظمات سكاء كانت منتجة لمنتجات مادية أخرل، فالتسكيؽ ي

تسكيؽ بمممكسة أك ما ارتبط منيا الغير مممكسة أك تمؾ التي تقدـ نكعا مف الخدمات 
 األفكار كاإليديكلكجيات كغيرىا، فمـ يعد ىذا المفيـك محتكرا في المجاؿ التجارم فقط.

ممتيف أساسيتيف ىما التسكيؽ كالسياسة كيتركب مصطمح التسكيؽ السياسي مف ك   
 ذيف سنتطرؽ إلى تقديـ تعريؼ ليما لغة كاصطالحا.مّ كال
 
 :التسويق - أ

التسكيؽ مف كممة السكؽ كيقصد بيا: مكضع البياعات كىي تذكر كتؤنث كجمعيا  :لغة
" إذا باعكا كاشتركا.  1"أسكاؽ" "كتسكؽ القـك

 لبيع كالشراء.اف التسكيؽ ىك المكقع الذم يحدث فيو ا بمعنى

:اصطالحا 

مصطمح انجميزم األصؿ يتألؼ مف كممتيف  Marketingالتسكيؽ أك المركتنغ   
market  ،كالذم يعني السكؽ كاالمتدادIng  الذم يعني الحركة، تتمثؿ في الكظائؼ التي

                                                             
 .167( ،ص . 10صادر، ج دار : ، )بيركت لسان العربابف منظكر ، -1
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تقـك بيا المؤسسة لالتصاؿ بالمستيمكيف كتقدير احتياجاتيـ كالتعرؼ عمى أرائيـ في السمع 
 . 1تي تنتجيا أك تبيعيا ليـ، ثـ ترجمة ىذه إلى إنتاج يرضي رغباتيـال
اختمؼ الباحثكف في تحديد تعريؼ شامؿ ككاحد لمتسكيؽ كذلؾ يعكد أساسا الختالؼ    

فضال عف الفترة الزمنية التي كانت تعبر عف ط، النظرة الجزئية أك الشمكلية ليذا النشا
ى أبعاد كمضاميف التسكيؽ كأىدافو، كمف أىـ ، تؤثر عمتكجيات فكرية كفمسفية معينة

 التعاريؼ التي يمكف ذكرىا نجد: 
أنو:" عممية تخطيط كتنفيذ التسكيؽ عمى  ) الجمعية األمريكية لمتسكيؽ( تعّرؼ    

المفاىيـ المتعمقة بتسعير كتركيج األفكار كالسمع بيدؼ تحقيؽ أىداؼ الفرد كالمنظمة عف 
 .2طريؽ التبادؿ"

االمر بتنفيذ عمميات التبادؿ ك ال يقتصر  ني أف التسكيؽ عممية إدارية تعنىعكىذا ي   
 فقط بؿ يشمؿ األفكار كالمبادئ ايضا. عمى السمع

نظاـ كمي مف األنشطة عمى انو :"" « stantanwilliam »كيعرفو ) ستنتاف كلياـ(    
ات العمالء تخطيط كتسعير كتركيج كتكزيع سمع كخدمات مرضية لحاجلالمتداخمة تيدؼ 

 .3الحالييف كالمرتقبيف"
 التسكيقيكمف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أنو ركز عمى العناصر األساسية لمنشاط    

 ككضح اليدؼ الذم يسعى إليو كىك إشباع حاجات العمالء.
نشاط األفراد المكجو  :"انو  ( التسكيؽDuboisك دكبكا kolterيعرؼ كؿ مف) ككلتر   

 . 4رغبات مف خالؿ عممية المبادلة"إلى إتباع الحاجات كال
 أف التسكيؽ نشاط بشرم كاجتماعي يقـك عمى إشباع حاجة.كىذا يعني  

                                                             
(، 1986) لبناف: دار النيضة العربية، موسوعة المصطمحات االقتصادية واالحصائية ، عبد العزيز فيمي ،  -1

 .546ص.
 :في الموقع"، تعريؼ التسكيؽ"، بدليعبيد بف سعد الع -2

:18). ,(07/12/2017,13 ://chalabdah.comhttp 
 .16(، ص. 2004)مصر: مؤسسة طيبة لمنشر ك التكزيع،  فنون اإلعالم والتسويقأحمد شاىيف،  -3

 .30(، ص. 2006األردف: دار المناىج،  لتسويق ،)األساليب الكمية في امحمكد الصميدعي كردينة عثماف يكسؼ،  -4
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فالتسكيؽ ىك مجمكعة الكسائؿ كاألساليب التي تحكز عمييا المؤسسة مف أجؿ بيع    
منتجاتيا لزبائنيا بطريقة تضمف ليا الربح، أما التعريؼ الكاسع الذم جاء كنتيجة لتكسع 

نما  عمى  ؽ التسكيؽ الذم لـ يعد يقتصرنطا إلى  امتدالمؤسسة ذات األىداؼ الربحية كا 
مجاؿ الخدمة السياسية ، فيك مجمكع الطرؽ كالكسائؿ التي تحكز عمييا المنظمة مف أجؿ 

 التي تيتـ بيا باالتجاه الذم يضمف تحقيؽ أىدافيا الخاصة.،االرتقاء بسمككيات الجماىير 
مجمكع التقنيات المكجية إلى إشباع حاجات ىك :" فإف التسكيؽ ككخالصة لما سبؽ   

كرغبات األفراد عف طريؽ عرض السمع كالخدمات كاألفكار، في إطار يضمف أكال بناء 
 القات دائمة تربط المؤسسة بجميكرىا كثانيا تحقيؽ أىداؼ المؤسسة".ع
 السياسة: - ب
صدر لفعؿ ساس يسكس، م: أف السياسة  )إلبف منظكر(جاء في" لساف العرب لغة:  -

. كتعني القياـ عمى 1كساسا األمر سياسة: قاـ بو، سكسو، أقكمو بمعنى جعمكه يسكسيـ
 الشيء بما يصمحو.

السياسة بقكلو" ىي عبارة عف صراع متكاصؿ بيف  "فرجيوك يعرؼ "مكريس د  اصطالحا: -
لبالد كفئة اخرم فئة اجتماعية تسعي لبسط نفكذىا كالتحكـ في المجتمع ... كالتمتع بخيرات ا

مناىضة ليا تقـك عمي تكفير االمف كالعدالة كالمساكاة لجميع افراد المجتمع بكاسطة 
 .2القانكف"
حكؿ الخير العاـ مف جية كمصالح  طرفيف بمعني اف السياسة ىي صراع بيف      

    الجماعات مف جية اخرل.
بعض التعاريؼ  الى تسكيؽ كالسياسة سنحاكؿ التطرؽكبعد عرضنا لمفيـك كؿ مف ال      

 ام التسكيؽ السياسي كمنيا ما يمي: ،التي جمعت كال مف المصطمحيف

                                                             
 .429(، ص. 1996، 6،  ) لبناف: دار أحباء التراث العربي، ج.لسان العربابف منظكر ،  -1

12: دار دمشؽ لمطباعة النشر كالتكزيع، د.س.ف(،ص. .دمشؼ ).مدخل الي عمم السياسةمكريس دكفيرجيو،   -2  
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" التسكيؽ السياسي  Jennifer less- Marcmentيرل ) جينيفير ليس مارشمينت(   
 "1ىك المزج بيف التسكيؽ كالسياسة كعمميا يمثؿ إحتراؼ المجاؿ السياسي مف خالؿ التسكيؽ

السياسي عممية اندماج لعمميف ىما السياسة ك التسكيؽ مف كىذا يعني أف التسكيؽ   
كتكتيكات كأساليب ،كاالستفادة مف نظريات كنماذج العمـك السياسية مف جية  االعتمادخالؿ 

 التسكيؽ مف جية أخرل.
ال يتعمؽ فقط باإلعالف السياسي  انو :" التسكيؽ السياسي (Harripكيعرؼ )ىاركب  

لكنو يغطي مجاؿ شامؿ لمكاقؼ الحزب في  ،ة كخط المرشحيفكاألخبار السياسية الحزبي
 .2االنتخابي" السكؽ
كىذا يعني أف التسكيؽ السياسي متشعب يمتد إلى أكثر مف زاكية فيك يمس   

 اإلعالنات كالخطب كالمكاقؼ كالمستيمؾ.
 :أنو (David Quintrieكدافيد كينترم schroderفي حيف يعرفو كؿ مف )شركدر   

إلى الحزب أك برنامج أك  االنتسابتنظيـ عدد المناضميف، المساعدات المالية، ييدؼ إلى "
مرشح كذلؾ باستخداـ كؿ الكسائؿ لمكصكؿ إلى ىدؼ محدد بصكرة مسبقة تكظيفا لتطمعات 

 .3"الرأم العاـ
 لرغبات كتطمعات الجميكر. االستجابةكىذا يعني أنو عممية تنظيمية تسعى إلى   
" تحميؿ كتخطيط كتنفيذ كالتحكـ في  :( بأنوAron Ocassسأركف أككا) وكيعرف  

البرامج السياسية كاالنتخابية التي تضمف بناء العالقات ذات المنفعة المتبادلة بيف كياف 
سياسي أك مرشح ما كالناخبيف كالحفاظ عمى ىذه العالقة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ السكؽ 

 .4"السياسي
تقـك ،ة متبادلة يكمة قائمة عمى تأسيس عالقات منفعأم أف التسكيؽ السياسي عممية مح  

شباع احتياجاتو كرغبات المستيمؾ السياسيك المنتج السياسي اك تركز عمى   اإلشباعكىذا  ،ا 
                                                             

) فمسطيف: جامعة ،ية التسويق السياسي: المفاىيم والدالالت في المجال السياسينظر عبد ربع عبد القادر العترم،  -1
 .57(، ص.2016األزىر،

 .05(،ص. 03/2012،)مجمة دنيا الوطنعادؿ عامر،" التسكيؽ السياسي".  -2
 .113، ص.الذكر  مرجع سابقصحراكم بف شيخة،  -3
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يككف بيدؼ الحفاظ عمى ىذه العالقة ككنيا مطمبا أساسيا لنجاح السكؽ السياسي في البيئة 
 السياسية التنافسية.

" عممية التبادؿ التي تتـ في فترة :( بأنوFarellك فارييؿ Bowlerكعرفو كؿ مف) بكلر  
مف   ،اإلنتخابات عندما يسعى البائعكف السياسيكف مف أجؿ زيادة أرباحيـ إلى تسكيؽ أنفسيـ

  .1" خالؿ تطبيؽ األنشطة التركيجية المباشرة
 اف التسكيؽ عممية اخذ كرد ىدفيا زيادة ارباح المسكؽ .بكيعكس ىذا التعريؼ بكضكح   
لو كبعد عرضنا لمختمؼ التعاريؼ حكؿ التسكيؽ السياسي يمكف الخركج بتعريؼ إجرائي  

 مفاده أف التسكيؽ السياسي:
بشكؿ عممي عمى  " عممية متكاممة مف العناصر كاالستراتيجيات التي تيدؼ إلى التعرؼ  

احتياجات كرغبات المستيمكيف المستيدفيف كتخطيط كتنفيذ البرامج السياسية كاالنتخابية التي 
 تشبع ىذه االحتياجات كتستجيب ليذه الرغبات".

" نشاط سياسي يقـك   :تبسيطا لمفيـك التسكيؽ السياسي يمكف القكؿ بأنوكبصفة أكثر   
البرامج الحزبية لممرشحيف كلصكرة الحزب إجماال عمى التركيج لألفكار ك الطركحات ك 

ضمف المحيط الذم تشتغؿ فيو الييئة السياسية المتككنة أساسا مف الرأم العاـ أك الجميكر ،
 بمختمؼ فئاتو كمف نخب المجتمع في كافة المجاالت".

 : مراحل تطور التسويق السياسي.02الفرع 
 الحيث النشأةمفيكمو حديث ك العممية، يعد التسكيؽ السياسي بمبادئو كمقكماتو    

كبالتالي فيك نمط مف الصناعة السياسية الجديدة يتجاكز عقديف مف الزمف حسب المفكريف 
كمف أحدث ما تكصؿ إليو اإلعالـ السياسي ككنو متعمؽ بتحسيف الصكرة كاالفكار في 

 إطارىا التفاعمي.
سي مسألة في غاية الصعكبة ككنو لـ يعتبر التحديد الدقيؽ لنشأة مصطمح التسكيؽ السيا  

نما تشكؿ مف خالؿ تراكمات زمنية مختمفة كعبر نماذج تطكيرية ،يتبمكر فجأة   ازدادتكا 

                                                             
) مصر: الدار  ،لتسويق السياسي واإلعالم واإلصالح السياسي في مصراياد، راسـ محمد جماؿ ك حيزت معكض ع -1

 .22( ،ص.2008المصرية المبنانية،



نهصحافة انمكتوبة، انتسويق انسياسي االطار انمفاهيمي و اننظري انفصم األول: 

 وانمصانحة انوطنية
 

39 
 

تدريجيا مع تطكر النظـ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية في المجتمعات 
 اإلنسانية.

حينما عمد الحزب ، نشأتو إلى ثالثينيات القرف الماضي كيعيد بعض الباحثيف   
 الرئاسية االنتخاباتىزيمتو في الديمقراطي األمريكي إلى خمؽ مصمحة إشيار تابعة لو بعد 

أحدث الكسائؿ الدعائية في التسكيؽ السياسي  (ركزفمتكاستخدـ الرئيس األمريكي ) 1928
ى إذ كاف أكؿ مف أدخؿ في جياز الحككمة قيـ العالقات العامة كغير مفيـك الدعاية إل

 .1مصطمح التسكيؽ السياسي
أساليب التسكيؽ السياسي المنيجية خالؿ الحممة  ىكبشكؿ أدؽ تـ تطبيؽ أكل   

دارتيا  ،19522في عاـ  ، التي خاضيا )ايزنياكر(االنتخابية كقد صممت ىذه الحممة كا 
كظؼ كألكؿ مرة  1960عد ذلؾ كفي " األمريكية، كب3Ted baterككالة اإلعالف" تاد بيتر 

في حممتو تقنيات التحميؿ االجتماعي السياسي المتطكر لمعرفة اتجاىات الرأم  كف كندم()ج
 العاـ الشعبي.

في حممتو )نيكسكف(كبعد دراسة دقيقة ألساليب الدعاية المتمفزة ركزّ  1972كفي عاـ    
قؿ األسمكب إلى فرنسا كالذم لين ،االنتخابية عمى أسمكب المخاطبة عمى الشاشة الصغيرة

 Jean جاف لككانكييو ( في خدمة المرشح )MechelBangarem ميشاؿ بنغرادف) قوطب
Lacannet)  في فرنسا مف الحمالت التي  1974كاعتبر االنتخابات الرئاسية األكلى عاـ

ككاسع عمى يد فريؽ متكامؿ لكؿ مف  ،شيدت تطبيؽ أساليب التسكيؽ االنتخابي بشكؿ دقيؽ
 .المرشحيف

مف خالؿ  حاسما مف الثمانيات منعرجا  ابتداءلتسكيؽ السياسي كقد عرؼ مفيـك ا   
األكؿ جاء مف في اطار ذلؾ اتجاىيف رئيسيف،  ظير حيثالتطكر الذم شيده المصطمح 

خالؿ دارسي التسكيؽ الذيف اتجيت مناقشتيـ عف مفيـك التسكيؽ إلى إمكانية تطبيقو في 
ه دارسكا السياسة الذيف طرحكا مجمكعة المنظمات غير التجارية، كالثاني مف خالؿ ما أثار 

                                                             
 .61، ص. الذكر مرجع سابقعبد القادر العترل،  -1

2-Gilles Achache" MARQUETINGUEPOLITIQUE ", sur le site :                                                 
 http://documents.irevues.inist.fr>handel  -pdf,  P.103. 

 .61، ص. الذكر   مرجع سابق ، عبد القادرالعترل -3



نهصحافة انمكتوبة، انتسويق انسياسي االطار انمفاهيمي و اننظري انفصم األول: 

 وانمصانحة انوطنية
 

40 
 

لبنية السياسة أـ أنيا مجرد رؤية  ،مف التساؤالت حكؿ ما إذا جاء التسكيؽ بشيء جديد ما
ذا  مصطمح التسكيؽ السياسي يحتكل عمى قيمة  ما كافألنشطة الدعاية السياسية القديمة، كا 

 .1تحميمية جديدة
كلكنو  إشباع نطاؽ إرادة المنظمة السياسية فقط عمى التسكيؽ السياسي ال يقتصر       

تفكير الفاعميف السياسييف كمف ثـ محاكلة تحقيؽ التكامؿ عند البعض ىك ضركرة يبنى عمييا 
 .مف استخداميـ ألدكات التسكيؽ  في نطاؽ استراتيجية متكاممة

 كمف ثـ تحركت تطبيقات التسكيؽ السياسي المعاصرة مف مجرد أداة اتصاؿ إلى أسمكب 
متكامؿ إلرادة سياسية سكاء لتطكير سياسة ما، أك في الحمالت االنتخابية المستمرة كصكال 

 السياسي في إدارة شؤكنيا. ستخداـلالإلى الحككمة التي صارت تمجأ 
كيعكد ىذا التطكر في مفيـك كتكتيكات التسكيؽ السياسي إلى عدد مف المتغيرات   

 :2 األساسية التي يمكف إيجازىا فيما يمي
تطكر كسائؿ اإلعالـ كالتي ساىمت في جعؿ الحياة العممية أكثر ديمقراطية كأكثر  -

جماىيرية كأقؿ نخبكية، عف ذم قبؿ بفضؿ تعدد كتكفر القنكات كالكسائط  ك شعبكية
 اإلعالمية التي يمكف تكصيؿ الرسائؿ االتصالية إلى جميكر المستيمكيف السياسييف.

 (لحكاسب كاألدكات الرقمية المحمكلة كشبكات االتصاؿالمعمكمات) ا تأثير تكنكلكجيا -
ؼ المستيمكيف كتفضيؿ الرسائؿ كالبيانات اكالتي ساىمت في تدفؽ األخبار السياسية كاستيد

قصد زيادة جاذبيتيا ك مالءمتيا لكؿ سكؽ عمى حدل مف دكف أف تتأثر  ،حسب الحاجة
 بحدكد أكعكائؽ المكقع، المساحة أك الزمف.  

المرشح  اختيارعي لدل المستيمؾ السياسي بضركرة تحممو المسؤكلية في تنامي الك  -
 .اختيارهالسياسي ما استكجب منو أف يككف مستيمكا يقظا كحارسا في 
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 ة بو.تبط: أىمية التسويق السياسي والمصطمحات المر 02المطمب 
 : أىمية التسويق السياسي.01الفرع 
 :1في النقاط التاليةيمكف تحديد أىمية التسكيؽ السياسي      

التسكيؽ السياسي االستقرار السياسي كالمناخ المناسب، ككنو يعمؿ عمى تبديد يييئ  -
المخاكؼ كتعريؼ المرشحيف كبرامجيـ كتقديـ التنظيمات ليـ كدراسة رأم الجماىير كتسجيؿ 

ة مف خالؿ المبادئ العامة كالمبسط ،المطركحاتأرائيـ عف طريؽ اإلقناع كطرح األفكار ك 
مكانية الرؤية كالعمؿ عمى تطبيؽ فمسفة التسكيؽ السياسي  كىي تمبية ،إلزالة الضباب كا 

حاجات كرغبات الناخبيف كرضاءىـ كمعرفة اليدؼ، كفي ىذا السبيؿ تستخدـ جميع الكسائؿ 
 الضركرية كالتقنيات.

طريقة فيك يسمح بكصؼ الظاىرة السياسية ب ،يتفؽ مع القفزة الحديثة لمحياة الديمقراطية -
 كنشاط جديد في الحككمة.مما ساعد في إدخاؿ العالقات العامة  ،أكثر كاقعية كأكثر تبسيطا

يعمؿ التسكيؽ السياسي أيضا عمى تحسيف الكفاءة كالفعالية فيجب التمسؾ باألخالقيات  -
 الكسيمة. تجاكزىا بحجة سمك الغاية، ال تبرركالقيـ كعدـ 

 ت لحاجات حقيقية كليس كخمؽ حاجة ترتبطيسعى التسكيؽ السياسي إلحداث استجابا -
 التسكيؽ التجارم.بسمعة كما يفعمو 

البحث في  يعنييركز التسكيؽ السياسي عمى تكجو المستيمؾ كتكجو السكؽ كىذا  -
يجاد قاعدة لتمييز المستيمؾ كجعميا ،كاراداتو الكامنة كما كراء رغباتو  متطمبات المستيمؾ كا 

في النياية رابطة كقنكات مستمرة بيف المكاطف ستخمؽ . اسي األكلكية الرئيسية ألم نشاط سي
 كالمرشح.
 : اف التسكيؽ السياسي يعمؿ عمى اضافة الى

 

                                                             
 : في الموقعقدمة عف التسكيؽ السياسي "، "م -1

http :// nbagroup.ibda3.org/t9.tofic,(11/12/2017,12 :47). 
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لمشتركة بيف ببعث القيـ ا ،باألساساستيداؼ الجكانب العاطفية كالمتعمقة  يعمؿ الى  -
تقبؿ مف لو خمؽ ركابط كقنكات لتسييؿ عممية التكاصؿ كال يتسنى المسكؽ كالمستيمؾ حتى

 .1كال الطرفيف
مف خالؿ قدرة االكؿ ،خمؽ الثقة كتعزيزىا بيف المسكؽ السياسي كالمستيمؾ السياسي _ 

مما يخمؽ الثقة المتبادلة كالتي ىي اساس  ،االستجابة لكعكده بعيدا عف التالعبات كالتزييؼ
 العمؿ السياسي الديمقراطي.

 حؿ المشاكؿ المختمفة. -
 و الحقيقية.مخاطبة الجميكر باحتياجات -
 التعبير الحر كاالرادم عف األفكار كالرغبات. -

 : المصطمحات المشابية لو.02الفرع 
التسكيؽ السياسي كغيره مف المصطمحات يتداخؿ مع غيره في بعض المعاني كالتي   

 :نجد إلى الخمط بينيا، كمف بيف ىذه المفاىيـ المتداخمة معوتؤدم في غالب األحياف 
سنحاكؿ في ىذا المطمب تجاكز  . لذاكاالتصاؿ السياسي النتخابيامصطمحي التسكيؽ 

 المبس مف خالؿ عرضنا لتعاريؼ كؿ األلفاظ كبياف مكامف االختالؼ.
 التسويق االنتخابي: - أ
كيعتقد بأف التسكيؽ السياسي ، سيختمط عميو األمر غالبا في التسكيؽ السياسي  مف يقرأ  

عف  مف االختالفات التي قد تميز احدىماالعديد االنتخابي لكف ىناؾ  ىك نفسو التسكيؽ
 التسكيؽ السياسي:حيث يقصد ب األخر،

" مجمكعة مف االنشطة التي تستيدؼ تعظيـ ك تنظيـ عدد المؤيديف لمرشح سياسي أك حزب 
لتحقيؽ ىذا اليدؼ يجب إتخاذ كافة كسائؿ ك  ، معيف أك برنامج أك فكرة معينة أك ايديكلكجية

 .2"م أك أم كسائؿ ضركرية أخرلاالتصاؿ الجماىير 
                                                             

1 "_ Marketing politique et campagne présidentielles",sur le cite : 
                           http//d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net -pdf-, p.06.(27 /05/2018,20:15). 
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أما التسكيؽ االنتخابي فيك قائـ عمى تصميـ كتخطيط الحمالت االنتخابية التي تيدؼ إلى 

لصالح حزب أك مرشح سياسي ،دالء بأصكاتيـ إلليع أكبر عدد ممكف مف الناخبيف عمنا تشج
 .1معيف

 : التعريفيف يمكف تحديد أكجو اإلختالؼ بينيما كمف خالؿ ىذيف  
فبمجرد  ،القكؿ أف التسكيؽ السياسي أكثر شمكال كاستمرارية عف التسكيؽ االنتخابي يمكف -

اخبيف، أما في أف ينجح المرشح في حالة التسكيؽ االنتخابي قد تنقطع صمتو بجميكر الن
 ف األمر يتطمب استمرارية االتصاؿ حتى بعد كسب االنتخابات.التسكيؽ السياسي فا

مرشح حزبي، فالتسكيؽ  مع بي قد يتالءـ مع مرشح فردم كليسإف التسكيؽ االنتخا -
يمثؿ ىذا االخير لتسكيؽ السياسي، ذلؾ أف نتخابي يمكف القكؿ عمى أنو جزء  مف ااال

فيك جزء يرتبط أساسا باالنتخابات كليس بالحياة  ،إحدل مجاالت التسكيؽ السياسي
 السياسية كما ىك الحاؿ مع التسكيؽ السياسي.

 لسياسي واالتصال السياسي:التسويق ا - ب
ديمة قدـ التجمعات البشرية، يعد االتصاؿ السياسي ظاىرة إنسانية، اجتماعية كثقافية ق   

يـ التكاصؿ السياسي كالرأم العاـ، صماصبحت تمثؿ رتو بركز مفاىيـ جديدة في بمك  ساىـ
المتغيرات  كمع،األحزاب كالنخب، كقد جاء ذلؾ كنتيجة طبيعية لمتحكالت الديمكقراطية 

كانفجار الشبكات  كاالتصاؿانتشار كسائؿ اإلعالـ ك العالمية المتتالية، كتقدـ ىذه العكلمة، 
كالسياسة  بدراسة العالقة بيف الفرد كاالىتماـالحاجة إلى التكاصؿ السياسي  الرقمية ك تزايد

 .2كتفاعؿ النظاـ السياسي مع بقية النظـ االجتماعية األخرل ،كمككنات المجتمع
كؿ التقنيات التي يستعمميا الفاعميف السياسييف  :"كيعرؼ االتصاؿ السياسي عمى أنو  

كالحكاـ باإلضافة إلى مساعدة أىؿ االختصاص في ميداف االتصاؿ السياسي كالمينييف في 

                                                             
 : في الموقع"التسكيؽ" ،  -1

www.startimes.com /T = 240925 7 ,(12/08/2018,12 :20).t 
(، 11/2013/ 14مركز الجزيرة لمدراسات ،)"،كالسياسةيحي اليحياكم، "في تجاذبات العالقة بيف اإلعالـ كاالتصاؿ  -2

 .02ص.

http://www.startimes.com /T%20=%20240925%207%20,(12/08/2018,12 :20t
http://www.startimes.com /T%20=%20240925%207%20,(12/08/2018,12 :20t
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ككؿ التقنيات المستعارة في ،مجاؿ النصيحة السياسية لمتكاصؿ مع الناخبيف كالمحككميف 
فضال عف استعماؿ ،ر اآلراء كالعالقات العامة كاإلشيار سبتقنية ك ،ميداف التسكيؽ

التكنكلكجيات الحديثة كاإلعالـ اآللي كالكسائؿ السمعية كالبصرية المتطكرة كالكسائؿ 
 . 1"اإللكتركنية في مجاؿ السياسة

 .ك كذا األدكات االتصاليةفيذا التعريؼ يركز عمى ممارسات كقنكات اإلرساؿ   
يا الحكاـ كرجاؿ السياسة يبثة التي يؾ عمى أنو: " مجمكع الرسائؿ السياسكعرؼ كذل  

باالعتماد عمى بعض القنكات كالدعائـ كالخطب  ،بصفة عامة باتجاه جميكر الناخبيف
العمكمية، حكارات، رسائؿ، ممصقات، منشكرات" كنالحظ مف ىذا التعريؼ أنو يركز عمى 

، ككذا عمى اآلليات التي يستخدميا لتكصيؿ ياسيةمحتكل الرسائؿ المتضمنة لممعمكمات الس
 .2"ىذه الرسائؿ لمجميكر

فالتسكيؽ السياسي يمثؿ مجمكعة النشاطات االتصالية المؤسسة عمى دراسة دقيقة لمبيئة 
قناعيـ، بما  السياسية مف أجؿ صياغة رسالة سياسية تستحكذ عمى اىتمامات المستقبميف كا 

 .يحقؽ األىداؼ السياسية لممؤسسة

نقؿ اك التركيج لبالتالي يمكف القكؿ أف التسكيؽ السياسي ييدؼ أك يمثؿ في األساس    
لمختمؼ االيديكلكجيات كالبرامج إلى الجميكر ككسيمتو في ذلؾ ىي االتصاؿ، لذلؾ يمثؿ 
االتصاؿ السياسي األداة التي يتـ بكاسطتيا ايصاؿ كتسكيؽ مختمؼ األفكار إلى الرأم العاـ 

 :3لمعني. كذلؾ مف خالؿ ا ك الجميكر

أنيا تؤثر في المنافسة االنتخابية: ألنيا القنكات األساسية األكثر اتساعا التي تحمؿ  - أ
العركض كالمنتجات كالكعكد السياسية لألحزاب كالمرشحيف السياسييف إلى الناخبيف 

 المحتمميف.

                                                             
 .76(، ص. 2014، )جكاف 15.ع مجمة العموم االنسانية واالجتماعيةنبيمة بكخزة "، االتصاؿ السياسي"،  -1
 .76، ص. المرجع نفسو -2
 .190-189.ص،  24،ع مجمة الحقيقة،" مداخؿ نظرية في تطبيقات التسكيؽ السياسي"، نشةخ أحسف  -3
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يس في مقدكر أنيا تكجو نظر الناخبيف إلى اإلجراءات التي يتخذىا السياسيكف كالتي ل - ب
 الناخبيف إدراكيا بشكؿ مباشر.

أنيا تؤثر في العممية السياسية مف خالؿ تأثيرىا في األكزاف كاألىمية النسبية التي  - ت
يعطييا الناخبكف لمقضايا المختمفة عند إختيار العرض أك المنتج السياسي الذم سيصكتكف 

 عميو.

بيرة لعممية بناء قصص إخبارية كثير مف خبراء التسكيؽ السياسي يعطكف أىمية كلذا ف     
قيادة  تستيدؼ بناء أك دعـ أك تصميـ الصكرة الذىنية لمؤسسة سياسية أك حزب سياسي أك

لتي يركز عمييا التسكيؽ إحدل النقاط األساسية اكىي مف بيف ،سياسية أك مرشح سياسي 
 .1الجميكر عامة كالناخبيف خاصةمحاكلة إلقناع  باعتباره

جيا االتصاؿ في تطكير أساليب التكاصؿ مع الجماىير ما جعميا لذلؾ ساىمت تكنكلك       
محكر أساسي في تشغيؿ الكاقع السياسي، كىذا ما يجعؿ مف االتصاؿ السياسي ىك األصؿ 

 .كالتسكيؽ السياسي ىك المتغير الفرعي ضمنو

 : عناصر التسويق السياسي.03المطمب 

بينيا كالتي  متناسقةكاممة كاليتككف التسكيؽ السياسي مف مجمكعة العناصر المت   
التفاعؿ كتبادؿ المنافع كالمصمحة بيف المؤسسات السياسية كالسكؽ السياسي  تسعى إلى

 كيمكف حصر ىذه العناصر فيما يمي: ،خدمة لممستيمؾ السياسي
 المنتج السياسي: - أ
الستراتيجيات التسكيقية يعتبر المنتج عنصرا أساسيا كميما خاصة عمى صعيد ا   

 .2" أم شيء يمكف عرضو في السكؽ لتمبية رغبة أك حاجة ما":أنو (kotherككثر و )كيعرف
   

                                                             
 .190ص. المرجع نفسو، -1
جامعة غير منشورة، ) ماجستيررسالة ليمى بف ككسة،" كاقع كأىمية اإلعالف في المؤسسة االقتصادية الجزائرية"،  -2

 .  38(، ص .2008-2007منتكرم: قسـ العمـك االقتصادية، 
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يعبر عف سمكؾ المنظمات السياسية كقيادتيا كاعضائيا كمرشحييا  :"أما المنتج السياسي فيك
 . 1كرمكزىا كمؤتمراتيا السياسية كدستكرىا كسيادتيا

فحات الشخصية كغير الشخصية " مجمكعة مف الص:عمى أنو كقد عرفو )الصميدعى(   
الكعكد  ،كيضمنيا خصائص المرشح، صكرة المرشح، صكرة الحزب الذم ينتمي إليو المرشح

 2المقدمة التي يقبميا الجميكر عمى أنيا تشبع حاجاتيـ كرغباتيـ.
مرشحا اك برنامجا اك حزبا  : سكاء كاف فيما يتمثؿ المنتج السياسي (الصميدعي )كىنا يبيف
 حاجات الجميكر. إشباعاالساسية ىي  فأف ميمتو

المنتج السياسي يرتبط بالخدمة أك الفكرة أك " :كبناءا عمى التعريفيف السابقيف يمكف القكؿ بأف
المشركع الذم يتفتح بو الفاعؿ السياسي لتحقيؽ حاجات كرغبات الجميكر كالرأم العاـ 

ء كانت شخصية ترتبط سكا. باإلضافة إلى ارتباطو بييكؿ ما يتعمؽ بخصائص المنتج 
 ."بشخصية مقدميا أك غير شخصية ترتبط بالمنظمة السياسية كبرامجيا بصكرة عامة

 : 3ىي كلقد تـ حصر المنتكج المستيدؼ في التسكيؽ السياسي في ثالث صكر 
ية الفكرية لممرشح كمرجعياتو المختمفة كتصكراتيا تدرج فييا كال مف الخمف ر المرشح:أفكا -1

 جتماعية.االقتصادية أك السياسية، االفي معالجة القضايا المجتمعية قتو لألشياء، كطري
 العائمي أك السياسي. تعمؽ األمر باالنتماء االجتماعي : سكاءانتماء المرشح -2
: كما يتصؼ بو مف صفات سمككية، خطابية أم كؿ ما يتعمؽ بشخصيتو المرشح نفسو -3

 دة.الكاريزمية كقدراتو الشخصية في مجاؿ أك مجاالت ع
حتى كيمر المنتج السياسي حسب الكاتب بف شيخة صحراكم بمجمكعة مف المراحؿ   

ك ىي  ،و جذب الرأم العاـالجديد كالذم يمكف مف خالل السياسييصؿ إلى ابتكار المنتج 
 كالتالي:

 
 

                                                             
 .57، ص . الذكر ، مرجع سابقمحمد الجماؿ -1
 .120، ص . الذكر مرجع سابقبف شيحة،  -2

 .36(، ص .2007، )الجزائر: دار ىكمة، مدخل إلى التسويق السياسيالطاىر حزؼ اهلل،  -3
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 اسيمراحؿ تطكر المنتج السي :01الشكل رقم 
 

 .األفكار الجديدة لممنتج السياسي أك البرنامج

 
                                                                                                                          

حسب ىذا الشكؿ فاف المنتج السياسي قبؿ عرضو عمى الساحة السياسية البد مف مركره 
تبدأ بحصر جميع األفكار المتعمقة بالمنتج السياسي ثـ غربمتيا مف :مجمكعة مف المراحؿ ب

مة ثـ تمحيصيا، كىذا مف خالؿ دراستيا كفؽ الغير المالئاك أجؿ تصفية األفكار الجيدة 
لينتقؿ الى مرحمة كضع المكاصفات التي عمى أساسيا يكضع المنتج  .أسس كمعايير عممية

كبعدىا يتـ اختيار المنتج في شكمو النيائي لتأتي ،في قالبو المالئـ كفؽ التصميـ المناسب 
 ساحة السياسية كعرضو عمى الجميكر.مرحمة إخراجو إلى ال

 
 
 
 

 .تصفية األفكار كالبرامج غير مالئمة

 .الدراسة العممية كالسياسية األفكار كالبرامج

 .تحديد مكاصفات المنتج السياسي كتصميمو

 .اختيار المنتج السياسي

 .تقديـ المنتج السياسي إلى الساحة السياسية
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 التسعير السياسي: /ب
" مقدار التضحية المادية كالمعنكية التي يتحمميا الفرد في سبيؿ :يعرؼ التسعير عمى أنو  

العممية التي تقـك مف خالليا المؤسسة بتحديد ثمف  الحصكؿ عمى السمعة أك الخدمة، كىي
 .1السمطة أك الخدمة"

لجانب السياسي كالذم يظير عف تسعير السمع ككنو يخص اكيختمؼ التسعير السياسي   
كيمكف تحديد التسعير السياسي ،بصكرة جد كاضحة مع األحزاب أك المرشح السياسي 

   : 2بمراعاة مجمكعة مف الجكانب منيا ما يمي
  كىي تضـ كؿ التكاليؼ  ،المتفرقة بانتخاب المرشح السياسيالمبالغ اإلجمالية لمتكاليؼ

لمقياـ بحممة ظمة السياسية أك المرشح السياسي المنكالمصاريؼ التي يتكجب تكفرىا مف قبؿ 
 انتخابية كتسكيؽ منتجاتو.

 ب الفكائد، تقميص التكاليؼ االقتصادية بما يشمؿ مف زيادات محتممة مف الضرائب كنس
 اىتماـ الناخبيف كالرأم العاـ.المعيقات ذات 

لة تقميؿ التكاليؼ العامة لممرشح أك المنظمة السياسية في محاك  االستراتيجيةكتمثؿ   
يـ مف يالمتكقعة لمعارضالمتكقعة ليـ إلى أدنى مستكل كفي نفس الكقت زيادة التكاليؼ 

 منظمات سياسية أك مرشحيف.
فالسعر المطمكب كمقابؿ لما يتـ التسكيؽ لو أكبر بكثير مف غيره مف األسعار عمى 

ر كاسع كيستمر لفترات ألف التسكيؽ لبرنامج أك شخص أك قرار سكؼ يككف لو أث ،المنتجات
 طكيمة بالنجاح أك الفشؿ.

 ة:يالسوق السياس - ج
ك المشترييف " المكاف أك التنظيـ الذم يمكف البائعيف  :تعرؼ السكؽ اقتصاديا عمى أنيا  

لمنتكج معيف مف االتصاؿ الدائـ يبعضيـ البعض ك اإلحاطة بجميع المعمكمات المتعمقة بيذا 
 .3المنتكج"
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المكاف الذم يتمقى فيو كال مف البائع كالمشترل كفؽ مبدأ العرض ك  أم أف السكؽ ىك  
 الطمب.

الباحثيف  :ير مصطمح السكؽ السياسية إلىأما في سياؽ التسكيؽ السياسي فيش  
كالمجمكعات المختمفة في المجتمع التي يمكنيا التأثير في قرار التصكيت لمناخب، كيمجأ 

ف االستراتيجيات كالكسائؿ إلقناع الناخب بمنتجو المرشح السياسي أك الحزب إلى عدد م
 . 1السياسي لضماف ثقتو كرضائو

مجمكعة مف المنظمات السياسية  :"اعرؼ السكؽ السياسية عمى أنيساس تكعمى ىذا األ  
أفكارىـ كبرامجيـ أحزابا أك مرشحيف الذيف تتكفر فييـ شركط معينة يرغبكف في بيع أك نشر 

بمختمؼ قطاعاتيـ أك إلى فئة معينة مف الجميكر الذيف ليـ استعداد  ،السياسية إلى الجميكر
لتقبؿ ىذه األفكار أك المبادئ أك البرامج أك في محاكلة التأثير عمييـ العتناؽ ىذه سكاء 
 . 2"االفكار

استراتيجية تجزئة السكؽ السياسية لمتعامؿ مع  ة تبنيالسياسيكالبد عمى السكؽ     
حيث يقسـ كفقا  .عية كالثقافية لفئات المجتمع كلتفعيؿ الحممة االنتخابيةاالختالفات االجتما

كفقا لألسس الثقافية ك  لألسس الديمكغرافية كالجغرافية ك المكانة االقتصادية كاالجتماعية 
 . 3السياسي ـالمرتبطة بالعادات كالتقاليد حتى يضمف أكبر عدد ممكف مف الداعميف لمنتكجي

  المؤسسة السياسية:د/

تعتبر أحد المككنات األساسية لمتسكيؽ السياسي كتأثر أىميتيا مف ككنيا القادرة عمى    
 تنظيـ مطالب المكاطنيف كضبطيا ك إتاحة الفرصة ليـ لمتعبير عف أنفسيـ.

بطبيعة النظاـ السياسي، فالنظاـ الديمكقراطي يسمح ليذه ة يكترتبط المؤسسات السياس  
. مككيات النظاـ لمراقبة سياسات كس ابشفافية كفتح المجاؿ لي االمؤسسات بممارسة كظائفي

ما ىك ك  ،عمى التسكيؽ المركزم كالمحمي  االستقالؿىذه المؤسسات  كأىـ ميزة تتسـ بيا
                                                             

، التسويق االجتماعي والسياسي، ومنطمقات نظرية وتطبيقات محمية وعالميةسامي السيد عبد العزيز مصطفى،  -1
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ينعكس عمى مصداقيتيا في أداء كظيفتيا، أما في األنظمة التسمطية فتتسـ بالجمكد كتسعى 
 .1ر عف مطالب المكاطنيفلالستجابة لمنظاـ أكثر مف سعييا لمتعبي

ة أىـ المؤسسات مف منظكر التسكيؽ السياسي ككنيا المرسؿ يكتعد األحزاب السياس  
األساسي لممعمكمة السياسية، لذا يفترض باألساس أف يككف لمحزب السياسي إيديكلكجية أك 

مف مرجعية فكرية يستند عمييا كيؤسس عمييا مشركعو المجتمعي الذم يتميز بالكضكح كيتض
 .2لحاجيات المكاطنيفأىداؼ مجتمعية تستجيب 

 :3وسائل االتصال -ه
المصدر الرئيسي لممعمكمات السياسية بؿ كتقدـ لمفرد الميارات  االتصاؿكسائؿ تمثؿ   

التي تمكنو مف التعامؿ مع ىذه المعمكمات كتقييميا، فمـ يعد دكر ىذه الكسائؿ يتكقؼ عمى 
بؿ تقدـ ليـ الطرؽ كاألساليب التي تعمميـ كيفية  ،فرادطرح القضايا التي يفكر حكليا األ

التفكير حكؿ ىذه القضايا، بؿ أكثر مف ذلؾ فيي قادرة عمى التأثير في اتجاىات الناخبيف 
سياسية، كتعتبر مف أىـ كسائؿ االتصاؿ بناء عمى ما تحممو مف عركض كمنتجات 

 الصحؼ اليكمية.ي ك ى الجماىيرم التي يمكف أف يستخدميا المرشح السياسي 
 التوزيع السياسي: -و
يمعب التكزيع دكرا أساسيا في تحقيؽ عممية االتصاؿ ما بيف المنتج كالمستيمؾ ككنو أحد   

دكر فعاؿ في تحقيؽ تدفؽ العناصر الحيكية كالميمة بالنسبة لممنظمة كلممستيمؾ لما لو مف 
 4ا كيعرؼ التكزيع عمى أنو:كانسياب السمع في المكاف ك إنتاجيا إلى أماكف استيالكي

مجمكعة األنشطة كالفعاليات التي تيدؼ إلى تدفؽ كانسياب السمع كالخدمات مف المنتج الى "
كمف خالؿ االعتماد عمى القنكات .المستيمؾ في الزماف كالمكاف المناسبيف كبأسعار مقبكلة 

                                                             
 .63-62، ص. كرمرجع سابق الذمحمد جماؿ ،  -1
 :في الموقععادؿ عامر، التسكيؽ كالماؿ السياسي ،" المركز الديمكقراطي العربي"،  -2
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لتكصيؿ فكرتو لكؿ  طر لالعتماد عمى التكزيع كآليةكزيعية كالتسكيؽ السياسي كغيره مضالت
 . 1فئات المجتمع المستيدؼ ككؿ المشاركيف بتقييـ القرار السياسي أك رفضو

التسكيؽ بكفاءة  استراتيجيةفدكر التكزيع يعتمد عمى التزكيد بالكسائؿ التي تمكننا مف تنفيذ  
 كفعالية مف خالؿ تحديد الكيفية التي تصؿ بيا األفكار السياسية كالبرامج إلى األسكاؽ

 .  2جميكر الناخبيفلى ككنو أداة ربط بيف األحزاب ك السياسية المستيدفة إضافة إ
التسكيؽ السياسي يمعب التكزيع أىمية كبيرة، تتجمى في ككنو يعالج الطرؽ كالقنكات ففي 

إيصاؿ أفكاره كبرامجو كحتى صكرتو بالمالئمة كالفعالة التي تسمح لممرشح السياسي 
كفي الكقت  يكالمستيدؼ بشكؿ شخص ةخبيف في السكؽ السياسيالشخصية إلى جميكر النا

كالمكاف المناسب كما ىك جارم مف خالؿ الحمالت االنتخابية، كيعتمد التكزيع السياسي 
عمى استراتيجيات لتسكيؽ المنتج ككصكلو بشكؿ جيد كمالئـ إلى الجميكر في الكقت 

 :  3كىماكالمكاف المناسبيف كبشكؿ الئؽ لنجاح المرشح السياسي 

:  كيككف المرشح حاضرا في كؿ مكاف في السكؽ السياسي المظير الخارجي استراتيجية_1
بإيصاؿ المرشح إلى مكاف تكاجد الناخبيف في الكقت  االستراتيجيةكتيتـ ىذه .المستيدؼ 

المناسب في االجتماعات، الندكات كالحفالت كغيرىا ما يخمؽ انعكاس ايجابي في زيادة 
 كاستمالة أعداد كبيرة مف الجميكر. شعبية المرشح

:  كىذا مف خالؿ السير في األماكف المختمفة كاألحياء إستراتيجية العامل المتطوع_2
 االستراتيجيةبالجميكر بيدؼ الحصكؿ عمى التأييد كجمع التبرعات، كتيدؼ ىذه  لاللتقاء

كىذا مف خالؿ االعتماد عمى ،إلى تكسيع نطاؽ المرشح السياسي في الساحة المستيدفة 
نيابة عنو لتكصيؿ أفكاره كبرامجو كتكزيع صكرة المرشح حتى الأعضاء يتحدثكف باسمو ب

 إظيار المزايا الشخصية لممرشح. 

                                                             
 :"، في  الموقع"التسكيؽ السياسي  أسامة أحمد، -1
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 المستيمك السياسي:  -ي
يعد المستيمؾ كؿ شخص طبيعي أك معنكم يستعمؿ سمطة أك خدمة، كمف كجية النظر 

،أما المستيمؾ السياسي فيك 1سي لكؿ ما يتـ إنتاجو أك تكزيعوالتسكيقية ىك المحكر األسا
نما لديو حاجة  تمبي اأنيفعؿ ذلؾ ألنو يرل ي طالب أم سمعة أك خدمة ال يطمبيا لذاتيا كا 

معينة، فالمستيمؾ السياسي يطالب سمطة أك خدمة سياسية معينة، بحيث يرل أنيا تحقؽ لو 
في عممية التسكيؽ السياسي ككنو يمثؿ ذلؾ  ابارز  ا، كيمعب ىذا المستيمؾ دكر 2مصالح معينة

لذلؾ يسعى  .أساس نجاح أك فشؿ المنتج السياسيالسكؽ كمحكر العممية التسكيقية ككنو 
ءة استراتيجيات اتصالية تمكنو مف قرا المركج دائما إلى استمالة المستيمؾ باستخداـ

ىذه العممية حيث تككف  .راءكتقنية سبر اال عدة أساليبباعتماد  الفعؿاستشرافية لردكد 
 .3انطالقة لرسـ اىدافو كصياغة برنامجو

مف أجؿ الكصكؿ إلى ىدفو كلتطكيع ىؤالء المسانديف ال بد أف يككف اإلعالـ نزييا ك 
كبعيد كؿ البعد عف الكذب كالديماغكجية التي يمكف أف يتصؼ بيا ىذا اإلعالـ في حالة 

خطكط الحمراء التي ميما كانت الظركؼ يجب لذا كجب عمى المسكؽ معرفة ال ، انحرافو
 . 4عدـ تجاكزىا حتى ال يحدث رجع صدل سمبي يؤثر في يـك التصكيت

 نشاط التسويق السياسي.لتخطيط مراحل ال: 04المطمب
سكاء اليادفة لتحقيؽ الربح اك يعد التسكيؽ العممية الرئيسية التي تستعيف بيا المنظمات   
كحتى ،السكؽ  لؾالستجابة لمتغيرات الحاصمة في ذبح لمتكيؼ كاادفة لتحقيؽ الر يالغير ال

السكؽ كتغيرات البيئة الداخمية يككف أداء المنظمات السياسية متماشيا مع متطمبات 
                                                             

، )جامعة قاصدم غير منشورة  مذكرة الماستر، "ر اإلعالف عمى السمكؾ المستيمؾ النيائيتأثي "،محمد الصالح مفتكح -1
 .08(، ص.2013-2012مرباح كرقمة: كمية العمـك االقتصادية ، قسـ العمـك السياسية، 

غير  مذكرة ماستر" ، 2016، " التسكيؽ السياسي في االنتخابات األمريكية دراسة حالة: رئاسيات شعيباتفريزة   -2
 .34(، ص.2017-2016، )جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك: كمية العمـك السياسية ،,قسـ العمـك السياسية، منشورة

3-" le marketingpolitique ", sur le cite : 
https://docplayer.fr>6157282-Mrcce-2009/2010-theme-le-marketing -pdf ,p .14 . 
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كالخارجية ليا، البد أف تعتمد عمى التخطيط لما لو مف فكائد في التسكيؽ السياسي بحيث 
مكانياتوبخمؽ المالئمة بيف مكارد الحزب يشجع كينمي الفكر المتعمؽ بالنشاط السياسي   ،كا 

ي للمتغيرات المفاجئة كالطارئة كبالتا اكبيف البيئة المحيطة كيجعؿ المنظمة أكثر استعداد
 تحديد األساليب المالئمة لمعالجتيا. 

كالتخطيط لنشاط التسكيؽ السياسي قائـ عمى مراحؿ يمكف تحديدىا في ثالث مراحؿ   
 :أساسية كىي كالتالي

حيث يعد المرشد ،يعد مف العمميات الميمة جدا في العممية التسكيقية تحميل السوق:  - أ
لعمميات البيع كالتكزيع إذ تيدؼ المنظمة السياسية مف خالؿ ىذه الخطكة إلى التعرؼ عمى 

سكاء كانكا مؤيديف أك معارضيف ليا، ، احتياجات كرغبات كمطالب المستيمكيف السياسييف 
سعي تعمؿ عمى تكفير قاعدة بيانات عف السكؽ السياسية كمراكز الثقؿ كمف خالؿ ىذا ال

لممنظمات السياسية ، كيمكف 1فييا كالمناطؽ التي تمثؿ نقاط القكة أك مكاطف الضعؼ فييا
كالبحكث الكمية مثؿ المسح ،استخداـ كافة أنكاع البحكث في تكفير قاعدة البيانات تمؾ 

 : 2تيدؼ المنظمة مف خاللو إلى التعرؼ عمى ما يمي الذم ك  الدائـ لجميكر المستيمكيف
 .المستكل الحالي لتأييد المرشح أك المنظمة السياسية 
  أنماط األشخاص المذيف غيركا مف مساندتيـ لمنظمة سياسية معينة مف االنتخابات

 السابقة.
 .مشاعر المستيمكيف السياسييف كمكاقفيـ بخصكص مسائؿ كسياسات محددة 
 نظمة السياسية عمى البحكث النكعية مف أجؿ التعمؽ في فيـ سمكؾ كما تعتمد الم

 :3كىذا مف خالؿ التركيز عمىالمستيمؾ السياسي كاألسباب التي تحكـ ىذا السمكؾ 
 .سماع ما يفكر بو المستيمؾ السياسي كتكصيؼ تمؾ األفكار 
 .فيـ كتفسير ردكد األفعاؿ اتجاه المرشح أك البرنامج الجديد 
 كار جديدة.الحصكؿ عمى أف 
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 .تقديـ نظرة ثاقبة اتجاه المشكالت التي قد تكاجو المنظمة السياسية مستقبال 
إضافة إلى االعتماد عمى اإلحصائيات التي تصدر مف الجيات الرسمية ككذا    

عميو  التي تبنى المعمكمات كالبيانات السابقة حتى تقدر حصر أكبر عدد ممكف مف البيانات 
 السياسية. عممية التحميؿ لمسكؽ 

كالبد أف يككف المرشح أك المنظمة السياسية عمى دراية أنيا لف تككف قادرة عمى جذب    
كبالتالي فيي بحاجة إلى تحديد كتعريؼ مف ىك جميكرىا ،جميع المستيمكيف السياسييف 

 المستيدؼ بالتحديد قبؿ التقدـ إلى باقي خطكات عممية التخطيط لمتسكيؽ السياسي.
يتـ تصميـ المنتج أك سمكؾ المنظمة  الخطكة السابقة بناء عمى نتائج:تصميم المنتج - ب

السياسية كبالتالي يفترض أف يككف ىذا السمكؾ معبرا عف مطالب كمصالح المستيمكيف 
، فالمنتج السياسي الذم يعتبر سمعة معنكية أك افتراضية تعبر في المقاـ األكؿ 1السياسييف

، 2بتنظيـ سياسي أك برنامج سياسي أك مرشح سياسي عف أفكار أك رؤل معينة سكاء تعمقت
مة السياسية تسعى إلى تمييز نفسيا عف غيرىا مف المنظمات المنافسة كمادامت  المنظ

نجدىا تستعيف بمجمكعة مف الخبراء المتخصصيف في تصميـ منتجيا كتحديد طبيعة سمككيا 
، كتجدر اإلشارة إلى أف عمى أساس نتائج البحكث كالمعمكمات المحصؿ عمييا ذلؾ يتـك 

المنتج السياسي البد أف يتمتع بسمات كخصائص مميزة عف السمع كالمنتجات األخرل  
المنافسة حتى يككف محؿ ثقة لجميكر الناخبيف كعمى المنظمة السياسية أف تقـك بتحديد 
كاختيار المرشح الذم يتناسب مع متطمبات السكؽ حتى تضمف احتماؿ كبير مف النجاح 

 .3يؽ األىداؼ المسطرة التي كضعت مف طرؼ رجؿ التسكيؽ السياسيكتحق
كبيذا تعد مرحمة تصميـ المنتج مف المراحؿ األكثر أىمية في عممية التخطيط    

تـ عمى ألف طبيعة المنتج ىي التي تؤثر عمى النتائج كالمراحؿ الالحقة ليذا يتح.التسكيقي 
ة كتحميؿ كفيـ السكؽ كالبيئة التي ت لتصميـ منتجيـ عمى أساس دراسمخططي الحمال

 .ينشطكف فييا كتحميؿ مختمؼ القيـ كاالتجاىات السائدة
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 اتصال االنتخابات وتنفيذ الوعود: - ث

بعد مرحمة تحميؿ السكؽ كتصميـ المنتج يقـك مخططك عممية التسكيؽ السياسي    
تيدفة مع صكب الجماىير المس التي ستكجوبتحكيمو إلى مجمكعة مف الرسائؿ االتصالية 

مراعاة مختمؼ جكانب البيئة سكاء السياسية منيا كاالقتصادية ككذا االجتماعية، كتؤكد في 
نفس الكقت أف المنظمة السياسية جديرة بحيازة ثقة المستيمؾ السياسي قبؿ، أثناء ك بعد 

 االنتخابات.

 اإلتصال:  - أ
مف خالؿ  تحكيؿ المنتج مف المسكؽ السياسي إلى المستيمؾ كىذاكىي مرحمة    

االعتماد عمى قنكات االتصاؿ لمتعريؼ بالمنتج كبالمقابؿ الحصكؿ عمى الدعـ المناسب 
كتضمف ىذه المرحمة االتصالية مجمكعة مف الخطكات التي تشكؿ  .لتحقيؽ اليدؼ المراد

 الجكانب االتصالية لعممية التسكيؽ السياسي كالتي يمكف عدىا في الخطكات األتية: 
ة فالتصالية المناسبة: كالتي يجب التأكد مف مناسبتيا لمجماىير المستيدتحديد الرسائؿ ا -1

مجمكعة مف الخبراء  ايف يقـك  ات كسمككيات المنظمةمف جية كككنيا تعبر عف سياس
كالمتخصصيف بصياغة مزيج الرسائؿ التي تخاطب مصالح كاىتمامات المستيمكيف كالتي 

 .1تساعد في تكضيح األفكار المطركحة
الكسائؿ االتصالية: فبعد تحديد مضمكف الرسائؿ االتصالية يتـ اختيار الكسائؿ تحديد  -2

االتصالية التي يتـ مف خالليا بث الرسالة الى الجميكر لمتصريح بتقرير الحممة كالبد مف 
، الصحؼ ك المجالت، ابا لمجميكر كالتمفزيكف، الراديكاختيار الكسيمة األكثر استقط

ا كات، كيجب عند اختيار الكسائؿ مراعاة اليدؼ مف استعمالياالجتماعات العامة كالند
 .2كسيكلة كصكليا لممستيمؾ كاألىـ ثقافة الفئات المستيدفة

 
                                                             

 .135، ص.الذكر مرجع سابقفرقش،  -1
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 االنتخابات وتنفيذ الوعود: - ب
تسمى ىذه المرحمة بالتسكيؽ المستمر، حيث يتابع مخططك الحممة فييا تنفيذ المرحمة    

و الناخبيف المؤيديف إلى أماكف االقتراع لتحكيؿ عمى ضركرة تكج األخيرة فييا كذلؾ بالتأكد
عف طريؽ اإلدالء بأصكاتيـ لصالح المنظمة أك مرشحييا أما ،تأييدىـ إلى سمكؾ فعؿ 

 .    1الناخبكف المترددكف فيتـ تذكيرىـ باستمرار بأفضمية المنتج السياسي
لمستيمؾ تتحكؿ كتأتي مرحمة تنفيذ الكعكد فبعد حصكؿ المنظمة السياسية عمى ثقة ا   

التي يتكجب عمييا تحكيؿ منتجيا السياسي الذم سكقت  ،إلى مرحمة إسقاط الكعكد إلى الكاقع
مطالب مؤيدييا كتنفذ الكعكد التي  مف القرارات كالسياسات التي تمبي لو إلى مجمكعة 

عمى  فالفشؿ في تنفيذ الكعكد بعد االنتخابات يؤثر سمبا.قطعتيا عمى نفسيا قبؿ االنتخابات 
 .2كيفقد مصداقيتيا عمى المدل البعيد صكرة المنظمة كسمعتيا

رة قبؿ أف يتـ انتخابيـ كلكف كمف المعركؼ أف السياسييف غالبا ما يقدمكف كعكدا كثي   
بعد نجاحيـ يقكمكف بنسياف تمؾ الكعكد أك التغاضي عنيا رغـ أف القاعدة التسكيقية تقكؿ أف 

صكلو عمى منافعو التي قاـ بتبديميا بصكتو سكؼ يقـك المستيمؾ في حاؿ استمرار عدـ ح
 3اخر. منافسلباالنتقاؿ كالتحكيؿ السياسي 

قديـ فعممية التخطيط التي يتبناىا المسكؽ السياسي ىي االستراتيجية التي تمكنو مف ت      
 كاالستمراريةالمنافسة في البيئة التي يطرح فييا كالبقاء  افضؿ منتج لممستيمؾ قادر عمى

 اليدؼ المرسـك . كبالتالي الكصكؿ الى
 : ضوابط واليات التسويق السياسي.05المطمب 

 .ضوابط التسويق السياسي الفرع األول: 
الشؾ أف كؿ إستراتيجية بغض النظر عف مجاؿ تطبيقيا تدخؿ ضمف ميداف يحتكل    

ككف محككمة كما أف كؿ لعبة كانت سياسية أك اقتصادية ت.عمى مككنات مادية كغير مادية 

                                                             
 .91، ص. الذكر مرجع سابقمحمد الجماؿ،  -1
 .91، ص. المرجع نفسو -2
: ، في الموقعنكرىاف بالياف، "التسكيؽ السياسي: دراسة مستفيضة عف كاقع ىذا العالـ الحديث، مدكنة سكريا لمتسكيؽ"  -3
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في أسسيا بقكاعد، قكانيف، نظـ كدساتير كالتي تشكؿ القيكد التي تحكـ الخيارات كالقرارت 
ذا كاف السكؽ السياسي ىك مجمؿ أك مجمكع االفراد  كاالستراتيجيات كالتكتيكات، كا 
كالمنظمات الذيف ليـ تأثير في القرار السياسي الذم تتـ ترجمتو مف قبؿ الناخبيف بالتصكيت 

 عف التصكيت فإف السكؽ يتككف مف: اإلمتناع أك
 .مجمكعة الناخبيف 
 .المنافسة كىي ركيزة التسكيؽ السياسي باعتبارىا أسمكب التأثير كاإلقناع 
 .األحزاب 
 .المرشحيف 
 .حركية القرارات كالتمكيؿ 
 .مكاقع ممارسة الحكـ 
 .المكارد السياسية 
 اسة.جماعات الضغط كعناصر البنية األساسية األخرل لمسي 

 التي تتحكـ في نشاط التسكيؽ السياسي فيمكف حصرىا فيما يمي:  كفيما يخص الضكابط
 كىذه األطر تشمؿ عمى ما يمي: :1األطر القانونية والدستورية - أ
 .القكانيف االنتخابية 
  أسمكب التصكيت: اقتراع ذك دكرة كاحدة، اقتراع األكثر مف دكرة كاحدة كاقتراع نصؼ

 نسبي.
  طبقا لممناطؽ الجغرافيةتكزيع المقاعد. 
  االستخداـ االستراتيجي لمضغكط الدستكرية كيتطمب تحميؿ المذاىب االنتخابية كيضاؼ

 إلى ما سبؽ أف ىناؾ مبادئ أساسية في عمؿ المخطط االستراتيجي كىي: 
 .الدراسة الجغرافية كاإلقميمية لمنتائج االنتخابية 
 .الدراسة التاريخية ليذه النتائج 
 ستكشافية المقركنة بأسمكب االنتخابات كبنتائج االنتخابات السابقة.الدراسة اال 

                                                             
 .24،ص.مرجع سابق الذكر بف ثامر ،   -1



نهصحافة انمكتوبة، انتسويق انسياسي االطار انمفاهيمي و اننظري انفصم األول: 

 وانمصانحة انوطنية
 

58 
 

بمثابة ضكابط لعممية التنافس بيف البرامج كاإلعالنات  ه األطر القانكنية كالدستكرية ىذ تعد 
كاألفكار كالمجابيات الكالمية كالفكرية بيف المنظمات السياسية التي افرزىا النظاـ 

 لعدالة بيف مختمؼ المنافسيف السياسييف.  نزاىة كالحياد كااطي حفاظا عمى الالديمقر 

 :1األطر االجتماعية والثقافية - ب
يظير البعد االجتماعي كالثقافي حاليا في سمكؾ المستيمؾ السياسي، فاإلدالء    

بالصكت ال يعبر فقط عف دعـ أك تأييد المرشح أك حزب في مقابؿ إشباع حاجات أك 
نما يعب ر بدرجة أكبر عف قيـ كرمكز كمعاني ذات دالالت اجتماعية رغبات أك كعكد، كا 

 كثقافية. 
فإذا كانت اىتمامات المستيمؾ السياسي الشخصية كالظركؼ المعيشية عكامؿ ميمة    

في قرار التأييد، فإف االنتماءات االجتماعية كالثقافات الفرعية تبدكا أكثر أىمية في كقت 
ي حمالت التسكيؽ السياسي كيحتـ عمييا  تحميؿ االنتخابات، كىذا يمثؿ تحديا لمخطط

 كدراسة البناءات االجتماعية كاألطر الثقافية التي تؤثر في قرار المستيمؾ السياسي.
 :2األطر اإلعالمية -ج
 :سية  كىذا متعمؽ بكسائؿ اإلعالـ دكرا أساسيا في الحياة السياتمعب    
 دكلة أك تبعيتيا لمدكلة كسمطة رسمية.بال مدل ارتباط كسائؿ االعالـ -
 كسمككيات المكاطنيف.تأثير كسائؿ اإلعالـ عمى الرأم العاـ كعمى المكاقؼ درجة  -

 المسكؽ اف يقـك ب: يصؿ  المنتكج السياسي الى المستيمؾ ال بد عمىكلكي   

 تعبئة كسائؿ اإلعالـ، صحافة، إذاعة، تمفزيكف. -
 إدراؾ أىمية اإلعالف السياسي. -
 .ؾ فترة التأثير السياسي بكسائؿ اإلتصاؿ الجماىيرية إدرا -
شركط المنافسة السياسية فيما يتعمؽ باستخداـ كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ التحكـ في -

 الجماىيرية الرسمية.
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كاستغالليا لممارسة التأثير  الدكر السياسي لمكسائؿ السمعية البصرية المستخدمة معرفة  -
 : عمى الجماىير مف خالؿ

 ك العرض التمفزيكني لرجؿ السياسة البراز شخصيتو ككفاءتوتمفزيكنية أيـ مقابالت تنظ -
 ر عمى إحساس كمشاعر الجميكر.يثلمتا

 : أليات التسويق السياسي.02الفرع
 التي  يقـك المسكقكف باستخداـ مجمكعة مف األدكات التي تساىـ في جمع المعمكمات   

 :1تفيد السياسي في حممتو التسكيقية كىي
تقـك عمى أساس دراسة الرأم العاـ لممجتمع كذلؾ لكضع رسالة استبانات الرأي العام:  -1

 األحزاب كالسياسييف عمى أساسو.
 قـك بدراسة مدل االقباؿ عمى االنتخابات.كىي تاستبانات قبل االنتخابات:  -2
 . كىي تدرس التطكرات الجارية أثناء الحممة اإلنتخابيةاستبانات أثناء االنتخابات:  -3
كىي تصدر ردكد الفعؿ لمرأم العاـ كذلؾ لمعرفة مدل استبانات ما بعد االنتخابات:  -4

 تراجع أك تقدـ عدد المؤيديف لممنظمة السياسية.
كىي عممية البحث عف الدركس المفيدة مف الحاالت العممية المكثقة كذلؾ  دراسة حالة: -5

ار الناجحة بعد تعديميا مع في فترة زمنية سابقة الستخالص الدركس كتطبيؽ الطرؽ كاألفك
 المكقؼ المدركس.

يقـك بيا المتخصصيف في التسكيؽ السياسي كذلؾ مف أجؿ معرفة  مقابالت شخصية: -6
كاالتجاىات الغير كدراسة الحالة النفسية، االجتماعية ك الفكرية لممجتمع كدراسة الحاجات 

 . معمف عنيا لممأل
يـ كذلؾ ضمف بيئة يتـ التحكـ بيا، ضمف يقـك بيا السياسيكف أنفس الخطابات المحمية: -7

قاعات أك أماكف مفتكحة كيقكمكف بإلقاء خطابات تحفيزية كتشجيعية لمجميكر الذم انتخبيـ 
 كذلؾ كنكع مف المكافأة كالتقرب ك التالحـ مع الجميكر.

                                                             
مجمة مراد بف عيسة بكشحيط، "صناعة صكرة الرئيس االمريكي: مقاربة في مفيـك التسكيؽ السياسي كاستراتيجياتو"،  -1

 .474-473(، ص. 2018،) جانفي 1، المانيا، ع.الدراسات االعالمية
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التسكيؽ السياسي مف أجؿ تنسيؽ  متخصصكاألساليب التي يمجأ إلييا  اضافة الى        
كمف تمؾ األساليب  .حمالتيـ كخططيـ إلقناع الجماىير كجذبيـ في صفكؼ المرشح كتنظيـ
 :1ما يمي

التعرؼ عمى الرأم العاـ الشائع حكؿ القضية محؿ التسكيؽ كمحاكلة تكقع تفكير كميكؿ  -1
 األفراد كالجماعات المؤثرة في المجتمع.

ساىـ في إقناع تحديد أساليب اإلقناع كاإلعالـ ككسائؿ االتصاؿ التي يمكف أف ت -2
 .بأذىانيـالجميكر كالتأثير عمى المكاطنيف لصالح تكطيد الفكر المطمكب ترسيخو 

يجب عمى منسقي الحممة التسكيقية أف يتبعكا كافة المعايير القانكنية لفحص كتحميؿ  -3
 النتائج األكلية لمحممة.

سي الذم يسعى تمكيؿ الحممة االنتخابية كالتي تعتبر أحد أبرز اىتمامات التسكيؽ السيا -4
 ؽ أىدافيا.يدكما لجذب المستثمريف لدعـ الحممة كمساندتيا في تحق

يعمؿ المسكؽ السياسي في البداية بعمؿ خمفية أك أرضية لممرشح أك الحزب أك الكياف  -5
كلذلؾ ،الذم يسعى لتركيج فكره كخمفياتو بيف الجماىير حتى يمكنو البناء عمى تمؾ األرضية 

 ة تساعده عمى القياـ بدكره عمى الكجو الكامؿ.تحتاج إلى مقكمات معين
 .تكتيكات حمالت التسويق السياسي 06المطمب 

تككف بمثابة  التي استعانة المسكؽ بمجمكعة مف التقنياتيتطمب نجاح التسكيؽ السياسي 
اكبر  ؿ منتكجو مف المنافسة مف جية ،كحتى يتمكف مف تكصيؿ منتكجو الىاسمحة دفاع حك 
مي كفيما يكبالتالي تحقيؽ اليدؼ النيائي مف الحممة.  مف جية اخرل، كيفعدد مف المستيم

 :2تطبيقيا في حمالت التسكيؽ السياسي عرض لبعض ىذه التكتيكات ككيفيات
 : positroingالتمكين  -1
يشير التمكيف إلى قياـ المؤسسة السياسية بتحديد مكضكعات الحممة بطريقة متكاممة    

ءـ ىذه المكضكعات مع تكجيات المؤسسة السياسية جب أف تتالكي،فيما بينيما مف جانب 
                                                             

 :في الموقعكيؽ االنتخابي" ، "التسكيؽ السياسي كالفرؽ بينو كبيف التس -1
, www.(almrsal.(m) post,(15/01/2018,14:52).     // http 

وكالة الصحافة  :مصر،)لشخصية الجاسوس   السياسي االعالمي  التوظيف  الخفية   صابعاأل، د محمد غازي_خال2

.33-32(، ص.2012العربٌة.  
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يديكلكجيات يمكف أف يمثؿ نقطة ضعؼ  كأفكارىا، فالتناقض بيف ما يطرح مف أفكار كا 
أساسية، كيمكف أف يتحقؽ التمكيف أيضا بإيجاد ركابط ثقافية مشتركة مع المستيدفيف مف 

كاقتصاديا بمعنى أف تككف ىكيتو السياسية خالؿ التركيز عمى ارتباطو بيـ تاريخيا، اجتماعيا 
كاالجتماعية متشابية مع رؤيتيـ لذاتيـ كلتطمعاتيـ كأف يتفؽ خطابو السياسي كيعبر 

 مضمكنو عف البيئة الرمزية التي يعيش فييا المكاطف أك يتطمع إلييا. 
 :BypossAttackتكتيك اليجوم الجانبي  -2
تعدة أك متجاىمة قبؿ ذلؾ، مثؿ طرح القياـ باستيداؼ مجمكعات كانت مس كيعني   

 بعض المكضكعات البيئية لجذب االنتباه كتدعيـ الميتميف بقضايا البيئة.
 : Encerclement Attackاليجوم الشامل -3
 .اىتماميـ حيف يتـ تكجيو الجيكد التسكيقية إلى كؿ المناطؽ لجذب   
 : PartialAttackاليجوم الجزئي  -4
أك نكعية محددة كيقية إلى قطاعات جغرافية معينة كيعنى بتكجيو الجيكد التس   
 ية في الدكلة.ممستيدفيف حتى لك كانت السمطة السياسل

 اليجوم المباشر:  -5
كيعنى تكجيو انتقاد مباشر لممنافسيف خاصة ىؤالء الذيف ينفقكف عمى حمالتيـ أمكاال    

 كبيرة فيتـ التشكيؾ في مصدر ىذه األمكاؿ.
 : conter offensiveاليجوم المضاد  -06
كيأتي مف مرحمة رّد الفعؿ في الحممة كيتـ التركيز عمى المكاليف كالمؤيديف لألفكار    

 كالمعمكمات التي يتـ تسكيقيا.
 : Diplomaticتكتيك الدبموماسية  -07
كىك تكتيؾ دفاعي يقـك مف خاللو بالتعاكف مع المؤسسات كجيات أخرل تتبايف في    

 المبادئ.
 :préemptive défonceليجوم الوقائي تكتيك ا -08
كىك تكتيؾ دفاعي لكنو يقـك كيبدأ باليجـك عمى المنافسيف قبؿ التعرض لميجـك مف    

 قبميـ مثؿ: استخداـ اإلعالف اليجكمي لكشؼ عيكب كنكاقص المعارضيف.
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 :Stratigicwithdrewalاالنسحاب التكتيكي-09
لتركيز عمى المكاليف األساسييف كاسترضائيـ كيعنى التخمي عف المؤيديف المتردديف كا   

عادة طمأنتيـ.  كا 
 :one vesionالرؤية الموحدة  -10
بالتركيج لو بالقضايا التي يطرحيا بحيث فيجب كجكد رؤية مكحدة تربط مف يقـك    

القضايا المطركحة كطريقة طرحيا يجب أف تتالءـ مع شخصية المرشح كقدراتو الذاتية 
 بيف المرشح كما يقكلو.فالناخبكف يربطكف 

 الحاجة إلى التغيير:-11
كأنو ىك السبيؿ القادر عمى ،التركيز عمى فكرة التغيير كرغبة الجماىير فيو  كيعني   

 إحداث ىذا التغيير في طمكحاتيـ.
 التركيز عمى وسائل اإلعالم:  -11

ي ىذا و لمصحفييف باعتبارىـ قادة رأم يمكنيـ التأثير كفالمرشح أف يسكؽ نفس عمى   
اإلطار يمكف االستفادة مف االنترنت في االتصاؿ باإلعالمييف كتقديـ األخبار الفكرية اليكمية 

 ليـ. 
تتطمب كجكد جميع ىذه ال  كؿ حممة لمتسكيؽ السياسي اف كالبد اإلشارة إلى   

نما يتـ انتقائيا كاستخداميا بما يتناسب  ية البيئة السياسك التكتيكات كتطبيقيا في آف كاحد كا 
 كاإلعالمية كردكد فعؿ المنافسيف.
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 المصالحة الوطنية. المبحث الثالث: مفيوم
تعد المصالحة الكطنية إحدل الركائز األساسية التي تعتمدىا آليات العدالة كالتي    

تعمؿ عمى نقؿ مرتكبي االنتياكات إلى طاكلة المصالحة أك المتابعة بيف البالد كالضحية، 
ظـ التجارب عدة مداخؿ لممصالحة الكطنية كذلؾ مف خالؿ تنظيـ جمسات فقد اعتمدت مع

االستماع ككضع برامج التعكيضات المادية كالمعنكية قصد اإلقالع عف تكرار ما كقع في 
 نتياكات. المظالـ كاالالماضي مف 

 ب األول: تعريف المصالحة الوطنية واىدافيا.المطم
 .الفرع االول: تعريف المصالحة الوطنية

معقدا يصعب إيجاد تعريؼ مكحد  المصالحة الكطنية مصطمحا مركبا ك يعد مصطمح   
، ـ الخاصة كقناعاتي ـأليديكلكجيتيلو نظرا لتشخيصو كتعريفو مف قبؿ الباحثيف كفقا 

 كامف الناحية المغكية  ب التطرؽ إلى أىـ التعريفات سكاءكسنحاكؿ في ىذا المطم
 .االصطالحية

 : ةلغ تعريف المصالحة -1
زالة كؿ اىي مصدر صالح بمعنى ساد الكئاـ بعد المصالحة، المسالمة،المص    فاة كا 

 .1أسباب الخصاـ
 مة بيف االفراد.لاف تسكد المسا بمعنى

 .2كىي مشتقة مف الفعؿ صمح كيعنى ضد الفساد
يقاؿ " اصطمحكا أك  ، يختص في إزالة النفار بيف الناس الصمح( راغب األصفياني)كيقكؿ 
 .3كا"تصالح

                                                             
 :                                                                              في الموقع عبسي ، "المصالحة: مفيـك التصالح مع الذات"، حيا -1

27/02/2018,22:31).)http://weblight.com, 
 : في الموقع" المصالحة "   -2

http://ww.marwadz./ index php/2015, (27/02/2018,11:10).         ،) 
،) جامعة منتكرم غير منشورة رسالة ماجستيرحة الكطنية في ضؿ السياسة الجنائية"، المصال " باخالد عبد الرزاؽ، -3

 .73(، ص.2010-2009كمية الحقكؽ كالعمـك القانكنية، قسـ الحقكؽ،  :قسنطينة
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، بحيث يعرفيا  reconciliationالمصالحة في المغة العربية تقابميا في االنجميزية    
كفاؽ كبدء عالقات طيبة مف جديد بيف أطراؼ الاّل " إنياء حالة :قامكس أكسفكرد أنيا 

 ." الخصكمة
 اصطالحا:

ة كردـ تعتبر المصالحة الكطنية تكافقا كطنيا يستيدؼ تقريب كجيات النظر المختمف    
 .الفجكات بيف األطراؼ المتخاصمة أك المتحاربة

جنكب في إطار شرحو لتجربة  ( Games Gibsonجيمس قيبسون)كقد عرفيا     
لفظ المصالحة يتضمف أربع  :"في مجاؿ المصالحة الكطنية، حيث يقكؿ في مؤلفو بأف افريقيا

 مصطمحات فرعية عمى األقؿ كربما مستقمة عف بعضيا البعض كىي:
يف عرقية، التسامح السياسي، تدعيـ المبادئ النظرية كالعممية لحقكؽ لبالمصالحة ا -

 اإلنساف بما في ذلؾ تطبيؽ القكاعد الصارمة لمقانكف.
 .1المؤسسات السياسية العمياالشرعية كاالستعداد المسبؽ لتقبؿ سمطة  -
 :2ي خمؽىي التي تنجح فالمصالحة  اف( gibson)نستنتج مف ىذا التعريؼ حسب"     
 حالة مف الثقة بيف األعراؽ بحيث تكلد قابمية متبادلة بيف كؿ المككنات العرقية لممجتمع. -
حالة مف التسامح السياسي، بحيث يتحكؿ الطرؼ األخر الذم كاف عدكا في حالة النزاع  -

 عمى السمطة. فإلى مساند لعممية البناء الكطني كليس مجرد متنافسي
عممي لمبادئ حقكؽ اإلنساف مف قبؿ جميع مؤسسات المجتمع حالة مف التقبؿ الفعمي كال -

 رسمية.الغير الالرسمية ك 
 رسمية ككاحدة تدير مؤسسات الدكلة.بسمطة  لالعتراؼحالة مف الشرعية أم القابمية  -

أف المصالحة تبقى مسألة كطنية  إفريقياكحدد تقرير لجنة الحقيقة كالمصالحة الكطنية لجنكب 
مة الجميع ألنيا" تتطمب االعتراؼ بأننا في نفس المركب كعميو فنحف تتطمب اشتراؾ كمساى

                                                             
اطروحة  ("،2014-1992نعيمة عزكؽ،" سياسيات التعامؿ مع ظاىرة الجماعات اإلسالمية المسمحة في الجزائر ) -1

( ، 2017: كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، قسـ العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، 3الجزائرجامعة ’)ر منشورة اه غيدكتور 
 .279ص. 

 .278، ص. المرجع نفسو -2
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بحاجة إلى أف نتفيـ بعضنا البعض أكثر كأف تخرج ثقافة بعضنا البعض ....كأف المصالحة 
 ."1تتأسس في نياية المطاؼ عمى احتراـ إنسانياتنا المشتركة

كالتصحيح لمراجعة بيذا المعنى تقتضي المصالحة كجكد حالة مف الخالؼ تتطمب ا  
 .اتفاؽبحيث تتحكؿ إلى 

 : يعتبر مف المفاىيـ التي تتميز بتعريفات مختمفة . / تعريف الوطنية2
: الكطنية لفظ مشتؽ مف الكطف كالذم يعني " الكطف منزؿ االقامة مف االنساف كمحمو ا/ لغة

 2."كجمعيا اكطاف
 فقد تـ ربط الكطنية بالكطف.فرد، كاف الذم يتكاجد كيعيش فيو المحؿ االقامة اك المكتعني 

اختمفت تعريفات الكطنية عند الباحثيف باختالؼ المناىج الفكرية لدييـ. فمنيـ :ب/ اصطالحا
 مف جعميا عقيدة كمنيـ مف جعميا تعبيرا عاطفيا، كمف بيف تعريفاتيا:

و الذم صو لكطن" الكطنية تعبير يعني حب الفرد كاخال:تعريؼ المكسكعة العربية العالمية  
االرض كالناس كالعادات كالتقاليد كالفخر بالتاريخ كالتفاني في خدمة  يشمؿ االنتماء الى

 . 3الكطف"
بمده لكنستنتج مف خالؿ ىذا التعريؼ اف الكطنية تعبير عاطفي يتعمؽ بحب كاخالص الفرد 

 كسعيو لالرتقاء بو. 
. هء مف ماضيو كحاضر ك جز ،فالكطنية شعكر الفرد بانتمائو لمكطف الذم ينتمي اليو 

 لو لالرتقاء بو.  ك الكفاء كاالخالص
النتخابية فالمصالحة بالعدالة امشركع القانكف اليمني الخاص أما المصالحة الكطنية كحسب 

" عممية تكافؽ كطني تنشأ عمى أساسيا عالقة بيف األطراؼ السياسية  :الكطنية ىي
زالة أثكالمجتمعية قائمة عمى التسامح كالعدؿ  ار صراعات الماضي مف خالؿ مجمكعة مف كا 

                                                             
 مجمة المواقف لمبحوث والدراسات فيطيبي عمارم، "تساؤالت حكؿ شركط انجاح المصالحة الكطنية في الجزائر"،  -1

 .335( ، ص. 2008،)  03،ع. المجتمع والتاريخ
: الموقع ، في"ركاطنة في الفكر االسالمي المعاصاسماعيؿ نقاز، "مفيـك الكطنية كالم - 2 

http//www.univ->image>negaz. (15/08/2018 , 21 :21). 
:في الموقع، " ما الفرؽ بيف المكاطنة كالمصالحة الكطنية "-3  

http//www.irtikaa.com. /learing/174.  (19/08/2018, 20 :45). 
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اإلجراءات المنصكص عمييا في ىذا القانكف كالقكانيف األخرل اليادفة إلى تحقيؽ األمف ك 
 .1السالـ االجتماعي كالمصالحة بيف أفراد المجتمع"

المتخاصمة  أف المصالحة الكطنية ىي عممية تكافؽ بيف جميع االطراؼ كىذا يعني    
 ساس التسامح بغية الكصكؿ إلى السالـ.قائمة عمى أ كىي
تغيير ك " قطيعة مع جدلية الفعؿ كلرد الفعؿ، :بأنيا(  Lollini Andrea)كقد عرفيا     

رساء حكار حقيقي يفضى إلى االعتراؼ  في خطاب األطراؼ المبني عمى الصراع كاالنتقاـ كا 
 .2بالحقيقة

 االنتقاـ بيف األطراؼ المتنازعةأف المصالحة ىي تجاكز لمخطاب القائـ عمى  بمعنى  
 نحك خطاب كحكار مبني عمى الحقيقة ليتـ الكصكؿ إلى تكافؽ.

عمييا  عمى مجمكعة مف المقكمات التي ترسىتتفؽ كلكف اغمبيا تعددت التعاريؼ     
 المصالحة في أم بمد كسنحاكؿ تقديـ أىميا كىي: 

إلى القكاسـ المشتركة لتأسيس كالمجكء  المصالحة الكطنية تعني كقؼ العنؼ بيف القكل -
تعنى بإشكالية التحضير لمعمؿ المؤسساتي الديمكقراطي تبنى عمى  ،حككمة كطنية عريضة

حؽ مف حقكقيا لأك استالب بعضيا تحتـر شركطو لمنع تقديـ قكة عمى أخرل  ،حكارالأساس 
 .3ي القيادةعد  كرسقأك انتقاص حقكؽ فئة أك مجمكعة أك طائفة أك أغمبية جية كاحتالليا م

السعي المشترؾ نحك إلغاء عكائؽ الماضي كآلية استمرارىا  المصالحة الكطنية تعني -
السياسية،  التشريعية، االقتصادية، االجتماعية كالثقافية كتصحيح ما ترتب عنيا مف غبف 

لجة الجميع عف الحمكؿ العنيفة في معا طاء كانتياكات كجرائـ جسيمة كتخميكأخ كمآسي
 .4كليا كالنظر بتفاؤؿ إلى المستقبؿلقضايا المختمفة حالممفات كا

                                                             
 .28(،ص. 2014،) ديسمبر  2، ع .مجمة يتفكرونعادؿ ماجد،" قكاعد المصالحة الكطنية في المراحؿ االنتقالية"،  -1

(،  2018، )يناير 2، ع .مجمة اتجاىات سياسيةبكجعبكط ، "المصالحة الكطنية مف خالؿ تجارب العدالة االنتقالية"،   -2
 .61ص. 

 : في الموقعباراأللكسي، "المصالحة الكطنية بيف حاضر العراؽ كمستقبمو"، عبد الج يسير -3
  http:// mahwar.org.( 22/02/2018, 12:13) 

 : في الموقعالوطنٌة"،   عبد على العبٌدلً، "متطلبات نجاح المصالحة-4

 (18/05/2018  ,23 :15).  http:// www.alayam.com/article , 

http://www.alayam.com/article
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مف خالؿ عرضنا لمختمؼ التعاريؼ حكؿ مصطمح المصالحة الكطنية يمكف الخركج    
تنشأ عمى أساسيا عالقة بيف  التي عممية التكافؽ الكطني:"يابتعريؼ إجرائي مفاده أن

زال ة أثار صراعات الماضي مف األطراؼ السياسية كالمجتمعية كتقـك عمى قيـ التسامح كا 
كفؽ مجمكعة مف اإلجراءات تيدؼ لمكصكؿ إلى نقطة  ،خالؿ آليات محددة كاضحة

حكليا بمنيجية المسالمة كالحكار بدال مف  ذلؾ لمعالجة تمؾ القضايا المختمؼك .االلتقاء
لغاء اآلخر    إلى المستقبؿ كالتسامح مع الماضي كترسيخ التشاركية. بتفاؤؿمنيجية العنؼ كا 

 .الفرع الثاني: اىداف المصالحة الوطنية
ليس ىناؾ خارطة طريؽ لممصالحة، كال يكجد طريؽ مختصر أك كصفة بسيطة لتضميد 
الجراح، كعالج االنقسامات في المجتمع في أعقاب العنؼ، كيمثؿ خمؽ الثقة كالتفاىـ بيف 

لخطكات في األعداء السابقيف التحدم األصعب ككضع خطة لسياسة المصالحة كتسمسؿ ا
 مختمؼ أبعاد ىذه العممية كاحدة مف القضايا األكثر تحديا.

 القضاء عمى الخوف أي استبدال الخوف بالتعايش السممي: -1
عندما يتكقؼ إطالؽ النار فاف الخطكة األكلى بعيدا عف األعداء كالكراىية كالمرارة    

كىذا يعني  ،السابؽىي تحقيؽ التعايش السممي بيف األفراد كالجماعات المتخاصمة قي 
ئؾ " اكل (:Martin lutherking مارتف لكثر كينغ"بحث عف بدائؿ لالنتقاـ كما يقكؿ )ال

 الذيف ال يتعممكف العيش معا كإخكة سيمكتكف معا كحمقى".
 كيتطمب التحرؾ نحك ىذا التعايش شرطيف:

 فيو في كثير  تحرير جميع الضحايا ك النجاة مف العزلة المقيدة كرثاء الذات الذم يعيشكف
مف األحياف، كىذا ينطكم عمى بناء أك تجديد االتصاالت داخؿ المجتمعات المحمية 
لمضحايا كالجناة فيما بينيـ، كيتحمؿ السياسيكف كقادة المجتمع كالمنظمات غير الحككمية 
كالمؤسسات الدينية المسؤكلية، فيـ قادركف عمى إنشاء أك دعـ برامج تحرير ىذه االتصاالت 

يمكنيـ بدء حكار عف طريؽ ممثميف رمزييف لمضحايا كالجناة إذ كاف المتكرطكف مباشرة كما 
 ليسكا مستعديف بعد لمحديث.

  إيجاد بيئة آمنة فبدكف حد أدنى مف األمف المادم ال يككف ىناؾ احتماؿ ألم تقدـ عمى
 طريؽ المصالحة.
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ىذه المرحمة فيجب تكجيو  كيككف دكر صناع القرار السياسي الدكلي كالمحمي دكرا حاسما في
 جيكد جادة نحك إعالء مبدأ سيادة القانكف عمى أساس شركط منصفة كمقبكلة.

 بناء الثقة في المجتمع:   -2
كيقصد بيا الثقة األفقية أم الثقة بيف المكاطنيف كالثقة العمكدية كيقصد بيا الثقة بيف    

رؼ الجاني ك الضحية عمى كتتطمب ىذه المرحمة أف يقـك كؿ ط،المكاطنيف ك مؤسساتيـ 
استعادة الثقة في نفسو كفي بعضيما البعض، كىناؾ بعض المعايير التي ينبغي عمى المرء 
أف ال ينجرؼ تجاه غيرىا مثؿ مطالب إعادة البناء االجتماعي كاحتراـ حقكؽ ىؤالء الذيف 

 يكرىيـ.
 خمق روح التعاطف مع اآلخرين:  -3

ايا لالستماع إلى أسباب الكراىية مف أكالئؾ الذيف كيأتي التعاطؼ مع استعداد الضح      
تسببكا في األلـ كتفيـ المجرميف لمغضب كالمرارة التي لحقت بيـ، كيككف عمؿ لجاف الحقيقة 

ىك .الطريقة المثمى لجعؿ ذلؾ ممكنا عف طريؽ تنقية الحقيقة مف الخياؿ فيقكؿ الحقيقة 
ة لمناس لرؤية الماضي مف حيث أيضا شرط  مسبؽ لممصالحة ألنو يخمؽ فرص مكضكعي

 المعاناة المشتركة كالمسؤكلية الجماعية.
كاألىـ مف ذلؾ ىك االعتراؼ بأف الضحايا كالجناة مشترككف في اليكية كالبد مف أف    

يتكاصمكا مع بعضيـ البعض، كفي بعض الحاالت تسعى كتكتشؼ أطراؼ الصراع نقاط لقاء 
 صراع المستمر.مشتركة حيث تبدك أكثر معقكلية مف ال

 :أنواع المصالحة الوطنية.المطمب الثاني
تختمؼ تقسيمات كأنكاع المصالحة باختالؼ النظرة التي ينظر إلييا كيمكف دمجيا في    

 نكعيف رئيسييف ىما: 
 :1المصالحة الرسمية أو الييكمية -1

 لقد ركزت تقنيات صنع السالـ تقميديا عمى العكامؿ الييكمية إلعادة العالقة بيف
متنازعيف سابقيف، كترتكز ىذه النظرية عمى فرضية أف العالقة بيف األطراؼ ضمف الييكؿ 

                                                             
، )جامعة رسالة ماجستير غير منشورةمحمد كربكش، "مكانة سياسة المصالحة الكطنية في حؿ األزمة في الجزائر"،  -1

 .63(، ص.2013: كمية العمـك السياسية كاإلعالـ، قسـ العمكـ السياسية كالعالقات الدكلية، 03الجزائر 
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الحفاظ عمى قنكات االتصاؿ ،ك االقتصادم كالسياسي) تبادؿ التمثيؿ عمى كؿ المستكيات 
بيف القادة، نزع السالح، تطكير مؤسسات مشتركة، تطكير السياحة( مف شأنيا أف تؤدم إلى 

تطبيؽ ىذه التقنيات في حؿ النزاع فيما بيف الدكؿ.  كؿ الستقرار السالـ،عالقة تعاكف تعم
أما تحقيؽ السالـ الدائـ في النزاعات الداخمية فيخضع لترتيبات أخرل مختمفة يتعمؽ األمر 
في المصالحة الداخمية باإلصالح المؤسساتي في النظاميف السياسي كاالقتصادم في المقاـ 

 األكؿ.
لييكمية االندماج السياسي، كمشاركة كؿ األطراؼ في نظاـ الحكـ كتعني المصالحة ا

كتحقيؽ المساكاة كالعدالة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كالحقكؽ المدنية، كفي الميداف االقتصادم 
تاحة الفرص كتكزيع الثركة بصفة  تعني المصالحة دمج كؿ األطراؼ في النظاـ االقتصادم كا 

 عادلة عمى المجتمع.
مع الدكلي في حؿ النزاعات بيف الدكؿ سكاء عبر القانكف الدكلي أك كيساىـ المجت

الكساطة..( أما في  ،المؤسسات، أك الميكانزمات السممية لفض النزاع) المفاكضات الثنائية
النزاعات الداخمية فالمجتمعات ىي التي يقع عمييا عبء ىيكمة مؤسساتيا في اتجاه صياغة 

كتساىـ العكامؿ الييكمية .ما يحفظ قكاعد العدالة لمجميعميكانزمات الحؿ السممي لمنزاع ب
)المؤسسات السياسية كاالقتصادية( في تشريع بناء إطار السالـ الدائـ لكنيا غير كافية 

 لتشكيؿ سببا لمنزاع العنيؼ كحمو.
 :1المصالحة السيكولوجية -2

ؼ يمثؿ المسار السيككلكجي جكىر المصالحة كيتمثؿ في تغيير دكافع كأىدا   
كتسيؿ العكامؿ الييكمية ذلؾ التغيير .كمعتقدات كسمككيات كمشاعر غالبية أفراد المجتمع

 ،أف العالقة بيف األفراد ىي أساس الدكلة( les pchose)كيعتقد  .لكنيا ال تحقؽ المصالحة
صالح مؤسسات الدكلة فقط اليصمح العالقات التي دمرتيا سنكات العنؼ كالنزاع  .إذ ىناؾ كا 

االستعانة بما يقدمانو مف مف يف السيككلكجي كالييكمي كالبد امؿ بيف المسار عالقة تك
 مكانيزمات لتحقيؽ المعنى العميؽ لممصالحة.

                                                             
، )جامعة باتنة :كمية رسالة ماجستير غير منشورةية في منظكر األمف اإلنساني"، منصكر ممياني، "المصالحة الكطن -1

 .74(، ص.2010-2009الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ العمـك السياسية، 
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تتمثؿ مخرجات المصالحة في الدكافع كاألىداؼ كالمعتقدات كالسمككيات كالمشاعر    
كالشرط ،ة لمشريؾ البديمة التي تدعـ السالـ المكضكعي كالعالقات السممية كالنظرة االيجابي

األساسي ىك تغمغؿ البعد السيككلكجي عميقا في البنية االجتماعية بحيث تككف القيـ الجديدة 
 قاعدة مشتركة بيف أغمبية أفراد المجتمع. 

يمكف لمتغيير السيككلكجي أف ال يشمؿ عمى المجتمع فقد تبقى قمة تعمؿ عمى    
لكنيا ال تؤثر في المسار العاـ إذا كانت قمة  ،استمرار النزاع كمقاكمة بيئة السالح الجديدة

يدة كمشتركة لمماضي كىناؾ اتفاؽ كبير عمى أف المصالحة تتطمب تشكيؿ نظرة جد.ىامشية 
أف كجكد ركايات مختمفة جكىريا ألحداث مؤلمة يعني أف المصالحة ستبقى  كيعتقد) ىاينر(

ىك ما يضمف نجاح المصالحة حيث سطحية كأف تغيير المعتقدات بما فييا الذاكرة الجماعية 
يسمح ىذا المسار بقراءة نقدية لألخطاء االنتياكات المشتركة كتحمؿ مسؤكلياتيا كتنتج عنو 

 ركاية جديدة لمنزاع تحؿ محؿ الركايات القديمة.
يركز البعد الركحي لممصالحة عمى أىمية العالج كالعفك، كالمصالحة في ىذا المجاؿ    

كاالعتراؼ ،لتسييؿ كتشجيع المجتمعات عمى معرفة الماضي  تكفر اإلطار المرجعي
 ضاء لطمب العفك كمنحو.اء كلـ الشمؿ مف جديد، كىي تمثؿ فباألخطاء كتقديـ الدعـ كالعز 

إف العفك ىك ما يجعؿ المصالحة ممكنة، باعتباره خطابا يتعمؽ بما يجب أف تفعمو    
كلة كالمؤسسات في المجتمع، كيبرز العفك الضحية كما ىك المتكقع مف الجانبيف كمف دكر الد

في المراحؿ االنتقالية كعقب الصدمات االجتماعية كخطاب ىدفو فتح عالـ جديد يمكف أف 
 عنى العفك في النياية ىك إعادة تكزيع القكة.يتعايش فيو كؿ مف الضحية كالجاني اذ ما  ي

 الوطنية. المصالحةتنفيذ : آليات الثالث المطمب 
اآلليات التي تعتمدىا الدكؿ بغية إرساء المصالحة كترقيتيا كأغمبيا استميمت تعددت    

 مف التجارب الكاقعية الناجحة ككذا مف الدراسات النظرية كيمكف حصرىا فيما يمي:
 المحاكمات والمتابعات القضائية: -1

اإلبادة كحاالت  ،لى القضاءة المتكرطيف في الجرائـ الخطيرة امف خالؿ إحال   
ا يساعد عمى مم .عية كالجرائـ ضد اإلنسانية التي يعاقب عمييا القانكف الدكلي كالمحميالجما
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تعزيز دكلة القانكف كالمحاكمات تككف في محاكـ مدنية أك جنائية كطنية أك دكلية أك محاكـ 
 .1مختمطة

 تقصي الحقائق: -2
ائية ما يسمى بمجاف الحقيقة كىي عبارة عف لجاف غير قض كىذا مف خالؿ انشاء   

تستمد مشركعيتيا كقكتيا مف الدكلة يتـ إنشاؤىا لفترة زمنية محددة كتيدؼ إلى تحديد كقائع 
، تككف إما مف جيات حككمية أك 2كأسباب كنتائج تركة االنتياكات الماضية لحقكؽ اإلنساف

غير حككمية كتككف ميمتيا كشؼ الغمكض كتكريس الحقائؽ كالكقائع حكؿ االنتياكات 
 إلرضائيـ.  ةمكصكؿ إلى طريقلالماضية ككذا حماية الضحايا كالعمؿ كالتجاكزات 

إضافة إلى تقديـ مقترحات كتكصيات حرصا عمى عدـ تكرار ىذه االنتياكات مستقبال 
 كالعمؿ عمى فتح مجاؿ لمنقاش بيف جميع األطراؼ بغية تعزيز المصالحة.

 :3تعويض الضحايا وحيز الضرر -3
االعتراؼ باألذل الذم لحؽ بضحايا انتياكات حقكؽ الضرر إلى تحقيؽ  جبر يسعى   

فيككف عمى شكؿ تعكيض عف الخسائر التي تـ تكبدىا ما يساعد عمى ، اإلنساف كمعالجتو 
 تخطي بعض تبعات ىذه االنتياكات.

التعكيض المباشر عف الضرر أك  :بينيا كمف كينطكم مفيـك التعكيض عمى عدة معاني
كاسترجاع ما فقد قدر المستطاع  ،ندة الضحايا معنكياضياع الفرص رد االعتبار لمسا

 كالتعكيض يككف إما:
ماديا: كىذا عف طريؽ منح أمكاؿ أك حكافز مادية كما يمكف أف يشمؿ تقديـ خدمات مجانية 

 أك تفصيمية كالصحة كالتعميـ كاإلسكاف.
 معنكيا: يككف عبر إصدار اعتذار رسمي أك إعالف يـك كطني لمذكرل.

 

                                                             
 .284، ص. الذكر مرجع سابقعزكؽ،  -1
 ، في الموقع:محمد عز،" العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية في المجتمع المصرم"  -2

:05). /02/2018,1421)www.m.alhewar.org/s.asp 
 ب.ص..نفسو المرجع -3

http://www.m.alhewar.org/s.asp
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 مؤسسات: إصالح ال -4
المصالحة إلى تبني إصالحات في مؤسساتيا كقكانينيا  تحذكا حذك تحتاج كؿ دكلة    

كسياستيا بيدؼ تمكيف البالد مف تجاكز آثار الماضي كالكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ 
كالتي تعتبر ضركرية لتفادل كقكع انييار ،االجتماعية، االقتصادية كالسياسية البعيدة المدل 

 مقراطي في المستقبؿ.حضارم أك دي
فاإلصالحات المؤسساتية بشكؿ عاـ يككف اليدؼ منيا ىك إزالة الشركط التي أدت    

باألساس النظاـ القضائي الكطني، إلى نشكء النزاع أك القمع كتشمؿ ىذه اإلصالحات 
 . 1البرلماف كأجيزة األمف في الدكلة

كشفاؼ مع ضماف مشاركة  يتعيف تدبير اإلصالحات المؤسساتية كفؽ أسمكب عادؿ   
بما في ذلؾ المنظمات الغير حككمية كالسكاف المدنييف في عمميات االستشارة  ،شعبية كاسعة

 كصياغة اإلصالحات المؤسساتية.
العممية " :كقد عرؼ المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية آلية اإلصالح المؤسساتي بأنيا   

عادة ىيكمتيا بحيث تحتـر حقكؽ اإلنساف التي تتـ بمكجبيا مراجعة مؤسسات الدكلة ك  ا 
 . 2"كتحافظ عمى سيادة القانكف كتخضع لمحاسبة الناخبيف

 :3كىناؾ ثالث كسائؿ تمكف مف بمكغ ىذا اليدؼ
 طأت في أعماؿ العنؼ أك االنتياؾ.اإعادة ىيكمة مؤسسات الدكلة التي تك  -
 لمؤسسات.الجنسي في تشكيؿ بنية اأك  األثينيإزالة التمييز العرقي أك  -
منع مرتكبي انتياكات حقكؽ اإلنساف مف االستمرار في االستفادة في شغؿ مناصب في  -

 المؤسسات العمكمية. 

 

 
                                                             

 :في الموقعرضكاف زيادة، "العدالة االنتقالية كالمصالحة في العالـ العربي"،  -1
    ,15 :12).  2018/02/10 http://elgazw.blogspot.com/2012/06/blog ( 

 ،ب.ص.الذكر  ، مرجع سابقعز -2
 .الذكر،ب.ص مرجع سابقزيادة،  -3
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 منح العفو المشروط: -5
باالعتذار الرسمي كالعمني يقدمو الجناة لمضحايا مع إبداء الندـ أم منح عفك مشركط    

أنفسيـ في خدمة مشركع  كالتكبة كاالستعداد لمتعاكف مع السمطات المختصة ككضع
 المصالحة. 

دعا إلى العفك الشامؿ الذم يتساكل   ىذا العفك اختمؼ فيو المختصكف، فيناؾ مف   
كىناؾ مف دعا إلى عفك يستثنى فيو كبار المجرميف مف محركي كمنظرم  .الجميع فيو

 .1ليالعنؼ كقادة حركات التمرد المتكرطيف في الجرائـ التي ال يسقطيا القانكف الدك 
 المطمب الرابع: شروط نجاح المصالحة الوطنية.

لنجاح المصالحة الكطنية في أم بمد البد مف تكفر مجمكعة مف الشركط التي تككف    
 :2نحك تكريس المصالحة الكطنية كىي كالتالي االنطالقةبمثابة 

قرار رسمي بشأف الكقائع التي شكمت انتياكا لحقكؽ اإلنساف كاإل اعتراؼالبد مف تكفر  -
بمبدأ محاسبة مرتكبي الجرائـ كالمستبديف في إىدار حقكؽ األبرياء كيتـ ذلؾ بشكؿ تصالحي 

 يشمؿ كافة الجكانب السياسية كاالجتماعية.
البد مف تكفر الدعـ المادم كالمعنكم لألشخاص كاألىالي المتضرريف مف عمميات العنؼ  -

 رسمي مقرر كيعمؿ بو. كالتي يككف سببيا النظاـ بحيث يككف ىذا التعكيض مبدأ
إبراز تجربة العدالة االنتقالية في الذاكرة الكطنية لكي تككف سندا أماـ كؿ مف يفكر في  -

بتناكؿ ذلؾ الحدث محؿ التحقيؽ في كسائؿ اإلعالـ أك عف طريؽ  سكآءأمثاليا  اقتراؼ
عرض مشاىد تذكارية تعبر عف انتياكات حقكؽ اإلنساف ككيؼ كاف لممصالحة دكر في 

 .ادة األمفإع
العمؿ عمى كشؼ  جميع المختفيف كالمفقكديف كتحديد صكر اختفائيـ كالعمؿ الجاد عمى  -

شراكيـ في التحقيقات المتعمقة بذلؾ.  تسميـ رفات المتكفيف منيـ لذكييـ كا 

                                                             
 .285، ص.الذكر مرجع سابقعزكؽ،  -1
 :، في الموقع"  العدالة االنتقالية أىـ مقكمات المصالحة الكطنيةعبد المجيد أحمد الصغير بيكؾ، " -2

http://www.alarbia.com,(21/02/2018,15:18). 
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، بحيث ال يككف  ضماف حيادية لجاف التحقيؽ كالعدالة كاستقالليتيا عف أركقة السمطة -
لكا كظائؼ ليا عالقة باألحداث التي تجرل التحقيقات بشأنيا. مف بيف اعضائيا مف تك 

  
إضافة إلى ىذه الشركط تكجد مجمكعة مف العكامؿ األساسية التي تمعب دكر أساسي في 

 :1إنجاح مسار المصالحة الكطنية كىي
ترتبط المصالحة الكطنية بالضركرة بكضع حؿ سممي لمنزاع تقديم الحل السممي لمنزاع:  -1

الذيف يدرككف قدرتو عمى الكفاء بحاجاتيـ ،ككف ىذا الحؿ يرضي الطرفيف معا كيجب أف ي
األساسية كاالستجابة لتطمعاتيـ الجكىرية. حيث يعتبر ىذا الشرط حاسما لمعالجة أم خالؼ 
كىذا ال يعني أف الجماعات ال تعدؿ أىدافيا كمصالحيا لكف كؿ طرؼ حاجات يعتبرىا مبررا 

نيا تحت الضغط أك الضعؼ ال يعتبر إعاقة لممصالحة فقط بؿ يعد لكجكده كما أف التنازؿ ع
 تمييدا لنزاع آخر في المستقبؿ. 

تعتبر التبادلية مف العكامؿ الميمة لنجاح مسار المصالحة، حيث تككف تبادلية االلتزام:   -2
ىذه التبادلية بيف طرفي النزاع في االلتزامات الرسمية كغير الرسمية، حيث سادت في سنكات 
النزاع أجكاء العداء كانعداـ الثقة لذلؾ كجب عمى الجانبيف إظيار الحماسة كالرضا لتغيير 
تمؾ المشاعر كتقدـ أعماؿ غالبا ما تتميز بالبساطة، إال أنيا رمزية تبرز النكايا الحسنة 
كتيدؼ إلى بناء عالقات سممية تؤثر ىذه األعماؿ كالمساعي في الػتأسيس لبيئة سممية تسكد 

 .مع كتشكؿ دعما مستمر لممصالحةالمجت
 :انخراط القادة في المسار السممي  -3

كمعنى ذلؾ عـز القادة المنخرطيف في المسار السممي كفي عالقات الثقة التي    
تجمعيـ بالرغـ مف المعارضة التي قد تقع داخؿ نفس الجماعة كذلؾ مف أجؿ اعاقة المسار 

ظيار إصرارىـ عمى مكاصمة لذلؾ ينبغي عمى القادة تجاكز تمؾ  .السممي المعكقات كا 
 مجيكدات السالـ. 

                                                             
 كانكف) ، 5ع.،1.ـ ، القانون و السياسية العموم مجمة""، ،الرائدة الجزائرية التجربة طنيةالك  المصالحة"مغزيمي، نكاؿ -1

 .204-203.،ص( 2017،   األكؿ
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إذ تحتاج المصالحة إلى كجكد كمشاركة دعم المؤيدين لمسار المصالحة الوطنية:  -4
األفراد كالجماعات كالمنظمات بيدؼ إقناع المتردديف أك المعارضيف مف الجماعات بأىمية 

فعالة لتثميف العالقات السممية بيف كما تحتاج ىذه األخيرة إلى مقاربة  .المصالحة الكطنية
 أعداء األمف لذلؾ تتطمب المصالحة الكطنية إقتناع األطراؼ بأنيا ىدؼ البد مف بمكغو.

كىذه المؤسسات تجنيد مؤسسات المجتمع المدني لدعم مسار المصالحة الوطنية:  -5
بغي عمى ىذه تشمؿ المؤسسات السياسية، العسكرية، االجتماعية، الثقافية كالتربكية، حيث ين

 المؤسسات تجنيد نفسيا لدعـ المصالحة الكطنية.
كىك عامؿ ميـ ألنو يعطي دفعة قكية لمسار المصالحة ذلؾ أنو دعم المحيط الدولي:  -6

يسيؿ المسار كيشجع  ،عندما يبرز المجتمع الدكلي اىتماما خاصا بتسكية سممية معينة
دعما حقيقيا مممكسا لممكاصمة كىك األطراؼ عمى تجاكز الصعكبات كما يمكف أف يقدـ ذلؾ 

 ما تبنتو حاالت المصالحة في بعض الدكؿ مثؿ ايرلندا الشمالية.
تعتبر المصالحة الكطنية أحد األساليب كاآلليات التي تعبر عف االستقرار كالتالحـ داخؿ 
المجتمعات، كالمصالحة الحقيقية تنبثؽ مف اإلرادة السياسية كاالجتماعية مف خالؿ بناء 

كار قائـ عمى التشاكر مع مختمؼ القكل داخؿ المجتمع كتجنب إقصاء أك تيميش أم ح
عادة المجتمع طرؼ ميما كاف معارضا قصد ترسيخ مقكمات المصالحة عبر  اإلنصاؼ كا 

فاستقرار كتنمية أم دكلة سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا  .دكلةالمإلى السكينة ليشرع في عممية بناء 
آلية المصالحة بيف مف خالؿ تحقؽ انما  ي .جكد الفكضى كالنزاعاتكاقتصاديا ال يككف بك 
 األطراؼ المتنازعة.  
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 خالصة الفصل:
 

عمي مكانتيا  كحافظت ،تعد الصحافة المكتكبة مف كسائؿ االعالـ  التي اثبتت كجكدىا   
ام العاـ تعبئة الر ، لألخبارمف نقؿ  ظؿ الكـ اليائـ مف كسائؿ االتصاؿ.في  ،ككظائفيا

بمكانة لدم  تحضي ما جعمياىذا  .كتكجييو كممارسة الرقابة عمي مككنات النظاـ السياسي
 جميكرىا .

خاصة مع بدايات الخمسينات  ،اذ بالرغـ مف التطكرات التي عرفتيا الحياة السياسية 
استطاعت الصحافة المكتكبة اف  .كظيكر مصطمحات جديدة كمصطمح التسكيؽ السياسي

كتككف كسيمة ال يمكف تجاىميا اذا ارادت اية منظمة سياسية التسكيؽ لمنتكجيا  ،عوتتكاكب م
ذلؾ اف نجاح التسكيؽ السياسي يتطمب استغالؿ قنكات االتصاؿ االكثر  .ككسب المستيمكيف

 عمي الجميكر. تأثيرا
الدكؿ التسكيؽ لو مف اجؿ جمع اطراؼ كقد كانت المصالحة الكطنية منتج عممت 

نزاع حكؿ طاكلة الحكار ال يجاد حؿ كسط يرضي الجميع ال عادة االستقرار الصراع كال
 السمـ .ارساء االمف ك ك 
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 تمييد:
ىذا عدة عثرات كانت يومنا  مسارىا التنموي منذ االستقالؿ الىعرفت الجزائر في 

لتي عرفتيا في بداية التسعينيات، أدخمت البالد في دوامة عنؼ دموية منية اأشدىا األزمة األ
انعكس سمبا عمى كؿ الجوانب. ىذه الحالة الذي  شبو كمي لمبنية التحتية لمبالد فرزت دمار أ

حموؿ  ستعجالية انقسمت بيف مف يدعوا الىحموؿ ا إليجادر التي دقت ناقوس الخط الحرجة
خيرة عدة محطات سعيا حموؿ سياسية سممية. وقد عرفت ىذه االيدعوا ل استئصالية وبيف مف

في األخير بسياسة المصالحة  لتتوجمع سياسة الحوار  بدأت كثرىا شمواللموصوؿ الى أ
 الوطنية.

   ، و ذلؾ ضمف موؿ السمميةىذه الح اوؿ في ىذا الفصؿ تسميط الضوء عمىوسنح
 ثالثة مباحث وىي:

 التعريؼ ببرنامج المصالحة الوطنية في الجزائر وخمفيتو التاريخية. -
 تنفيذه. اسباب تبني برنامج المصالحة الوطنية واجراءات -
 االنعكاسات العامة لبرنامج المصالحة الوطنية. -
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 وخمفيتو التاريخية. عريف برنامج المصالحة الوطنية في الجزائرتلمبحث االول: ا

دامية ومروعة فيو كؿ اشكاؿ المعاناة مف قتؿ  أحداثاف ما عرفتو الجزائر مف 
 تماعية ما زالت بقاياىا قائمة الىوتفجير لمممتمكات واثار اقتصادية ونفسية واج لألبرياء

البحث عف مخرج المتصارعة ومكونات المجتمع  واألطراؼ آنذاؾدفع بالنظاـ ما  ،اليـو
كاف ىناؾ عدد مف الخيارات التي تبنتيا الدولة كمقاربات  اإلطاروفي ىذا .لمعنؼ والتطرؼ 

ولعميا تبنت في بداية االزمة وال سيما بعد توقيؼ المسار االنتخابي  وأثارىا. األزمةلتجاوز 
ومع استمرار العنؼ  ، الواقع   منية عسكرية تستند في مفيوميا إلى القوة وفرض أمرمقاربة ا

ت اف المصالحة الحوار مع اطراؼ االزمة بعدما رأ وفتحت ،سممية ثركا أساليب لجأت إلى
 .لوحيد لكبح عمؿ الجماعات المسمحة الوطنية ىي السبيؿ ا

 .تعريف المصالحة الوطنية في الجزائر :المطمب االول

 .واىدافيا الفرع االول: تعريف المصالحة الوطنية

ترشحو  المصالحة الوطنية ىي سياسة بادر بيا وقادىا الرئيس بوتفميقة منذ
االنتخابي  لتصبح ىدفو بعد توليو و جعميا عنوانا لبرنامجو  ،1999لالنتخابات الرئاسية 

أيف أعمف عمى ثالث أولويات لسياستو وىي" احالؿ السمـ، الوئاـ  .الحكـ و أولي تحدياتو
. و دعى مف خالؿ 1المدني واعادة االعتبار لمجزائر عمى الساحة العربية، االفريقية والدولية"

قت فييا األرواح وسالت فييا ازى اء المأساة الوطنية الطاحنة التيضرورة اني خطاباتو الى
 الدموع وعـّ فييا الخراب بما اوشؾ مف زواؿ أسس الدولة.

ارض الواقع اصدر الرئيس بعد توليو الحكـ رزمة  ولتجسيد المصالحة الوطنية عمى 
إلعطاء فرصة لمذيف ارتكبوا عمميات ارىابية لمتوبة واعادة ادماجيـ  ،واإلجراءاتمف القوانيف 

                                                             

:في الموقع، " مف خالؿ فترة بوتفميقة األمفالسياسية السترجاع  اآلليات"، بوبيمة -1  
http//www.5ayma.com /VD /showthread.php ?t=8558, (20/09/2018 , 17 :55). 
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ايف  بقانوف الوئاـ المدني كخطوة اولى الدماء تحت راية التسامح. بدأت في المجتمع لحقف
" فما لشعبنا مف ايماف عميؽ : 1999ماي   29صرح الرئيس مباشرة بعد توليو الحكـ في 

اهلل ، الوطف وسواء السبؿ و أؤكد  لتسامح وحب الخير أتوجو رسميا إلى مف عاد إلىبقيـ ا
عمى اتخاذ التدابير التي تخوليـ ستعداد لقإقباؿ عاجال بصفة قاطعة انني مستعد تماـ اال

" وقد طرح القانوف 1في كنؼ احتراـ قوانيف الجميورية. أمتيـ أحضاف معودة الكريمة إلىل
 . 99/08لالستفتاء الشعبي وصدر تحت رقـ 

ة وضع سمـ والمصالحة الوطنية الذي كاف أشمؿ وأكثر رأفة وجرأوتـ تعريزه بميثاؽ ال
تبقى مف جماعات مسمحة  نيائيا واحتواء ما األزمةولطي ممؼ ،  اإلرىابلمواجية بقايا 

التكفؿ بباقي الفئات المتضررة مف المأساة  ألجؿوضع الوئاـ كما  رافضة لمسعىالناشطة، 
الوئاـ  لجماعات المسمحة التي اغفميا مسعىالوطنية ومف الصراع الدائر بيف السمطة وا

 2الوطنية. المأساةي سميت بضحايا المدني والت

أعفى الميثاؽ األفراد كافة سواء منيـ المتمرديف واإلسالميف أو قوى الدعـ المدنية أو      
وكانت ىذه الفكرة مغزاىا عدـ  ،قوى األمف مف المالحقة لجرائـ اقترفوىا خالؿ الفتنة األىمية

 طبيعة التيمة. ، لكف مع اختالؼ في التدابير حسب3تبرئة أحد أو اتيامو

ىيئة الناخبيف لالستفتاء حوؿ  2005أوت14 استدعى رئيس الجميورية يـو    
وكاف السؤاؿ المطروح: ىؿ أنتـ ، 2005سبتمبر29المصالحة الوطنية المحددة بتاريخ 

موافقوف عمى مشروع الميثاؽ مف أجؿ السمـ والمصالحة الوطنية المعروض عميكـ؟ وتكوف 

                                                             

، (2008)،  كارينغي لمشرق األوسط،  :الفتنة األىمية والمصالحة الوطنية الجزائري في عيد بوتفميقة،" رشيد تممساني،-1
.07ص.   

.339، ص.مرجع سابق الذكرعزوؽ، - 2 
 .11، ص.الذكر مرجع سابقتممساني،   - 3
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ولقد أعمنت الحكومة آنذاؾ أف نسبة المصادقة عمى الميثاؽ بنعـ  .1"ال"اإلجابة "بنعـ" أو 
 %.97بمغت 

ميثاؽ السمـ قانوف الوئاـ المدني ووثيقة المصالحة الوطنية إضافة إلى برنامج تضمف 
 إلرساءبثقة مف الميثاؽ اسيـ واألوامر التفصيمية المنمجموعة مف المر  ،والمصالحة الوطنية

 : 2وىي كالتاليدعائـ المصالحة الوطنية 

 من اجل ميثاقاليتضمن تنفيذ  2006ي فيفر  27مؤرخ فيال 01-06ر رقم األم -1
 :السمم والمصالحة الوطنية

الحة ايف شمؿ تدابير واجراءات تفصيمية لبنود الميثاؽ التي سيستفيد منيا المستجيبيف لممص 
تعويضات لذوي حقوؽ باإلضافة إلى او استبداليا.  تخفيض لمعقوباتالوطنية مف عفو و 

 الوطنية. المأساةضحايا 

حدد كيفيات إعادة أو ي 2006مارس 27المؤرخ في 124-06مرسوم رئاسي رقم ال -2
ألفعال من العمل بسبب ا حريستعويض األشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية لمت

 :المتصمة بالمأساة الوطنية

استفادة االشخاص الذيف تعرضوا   وكيفية وقد تضمف شرح مفصؿ لشروط واجراءات 
اعادة ادماجيـ في عالـ و كيفية ف العمؿ نتيجة افعاؿ متصمة بالمأساة الوطنية لمتسريح م

 الشغؿ او تعويضيـ .

مق بتعويض ضحايا يتع 2006ي فر في 28ؤرخ في الم 93-06 رقم رئاسيالمرسوم ال -3
 :الوطنيةالمأساة 

فقد وضح  01-06وخص بو فئة المفقوديف ايف جاء ىذا القانوف كتكممة لما جاء في االمر 
ة لذوييـ والذي شروط وطريقة استفادة ىذه الفئة مف التعويض وكذا المبمغ الذي ستدفعو الدول

 .ي او مبمغ يدفع دفعة واحدة لذويوش شخصسيكوف عمي شكؿ معا
                                                             

 .127، ص.الذكر مرجع سابق، حانوف -1
 .09.، صالذكر مرجع سابقكربوش،  - 2
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يتعمق بإعانة الدولة لألسر  2006فيفري 28ؤرخ في الم 94-06رئاسي المرسوم ال -4
 :يت بضموع أحد أقاربيا في اإلرىابالمحرومة التي ابتم

، فقد اعتبرت ىذه  باإلرىابوىذا المرسـو خص بو االسر التي التحؽ احد افرادىا 
الوطنية التي ال بد التكفؿ بيا لذا جاء ىذا المرسـو لشرح كيفية  المأساةالعائالت مف ضحايا 

ميـ مبمغ مالي دفعة تعويضيـ والذي حدد بتخصيص معاش شيري ليـ او مف خالؿ تس
 واحدة لذويو.

الوصوؿ ليا اليدؼ األساسي اىداؼ المصالحة الوطنية في الجزائر وقد كاف تعددت  
تمكف مف الشروع في عممية التنمية وىذا ما تحتى  .عادة األمف واالستقرار لمبالدالى إرساء وا  

حة الوطنية سوؼ تفتح مرحمة القة في خطاباتو، فقد صرح بأف المصأكده الرئيس بوتفمي
 مف األىداؼجاء ميثاؽ المصالحة الوطنية بمجموعة .و 1حاسمة في تاريخ مسار تجديد البالد

ف استرجاع االستقرار وىي حتى يتمكف م عمى تحقيقيالجميع األطراؼ العمؿ التي البد 
 2:يكالتال

ف توفير المجال لعناصر الجماعات المسمحة التي ترغب في التخمي عن أعمال العن/1
 :الندماجيا في المجتمع الجزائري

اعتبر مف االىداؼ الرئيسية لممصالحة الوطنية، مف خالؿ بسط اليد لمجماعات 
مف خالؿ تعيد ،حياتيـ العادية  والعودة إلىالعنؼ  أعماؿ سمحة باختالؼ تسمياتيا لترؾالم

مف جديد في المجتمع وذلؾ مف خالؿ التدابير واالجراءات التي  إدماجيـ بإعادةالدولة ليـ 
 سيكفميا ليـ القانوف.

 

 
                                                             

 .103.، صنفسو المرجع-1
ؿ االيديولوجية التكفيرية لمجماعات المسمحة و اليات المعالجة بيف اطروحات ظاالسالـ السياسي في  "،الكر محمد-2
اشكالية الدولة و االسالم السياسي قبل و بعد ثورات الربيع العربي  (" في1990.2016واجية وطرائؼ المصالحة)الم

.135(،ص.2018الديمقراطي،:المركز العربي  ،)لبناف  
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رساء السمم وقف إراقة الدماء و /2  :ا 

نتيجة لممجازر التي ارتكبيا االرىاب  القتمىخمفت العشرية السوداء حصيمة ىائمة مف 
وضع حد لمسمسؿ الدـ  ،مف اجميا المصالحة الوطنيةلذا كاف مف االولويات التي جاءت 

ع خريطة الجماعات االسالمية التي اصبحت اكثر عنفا خاصة مع توسّ  ،الذي بدأ يتصاعد
كاف مف الضروري مف جبية.  لذا  أكثر تيا ووجدت الدولة نفسيا تحارب عمىمف سابقا

 احتواء ىذا االمتداد ووقؼ اراقة الدـ مف خالؿ ارساء دعائـ السمـ.

عمى طريقة ناجحة لوضع حد نيائي  االتفاقالعمل عمى إيجاد حل شامل يتضمن /3
 :لمعنف

حؿ وسط مف  إليجادطاولة الحوار،  الصراع لمجموس عمى أطراؼالؿ دعوة مف خ
جنبا والتفاوض في سبيؿ دوف غالب أو مغموب. وذلؾ بترؾ المشاحنات  صالح الوطفأجؿ 

و مف ورفع المظالـ التي أفرزتيا األزمة والتخفيؼ والعف .مخرج يرضي الجميع الوصوؿ الى
 .مف جية ووضع حد لمعنؼ مف جية أخرى العقوبات الصادرة عف القضاء

نياء حالة الصراعنزع فتيل األزمة و /4  :ا 

مف اىـ االىداؼ التي سعت المصالحة الوطنية بموغيا القضاء عمى مسببات االزمة 
ومتشعبة  األسبابنظرا اف االحداث التي عرفتيا الجزائر في التسعينيات ىي ازمة متعددة 

ؿ االزمة كؿ طرؼ يوجو االتياـ ويحمّ  .بناء البمد الواحدحرب بيف أ إلي تحولت،  األطراؼ
دخؿ البالد في حالة ب أت والتعصّ ىذا التزمّ  .تقارب  إيجادلطرؼ دوف اخر دوف البحث عف 

فبيف ليمة وضحاىا دخمت البالد في  ،القصير لـ يتصور احد تداعياتيا عمى المدىصراع 
 نؼ والصراع.دوامة مف الع

عادة بناء فكرة الدولة ك/5 ال غنى عنيا قيمة مرجعية ترسيخ قيم التصالح والعفو وا 
 ع:لممجت

وترسيخ المجتمع   أفراد اطنة واليوية لدىالمو  انماء وخمؽ شعورمف خالؿ وذلؾ 
السمـ واألمف ىي قضية جميع ابناء االمة الواحدة. وىذا مف خالؿ نسياف ووضع  :فكرة افّ 



فصل الثاني: سياسة المصالحة الوطنية  في الجزائرال  

 

84 
 

وجعميا مف اجؿ غاية اكبر وىي الحفاظ عمى الجزائر وارساء قيـ التصالح والعفو  الحقد جانبا
  فوؽ اي اعتبار.

 :إرساء نظام اجتماعي واقتصادي عادل/6

المساواة  ايجابية ال بد اف يكوف ارساء مبدألكي تحقؽ المصالحة الوطنية نتائج 
 دوف إقصاء أو تيميش اجتماعي واقتصاديمحاولة التوزيع العادؿ لمثروة ركيزتيا مف خالؿ 

 .ألالستقرار إليغياب العدالة سيؤدي حتما  أفذلؾ 

ستقرار االالخمفت وقف استنزاف ثروات الدولة من خالل أعمال التخريب والتفجير التي /7
 :دىور مستويات التنمية واالستثماروحالة الفوضى وت

 مميار 25 الي الخسائر البشرية خسائر مادية بمغت اكثر مف إضافةخمفت االزمة االمنية 
ا الجماعات المسمحة دوالر حسب االحصائيات نتيجة حاالت التخريب والتفجيرات التي تبنتي

المناخ االستثماري لذا كاف مف االىداؼ التي  اثرت سمبا عمى التنمية االقتصادية لمبالد وعمى
تتمكف البالد مف اصالح  الوطنية وضع حد ليذه االعماؿ حتى رىا برنامج المصالحةسطّ 

 دفع عجمة التنمية مف جديد .االضرار و 

 ية:الشائكة المرتبطة باألزمة األمنمعالجة الممفات /6

سميت بضحايا مف تداعيات االرىاب  تضرراكانت االكثر خمفت االزمة االمنية فئة 
والنساء المغتصبات  واليتامىشممت المفقوديف واالرامؿ وضحايا االرىاب الوطنية،  المأساة
مف الممفات الشائكة والحساسة التي جاءت المصالحة الوطنية لوضع حموؿ  اعتبرت.وغيرىـ 

مع إعادة جمة لمتكفؿ بيـ عف طريؽ التعويض المادي والمعنوي تجاوزا لممحنة عمست
 ي.المفصوليف ألعماليـ وترقيتيـ قصد إدماجيـ بشكؿ فعم

 : ابعاد المصالحة الوطنية.الثاني عر فال

غير منحصرة  أبعادىا أفذلؾ  ،المياديف مختمؼ جزائرفي ال الوطنية المصالحة مست
 وىي كالتالي:في مجاؿ واحد نظرا اف كؿ ميداف مرتبط ومكمؿ لغيره 
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 ي:/البعداألمن1

نياء االقتتاؿ وقؼ إلى ةالوطني المصالحة تسعى    ،المتنازعة األطراؼ مابيف لحربا وا 
 دعا التي الوطنية والمصالحة السمـ مبادرة وتأتي .المتصارعة األطراؼ بيف الفتنة فتيؿ ونزع
 يالسياس النظاـ بيا قاـ التي، المحاوالت مف لسمسمة كتتويج وتفميقةب العزيز عبد الرئيس إلييا

 .االنتخابي المسار إلغاء أعقاب في اندلعت التي األىمية الحرب الحتواء الجزائري
 اإلسالـتحت راية  اإلرىاب بيف دـ صراع في الجزائري المجتمع اختزلت والتي

 مف التسعينات منتصؼ في زرواؿ اليميف السابؽ الرئيس حاوؿ وأف سبؽ وقد جنراالت،الو 
 لـ القانوف ىذا أف إال متوازف بشكؿ المتردية الوضعية يعالج أف الرحمة قانوف مبادرة خالؿ
 المدني الوئاـ مبادرة طرح إلى بادر ،لمحكـ بوتفميقة عبدالعزيزوصوؿ  ومع .بالنجاح ىيحظ
 1.المسمحة اإلسالمية الجماعات أعضاء ونزوؿ جزئيا ولو األمف استتباب اعني تانجر  والتي

 بوتفميقة العزيز عبد الرئيس اقترح ومظاىرىا األزمة مف الخروج لمشعب يتسنى وحتى
 اإلجراءات تزكية إلى فيو يدعوىـ ،الوطنية والمصالحة السمـ ميثاؽ الجزائري الشعب عمى

 الميثاؽ الجماىير استقبمت وقد. الوطني التماسؾ تعزيزو . السمـ استتباب إلى الرامية
 . 2005سبتمبر 29 استفتاء في عميو صوت و كبير بحماس

 :/البعدالسياسي2

الساسة  نظر وجيات بيف يجمع أف يحاوؿ سياسي بعد  الوطنية لممصالحةكاف 
 تحالؼ ترقية إلى بوتفميقة انتخاب مابعد الجديد الجزائري السياسي النظاـ سعى وقد ،ةتعددالم

تحت  التحالؼ ليذا المشكمة األحزاب تتكاتؼ حيث.الوطنية الجماعة بناء بدافع ،سياسي
 2.البعض ببعضيـ المتنافسوف فيو يعترؼ ،سياسي أمف إلى تحتاج التي الديمقراطية غطاء

                                                             

1 .406، ص. ، مرجع سابق الذكريمي ز مغ-
 

.496، ص. المرجع نفسه -
2
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 استقرار تعزيز أجؿ مف المشترؾ العمؿ ترقية إلى ييدؼ السياسي التحالؼ ىذا فميالد
 وكذا الوطنية الوحدة والحفاظ عمى.اإلسالـ وبيف بينو الخمط وعدـ اإلرىاب مكافحة، البالد
  في واالجتماعية واالقتصادية السياسية اإلصالحات وتعميؽ الثالثة بأبعادىا الوطنية اليوية
 الوطنية.  القيـ إطار

 :الحضاري و الثقافي /البعد3

 وحاولت واتزاف حكمة بكؿ والحضارية الثقافية المسألة الوطنية المصالحة تناولت لقد
 عنصر أي إقصاء عف بعيد نفسو  جزائري كؿ ثناياىا في يجد ،جامعة وسطية نظرة بمورة
 .الوطنية  اليوية  عناصر  مف

 إلى بالجميع وتعود واالشتباؾ اإلقصاء ىذا لتفؾ الوطنية المصالحة فكرة جاءت وقد
 رموز فأكثر أكثر تحمؿ رؤية ضمف الوطنية اليوية صياغة وتعيد .المشتركة األرضية
 .أشكالو بكؿ التطرؼ ىوس عف بعيدة وثقافية حضارية

 إعادة ،الوطنية  المصالحة إستراتيجية خالؿ مف الجديدة القيادة سعت اإلطار ىذا في
  في ترسيمو خالؿ مف وذلؾ الوطنية اليوية مكونات كأحد االمازيغي لمبعد االعتبار
 العزيز عبد لرئيسا في ممثمة الوطنية الجديدة القيادة حرص عف ريعبّ  ما وىذا .الدستور
عادة التسييس محاوالت مف  الوطنية اليوية إبعاد عمى بوتفميقة  عناصرىا.  لكؿ االعتبار وا 

 : الوطنية  لممصالحة  االجتماعي  و  االقتصادي  /البعد4

 إلى النظرة توحيد عمى يعمؿ اقتصاديا بعد الوطنية المصالحة ثقافة تتضمف
عادة، والخاص العاـ القطاعيف بيف التفريؽ وعدـ ،الجزائرية االقتصادية المؤسسات  دفع وا 
 .االستثمار  وتنشيط االقتصاد
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 االنفتاح بضرورة االقتناع ىو ،الوطنية المصالحة ثقافة في االقتصادي البعد أف كما
 االقتصاد في واالندماج .المجاورة لتكتالت معا التعاوف جسور وبناء الخارجي المحيط عمى

 المبادرة مجاؿ وفتح وتنويعو وتفعيمو الوطني االقتصاد عصرنة: خالؿ مف وذلؾ العالمي
 لممنظومة ايجابية قيما يضيؼ شريؾ بكؿ والترحيب.الجزائري المقاوؿ أماـ  الخالقة الخاصة

    .االقتصادية

 القانوف واحتراـ والفقر الفساد ومحاربة لمثروة العادؿ والتوزيع العدالة قيـ تحقؽ وبالتالي
 عمى يحرص الذي األجنبي المتعامؿ احتراـ ونيؿ الداخمي التماسؾ تعزيز أجؿ مف ذلؾو 

 .واالستقرار الشفافية

 .ة التاريخية لبرنامج لممصالحة الوطنية في الجزائريفالخم:المطمب الثاني

نما لسمسار المصالحة الوطنية لـ يبدأ مع وصوؿ الرئيس بوتفميقة  إفّ  دة الحكـ وا 
مع جوالت الحوار الوطني في عيد  ،1992تعود جذورىا إلى بداية التسعينات وبالضبط منذ

والذي كاف بمثابة ، يميف زرواؿالرئيس ل )عمي كافي( يميو برنامج قانوف الرحمة الذي جاء بو
 ظروؼ السائدة آنذاؾ لـ يعرؼ طريقولممصالحة الوطنية، لكف ونتيجة لماألرضية األولى 

. ومع وصوؿ بوتفميقة لمحكـ اصدر قانوف الوئاـ المدني الذي وضع اسس لممصالحة لمنجاح
 .2005تزكيتو فيما بعد بمشروع السمـ والمصالحة الوطنية عاـ  الوطنية، ليتـ

 
 صالحة الوطنيةكخطوةأولى لمم : الحوار السياسياالولالفرع 

ودعت  ،أخذت في بداية األمر المصالحة الوطنية تسمية الحوار كوسيمة لحؿ األزمة
الحوار مجموعة مف األحزاب وعمى  ىالشخصيات السياسية والحزبية وتبنإليو مجموعة مف 

 1991.1 انتخاباترأسيا األحزاب الثالثة الفائزة في 
قسمت اآلراء حوؿ خيار المواجية أو خيار الحوار وقد تغمب دعاة تبني الخيار ان

وتسممو  (عمى كافي ) مجيء نداألزمة األمنية وع استفحاؿمما أدى إلى ،  االستئصالي
                                                             

 .116ص.، الذكر  ، مرجع سابقحانوف -1
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ؿ التدرج في في مواجية مختمؼ القوى السياسية مف خال أساليبوالحكـ سعى إلى تنويع 
لفتح الحوار مع القوى  استعدادهفأعمف النظاـ عف ، أسموب المصالحة والمراوغة والمناورة 
 1السياسية لموصوؿ إلى مخرج لألزمة.

 FISعمى إقناع رؤساء 1993لقد عمؿ ) زرواؿ( الذي كاف آنذاؾ وزيرا لمدفاع في 
أركاف الحكـ حجر الزاوية في بإصدار بياف يديف العنؼ ويدعوا إلى التيدئة وىو شرط جعمو 

الجبية  إشترط  قادة اذمساعي بشروطو أفشؿ ال FISلكف بالمقابؿ تعنت  FIS،2مع اتفاؽأي 
لغاء كافة القرارات واإلجراءات  يقرّ  أف الحاكميف بخطئيـ وأف يطمقوا سراح كافة المعتقميف وا 

 .3التي اتخذت ضد الجبية

بيف النظاـ وقادة الحزب لموصوؿ إلى اتفاؽ يناسب الطرفيف لكف  االتصاالتاستمرت 
المسمحة  ر الجماعة اإلسالميةي)عمى بمحاج( إلى أم أرسمياالرسالة التي  اكتشاؼومع 

أعمف  وبعدىا .فشمت 4في النيج المسمح مرارتالسافييا إلى  ى)شريؼ قوسمى( والتي دع
 الحوار سيكوف مع الشعب مف اليـو فصاعدا. فّ أ 1994في نوفمبر  (زرواؿ)

يف الجبية ومختمؼ بايجيدو" في روما إتفاقية " سانت  عقد تـ 1995 ىوفي جانف
أطراؼ المعادلة السياسية في البالد، وقد تضمف العقد مبادرة حوؿ المبادئ التي يفترض أف 

جراءات التفاوض بيفيالسياس الرفقاءتكوف محؿ إجماع كؿ  المعارضة  يف وشروط وا 
 . وىي:5والسمطة

قامة الدولة الجزائرية الديمقراطية في إطار  1954نوفمبر  1اإللتزاـ بإعالف  - وا 
 مبادئ اإلسالـ.

 رفض العنؼ كوسيمة لموصوؿ إلى الحكـ والبقاء فيو. -
 إال بتزكية عف الشعب. ية وعدـ المساس بالمؤسساتإحتراـ الشرعية الشعب -

                                                             
 .135-.134، ص(2004)، 3ع.، مجمة الباحثر"إدارة النظاـ السياسي لمعنؼ في الجزائ"آدـ قبي،  و بوشنافة شمسة-1
 .133.، صمرجع سابق الذكر، محمد الكر-2
 .135.، صالذكر ، مرجع سابققبي و   بوشنافة -3
 .137(.ص.2002 ب.د.ف، :لندف) ،واوىام حقائق البركان فوق من الجزائر ،تاممت  محمد -4
 .76.، صالذكر  مرجع سابقكربوش،  - 5
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 اسية.عدـ تدخؿ الجيش في الشؤوف السي -
 بالعناصر المكونة لميوية الوطنية.التمسؾ  -

جراءات التفاوض مع السمطة مف طرؼ الجبية في  :1وتمثمت شروط وا 

 جميع المعتقميف السياسييف. و اإلفراج الفعمي عف قيادات الجبية اإلسالمية لقإنقاذ-
أف يجتمعوا بحرية  تيحالتي ت FISتأميف جميع الوسائؿ والضمانات الالزمة لمقادة  -

 فيما بينيـ.
 إلغاء قرار حؿ الجبية. -
 إيقاؼ مسار التعذيب. -
 لحقوؽ اإلنساف. واالنتياكاتتشكيؿ لجنة مستقمة تكمؼ بالتحقيؽ في أعماؿ العنؼ -

لكف وبالرغـ مف إيجابية ىذا العقد كأساس لحؿ األزمة إال أف السمطة رفضتو متذرعة 
يـ اتفي شؤوف البالد الداخمية و  بياألجنوأنو يمثؿ دعوة إلى التدخؿ  ،بكونو عقد في الخارج

 2أطراؼ العقد بالخيانة الوطنية.
 ويرى الدكتور)محمد لعقاب( أف الحوار فشؿ لثالثة أسباب:

 أنو كاف حوارا جزئيا، لـ يشترؾ فيو جميع الشركاء السياسييف. -
ـ تكف تممؾ نفوذا شعبيا، وكانت لـ يكف حوارا جديا، ألف عدة أحزاب مشاركة فيو ل -

 تنقصو الشجاعة.
ات الحوار أي كؿ طرؼ كاف يرغب ـ تسمسيتكاف الحوار عبارة عف إمالءات ولـ  -

 3في فرض رأيو.
لعدـ وجود و لكف  ،األولى لممصالحة الوطنية جراءات عبارة عف الخطوةكانت اال لقد

أسموب  واتخاذالمحاولة وكاف لزاما إيجاد  فشؿالطرفيف  مف ت كالتعنّ جانب  ،إلىفعمية إرادة 

                                                             
 :الموقع في"، لألزمة األمنية  يأجؿ حؿ سياسي وسمم مف أرضية طعف"عقد سانت ايجيديو،  -1

http://aliben hadj.net/article/258 ,  (08/03/2018, 16 :75). 

 .133.، صالذكر مرجع سابقالكر،  -2
 .117.، صالذكر مرجع سابقحانوف، - 3
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قانوف  يتبن الى دة الحكـسمباشرة بعد وصولو ل (اليميف زرواؿ)لذا سعى ، جديد أكثر واقعية 
 السمـ. السترجاعالرحمة كآلية 

 .الثاني:قانون الرحمة كامتداد لسياسة الحوار الفرع

بعد جوالت الحوار واعتبر جاء قانوف الرحمة أو مايسمى قانوف التوبة كخطوة ثانية 
أيف أعمف عف سمسمة مف  ،بناىا السيد ) اليميف زرواؿ(عمى أنو امتداد لسياسة الحوار التي ت

ح في عاـ حيث صرّ  .مسمحيف العودة إلى أحضاف الوطف ونبذ العمؿ المسمحلم تيحت التدابير
جاه أبناءىا مى األمة الجزائرية بالرحمة تحعالمات الضعؼ أف تت " ليس مف :أنو 1995

 .1الذيف يعرفوف كيؼ يتداركوف أنفسيـ فالرحمة نابعة مف قيمنا العريقة..."

المتضمف تدابير الرحمة  12-95تـ إصدار األمر رقـ  1995وفي الفاتح مارس عاـ 
 جانب شروط االستفادة منو. الى

 وتمثمت التدابير المنصوص عمييا في ىذا القانوف فيما يمي:

 واستفادت منو فئتيف ىما: :المتابعة القضائيةفاء من اإلع - أ

لـ يرتكبوا جريمة الذيف المجموعة األولى: األشخاص المنتموف إلى المنظمات اإلرىابية و 
، أو عجز دائـ وكذا عدـ المساس بالسالمة المعنوية والجسدية فييا بالقتؿ أو التسبّ 

 2.العمومية أو الخاصةلممواطف، إضافة إلى عدـ المشاركة في تخريب األمالؾ 

الثانية: األشخاص الذيف يحوزوف عمى أسمحة ومتفجرات أو وسائؿ مادية  المجموعة
 3بتسميميا تمقائيا إلى السمطات. وقاموا

                                                             
العمـو  ، )جامعة الجزائر:كميةغير منشورة أطروحة دكتوراهمحمد بوضياؼ،" مستقبؿ النظاـ السياسي في الجزائر"،  -1

 .227.(،ص2008السياسية واالعالـ، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، 
المتضمف تدابير الرحمة  ،1995فيفري  25المؤرخ في  ،12-95ش.، رئاسة الجميورية، األمر رقـ  د. . ج ج.- 2
 .10، ص.01/03/1995، الصادر بتاريخ 2ـ.، 11ع.، الجريدة الرسمية،
 ص.ف . ، الذكر  مرجع سابقالمتضمف تدابير الرحمة،  12-95األمر رقـ  -3
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وخصت بو األشخاص الذيف ينتموف إلى الجماعات اإلرىابية وقاموا : تخفيف العقوبات -ب
 بارتكاب جريمة قتؿ أو إصابة بعجز دائـ.

 1فيض كمايمى:تختدابير الحددت 

  سنة إذا كانت العقوبة اإلعداـ. 20إلى  15السجف المؤقت لمدة تتراوح مابيف 
  سنة إذا كانت العقوبة  15إلى  10السجف المؤقت لمدة تتراوح مابيف

 المستحقة السجف المؤبد.
 :جميع الحاالت األخرى تخفيض العقوبة إلى النصؼ 

 المستحقة العقوبة تدابير التخفيض 

 سنة 20إلى  15*السجف 

 سنة 15إلى 10*السجف 

 نصؼ المدة 

 *اإلعداـ

 بد*السجف المؤ 

 *الحاالت األخرى

 2اما بالنسبة لشروط االستفادة مف التخفيض فقد شممت حاالت :

 ر تمقائيا أماـ السمطات المتخصصةالحضو  :والمتمثمة في شروط اإلستفادة مف اإلعفاء
، اضافة الى شرط تسبب في عجز أو تخريب في األمالؾعدـ المشاركة في القتؿ أو و 

. اما فيما يخص االستفادة مف ة بحوزتيـ بالنسبة لمفئة الثانيةتسميـ األسمحة الموجود
 السمطات المختصة. ىتسميـ انفسيـ الوضعت شرط التخفيض فقد 

 .قانون الوئام المدني الثالث: الفرع

ممف كانوا مجموعة ثمار فقد استجاب بعض ال يحمة أف يعطالرّ  فاستطاع قانو 
يجب لذلؾ كاف  .لكف بشكؿ نسبيواستفادوا مف التدابير الخاصة بو  ،في الجباؿ لمقانوف

                                                             

.11.ص.الذكر  مرجع سابقالمتضمف تدابير الرحمة،  12-95االمر رقـ   -1 

 ..11ص.،  المرجع نفسو - 2
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، خاصة وأف ظاىرة ىؤالءالستمالة العمؿ عمى إيجاد خريطة جديدة تكوف أكثر قدرة 
إزدادت المطالبة الخارجية بإيفاد لجنة كما ،العنؼ عرفت تأزما كبيرا خالؿ ىذه الفترة 

 المرتكبة لذلؾ تـ إقرار ما يسمى بالوئاـ المدني. تحقيؽ دولية حوؿ المجازر

مباشرة بعد إستالمو  بقانوف الوئاـ المدني جاء الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لقد
التنمية تكوف بإعادة  حيث أدرؾ أف الخطوة األولى نحو 1999سنة لمسمطة في 

يجاد حؿ ظاىرة مف خالؿ مواجية  لمبالد االستقرار  ليا. جذرياإلرىاب وا 

ماي  13ودخؿ حيز التنفيذ في  99/081رقـ در قانوف الوئاـ المدني تحت وص
ومجمس األمة وبعد شيريف  يبعد أف أقرتو الحكومة، ثـ المجمس الشعبي الوطن 1999
 نسبة التصويت  شعبيا كبيرا بمغت ا، وقد القى تأييد1999سبتمبر 16يـو  االستفتاءطرح 
98.6. األىداؼ خالليا مادة وزعت عمى ستة فصوؿ حددت مف 43تضمف القانوف 

 2:كالتاليوىي  .التي ينبغي الوصوؿ الييا

 .ضفاء صفة تطبيؽ السمـ والصمح بيف المواطنيف  فتح عيد جديد وا 
 لى استرجاع إلى إيجاد حموؿ لموضعية التي ش يالسع المدني  الوئاـيدتيا البالد وا 

التي يتخبط فييا بعض األشخاص وفتح الطريؽ أماميـ  ،االنسدادلة ووضع حد لحا
 و.يباىمة في بناء الوطف بدال مف تخر لمعودة إلى المجتمع والمس

 ممتورطيف في أعماؿ إرىابية وتخريبية.فتح أبواب التوبة ل 
  تجسيد  والصمح لممتيـ في إطار  وتطبيؽ مبدأ القانوفمف المتابعة تكريس مبدأ العفو

 .واالنتقاـور الحقد ية التي تسعى جاىدة لمقضاء عمى بذة السياساإلراد

                                                             
غير  ماجستررسالة ، "2015"-1988المصالحة الوطنية في إطار المقاربة الجزائرية لمعدالة اإلنتقالية "كنزة حمداوى، -1

 .104.،ص(2015قسـ القانوف العاـ،  :جامعة عبد الحميد ميرة)، منشورة
، غير منشورة ، أطروحة دكتواره"1992أثار األزمة السياسة في الجزائر عمى سمطات الدولة منذ  "حفيظة يونسى،-2

 .187.ص (،2011-2010، سنة حقوؽكمية ال)جامعة الجزائر: 
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اساسية يجب التقيد  أربعة مبادئ عمى رتكز القانوف تحقيؽ ىذه األىداؼ امف اجؿ و 
 1:ىي ، وبيا

 الدستور والحرص عمى تطبيؽ قوانيف الجميورية والخضوع ليا. احتراـ -
 حماية حقوؽ ضحايا اإلرىاب والتكفؿ بيـ. -
 العرفاف بدور مؤسسات الدولة. -
 وا الطريؽ لسبب أو ألخر.مّ ظفتح المجاؿ لعودة الذيف  -

 :2لقد جاءت سياسة الوئاـ المدني لصالح ثالث فئات أساسية وىيو 

 والمتورطيف في أعماؿ إرىاب أو تخريب. فئة األشخاص المورطيف -
 نيائيا.التي ترغب في وضع السالح وحؿ نفسيا  الجماعات المسمحة -
 فئة ضحايا اإلرىاب. -

ئاـ المدني ثالثة أنظمة قانونية سياسة الو لأسست غير اف تدابير العفو المشار الييا 
الوضع  ،اإلعفاء مف المتابعة:تفيد مف كؿ نظاـ فئة معينة مف التائبيف وىذه األنظمة ىي سي

 .وتخفيؼ العقوبات رىف اإلرجاءتحت 

 خصت لفئتيف ىما: تدابير اإلعفاء من المتابعة: - أ
األشخاص الذيف ينتموف إلى جماعات ارىابية ولـ يشاركوا في قتؿ أو  -1
 .اغتصابعجز أو 
الناشطيف في الجماعات اإلرىابية الحائزيف عمى أسمحة ومتفجرات   -2

 .3وسمموىا لمسمطات

                                                             
 .187.ص ، نفسوالمرجع -1
 .331.، صالذكر مرجع سابقعزوؽ،  2
الجريدة المتعمؽ باستعادة الوئاـ  المدني،  1999يوليو  29المؤرخ في  08-99ج.ج.د.ش، رئاسة الجميوية، القانوف رقـ 3

 .4-3، ص1999يوليو  13، الصادر بتاريخ 3ـ.،  40ع.الرسمية،
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تقيد واإللتزاـ بيا بير وضعت مجموعة مف الشروط الواجب المف ىذا التد ولالستفادة
 :وىي

 المتفجرات في أماكف عمومية أو قتؿ جماعي. استعماؿعدـ المشاركة في  -
 مف صدور القانوف. ابتداءأشير  6ات المختصة في أجؿ ـ أنفسيـ لدى السمطيتسم -
 ف أي نشاط إرىابي أو تخريب.التوقؼ ع -
 الحضور تمقائيا أماـ السمطات المختصة. -
 ـ ما بحوزتيـ مف متفجرات أو أسمحة لدى السمطة المختصة بالنسبة لمفئة الثانية.يتسم -

 :الوضع رىن اإلرجاء-ب

التأجيؿ المؤقت لممتابعات لمدة معينة بغرض  :"وقد عرفيا القانوف عمى أنيا
 ىال ينتمي1."الكاممة لمشخص الخاضع ليا لفترة معينة تحددىا لجنة اإلرجاء اإلستقامة

 ىذا اإلجراء مجموعتيف ىما:

األشخاص الذيف ينتموف إلى منظمات مسمحة الذيف سمموا أنفسيـ  -1
 مف تاريخ صدور القانوف. ابتداءأشير  6خالؿ 

 يماعلـ يرتكبوا جرائـ التقتيؿ الجالذيف ينتموف إلى منظمات إرىابية و  -2
 ولـ يستعمموا المتفجرات في األماكف العمومية.

 2:شروط اإلستفادة مف األرجاء

 بالنسبة لمفئة األولى:

 القانوف. مف صدور أشير إبتداء 6في تسميـ أنفسيـ لدى السمطات المختصة  -
 أو عجز. اغتصابعدـ المشاركة في تقتيؿ أو  -
 حضور تمقائيا فرديا أو جماعيا. -
 نشاط إرىابي أو تخريب. اي المختصة عفإشعار السمطات  -

                                                             
 .4.، ص6ـ. ،فسوالمرجع ن المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني، 08-99القانوف رقـ  -1
 .4.، ص8،المتعمؽ استعادة الوئاـ المدني، ـ08-99القانوف رقـ  -2
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 خيرة الموجودة بحوزتو.ذدؽ وعف األسمحة والتصريح عف الصّ  -
 تصريح باألعماؿ التي ارتكبوا او شاركوا فييا. -

 أما بالنسبة لمفئة الثانية:

 اتمع وجود بعض اإلختالفتستفيد ىذه الفئة مف نفس الشروط الخاصة بالفئة االولى 
 :او الشروط االضافية وىي

 شعار الجماعي لدى السمطة المختصة.الا -
 مف صدور القانوف. أشير إبتداء 3وتسميـ أنفسيـ في  الحضور تمقائيا -
 ة اإلرىاب.ربلمشاركة تحت سمطة الدولة في محاا -

 وجو لفئتيف ىما: :تخفيض العقوبة_ج

تؿ فردي أو رتكبوا قنظمات إرىابية ولـ ياألشخاص الذيف ينتموف إلى م -1
الذيف استفادوا مف الوضع رىف األرجاء وكذا الذيف لـ  وىذه الفئة ضمت .اغتصاب

 مع اختالؼ في شروط اإلستفادة مف التخفيض وكذا في مدة التخفيض. دوايستفي

 :1شروط اإلستفادة مف التخفيض

 أشير مف تاريخ صدور القانوف. 3تسميـ أنفسيـ في أجؿ  -
 التوقؼ عف كؿ نشاط ارىابي. -
 الحضور تمقائيا. -
 بالنسبة لمذيف استفادوا مف وضع األرجاء. جماعيعدـ استعماؿ متفجرات أو تقتيؿ  -

الحكـ الذي صدر في حؽ  بنوع طةبا يخص مدة التخفيض لمعقوبة فيي مرتموفي
 المتيـ.

جماعي  جرائـ قتؿ وارتكبوااألشخاص الذيف انتموا إلى منظمات إرىابية  -2
 أو استعمموا متفجرات في األماكف العمومية.

                                                             
 .6.، ص 27المرجع نفسو ، ـ.، المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني، 08-99القانوف رقـ - 1
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 :1شروط اإلستفادة

 مف تاريخ صدور القانوف. أشير إبتداء6سميـ أنفسيـ في مدة ت -
 التوقؼ عف كؿ نشاط ارىابي أو تخريب. -
 الحضور تمقائيا. -

الذي أصدرتو الحكـ  حسب نوع ، تحددة التخفيض لمعقوبةمدّ وتجدر االشارة الى اف 
 في حؽ المتيـ. المعنية الييئات

باألعماؿ اإلرىابية قبؿ صدور  اشمؿ قانوف الوئاـ المدني حتى األفراد الذيف  تورطو 
استمالة أكبر قدر مف اإلرىابيف نحو  عمى رادة القوية لمنظاـاالوىذا دليؿ عمى  .القانوف

 العدوؿ عف اعماؿ العنؼ.

 :2ىذا اإلجراء ثالث فئات وىي مّس 

األشخاص المتيميف المسجونيف أو غير المسجونيف الذيف لـ تصدر في حقيـ احكاـ   .1
 قضائية.

 االشخاص المسجونيف المحكـو عمييـ نيائيا قبؿ او عند صدور القانوف. .2
 األشخاص المتيميف المحكـو عمييـ نيائيا سواء كانوا مسجونيف أو غير مسجونيف. .3

 في: اإلجراءمف ىذا االستفادة  شروط وتتمثؿ 

 بالنسبة لمفئة األولى والثانية:

 عدـ ارتكاب أو المشاركة في قتؿ شخص أو عجز دائـ أو اغتصاب.-

 عدـ اإلعتداء بالمتفجرات في األماكف العمومية.-

 

                                                             
 .29.، ص29.ـ،  المرجع نفسو ، ، المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني08-99قانوف رقـ - 1
 .336، ص.الذكر مرجع سابقعزوؽ،  -2
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 بالنسبة لمفئة الثالثة:

المشاركة في أعماؿ القتؿ الفردي أو اغتصاب لكف بشرط عدـ ارتكابيـ لجرائـ قتؿ  -
 ي األماكف العمومية.جماعي أو متفجرات ف

 الحضور تمقائيا وتسميـ أنفسيـ أماـ السمطة المختصة. -
 التوقؼ عف كؿ نشاط ارىابي أو تخريب. -

 :1المعتمدة لتنفيذ ىذا االجراء فقد حددت كالتالي التدابيراما بخصوص 

 اإلعفاء بالنسبة لمفئة األولى. -
 اإلفراج المشروط الفورى بالنسبة لمفئة الثانية. -
 اإلفراج أو تأجيؿ تنفيذ العقوبة تستفيد بو الفئة الثالثة. -

نما امتد  ،ممتورطيف في األعماؿ اإلرىابيةل يصاقانوف الوئاـ المدني لـ يأتي خص وا 
حيث اعطى الحؽ لضحايا اإلرىاب أو ذوى حقوقيـ  .ليشمؿ المتضرر مف ىذه الجرائـ
     ف ماديا أو معنويا.بتعويض عف الضرر سواء كاتحريؾ دعوى قضائية لممطالبة 

ودفع التعويض يكوف مف طرؼ الدولة والذي يكوف دينا عمى المتيـ تسترجعو عند 
 .االقتضاء

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .8- 7، ص.38-37، ـ. المرجع نفسو ، المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني،08-99قانوف رقـ -1
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 .واجراءات تنفيذه أسباب تبني برنامج المصالحة الوطنية المبحث الثاني:

 .المطمب االول: اسباب اعتماد برنامج المصالحة الوطنية

الوسائؿ لحة الوطنية في الجزائر بعد فشؿ كؿ الطرؽ و القد تـ اعتماد برنامج المص
 المأساةذلؾ أف أعماؿ العنؼ و ما خمفتو .الستعادة االستقرار داخؿ الوطفسابقة الذكر ال

حيث لـ يعد بوسع الشعب و ال .استقرار البالدأثر بشكؿ كبير عمى الشعب و  ،نيةالوط
 ىمنفذ الوحيد لمعودة إلصالحة اللذلؾ كاف خيار الم المأساوي.ؿ الوضع الحكومة تحمّ 
ي قرار إلى  يومنا ىذا، لذلؾ تـ تبن ا كانت تعيش فوبيا مازالت تجمياتياالطمأنينة بعدم

بت دورا ىاما و التي لع المباشرة وغير المباشرة ف األسبابالمصالحة كنتيجة لمجموعة م
 .ايذىمجموعة مف االجراءات لتنف عبرأساسيا إلرسائيا 

 السياسية: زمة/ األ 1

تمؼ الذي جاء كنتيجة لموضع الذي عاشتو الجزائر في مخ1989لقد كاف دستور 
و ي عممية التحوؿ الديمقراطي مشروع فل ،ة لمنظاـ حاسمو انطالقة  االمجاالت منعرج

ة يعوف قطجديدة تريد أف تكّ و ميالد تجربة  .عالف عف نياية عيد و بداية عيد جديدالا
إقرار التعددية السياسية بعدما عاشت البالد ألكثر مف عقديف مف  ، فتـمع الماضي حقيقية

 .)الحزب الواحد(احتكار جبية التحرير الوطني لمحكـ

يا بيف مختمؼ الشركاء ىذه الخطوة التي كاف نجاحيا يتطمب عقدا اجتماعيا وسياس
 .واالجتماعيف لمختمؼ شرائح المجتمع دوف اقصاء ألي طرؼ فيياالقتصاد، السياسييف

ويمتـز الجميع باحتراـ مجموع القواعد والمبادئ األساسية منيا التداوؿ السممي عمى السمطة 
بواسطة انتخابات حرة ونزيية واحتراـ الحريات الفردية والجماعية وحكـ األغمبية مع احتراـ 

 1رأي األقمية.

 ".ي" إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسعمى 40مادتو في   1989 دستورنص        
ال يمكف إنشاء األحزاب السياسية عمى أساس الديف و المغة أو العرؽ أو انو  كما نص عمى

                                                             
 .224الجزائر:،دار المعرفة ، د س ف(، ص.)،الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين رابح لونسي، - 1
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مة في لكف ورغـ ىذه الشروط لـ تتقيد بيا الحكو  ،1نس أو عمى أساس نقابي أو إقميمي"الج
برز عمى و سرعاف ما  .تقدمت بطمب التأسيس ألحزاب التيلإعطاء االعتماد و التصريح 

 البمديات ىير إلجراء انتخابات عمى مستو و تـ التحض .حزبا30السياسية أكثر مف الساحة 
مستوى الوطني، بدت الجزائر وكأنيا أكثر الدوؿ تحررا و تعددية و حماسة لمدفاع الوعمى 

 .2عف الديمقراطية في العالـ العربي

سجمت فوزا ساحقا لمجبية اإلسالمية 1990جرت أولى االنتخابات المحمية في جواف 
والية  32و . 55.35بنسبة  1541مجموعف بمدية م 853 ىعم تحصمت فيو لقإنقاذ
 .66.66بنسبة 

 14و 31.51بمدية بنسبة  487ى ظير حزب جبية التحرير الوطني عمفي حيف 
 29.16.3والية بنسبة 

حيف 1991ديسبمر 26ة األولى مف االنتخابات التشريعية في ور الد نظمت بعد ذلؾ
جبية التحرير الوطني  و 81,38مقعدا بنسبة  188قإنقاذ لنالت الجبية اإلسالمية 

 6.9.4مقعدا بنسبة 16حصدت 

غير المتوقع لدى الحكومة التي لـ تكف مستعدة الجاح األزمة ىو النمنطمؽ كتف 
وضع النظاـ ب قابمو FISوت مساند ؿ مالييف ص 3الذي حصد  ،وؿ ىذا الفوزلمرضوخ وقب

 .5سيناريو يفضي إلى إلغاء الدور الثاني وىذا ما كاف 

إصدار مرسـو رئاسي يقضي  1992جانفي  4أماـ ىذا الوضع لجأ النظاـ في 
جانفي  11في  "الشادلي"الرئيس  استقالةبتعميؽ سمطات المجمس الشعبي الوطني وأعقبو 

                                                             
، الصادر 40ـ.، 9ع.، الجريدة الرسمية، 1989فيفري  23، المؤرخ في 1999، دستور ج.ج.د.ش، رئاسة الجميورية- 1

 .1989مارس 1في 
 .3ص.،مرجع سابق الذكر،  تممساني  -2

.43.ص .، الذكر ،مرجع سابقتاممت - 3 
 .12(، ص.1999ب.ب.ف: ب.د.ف،، )التعددية السياسية  في الجزائر الواقع واألفاق، عنصر العياشي -4
.  (، ص1997دار األمة،  ف: ب. .ب، ) أبعاد األزمة في الجزائر، المنطمقات، االنعكاسات، النتائج حسف بركة، -5

62. 
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، وتـ إنشاء المجمس األعمى لمدولة إلدارة شؤوف مؤسساتيفوجدت البالد في فراغ  .1992
 .1االنتقاليةالدولة في ىذه المرحمة 

التحوؿ الديمقراطي  ؿ تجربة لمتعددية في الجزائر وعرؼوبيذا الفعؿ تـ إجياض أو 
 .هعكست رفض النظاـ ألي تغيير خارج أسوار  ءانطالقو عوجا

ية سمطة فعم ،ظاـ ووجود ىيكمية مزدوجةخؿ الناوجود تفاعالت دعياف آنذاؾ وبرز لم
 ،ي الجيش وحمفائيـ وأصحاب المصالحّ وخفية يقبض عمييا بعض مف القيادات السامية ف

 2وشكمية ظاىرية في يد مدنييف ميمتيـ تسيير البالد في إطار ما تحدده السمطة األولى.

فقادة المؤسسة العسكرية ظير  ،الرئيس استبعادأو  اختيارالء مف يقروف في جعؿ ىؤ 
القائـ عمى االستئصاؿ  يمسعى األمنلم انتياجياض قانوف الطوارئ وكذا ثقميا خاصة مع فر 

ىذه القرارات التي زادت مف حدة األزمة األمنية مف .كآلية لحؿ األزمة األمنية ورفضيا لمحوار
تورية لتسيير البالد شرعية دس جية وفقداف النظاـ السياسي بسمطاتو الثالث كمؤسسات ذات

و الدولة لشرعيتيا الدستورية  ما أثر عمى فقداف مؤسسات .عميو الدستوروفؽ ما ينص 
 أزمة عالقة بيف الدولة والمجتمع. ؽاانبث

ىذا الوضع جعؿ مف الشعب يبتعد عف الحياة السياسية كمواطف وانعدمت قنوات 
سياسي رغـ أنو مف  فعرفت البالد إنغالؽ .يمجتمع المدنالتي تمثميا األحزاب وال االتصاؿ

القرار و  اذخات الثالث لكف بدوف حرية في إتسمطالناحية الشكمية كاف ىناؾ وجود لم
العمؿ عمى  ةما فرض عمى النظاـ وخاصة عمى مستوى رئاسة الدول .السياسات إلدارة البالد

وترجيح الكفة لصالحو واستبعاد النخبة العسكرية عف العمؿ  شرعيتو ومشروعيتو استعادة
 السياسي.

 

                                                             
 .3، ص.الذكر مرجع سابقتممساني،  - 1
، المجمة العربية لمعموم السياسيةمحمد بوضياؼ، "النظاـ السياسي الجزائري في ظؿ خيار المصالحة الوطنية"، - 2

 .10ص.
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 األزمة األمنية: و االنتخابيالمسار  قفو /2

في  حؿ حزب الجبية اإلسالمية لقإنقاذو  1992 سنة االنتخابيبعد وقؼ المسار 
فالفعؿ  .إتجيت ىذه األخيرة إلى بمورة أسموب جديد لمتعامؿ مع السمطات.1992فيفري 

ا لمتحوؿ الء مبرر الحكومة ضدىـ أعطت ليؤ  ااتخذتيو اإلجراءات القمعية التي  ىدستور الاّل 
وسمحت ليـ لعب دور الضحية خاصة أماـ المجتمع العالمي الذي  ،نحو العمؿ المسمح

 1تعاطؼ معيـ وىو ما زاد مف تأـز الوضع.

مف مختمؼ األطياؼ  ،وال تحصي  ظيرت عمى الساحة جماعات متطرفة ال تعد
  ،FISالعصياف في بداياتيا مف خالؿ مؤيدي  ي معظـ خريطة البالد متخذة أسموبومنتشرة ف

مرددة شعارات مناىضة لمنظاـ " ال ميثاؽ ال دستور قاؿ اهلل قاؿ الرسوؿ" وكذا " ال إلو إال 
 2نموت وعمييا نمقى اهلل".عمييا اهلل عمييا نحيا و 

لظيور ما  االنطالقةلديو صمة مع النظاـ و كانت جيادىا ضد كؿ مف  وأعمنت
مف بابيا الواسع وأصبحت لغة السالح ىي فدخمت البالد الفتنة  ،اعات اإلرىابيةيسمى الجم

 السائدة.

حصيمة العنؼ المسمح تعكس مدى شدة األزمة وثقميا وأنيا عشرية زعزعت وقد كانت 
. فقد قدـ رئيس الحكومة أحمد أويحي أرقاما رسمية لضحايا استقرار البالد داخميا وخارجيا

جريحا  21137ضحية و 26536أحصى فييا  1997إلى ديسمبر  1992اإلرىاب منذ 
 عممية تخريب. 3855و

شيدت الجزائر تصعيدا خطيرا في أعماؿ العنؼ  1998وبداية  1997وفي نياية 
ىرة المجازر الجماعية التي حيث ظير شكؿ جديد مف أشكاؿ اإلرىاب والمتمثؿ في ظا

 3استيدفت قرى بأكمميا وأىـ المجازر نجد:
                                                             

  :في الموقع"المصالحة"، -1
http://thessis-univ-biskra.dz ,( 07/04/2018,14 :05). 

 .01ص.  ،الذكر مرجع سابقعنصر ،  -2
 89-85 ص.،  الذكر مرجع سابقلمطاعى،  -3
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  ضحية. 200خمفت  1997أوت  28مجزرة الريس في 
  ضحية. 400خمفت  1997مجزرة بف طمحة سبتمبر 
  ضحية. 131خمفت  1998مجزرة سيدي حماد جانفي 

ضحية  1653ما يقارب  1997إلى  1993التي بمغت ما بيف  االغتصابعمميات و 
ما يربوا  1996و 1993التي طالت الصحفييف ما بيف  االتيبمغت عدد االغت و .اغتصاب

 صحفي. 58

لبعض القادة العسكريف بضموعيـ في أعماؿ العنؼ ايف  توجيو اتيامات ىاضافة ال
العممية التي عرفت استنكار دولي جعمت 1997سبتمبر23_22كانت مجزرة بف طمحة في 

مف  ت ىذه المجزرة أكثر ففقد خم؟ الرأي العاـ الدولي يتساءؿ عف مف يقتؿ مف في الجزائر
أمياؿ عف  رغـ أنيـ ال يبعدوف االّ  .قتيؿ حسب الشيود دوف أي تدخؿ مف األمف 400

 .1المنطقة

بدأت الشكوؾ حوؿ تورط الدولة في األعماؿ اإلرىابية فقد كاف سؤاؿ مف يقتؿ  لذا
يف و مف؟يعبر عف ىوؿ الموت الذي اندلع في البالد وكانت السمطات الرسمية تتيـ اإلسالم

ح الصحفي )جوف باتيستريفوار( الفرنسي انو وقد صرّ .ابرات خاآلخروف يتيموف الجيش و الم
تحقؽ مف عدة ال ىالمثقفيف ولدة لمصحفييف و اغتياالت كثير  عرفت الجزائر1993في عاـ 

 .2ىي المسؤولة عف ذلؾ االستخباراتحاالت ثبت أف أجيزة 

ؼ عشرات األال ؼيقأزمة أمنية بتو  ت السمطة مباشرة بعد دخوؿ الدولة فيمموقد ع
ف العمؿ و واختطاؼ بعضيـ مف منازليـ أو أماك FIS مف الجزائرييف المتعاطفيف مف

، مرباحمحمد بوضياؼ، قاصد تياالت شخصيات سياسية مثؿ االغتياالت، وطالت االغ

                                                             
 :الموقع في"، بف طمحة عشروف عاما بعد المجزرة "-1

 www..webdoc.France24.com/ALGERIE,(01/05/2018,23:18). 
 :الموقع في،  ء"شيادة عمى العشرية السودا "الحرب القذرة-2

 (06/05/2018,21:14).  www.aljzera.nethttp:// 
 

http://www.aljzera.net/
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 -األميف العاـ االتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف-الجنراؿ سعدي فضيؿ، عبد الحؽ حمودة 
 .1الءة العسكرية في تورطيـ في مقتؿ ىؤ النخب ىآنذاؾ وقد اتيمت أطراؼ تنتمي إل

الشكوؾ تحوـ  بدأتفقد  ،شرعية النظاـ الحاكـ آنذاؾ ىىذه الوضعية خطر عم تمثم
حولو بتورطو في الحالة التي وصمت إليو البالد و ىذا الموقؼ السمبي اتجاىو أصبح ييدد 

البالد وأي مساس  في ىي مؤسسات لحفظ األمف رألف األمف والعسك ،وجوده وبقاءه
 .بمصداقيتيا ىو مساس بالسمطة مباشرة 

ستقرار السياسي و اإلخالؿ باألمف والتي ال افت حالة مف القّإ خم كؿ ىذه االحداث 
خوؼ وىوس  ابقتاضي تعيش في داخؿ كؿ شخص فقد ورغـ كونيا مف الم،تزاؿ لحد اليـو 

األولوية  التي سعى  احتواءىاوس الخطر وكاف اقؿ مواطف، ىذه الوضعية التي دقت نلدى ك
 النظاـ لموصوؿ إليو بمختمؼ اآلليات.

 :االنتخابي العزوف/3

وطف عمي المشاركة مت اإلصالحات التي عرفتيا الجزائر في أواخر الثمانيات الحفز 
بأنيا مف 1991نتخابات إذا اعتبرت ا،خاصة مع تبني نظاـ التعددية السياسية  ،السياسية

 ىلتمس فييا معنو مرحمة ا مشاركةات شفافية و نزاىة و استقطابا لمأكثر االنتخاب
جياض عمالديمقراطية، لكف و مع وقؼ المسار  مية التحوؿ الديمقراطي خمفت االنتخابي وا 

طنيف خاصة بعد تجربة االنتخابات التشريعية اة السياسية عند المو يو السمب ةمباالالالّ  ةثقاف
 2و التي عرفت نسبة مقاطعة كبيرة.2002

 ىوىي ادن1997في جواف  %65,49مقابؿ %46,09بمغت نسبة المشاركة فييا 
 .نسبة عربية ىمعمنة منذ استقالؿ البالد، وادن نسبة

                                                             
 ،1999-1958في أصل المأساة الجزائرية، شيادة في حرب فرنسا الحاكم في الجزائر  عبد الحميد براىميمي، -1
 .242-241(، ص.2001مركز دراسات الوحدة العربية،  :لبناف(
:كمية العمـو جامعة وىراف )، غير منشورة ماجستيررسالة  "،السموؾ االنتخابي عند الشباب في الجزائر "يحيا بف يمينة، -2

.103 .ص،  (2013/2014قسـ عمـ االجتماع، االنسانية و االجتماعية ،  
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ففي والية تيزي وزو 1مف المقاطعةحد قريب نسبة المشاركة في منطقة القبائؿ  بمغت
بؿ أكثر مف ىذا أقدمت  .في والية البويرة% 9.33في بجاية و % 8.24، %1,84وصمت 
الذي تعرض لو سكاف  خمفية القمع ىاالقتراع عممراكز  التصويت و تخريبمنع  ىمىيئات ع

 .20012المنطقة في أحداث الربيع األسود 

مميوف ناخب بحيث  8مف كثر مقاطعة أل 2004الرئاسية ؿ نتخاباتاالكما لوحظ في 
 .3مالييف فقط 10مميوف ناخب 18صؿ أشارؾ مف 

مزاج عاـ سائد في جميع الواليات  موف آنذاؾ أف المقاطعة تحولت الىالمحم ىورأ
و مف األسباب الكامنة  .بعد أف كانت منطقة القبائؿ وحدىا المعروفة  بالمقاطعة ،الجزائرية

ر خاصة بأف صوتيـ ليس لو وزف وقد يزوّ  ،الناخبيف ىىو شعور عاـ لد ،وراء ىذا العزوؼ
ة و يعخمؽ نوع مف القط ىذا ما .خرج الناخبوف بكثافة لكنيا ألغيتأيف 1992تجربة أف 

انعداـ الثقة بيف الشعب و النظاـ السياسي.باإلضافة كذلؾ إلى أف البرلماف ليس لو أي وزف 
 .4مواطفلمفي البناء المؤسساتي أو صفة التمثيمية 

 الصعيد الدولي: ىتراجع مكانة الجزائر عم/ 4

 الجزائر دولة سباقة ورائدة في خوض غمار الحرب مع اإلرىاب حيث عرفت تعتبر
بعد ما كانت  |،دولية مفروضةقابمو تجاىؿ دولي وعزلة  .مني في تاريخياأكبر تحدي أ

                                                             
 ، ع خاصدفاتر السياسة والقانون"، 2007-1999، "االنتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر بمعور ىمصطف-1

 .173(، ص.2011)أفريؿ 
 : الموقع "،  فيعثماف لجباني، "منطقة القبائؿ تمرد إنتخابي مستمر في الجزائر-2

http://www.alaraby.co.uk/politics.(06/05/2018,21:17). 
                                                         :الموقع في "،إنتخابات الرئاسة في الجزائر" عصاـ بف شيخ،-3

          http://democray.ahram.Org,(27/05/2018,09/45) .                
  .:الموقع في ،" وصفة رسمية لمواجية العزوؼ في اإلنتخابات بالجزائر"-4

(13/05/2018,12:10)                                       http://imahnic.info/node 
 
 

http://democray.ahram.org,(27/05/2018,09/45)
http://imahnic.info/node
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لدوؿ اتخذت موقؼ التماطؿ و فأغمب ا.1الدوليالدبموماسية الجزائرية فاعمة داخؿ المجتمع 
وجيييا لمنظاـ مف الطرؼ الدوؿ ناىيؾ عف االتيامات التي تـ ت .ؿ في تقديـ المساعدةذالتخا
 ربية بعد تدخؿ الجيش في توفيؽ المسار االنتخابي.الغ

 .مة بتصدير اإلرىابتتخبط في أزمة دموية لوحدىا متيوضعت الجزائر في بؤرة 
خاصة بعد قياـ بعض العمميات اإلرىابية عمي األراضي المجاورة كقضية مقاطعة لرحالت 
والمطارات الجزائرية و حادثة الطيراف الفرنسي آنذاؾ مما تسبب في غمؽ الحدود الجزائرية 

 2المغربية.

حتي أف الدولة  .العزؿ ىيف فمف جية اإلرىاب و مف جية أخر عانت الجزائر األمرّ 
ى ر الدولي عمعميو بسبب الحظع الحصوؿ ت تعاني مف ضعؼ التسميح ولـ تستطآنذاؾ كان

بحجة الوضع الداخمي المتدىور ورفض معظـ الدوؿ العربية تقديـ  ،ليابيع األسمحة 
 .3مساعدات بسبب موقؼ الجزائر آنذاؾ مف حرب الخميج و الصحراء الغربية 

ما  .ورةظجزائرية توضع في خانة الدوؿ المحال ةىذه الوضعية التي جعمت مف الدول
ودقت باب و غيرىا فرضت ىذه األس .عمى مكانتيا عمى الصعيد الدولي والعربي ىاثر 

حة الخطر بضرورة إيجاد حؿ لموضعية المزرية التي تعيش فييا البالد وكانت المصال ناقوس
 الذي يبيض ممؼ الجزائر دوليا. الوطنية ىي الحؿ الوحيد

 (:2001أحداث منطقة القبائل )أفريل /5

وأماـ إطارات الدولة قدـ رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة  2006افريؿ 26في 
العريضة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي و دوف سابؽ إنذار انفجرت مدينة تيزي وزو بشكؿ 

                                                             
 :في الموقع ،"تأثير اإلرهاب على عالقة الجزائر بدول الجوار"- 1

http:// 1doc.univ-sben.dz.  (13/05/2018,12 :15). 
 في"،، "ماهي االستراتيجية االمنية االقليمية التي انتهجتها الجزائر للقضاء على اإلرهاب؟ ميلودة غرابي -2 

 الموقع:

http :www.n.ahwar.org. (14/05/2018),(15 :05). 
 :الموقع في ،"الجزائر أثناء العشرية" - 3

http//www.arab-army.com (28/05/2018),(23:20). 
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في  "قرباح وقد كاف رد الفعؿ ىذا بعد مقتؿ الشاب "ماسينسا.1يثير الدىشة
الربيع  "دخمت في موجة احتجاجية سميت حركة .يد قوات الدرؾ الوطني ىعم2001افريؿ28

 .2"األسود

 فالدركيمنطقة القبائؿ و معاقبة نيؼ جدا إخالء الدرؾ للقد طالب المحتجوف بشكؿ ع
بعادىا بدوف استفتاء وبدوف بكؿ أ .ف في األحداث و تمبية المطالب األمازيغيةببيالمتس
عمى رموز الدولة واألشخاص  عتداءاالتخريب و الموجة مف وقد عصفت بالمنطقة  .شروط

 .توالممتمكا

األقؿ  ىعمرئيس عمى أنو شخص غير مرغوب فيو أو وكؿ ذلؾ قصد إيصاؿ رسالة لم
 .3النفطي يعفيما يتعمؽ بتوجيو الر  إجباره عمى مراجعة سياستو

غ مقتؿ وسقوط عدد مف الضحايا بم ىإل ىىذه المظاىرات بقمع شديد أدقوبمت 
 .4تشمؿ منطقة القبائؿ الكبرىل المظاىراتخاصة مع توسع 123

مراحؿ  ىلكف ومع بداية أول .ما قبؿ االستقالؿ ىتعود إلقديمة و المسألة البربرية 
قصاء لميوية والمغة االمازيغية التي انتيجيا النظاـ السياعالت بدأت  .سيريب في الجزائر وا 
خذ أ 1980و في عاـ .المغوية السمطة حوؿ المسألةو  مازيغيةاأل ةالمواجيات  بيف دعا ىأول

 1995_1994مميزا وعمنيا في شكؿ حركة احتجاجية، تمتيا أحداث  المطمب األمازيغي بعدا
المحتجوف ىذه األحداث الدموية أنشأ  اثر وعمى".مؽ عمييا تسمية "مقاطعة المحفظةطأ

 . اطمبم 15 تضـ طالبيـ التي لخصوىا في الئحةتنسيقية العروش لتعبر عف م

                                                             
، )جامعة الجزائر :كمية العمـو السياسية و  اطروحة دكتوراه غير منشورة، مستقبؿ النظاـ السياسي الجزائريبوضياؼ،  - 1

  .273ص. (،2008االعالـ ،قسـ العمـو السياسية، 
(، 2014، 2ط.مركز دراسات الوحدة العربية، :) لبناف،في الوطن العربي الحركات اإلحتجاجيةعمر الشوبكي و آخروف،- 2

 .322ص.
 .13، ص. مرجع سابق الذكرمحمد بوضياؼ،  -3
 
  : الموقع في "، الحركة األمازيغية الجزائرية" - 4

,(14/06/2018,19 :40)   .                   news.net http://www.afrigtene 

http://www.afrigtene/
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ألوضاع جعمت الحكومة في موقؼ حرج تطمب منيا اتخاذ إجراءات تعجيمية ىذه ا
البالد، لذلؾ  لالستجابة لممطالب خاصة مع بروز حركات إحتجاجية أخرى في باقي مناطؽ

 .الوضع في المنطقة ةلحة الوطنية المخرج الوحيد لتيدئة المصاكانت سياس

 المناخ المالئم لالستثمار: وغياب انييار االقتصاد الوطني/6

شبو  انييار 2002-1992 سنوات فعرؼ االقتصاد الجزائري في الفترة الممتدة ما بي
سواء في المنشآت القاعدية  ،التي انتيجتيا المنظمات اإلرىابية يةة التخريبمسياسلكمي نتيجة 

واالقتصادية وفي تعطيؿ اإلنتاج مما سبب في رفع نسب التضخـ والبطالة. وقدرت الخسائر 
 . دوالرمميار  22.4ب  2000-1999المادية ما بيف 

خسرت ما  2006-1990في فترة ما بيف  يالجزائر  قرير دولي أف االقتصادت وأفاد
مشيرا إلى أف ،مواجية اإلرىاب ي عاشتيا البالد في األزمة الت بسبب دوالر مميار60يقرب 

 النفقات المالية لتمويؿ برامج  النشاط االقتصادي و أيضا عمى الرقـ يشمؿ الخسائر المباشرة 
 1السياسات األمنية لمحكومة.

ت واألسمحة المصنعة بمغت خالؿ كما أشار التقرير إلى أف واردات الجزائر مف اآلليا
 . ار دوالرممي 4.1المدة  هىذ

في  الجزائرباألجنبية  اتتزايد النشاط اإلرىابي إلى خفض نسبة االستثمار  ىكما أد
رغـ توجو الدولة آنذاؾ ،مف إجمالي الناتج المحمي  0.76ىذه المرحمة فمـ تتعدى نسبتو 

 2إلى اقتصاد السوؽ و تبنييا لمجموعة مف القوانيف التي تشجع عمى اإلستثمار.

ة االجتماعية لممواطف مباشرة عمى الحيا تالمزرية لالقتصاد الوطني أثر ىذه الوضعية 
 مف السكاف في %40أكثر مف إلى أف  2005-2002المتحدة سنة  تقرير األمـأشار  إذ

                                                             
 :في الموقع،  مميار دوالر" 60عبد النور بوخمخـ، "التقرير الدولي، األزمة األمنية كمفت الجزائر  -1

http:// www.org.echorkonline.opex,(25/05/2018,14:35). 
 .27(، ص.2015  ، )جانفيمجمة التمويل والتنميةبانديو  وآخروف، "تكمفة اإلرىاب"،  سوبيايو- 2
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 .20051_1990الجزائر في دائرة الفقر، وأف حوالي مميوف جزائر فقدوا مناصب عمميـ منذ 

الى إضافة  دوالر مميار 33_21بيف ما2005_1990 وبمغت المديونية الخارجية مف
 الدينار وارتفاع نسبة التضخـ . ةتراجع قيم

عمى  ىذه الحالة المزرية التي ألقت بظالليا عمى الحالة االجتماعية أجبرت النظاـ 
التحتية  ىالبن خاصة و أف كمما أعادت الدولة بناء ،محد مف الوضعيةلاتخاذ التدابير الالزمة 
وبالتالي  كاف الحؿ الوحيد ىو وضع حد أو التقميؿ  مف العنؼ حتى  .تعرضت إلى التخريب

التي مف  ةفكانت المصالحة الوطنية السياس يتسنى ليا الشروع في مرحمة البناء والتنمية
 يؽ نحو إعادة بناء اقتصاد وطني. خالليا يفتح الطر 

وداء أدخمت البالد في الركود عمى مختمؼ تيا العشرية السخمفإف أعماؿ العنؼ التي 
 إلى زيادة ىاألمر الذي أد، األمنيتالؿ خد خمقت عدـ االستقرار سياسي واالاألصعدة فق

ما  .محاولة بناء االقتصاد الذي يعاد تخريبواالقتصادية وضياع المميارات في األزمة  حدة
كعامؿ أساسي لجذب رؤوس  االستقراركوف ىذا األخير يتطمب  االستثماراتأثر عمى جو 

 ضخ االقتصاد لمتخفيؼ مف األزمة. جؿ أاألمواؿ التي تحتاجيا البالد مف 

 برنامج المصالحة الوطنية:مضمون وتدابير :المطمب الثاني

إرىابي وتسميـ  6500رغـ النجاح الذي حققو قانوف الوئاـ المدني في جذب أكثر مف
فيا إلقناع جميع التنظيمات اإلرىابية بوقؼ مسمسؿ أنفسيـ إلى العدالة إال أف ذلؾ لـ يكف كا

أفة وىو ما تـ التطرؽ ر ىذا ما تطمب دعمو بقانوف أخر أكثر شمولية و .العنؼ واستعادة السمـ
مف خالؿ اإلعالف  2004إليو بمجرد فوز بوتفميقة مرة أخرى في االنتخابات الرئاسية لعاـ 

 2005أفريؿ7في خطاب ألقاه في  ،الوطنيةالعمني وألوؿ مرة عف تبني برنامج المصالحة 
بمناسبة مرور سنة عمى واليتو الثانية، حيث أكد عف عزمو في تعزيز وتدعيـ السمـ والسعي 

                                                             
 :الموقع في، سيؼ الديف شوبة، "الخمفيتاف  السوسيو اقتصادية لظاىرة اإلرىاب في الجزائر" -1

(25/05/2018,14:30). http://www.aranthropos.com. . 
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وقاؿ أنو لف يستفتي الشعب الجزائري حوؿ المسألة إال إذا .لحة الوطنية الشاممة اإلى المص
 . 1تأكد مف أنو سينتقؿ إلى طي األزمة بالكامؿ

حويؿ فكرة مشروع المصالحة الوطنية إلى حقيقة بدأت التحضيرات لذلؾ ومف أجؿ ت
جمع  .عبر قياـ وزارة التضامف الوطني بتنظيـ مخيمات صيفية في مختمؼ أنحاء الجزائر

إضافة إلى قياـ الرئيس بجوالت ميدانية  .كال مف أبناء ضحايا اإلرىاب وأبناء اإلرىابييف
السمـ أعمف عف تنظيـ استفتاء حوؿ مشروع ميثاؽ  وتجمعا  54منت في إطارىا قرابة تض

 .2005سبتمبر29 بتاريخوالمصالحة الوطنية 

 مضمون وتدابير ميثاق السمم والمصالحة الوطنية: المطمب الثاني:

بطولة وسمسمة النضاالت عف يباجة تحدث فييا د المصالحة الوطنيةبرنامج  فتضمّ 
في  مصدر قوتوك هواعتبر  .المراحؿ التاريخيةالتي خاضيا الشعب الجزائري عبر مختمؼ 

أف االنحراؼ الذي حصؿ بمسار  كما اعتبروأخالقو.  ووحدتو واعتصاـ ىذا الشعب بقيم
لى تعزير السمـ واألمف البد صؿ نيائيا إن، وحتى يائر سيتـ تجاوزه بفضؿ إصرار شعبالجزا
الجروح  ؿالوطنية ألنو ال سبيؿ إلى اندما قصد تحقيؽ المصالحة ،ض مسعى جديدخو مف 

 .2يا المأساة  الوطنية مف دوف المصالحة الوطنيةتالتي خمف

 وقد تمثمت تدابير ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية فيمايمي:

 السمم: تبابمية إلى استلراا اإلجراءات/1

 باب السمـ والتي تـ شرحيا فيما يمي:تضمنت االجراءات الرامية الي استت

 الدعوى العمومية(. انقضاءبطاؿ المتابعات القضائية ) إ-

 .العفو-                  

                                                             
 .88، ص.الذكر مرجع سابقبوش ، كر -1
 لالستفتاء خبة، يتضمف استدعاء الييئة النا2005أوت  14المؤرخ  في  278-05ج.ج.د.ش، مرسـو رئاسي رقـ -2

 .3.، ص2005أوت  15، الصادر في 55ع.، الجريدة الرسمية، 2005سبتمبر  29المتعمؽ بالمصالحة الوطنية يـو 
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 استبداؿ العقوبات وتخفيضيا.-     

 1: خص بو الفئات التالية:إبطال المتابعات القضائية -أ

 الفترة المخصصة انقضاءالمسمحيف الذيف سمموا أنفسيـ لمسمطات المختصة بعد  -
 .2000جانفي  13عتبارا مف المتوبة في إطار الوئاـ المدني 

 .جميع األفراد الذيف يكفوف عف نشاطيـ المسمح ويسمموف ما لدييـ مف سالح -
 المطموبيف أو المحكـو عمييـ غيابيا. في الخارج يفالسياسي ئيفجالال -
 أنفسيـ. ارىاب الذيف سممو في شبكات دعـ اإل المنطويفألفراد ا -
 .فعمييـ غيابيا المقيميف داخؿ الوطأو المحكـو  المطموبيف -

ومستعممي  تلمحرما نتيكيفبوا المجازر الجماعية والمتثني مف ىذا اإلجراء مرتكيسو 
 المتفجرات في األماكف العمومية.

 يستفيد مف العفو: :العفو -ب

أفعاؿ داعمة  سبب ارتكابيـ أو مشاركتيـ في إرتكابباألفراد المحكـو عمييـ نيائيا  -
 .2لقإرىاب

 أعماؿ عنؼ. اقترافيـديف رىف الحبس عقابا عمى وجو األفراد المحكـو عمييـ الم -

بير األشخاص الذيف ارتكبوا المجازر الجماعية أو استعمموا يستثنى مف ىذا التد
 المتفجرات في األماكف العمومية.

 استبدال العقوبات وتخفيضيا: ج_

 بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو وحددىـ في:يستفيد منو الغير معنييف 

                                                             

: الموقع في، "قراءة في مشروع السمـ والمصالحة الجزائري "صديؽ،أو فوزي  -1  
www.aljazer.net/knoule.dgegate.(06/04/2018,21 :40). 

 .5.، ص16ـ. بق الذكرامرجع س ،الوطنية والمصالحة السمـ قانوف بتنفيذ ،يتعمؽ01-06رقـ  االمر-2
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األشخاص المحكـو عمييـ نيائيا بسبب ارتكابيـ أو مشاركتيـ في ارتكاب افعاؿ  -
المنصوص عمييـ  وكذا األشخاص محؿ البحث 2ة المنصوص  عمييا في الماد

عية أو زر الجماالء الذيف ارتكبوا أو شاركوا في المجا. وىـ ىؤ 21كذلؾ في المادة 
 .2أو استعماؿ المتفجرات في األماكف العمومية تانتياؾ الحرما

 :المصالحة الوطنية زمية إلى تعزيالرااإلجراءات /2

المصالحة الوطنية والتي  زإلى تعزي الراميةلث مف الميثاؽ باإلجراءات د الثابنجاء ال
األفراد مستفيديف مف الوئاـ المدني وكذا شمؿ كؿ مف ال .01-06 االمرتـ التفصيؿ فييا في 
اية مف تكرار المأساة إضافة إلى إجراءات الوق .اتخذتيا الدولة بإجراءاتالذيف عوقبوا إداريا 

 يمي: رحيا فيماشسنالتي  الوطنية 

 رفع المضايقات عمى المستفيديف مف سياسية الوئاـ المدني: -

القائمة في حؽ األشخاص الذيف مف خالؿ " إلغاء إجراءات الحرماف مف الحقوؽ 
فمف خالؿ ىذه المادة   21استفادوا مف أحكاـ القانوف المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني" المادة 

 سة حقوقيـ المدنية.ستفيديف مف القانوف الحؽ في ممار الء المأصبح ليؤ 

 .الءيا ىؤ كما تـ اتخاذ كافة اإلجراءات مف أجؿ رفع العوائؽ اإلدارية التي يواجي

 جراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية:ا/3

يف ذوكذا حظر النشاط السياسي عمى ال يفوذلؾ مف خالؿ منع استغالؿ الدّ 
 صموف مف مسؤوليتيـ.نشاركوا في األعماؿ اإلرىابية ويت

 : إجراءات التكفل بضحايا المأساة الوطنية/4

ميثاؽ المصالحة الوطنية بأمور جديدة مقارنة بقانوف الوئاـ المدني أىميا ما  جاء
تعمؽ بمصطمح ضحايا المأساة الوطنية عوض مصطمح " ضحايا اإلرىاب". فمصطمح 
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 االستفادةحؽ  ومنح ليا ،يشمؿ كافة ضحايا العشرية السوداءضحايا المأساة الوطنية واسع 
إلى وطنية المعنية بالنظاـ التعويض ضحايا المأساة ال الميثاؽ سـوق .التعويضيمف النظاـ 

 الفئات التالية:

 .عائالت المفقوديف-

 .ضحايا الجماعات اإلرىابية المسمحة-

 .عائالت اإلرىابييف المحرومة-

 .ضحايا الفصؿ اإلداري مف العمؿ بسبب األفعاؿ المتصمة بالمأساة الوطنية -

 ف لوزارة الدفاع الوطني.نتسبيف الميمدنيالوطني مف العسكريف والضحايا الواجب -

 .1فترة األزمة األمنية االغتصابالنساء ضحايا -

 :الءالتدابير التي اتخذت لمتكفؿ بيؤ  وفيما يمي شرح الىـ

 :صولين من أعماليمفالتدابير الخاصة بفئة الم-أ

لممواطنيف المتورطيف في اإلرىاب والذيف تعرضوا  االجتماعيةوذلؾ بتسوية الوضعية 
وتمثمت تدابير  اقترفوهقررتيا الدولة عقابا ليـ عما  ،مف العمؿلمتسريح ءات إدارية راجإل

 اإلستفادة مف المشروع في:

 الحؽ في إعادة ادماجيـ في عالـ الشغؿ. -
 الدولة. وعمى تعويض تدفع االقتضاءصوؿ عند الح -

 :بممف المفقودينإجراءات التكفل  -ب

أىـ المسائؿ التي شكمت تحديا لنجاح و  مشكمة ممؼ المفقوديف مف أعقد عتبرت
عمى التكفؿ بيـ  كونيا تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف لذا حرصت الدولة ،المصالحة الوطنية
عطائيـ أولوية يعتبر ضحية  "أنو : 01-06مف قانوف  27حيث جاء في المادة  .في ذلؾ وا 
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لشخص الذي يصرح بفقدانو في الظرؼ الخاص الذي نجـ عف المأساة المأساة الوطنية ا
 .1الوطنية..."

حؽ في التعويض الؾ مف زة ذوبيـ نيائيا حكـ بوفاة اليالمف بعد حيا الءويستفيد ىؤ 
 .2الدولة وتدفع

 إجراءات التكفل بأسر اإلرىابيين:  ج/

التماسؾ الوطني تـ إدراج فئة أسر  يزؼ القضاء عمى عوامؿ اإلقصاء وتعز بيد
-06مف األمر  406اإلرىاب عمى أنيا مف ضحايا المأساة الوطنية حيث جاء في المادة 

أفراد األسر التي ابتميت بضموع أحد أقاربيا في األفعاؿ  اعتبارال يجوز  "عمى أنو : 01
ـ بأي شكؿ مف اإلرىابييف فاعميف أصمييف أو مساىميف أو محرضيف أو شركاء أو معاقبتي

المسؤوؿ الوحيد عف أفعالو أماـ  باعتبارهاألشكاؿ بسبب أعماؿ فردية قاـ بيا أحد أقاربيـ 
 القانوف".

تمييز في حؽ أفراد أسر اإلرىابييف الوأقر عمى أنو يعاقب كؿ مف يمارس سموؾ 
 دج إلى10.000مف تبمغ غرامة مالية و سنوات،  3أشير إلى  6مابيف  حو الحبس لمدة تتراب

 دج.100.000

 .عانات التي تمنحيا الدولةاإلء مف ؤالويستفيد ى

 إجراءات التكفل بصناع النجدة: )العسكرين(: -د

فئة الوطني الشعبي ومصالح األمف ضمف ميثاؽ المصالحة الوطنية أفراد الجيش  شمؿ
 ضحايا المأساة الوطنية وألح عمى ضرورة تقدير تضحياتيـ.

اليجوز الشروع في أي متابعة " 45بحيث جاء في المادةالء س بيؤ وقد منعت أي مسا
الكيا بسبب أعماؿ نفذت مف أجؿ سفي حؽ أفراد قوى الدفاع واألمف لمجميورية بجميع أ

                                                             
، ) جامعة منتوري: ماجستير غير منشورةرسالة خالد، "المصالحة الوطنية في ظؿ السياسة الجنائية"، با عبد الرزاؽ - 1

 .101(، ص.2010-2009كمية الحقوؽ ، قسـ الحقوؽ،
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تصة عدـ قبوؿ كؿ إبالغ أو حماية األشخاص والممتمكات...يجب عمى الجية القضائية المخ
يصرح أو يكتب ما يمس  كما تـ فرض عقوبة بالحبس وغرامات مالية لكؿ مف شكوى".

 مؤسسات الدولة أو كرامة أعوانيا.بجراح المأساة الوطنية أو ب

إلى العودة  ىفي الجزائر كانت الطريؽ الذي أد أف المصالحة الوطنيةال شؾ      
خراج البالد امكنت مف توقد  ،ضييا ات اإلستراتجية التي ال يمكف تغاإلى األمف ومف الخيار 
وضعت فييا بعدما اعتبرت مف الدوؿ المصدرة لقإرىاب، فالمصالحة مف القوقعة التي 
ليـ والعودة إلى صفحة الماضي األ يجتمع الجزائري مف خالؿ سعييا لطأعادت شمؿ الم

 رافو لمشروع في عممية بناء الوطف.جميع أط واتحاد حضف الوطف
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 .الوطنية في الجزائر: االنعكاسات العامة لسياسة المصالحة الثالث المبحث

تضمنت المصالحة الوطنية انعكاسات متعددة أثرت عمى الوسط االجتماعي 
ية جميع األطراؼ المعن تمساذ و سمبية اانعكاسات ايجابية  سواء كانت ىذهبالد والسياسي لم

 .بيا فاعميف كانوا أو متأثريف

 .لبرنامج المصالحة الوطنية  االنعكاسات االيجابية:المطمب االول

 .العودة النسبية لألمن واالستقرار: 1

حيث وحسب  .ظيرت معالـ تحسف الوضع األمني مع بداية تسميـ المسمحيف أنفسيـ
آالؼ مسمح  10سنوات مف إصدار الميثاؽ حوالي  5ائبيف بعد تاإلحصائيات بمغ عدد ال

 .1حسب تصريحات)فاروؽ قسنطيني(

قتيال  950عمميات اإلرىابية إلى وانخفض عدد القتمى بيف مدنييف وعسكرييف في ال
إلى  2006قتيؿ في الفترة الممتدة ما بيف  700و 600ليصؿ إلى ما بيف  2005في 

 .2 2000آالؼ قتيؿ سنة  8بعدما كاف العدد  2010

وقد أشار "مرواف عزى" في تقييمو لنسبة نجاح نصوص المصالحة الوطنية بأنيا 
، وحسب 90وتخفيض خطر التنظيمات المسمحة بنسبة  يمكنت مف تحسيف الوضع األمن

إنو لـ يعد ينشط بعد تبني الميثاؽ سوى  2008تصريح "يزيد زرىوني" الوزير السابؽ في 
مسمح عمى أكثر تقدير. أما فيما يخص عدد األسمحة  300و 250عددا قميال يتراوح ما بيف 
كبير مف العمميات االرىابية وتـ كذلؾ إحباط عدد ،  3قطعة 6000المسترجعة فقط بمغت 

 والتفجيرات.

 

 

                                                             

.2919-96-16،  ، جريدة المواطنعماد محمد أمين، "خمس سنوات من المصالحة ومكافحة االرهاب تقييم المسار" - 1 
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 إضعاف عمل الجماعات المسمحة والقضاء عمى رؤوسيا:ب/

مما سمح ، استطاعت قوات الجيش واألمف مف محاصرة الزمر اإلرىابية في معاقميا 
لقاء القبض عمييـ، وقد بتحييد العديد مف العناصر اإلرىابية بما في ذلؾ عدد مف األمرا ء وا 

والتمويؿ  اإلسنادلقوات األمف دور في تفكيؾ العشرات مف خاليا  ياالستخباراتعمؿ اللعب 
عدد الجماعات  فقد تراجع.1التي تعد مصدر قوة لقإرىابييف فضال عف وقؼ عمميات التجنيد

 .2جماعات حسب تصريح الجنراؿ)معيزة( المكمؼ بممؼ مكافحة اإلرىاب 6النشطة إلى 

مف أكثر الدوؿ العربية أمنا  2013 عاـ تصنؼ فيىذه المؤشرات جعمت الجزائر 
وسحب اسميا مف الئحة الدوؿ  ،واستقرارا حسب تقرير صدر عف الخارجية البريطانية

المصنفة بػ"الخطيرة امنيا" وصرحت الخارجية البريطانية أف ىذا راجع إلى القدرات العسكرية 
التي تتحمى بيا الجزائر رغـ تواجدىا في مناخ مضطرب مف الناحية األمنية إال أنيا 

 . 3استطاعت أف تحافظ عمى أمنيا واستقرارىا

 وطنية:التكفل بضحايا المأساة الج/

تمكنت المصالحة الوطنية بتضميد الجراح مف خالؿ قرار التكفؿ بضحايا المأساة 
 الوطنية حيث:

 .آالؼ أورو 10وبمغت التعويضات قيمتو  96بمغت نسبة التكفؿ بممؼ المفقوديف  -
وقد صرح الوزير األوؿ عبد الممؾ سالؿ أف الدولة سيرت عمى مرافقة ذوي حقوؽ 

فاتيـ مف خالؿ تسخير الموثقيف إلعداد الفرائض وتقديـ المفقوديف في إعداد مم

                                                             

:في الموقع "،المسار السلمي والنجاح االمني...بوادر نهاية االرهاب في الجزائر "-1  

:http://www.djazaiess.com.(12/08/2018,20 :25). 
 : الموقع في "،أىـ الجماعات االرىابية في الجزائر " توفيؽ المديف، -2

www.altajadud.com. (12/08/2018,20 :30) 
.نفسو المرجع - 3 
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المساعدات القضائية، مضيفا أف ىذه الخطوة نابعة مف إيماف الشعب والعائالت بالقيـ 
 .   1التي جاء بيا الميثاؽ

د تـ وا أنفسيـ فقميف في العمميات المسمحة الذيف سموفيما يخص إعادة إدماج المتورط -
آخريف  3734أصمية فيما تـ تقدير تعويض  عمؿمناصب  فيشخص  1455إدماج 

 .2ممؼ ثـ إبداعيا لمواطنيف خضعوا لمتسريح مف مناصبيـ11395مف بيف 
وبالنسبة لمعائالت التي تورط أحد أفرادىا في اإلرىاب بمغت عدد الممفات التي أودعت  -

 5730 ي منياو ممؼ وس 7479ممؼ قبؿ منيا  13100 لدى السمطات المختصة
 . 3دج يارمم 4.20ؼ مالي قدر بغال

 .استرجاع مكانتيا عمى الساحة الدوليةد/

يا لمميثاؽ إنياء العزلة التي كانت تعاني منيا خالؿ نيؿ تبتمكنت الجزائر مف خال
سنوات العشرية وأصبحت نموذجا دوليا وىذا ما أكده تصريح وزير خارجيتيا )عبد القادر 

الحكـ أتت بثمارىا  انتيجيا الرئيس منذ توليو سدة"المصالحة الوطنية التي :أف مساىؿ( 
ألف الوقت واألحداث التي توالت بعد ىذه التجربة  ،لتجربة الجزائرية مطموبةاوأصبحت بذلؾ 

 . 4أثبتت أف سياسة الدولة كانت صائبة"

في عودة السياسة الخارجية لمبالد إلى الواجية  اكبير  االقرار لعب دور لقد لعب ىذا 
وأصبحت شريكا أساسيا في الحرب ضد اإلرىاب مع عدة دوؿ خاصة مع الواليات المتحدة 

الجوار  دوؿريقيا والسيما في ف، وتعاظـ دورىا في إ2001بربتمس11ت ااألمريكية بعد ىجم

                                                             
  : في الموقع" ، عائالت ذوى حقوؽ المفقوديف مف 96سالؿ الحكومة تكمفت بػ"-1

 

        .,(14/07/2018,18:30) airess.comhttp://www.djaz 
.الذكر مرجع سابق ،محمد أميف - 2 
.نفسو المرجع- 3 

 : الموقع في "،وتفميقة حوؿ الجزائر إلى قمعة لالستقرار"ب-4
http// :www. m.elbilad.net/article,(14/07/2018,18 :35). 
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في الصحراء" وكذا " حوار الناتو فقد تـ ضـ الجزائر إلى" الشراكة المعنية لمكافحة اإلرىاب 
 1المتوسطي".

ي باعتباره بدور الحكومة الديبموماسية الجزائرية في تعزيرىا لمحوار السياس اعترؼوقد 
 .2دة االنقسامات خاصة في الوطف العربيحمف  خفيؼالخطوة األفضؿ لمت

مثؿ فعالية  واإلقميميةمف الفعاليات والممتقيات الدولية  معديديا لنيباإلضافة إلى تب
الذي أثبتت مف خالليا مكانتيا في العالـ العربي  2007صمة الثقافة العربية في الجزائر عا

صورىا وكذا ت ،أبرزت فييا النظرة الجديدة التي تعكس واقع ونيضة الجزائر .كقطب فاعؿ
ساف مدينة تمم 2011في  .وتمتوفي إطار الظروؼ الدولية الراىنة ولواقع العالـ العربي وأفاق

 .20093والميرجاف الثقافي اإلفريقي  ،كعاصمة لمثقافة اإلسالمية

 .االستثمارمناخ وتحسن لمبالد  االقتصاديةالوضعية ه/انتعاش 

بعد إقرار المصالحة وبروز معالـ نجاحيا شرعت الجزائر في مرحمة البناء مف خالؿ 
وقد ،لمبالد خاصة  واالجتماعي االقتصادياعتماد برامج تنموية الغاية منيا ترقية الواقع 

إعادة البناء خاصة ما تـ عرفت الفترة ارتفاع في اسعار البتروؿ مما سيؿ في الشروع في 
بمشاريع البنى التحتية خاصة في المناطؽ األكثر  االىتماـلذلؾ شرعت الدولة في  .يمويدت

عادة اعتضررا مف العشرية وذلؾ مف خالؿ العم  مارىا.ؿ عمى فؾ العزلة عنيما وا 

 2009-2005 لتكميمي لدعـ النمورنامج ابالالكبرى  االقتصاديةأىـ المشاريع ومف 
 4بغية تحقيؽ أىداؼ رئيسية: دجمميار  4203مقدارلدولة او، أيف خصصت ل

                                                             
(، 2016أفريؿ)، مركز كارينغى "،مف حكـ بوتفميقة 17الجزائر عمى حافة الياوية، ماذا حققت األعواـ "داليا غانـ،  -1

 ب.ص.
 ، ف. ص.نفسو المرجع-2
، 30ع.، اإلنسانية و االجتماعيةمجمة العموم ، "آليات المقاربة الجزائرية في مكافحة اإلرىاب"آداـ قبي، -3
 .16 .ص(،2017سبتمبر)
: خدة بف يوسؼ بف جامعةغير منشورة،) ماجستيررسالة  ،"االنعاش االقتصادي في الجزائر واقع وآفاؽ"باية ساعو، -4

 .160.ص (،2009-2008، قسـ العمـو االقتصادية، ،  كمية العمـو االقتصادية و التجارية
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 .ة السكافشتحسيف شروط معي -
 تنمية البنى التحتية الخاصة باليياكؿ القاعدية. -
 . االقتصاديةدعـ التنمية  -

 ىذا البرنامج:ومف أىـ نتائج 

 إنشاء حوالى مميوف وحدة سكنية. -
ربط عدد كبير مف الواليات خاصة المتضررة بالسكؾ الحديدية مثؿ ربط الثنية  -

 وزو. بتزي
 كمـ.1720 مسافة الطريؽ السيار شرؽ غرب عمى -
 كمـ.6000برنامج إلعادة بناء وتنمية شبكة الطرؽ عمى نحو  -
سنة دوالر  مميار 21.4مف حوالى انتقمتالمديونية التي  تخفيض في حجـ -

 .2007في  دوالر مميار 2.4إلى  2004

مما خمؽ المناخ السمـ  واستتباب في عودة وخيار المصالحة الوطنية لعب دور
 .اذباالستقرارمرىوف  االستثماراألجنبية خاصة وأف حجـ  االستثمارات الستقطاب المناسب

استثمار اجنبي قيمة  279مشروع منيا  10569سجمت ىذه الفترة مشاريع استثمارية بمغت 
 1مميوف دج. 490832ىذه األخيرة 

 انجازات سياسة المصالحة في النقاط التالية: اختزاؿويمكف 

 الوطني. االقتصاد الوطنية بما فتح المجاؿ أماـ بعث المأساةصفحة بطي سمحت  -
 بو مف قبؿ العديد مف الدوؿ. ىنموذجا يقتدأصبحت الجزائر اليـو  -
إلى وجوه الجزائرييف بعدما  عيد البسمة واألمؿيح الدموع و مساستطاع الميثاؽ أف ي -

 .عشرية أفنت األخضر و اليابس عاشوا
والسياسي  االجتماعي االقتصاديفتحت أفاؽ لممشاريع التنموية وأعطت دفعا لمبناء  -

 الشعب كرامتو بعدما اعتبر منبعا ومصدرا لقإرىاب. استعادلمجزائر و 

                                                             
 .174، ص.الذكر  مرجع سابقساعو،  -1
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صبح المواطف يتحرؾ أالرعب والخوؼ و  زخالليا كسر حاج استطاعت الجزائر مف -
 بحرية في كؿ ربوع الوطف.

المصالحة الوطنية كاف النيج الوحيد واألوحد إلخراج البالد مف  برنامج تطبيؽ افّ 
األمف والسمـ فتحت األبواب لمشاريع تنموية أنعشت  زماتين، ومع توفير ميكااالنييارحافة 
داخميا وخارجيا  االعتبارواستطاعت الدولة بسياستيا ومخططاتيا إعادة  ،االقتصاديةالحياة 

 يا مع اإلرىاب.رباويؤخذ بو تبنتو الدوؿ لمعالجة تج ىوأصبحت مثاؿ يقتد

 .المصالحة الوطنية برنامج اخفاقاتالمطمب الثاني: 

سنوات مف تطبيؽ ميثاؽ السمـ والمصالحة تباينت النتائج بشاف نجاح بعد مرور 
دعائـ المصالحة  ورىا ولـ يرسىالميثاؽ الذي يقوؿ عنو البعض انو لـ يعالج المشكمة مف جذ

والتي  صوات مناىضة ليايور أحاليا وظ التي يعيشيا الشعب لألحداثرا . وىذا نظقيقيةالح
وبقاء عدة ممفات عالقة ومف اىـ .يثاؽ جميا الموجد مف أال تعكس األسباب واألىداؼ التي 

 :اخفاقات المصالحة نذكر

 :لألمناالسترجاع النسبي /1

مف استرجاع االمف واالستقرار  تمكنت سياسة المصالحة الوطنية ال احد ينكر افّ 
نسبيا فرغـ استجابة عدد لؾ كاف ذ لكف ،سنة 15مف  ألكثرالذي افتقده الشعب الجزائري 

ال تزاؿ جماعات مسمحة  والتدابير غير انلممصالحة واستفادتيـ مف  ييفىائؿ مف االرىاب
 وغيرىا.  تنشط خاصة في المناطؽ الشمالية الجبمية في جيجؿ بومرداس تيزي وزو

وقد احصي تقرير دولي عف االرىاب اف الجزائر مباشرة بعد صدور قانوف المصالحة 
لترتفع اليجمات  عمؿ . 120االرىابية بمغت  لألعماؿ تراجعشيدت  2006الوطنية لسنة 

و  189و  185التوالي  بتسجيميا عمى 2011و  2010و  2008 االرىابية في سنوات
تزاؿ الحرب قائمة بيف  اذ ما2014.1ىجـو في  22 ليعود العدد لينخفض الى ىجـو 164

                                                             

:في الموقع، "2014ىجـو في  22الى  2013في  51انخفاض العمميات االرىابية في الجزائر مف " - 1  
http://www.elmassar-ar.com/ara/permalin. (01/09/2018 , 19 :19). 
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 يومي مقتؿ عدد كبير يكوف  ت االمف والجماعات االرىابية حيث يتـ تسجيؿ وبشكؿ يكاداقو 
نتيجة االشتباكات.رغـ اف السمطات تصرح عف عدد مف الجنود والعسكرييف  مف االرىاب و

وحسب تقارير وادلة جمعتيا عدة جمعيات حقوقية وطنية  .مف االرىاب دوف الجنود القتمى
اف عدد القتمى في  تشير الى، البشرية الخسائرواجنبية في ظؿ التكتـ الجزائري الرسمي عف 

بمغ  2016و  2010صفوؼ قوات الجيش الجزائري عبر كامؿ التراب الوطني خالؿ فترة 
 .1عسكري ) الجيش ،الدرؾ والشرطة( 1500حوالي 

 مقابؿ القضاء عمى  الجرحىت مف عسكري والمئا252مقتؿ 2017سجمت سنة  وقد 
لقإرىابييف وحجز  بأمخ 134اخر وتدمير اكثر مف  40ارىابي وتوقيؼ  70اكثر مف 

 .20173ت ىائمة مف الذخيرة خالؿ الثالثي االوؿ مف كميا

 اخؿ الوطف وانما تحديات امنية عمىمف االرىاب د طولـ تعد الجزائر ميددة فق
معقؿ تنظيـ القاعدة في بالد المغرب االسالمي.وقد  ،حدودىا خاصة في الجنوب الغربي

نفذتو جماعة ارىابية كبيرة استيدؼ االمف الوطني  2013كاف في  ىجـو الجزائر شيدت
جاءت مف خارج الحدود استيدفت مصنع الغاز في عيف اميناس المعروؼ العدد 

 37. اسفرت عف مقتؿ 4اجنبي 130رىينة منيـ  900ايف تـ احتجاز حوالي  ب"تقنتوريف"
 ومقتؿ جزائري . وفقداف اخريف لـ يتـ العثور عمييـ. رىينة اجنبية اضافة الى جرحى

نسبة تجارة  سجمتفقد  باألسمحةظاىرة المتاجرة نجد  رىابمشكمة اال اضافة الى
تنشط في ،نشاط رسمي لعصابات اجرامية  تحولت الى .وتيريبيا اعداد خيالية االسمحة

سالح في  قطعة 2000الدرؾ والجيش والشرطة  الحدود حيث حجزت مختمؼ وحدات

                                                             

:في الموقع، "2016و  2010عسكري قتموا عمى يد االرىابييف ما بيف  1500الجزائر: "عمار قردود، -2   
http://www.kapitalis.com/anbaa. (01/09/2018, 18 :50). 

.المرجع نفسو -3  

:في الموقع"، 2017حمزة عتبي، "ضد االرىاب... ىذه حصيمة الجيش الجزائري في  -4  
http://www.maghrebvoices.com. (01/09/2018, 19:30). 

، في الموقع:"قتيؿ في تقنتوريف 100الجيش توقع سقوط " -5   
http://www.elkhaber.com>press>article. (30/08/2018, 13 :12). 

http://www.kapitalis.com/anbaa
http://www.maghrebvoices.com/
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تفعت نسبة اذ ار  .تيريبياشخص متورط ب 2750وتوقيؼ  2014النصؼ االوؿ مف سنة 
اىـ مصادر مف . وىي ارقاـ مروعة وحسب مصالح االمف فاف ليبيا 35المتاجرة بالسالح

 1.السالح الذي ييرب لمجزائر

مف الحدود  لألسمحةعممية ادخاؿ  25مف افشاؿ  2017كما استطاعت الجزائر في 
مع مالي النيجر وليبيا والتي حصمت عمييا جماعات مسمحة اصبحت تيدد امف دوؿ شماؿ 

مف  95اف اكثر مف  (محمد تواتي )افريقيا . وحسب تصريح لمخبير االمني في الجزائر
الجزائر ىي عمميات مدبرة مف قبؿ تنظيـ القاعدة في بالد  ىال لألسمحةعمميات التيريب 

. ولوال عمميات الحجز التي يقـو بيا الجيش التي ينشط في واليات الشرؽالمغرب الذي 
التنظيمات المسمحة ال دخمت البالد في  وصوؿ اعداد ىائمة مف االسمحة الى منعت مف

 2عشرية دموية اخرى.

 عقاب.اّل ال /ممف المفقودين وتكريس مبدأ2

 التعسفيةمعيا عمميات المداىمات واالعتقاالت  بدأتعماؿ العنؼ منذ بداية أ
تفاء جزءا مف الممارسات اليومية أيف كاف واالخ االختطاؼوكانت ظاىرة  ،والتعذيب والتقتيؿ

 دوف الى مراكز قوى االمف او السجوف قبؿ اف يختفوا نيائيا. اشخاص يقتيمقي القبض عمى أ

 09بعد مروروحسب االحصائيات  يففرز ظاىرة المفقوديف في الجزائر أالفعؿ الذي ا
التعويض  الحكومة مبدأ .واتخذت3مفقود 7200حوالي بمغ عدد المفقوديفسنوات عف الميثاؽ 

                                                             

 
: الموقع في، " بالمئة 35ارتفاع نسبة تجارة االسمحة بالجزائر الي  "نوارة باشوش، -1   

http://www.echoroukonline.com. (30/08/2018,  20:20).                         
 

:الموقع"، في االسمحة الي الجزائر محاولة الدخاؿ 25اغفؿ  الجزائري"الجيش  -2  
http://m.arabi21.com.story. (01/09/2018, 20 :45). 

: الموقع ، في"سنة 20االؼ جزائري مفقودوف منذ  10 ،"بمقاسـ حواـ-3  
 

http://www.echoroukonline.dz,(15/04/2018,20:00). 
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الضحية لكف القي القرار الرفض مف بعض  ألىؿمميوف دج  100لمعالجة القضية بتقديـ 
مثؿ" التنسيقية  لمنظماتوظيرت مجموعة مف ا .عقابلاّل العائالت التي اعتبرتو تكريس 

رىا جمعية انقاذ المفقوديف" "صمود" "جزائرنا" وغيالوطنية لعائالت المفقوديف في الجزائر"  و"
وطمبت مف السمطات قوؿ الحقيقة بشاف حاالت  اإلرىابالدفاع عف ضحايا  سعت الى

كما قامت مجموعة مف . 1االختفاء القسري واالعتقاؿ التعسفي وانتياكات حقوؽ االنساف 
 وحررت " جمعيات ضحايا االرىاب واالختفاءات القسرية حت اسـ"ت تاانشاء تحالف لتنظيماتا

اعتبرت  2010نشروه في  "الميثاؽ مف اجؿ الحقيقة السمـ والعدالةميثاؽ خاص بيا بعنواف"
 عقابمف ميثاؽ المصالحة الوطنية دعوة صريحة لمعفو عف الجماعات المسمحة وتكريس لاّل 

 .2الدولة ألعواف

اعواف الدولة وقد اثبتت دراسة اجريت مف قبؿ  اغمب التيـ في ىذا الممؼ وجيت الىف
تعاوف مجموعة عمؿ تضـ المصمحة الدولية لحقوؽ االنساف التابعة لييئة االمـ المتحدة بال

مف المفقوديف في %75حالة اتضح مف خالليا اف  477 مع منظمات وطنية أجريت عمى
 .3فعواف االمالجزائر وراءىا أ

ي " ال يجوز في أانو : عمى التي تنص 06/01مف القانوف  45وبما اف المادة 
الدفاع واألمن لمجميورية بجميع أسالكيا  في حق قوىمتابعة بصورة فردية او جماعية 

 لممتمكات ونجدة االمة والحفاظ عمىجل حماية االشخاص وابسبب أعمال نفذت من أ
الجية القضائية المختصة  يجب عمى ،مؤسسات الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بواب في وجو عائالت المفقوديفىذه المادة التي غمقت األ وي".ابعدم قبول ابالغ او شك
 .تحقيقات خاصة إلجراءمـ المتحدة لحقوؽ االنساف ، جعمتيـ يستنجدوف بمجنة األلرفع قضايا

 أف المفقودوف التحقوابعد استفسار ىذه االخيرة مف السمطات الجزائرية وتمقييا اجابة واحدة و 

                                                             

: "، في الموقعمف حكـ بوتفميقة 17الجزائر عمي حافة الياوية ماذا حققت االعواـ  ،"الياغانـد-1  
http/www.carengie-nec.org/2016, (21/08/2018,16 :25). 

.02ص. ،2010ة اجل الحقيقة السمم والعدال الميثاق من، "ضحايا االرىاب واالختفاء القسري تحالؼ جمعيات "- 2 
 "، في الموقع:ممؼ المفقوديف في الجزائر ىؿ ىـ مختطفيف اـ اموات منسييف" -3

http/www.djelfa.info/vb/archive/ind,(21/08/2018,15 :17).                           



فصل الثاني: سياسة المصالحة الوطنية  في الجزائرال  

 

124 
 

بالجماعات المسمحة وقتموا.ىذا الرد الذي اعتبرتو المجنة الدولية تجاوز لحقوؽ االنساف 
 1عقاب .وتكريس لاّل 

قيقة يف التي تطالب بالحمف طرؼ عائالت المفقود وال تزاؿ الى يومنا االعتصامات
 ية امكانية لممقاضاة الذي ىو حؽ مشروع.في مصير أبنائيـ منتقدة القرار الذي يغمؽ أ

 عتماد سياسة االقصاء ورفض الحوار:ا/3

تبني الجوىر االساسي لممصالحة اعتماد االقصاء كوسيمة لمعالجة الوضع واستبعاد 
 فاألصؿ جذري لالزمة.كؿ اشكاؿ الحوار مع القوى السياسية او اشراكيا في البحث عف حؿ 

كانطالقة جديدة نحو الديمقراطية تحت شعار التالحـ في سبيؿ بناء  تكان اف المصالحة
حزاب السياسية فعدـ اشراؾ األ ،دة سياسية لمتغييرلكف ما لوحظ غياب ارا .المستقبؿ

ف النظاـ أ في وضع بنود الميثاؽ دليؿ عمى ،والمجتمع المدني المذاف يمثالف  صوت الشعب
فقد كانت اجتيادا فرديا مف مسؤوليف في السمطة  السياسي ال يريد تغيير سياستو االقصائية.

لذلؾ ال يمكف  فيي مفروضة.اقتراح بديؿ مساس بالمصمحة العميا لمبالد واعتبر كؿ انتقاد او
 مصالحة حقيقية. لنيج مف القمة الى القاعدة اف يؤدي الى

 :تماعية محدودية التنمية االقتصادية واالج/ 4

ساسي لممصالحة الوطنية كاف دفع عجمة التنمية في البالد بالرغـ مف أف اليدؼ األ
وؿ نكسة عرفيا االقتصاد مع تراجع ع ألكف وم ،مجد الجزائر اقتصاديا واجتماعيا واعادة

ؿ الضخمة التي مواقتصادية التي اتخذتيا الدولة واألف السياسات اال. اثبت أاسعار النفط
ف الجزائر دولة وانما أثبتت أ .لمحروقاتبدؿ ا ف تبني اقتصاد وطني منتجتستطع أ انفقتيا لـ

نتيجة ارتفاع معدالت التضخـ  في سياسة التقشؼ 2015فدخمت مع بدايات .ريعية بامتياز
ة مف ممج فرض و لتغطية العجز نسبيا توجيت الىوانييار قيمة الدينار في االسواؽ الدولية 

شممت خاصة تسعيرات الماء والكيرباء  ،الجزائريعيت كاىؿ المواطف الضرائب التي أ

                                                             

:في الموقع" ، الجزائر في ممؼ المفقوديفضغط اممي مكثؼ عمي  ،"الد بودبةخ -1  
http/www.elkhaber.com/press/arti, (21/08/2018,19 :20). 
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اجراءات تقميص تبنت كما  ،توقيؼ معظـ مشاريع التجييز الى واتجيت الحكومة .والبنزيف
وتقميص نسبة  نشطة الرعاية الصحية واالجتماعية والزيادة في الفواتيرمف أ الدعـ لعدد

 الواجية. الى التشغيؿ ما ادى الى رجوع ازمة البطالة

تـ اختفاء  2002نطالقا مف سنة يرى انو ا (بف بيتور)وحسب رئيس الحكومة االسبؽ 
لكف كؿ ، آنذاؾالبتروؿ المرتفع  عرس استنادا الى ظرفيةزمة االقتصادية ببحبوحة مالية األ

 نذار لكف واقع قابمو ظيورزمة كانت حاضرة وكاف واجبا اطالؽ جرس االالظروؼ ليذه األ
 1الرداءة وعدـ الكفاءة. ،الفساد وانتشار

 ./تفاقم الظواىر االجتماعية )اختطاف االطفال واليجرة غير شرعية(5

عرفت الجزائر في السنوات االخيرة تفشي ظواىر اصبحت تيدد البناء االجتماعي 
ايف اصبحت ،ية ظاىرتي اختطاؼ االطفاؿ واليجرة الغير الشرع وباألخصوتؤرؽ المجتمع 

نسمعيا  اصبحنا مجتمعنا مىع ىذه الظواىر التي اصبحت دخيمة.االحصائيات مروعة
 ونتعايش مع واقعيا عبر مختمؼ الوسائؿ االعالمية والتقارير. 

انتشار حالة الرعب  والتي شيدت تناميا مخيفا ادت الى فبالنسبة الختطاؼ االطفاؿ
 عربيا في اعداد فقد صنفت الجزائر االولى ليونيسكووحسب احصائيات اخاصة بيف االولياء 

مختطؼ سنويا . فقد  220مختطؼ بمعدؿ  1346 االطفاؿ المختطفيف والذي وصؿ الى
 تتراوح اعمارىـ مف سنتيف الى 2012و  2010طفؿ مابيف  500سجمت الجزائر اختطاؼ 

كانت  . وال تزاؿ اسبابيا مبيمة فاغمب الحاالت2 2015حالة سنة  195سنوات مقابؿ 10
 . باألعضاءبضموع اقارب الضحية لتصفية حسابات شخصية او مف اجؿ المتاجرة 

                                                             

:في الموقع ،"بف بيتور باالرقاـ ىكذا بدا التقشؼ "براىيـ اليواري، -1  
http://aljazaarair24.com/national, (21/06/2018, 20 :35). 

:في الموقع الجزائر: توقؼ."،"اختطاؼ االطفاؿ في -2   
http://www.idea-mg.com, (24/08/2018 ,10 :05). 
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قدرة الدولة ايجاد حؿ جذري  خاصة اماـ عدـ ،مرشحة لمتزايدالتي ال تزاؿ ىذه االرقاـ 
ما خمؼ غمياف شعبي يطالب الدولة بانتياج  .ليا واتخاذ قوانيف صارمة في معاقبة الفاعؿ

 سياسة صارمة لردع المتسببيف. 

لجزائري "الحراقة" الى ظاىرة اليجرة غير الشرعية او ما يعرؼ في المجتمع ا باإلضافة
حيث تؤكد  في ظؿ االوضاع االمنية واالقتصادية المتردية. التي اخذت منحى خطير

د الكياف السياسي واالجتماعي في المجتمع االحصائيات اف ىذه الظاىرة اصبحت تيد
فئة اال وىي فئة الشباب الذي اصبح يعاني مف مجموعة  بأىـالجزائري خاصة وانيا تعصؼ 

 ، محسوبية...(.ال متناىية مف العراقيؿ )تيميش،بطالة

محاولة لميجرة  1500احبط حرس السواحؿ  2015اف في   اإلحصائياتاذ تفيد  
نساء وقد اكدت الرابطة  186محاولة منيـ  3109الي  2017في  . لترتفع1غير الشرعية

الجزائرية لحقوؽ االنساف في بياف ليا اف االحصاءات التي تقدميا الجيات الرسمية بعيدة 
نتيجة اف العدد الحقيقي لممياجريف الغير الشرعييف يفوؽ سنويا  ،كؿ البعد عف الحقيقة

دوف نسياف العشرات  األخرىضفة ال شخص الذيف نجحوا في الوصوؿ الى 17500
 2وغرقوا في البحر.المفقوديف 

اف العيب في ألية المصالحة أنيا لـ تتعامؿ مع  ف ىناؾ مف يرىأ الىاضافة 
دراسة ه االلية في الشروع بعممية فقد فشمت ىذ ،سباب الييكمية لمعنؼ في زمف الحرباأل

لجماعات المسمحة . والتاريخ يعيد ا الى لالنضماـالؼ الجزائرييف دفعت أ التيالظروؼ 
وضاع الحالية مف ستقرار الذي يطبع األاّل الف ،تعيشيا البالد 1992نفسو فنفس الظروؼ قبؿ 

سياسي والتحديات المالية والفساد وضعؼ المجتمع المدني وانعداـ الية لتقاسـ السمطة جمود 
يطبع عالقة المواطف بالنظاـ  ووجود صراعات داخمية في النظاـ وفقداف الثقة واالنسداد الذي

                                                             

:في الموقع ،"اليجرة غير الشرعية لدي الشباب الجزائري االسباب والعوامؿ"،سحنوف خيرال اـ - 1 
http://www.univ-chlef.dz. (15/08/2018, 21 :13). 

:في الموقع "،2017في   سي لمحراقة عدد قيا" -2  
http://www.elkhabar.com>press>article. (15/08/2018 , 22 :55). 

http://www.univ-chlef.dz/
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ينذر ،الحاكـ  وغمياف الشارع واالحتجاجات المتوالية كميا امور تجعمنا في وضع متشائـ 
 بعودة سيناريو التسعينات.
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 :خالصة الفصل

ؿ سممي لمنزاعات و العنؼ السائد و المصالحة الوطنية كحتبنت الجزائر ميثاؽ السمـ 
 الذي السياسي بداية بالحوار بعد جممة مف القوانيف التي لـ تكف نتائجيا مرضية، ،ؾأندا

و  اؿزروثـ فكرة قانوف الرحمة  الذي جاء بو الرئيس السابؽ  .ت مف كال الطرفيفعرؼ تزمّ 
الذي ىو االخر لـ ينجح لمحدودية فئاتو و غياب االرادة و الدعـ السياسي ليذا 

كثر انفتاحا و شمولية أالذي كاف  ،مدني لمرئيس بوتفميقة الوئاـ ال انتقاال الى قانوف.القانوف
عرؼ استجابة ممحوظة مما دفع بالرئيس الى تبني فكرة اخرى اكثر شموال و ىو ، مف سابقو

 .ميثاؽ السمـ و المصالحة

الذي يضـ في طياتو الفئات التي مستيا ويالت العشرية السوداء ،ضحايا كانوا او و  
، تخفيؼ العقوبات  ات ،افراج المعتقميفجممة مف التدابير مف اعفاء ضمفت فييا.متسببيف 
ـ ىذا سّ . و قد و  الوطنية المأساةضحايا ت خاصة لالى تقديـ مزايا و غراما باإلضافة
 سياسية قوية و رضى الشعب بطي صفحات الدـ و االقتتاؿ. بإرادةالبرنامج 

تراوحت بيف النجاح واالخفاؽ منيا:  تالبرنامج جممة مف االنعكاسا وانبثؽ عف  
قتصادية مف التنمية اال بوادر بداية. نينة  و غياب الخوؼأالطم ،منيعودة االستقرار األ

كدولة  لييبتيا الجزائراضافة الى استرجاع  .و اقامة مشاريع تنموية خالؿ تشجيع االستثمار
وفي نفس أزمة االرىاب. في حؿ  رت تجربة رائدةو اعتب، اقميمي ودولي ف و ثقؿذات وز 
عقاب وممؼ المفقوديف الذي ال يزاؿ محؿ شيدت اخفاقات تمثمت في تكريس الاّل الوقت 

نقاش. اضافة الى تراجع االقتصاد الوطني مع اوؿ نكسة في اسعار البتروؿ اثرت مباشرة 
 عمى تدني الحياة المعيشية وغيرىا مف المشاكؿ التي ال يزاؿ يعاني منيا المجتمع.
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 تمييد:

مف الجرائد ذات الصيت الكبير نظرا لما  ،تعد جريدتي الخبر والشروؽ في الجزائر
خبار خاصة فيما تعمؽ بالمواضيع الحساسة ، في نقؿ األحداث واألتتمتعاف بو مف مصداقية

 التي تشغؿ المجتمع الجزائري. 

دخوؿ اذ منذ  ،بيا الصحؼ تصالحة الوطنية مف المواضيع التي اىتموبرنامج الم
منية دعت ىذه الصحؼ النظاـ الي ضرورة ايجاد حؿ سممي لمخروج جزائر في األزمة األال

مف االزمة. وقد اىتمتا الجريدتيف بنقؿ تفاصيؿ البرنامج وتغطية الحممة التسويقية لو حتي 
 محتواه.يتمكف الجميور مف استيعاب 

القائمة ظيار العالقة يف سنحاوؿ اأ .الّدراسة التطبيقية ذا الفصؿ الىسنتطرؽ في ى
مف خالؿ دراسة حالة جريدتي الخبر والشروؽ  ،بيف الصحافة المكتوبة والتسويؽ السياسي
 وتسويقيما لموضوع المصالحة الوطنية. 

 كالتالي:وىي  مباحثأربعة  وقد قسمنا ىذا الفصؿ الى

 بطاقة فنية لصحيفتي الخبر والشروؽ. - 

ة الخبر لبرنامج المصالحة الوطنية.التحميؿ الكمي والكيفي لتسويؽ جريد-  

التحميؿ الكمي والكيفي لتسويؽ جريدة الشروؽ لبرنامج المصالحة الوطنية. -  

_ مقارنة العممية التسويقية لبرنامج المصالحة الوطنية بيف جريدتي الخبر والشروؽ 
.اليوميتيف  
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.صحيفتي "الخبر" و "الشروق"بتعريف الالمبحث االول:   

1:جريدة يومية الخبرطاقة فنية لب المطمب االول:  

مف طرؼ  1990سبتمبر  01تأسست الشركة ذات أسيـ الخبر بعقد توثيقي  بتاريخ 
 ليا مجموعة مف الصحفييف العامميف بيوميتي المساء والشعب وكاف عدد االعضاء المؤسسيف

 صحفيا مف الصحافة العمومية. 26

ؿ ابتدائي يقدر ب شكؿ شركة مساىمة برأسما ظيرت صحيفة الخبر عمى
بسحب الؼ  1990دج. وصدر العدد التجريبي لمصحيفة في شير جواف  30.26.000

وؿ مف يومية الخبر في وزعت عمى األحياء الكبرى في العاصمة .وصدر العدد األ ،نسخة
 القطاع الخاص صدرت بالمغة العربية. وتعد أوؿ جريدة تنتمي الى 1990نوفمبر 01

بداياتيا دار الصحافة في ساحة أوؿ نوفمبر بالعاصمة اتخذت صحيفة الخبر في 
الى مقرىا الجديد بحيدرة. ويتكوف فريؽ عمميا مف أكثر مف  2008لتنتقؿ في  ،كمقر ليا

وتممؾ  بيف صحفييف دائميف ومصوريف ومراسميف مف داخؿ الوطف وخارجيا. ،شخص 250
 بية واجنبية.مكاتب في بمداف عر   07مكتبا عبر التراب الوطني و 48الخبر 

استطاعت الجريدة أف تحقؽ نجاحا في مشوارىا رغـ العراقيؿ التي واجيتيا منذ 
عدد سحب  بمغ 1900ففي  ،الصحيفة األكثر توزيعا في الجزائر اليـو اصبحتفقد  ،نشأتيا

 .2005نسخة في  500000ما يقارب  ليرتفع الى ،نسخة 18000صحيفة الخبر  

                                                             

) جامعة الجزائر دكتوراه غير منشورة،اطروحة ، "القيـ الخبرية في الصحافة الجزائرية الخاصة"فوزية عكاؾ،  -1
.238(، ص.2012ية العمـو السياسية واالعالـ، قسـ عمـو االعالـ واالتصاؿ،م: ك03  
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القراء  استقالليتيا ومصداقيتيا اتجاه مى الحفاظ عمىالخبر منذ نشأتيا ع حرصت فقد
المينية والتسيير الجيد باعتماد الكفاءات والتكويف المستمر لطاقميا  وذلؾ بالتركيز عمى

 وىي أف يكوف الخبر: وانتقاءىا لألخبار وفؽ شروط سطرتيا في ثالثة قواعد

 جديدا او يحمؿ تفاصيؿ جديدة. -
 دى القارئ.مصداقيتيا ل موثوقا حرصا عمى -
 ميـ و قادر عمى استقطاب اىتماـ شريحة مف القراء. -

 1طاقة فنية ليومية الشروق:المطمب الثاني: ب

جريدة "الشروؽ اليومي" يومية جزائرية خاصة ناطقة بالمغة العربية. تصدر عف 
. وقد ساىـ انفتاح 1995مؤسسة الشروؽ لألعالـ والنشر والتي كانت تنشط منذ ماي 

المية  الذي شيدتو الجزائر الى تأسيس جريدة الشروؽ اليومي الذي صدر الساحة االع
 . 2000نوفمبر  02عددىا األوؿ في 

تممؾ الجريدة و  تكونت عمى يد صحفييف قدماء كانت ليـ الخبرة والممارسة في المجاؿ
مراسؿ موزعيف عمى  106مكاتب جيوية موزعة عمى أىـ واليات  اضافة الى أكثر مف  06

 طف وكذا  مجموعة مف المراسميف خارج الوطف.أرض الو 

استطاعت جريدة الشروؽ رغـ المنافسة الشديدة مف طرؼ جريدة الخبر أف تثبت 
وجودىا وتكتسب قاعدة ال بػأس بيا مف القراء رغـ حداثتيا. حيث وصؿ عدد سحب الجريدة 

                                                             

مذكرة ماستر غير ، "معالجة صحيفة الشروؽ اليومي الجزائري لقضايا الفساد في الجزائر "ربيحة تواتي، -1 -
(، 2015جامعة قاصدي: مرباح، كمية العمـو االنسانية واالجتماعية، قسـ عمـو االعالـ واالتصاؿ، منشورة،)

.49ص.  
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لتصؿ الى أكثر  الؼ نسخة لتحتؿ المرتبة الثانية بعد الخبر، 70اشير مف تأسيسيا  03بعد 
 .2005نسخة يوميا في  100000مف 

وقد ساىمت العديد مف العوامؿ في استقطاب الجريدة ألالؼ القراء منيا :تركيزىا 
عمى المواضيع التي تثير مختمؼ شرائح المجتمع فضال عف التحقيقات التي يقـو بيا طاقـ 

 الجريدة.

وبموغ الصدارة خاصة بعد  عمى تطوير نفسيا 2006عممت جريدة الشروؽ ابتداء مف 
مف خالؿ تعزيز مصداقيتيا ما  2005و  2004المشاكؿ االدارية التي عرفتيا ما بيف سنتي 

جعميا صحيفة مرجعية داخؿ وخارج الوطف. حيث حققت نقمة نوعية مف خالؿ تظافر 
أىميا الجيود بيف صحفييف و مراسميف وادارييف ومصالح االشيار والتقنييف والثقافييف وىذا ما 

" راينا صواب يحتمل الصدارة مف حيث المقروئية والسحب في الجزائر تحت شعار لتتبوأ 
 الخطأ و رايكم خطا يحتمل الصواب".
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التحميل الكمي والكيفي لتسويق جريدة الخبر لبرنامج المصالحة المبحث الثاني: 
 الوطنية.

لبرنامج المصالحة الوطنية،  التحميؿ الكيفي والكمي لتسويؽ الخبر قبؿ التطرؽ الى
ىي عبارة عف التي  ،سابقة الذكر المضموف تحميؿ أداة باعتمادتجدر االشارة الى اننا قمنا 

اسموب او اداة لمبحث العممي يمكف اف يشخصيا الباحثوف في مجاالت بحثية متنوعة وعمى 
االعالمية االخص في عمـ االعالـ، لوصؼ المحتوى الظاىر والمضموف الصريح لممادة 

مف حيث الشكؿ والمضموف تمبية لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت  ،المراد تحميميا
 1البحث او فروضو االساسية.

 تقارير مقاالت، مف والشروؽ االخبرجريدة  مضاميفونحف في موضوعنا قمنا بتحميؿ 
ات كمية وكيفية  فئ قسمناىا الى المستعممة الصحفيةاالنواع  مف وغيرىا صحفية ،أحاديث

 نقارف. لنصؿ في االخير للتخدـ موضوعنا والتي حددناىا بالتفصيؿ في االستمارة المرفقة
 النتائج لمعرفة دور الجريدتيف في التسويؽ لبرنامج المصالحة الوطنية. بيف

لقد اعتمدنا في اختيار عينة البحث عمى العينة القصدية والتي يختارىا الباحث اختيارا 
يف وحدات المجتمع االصمي والتي تعرؼ بانيا "التقدير الشخصي لمباحث في مقصودا ب

وىذا انطالقا مف دراستو الكاممة والمفصمة لما يحتويو ىذا المجتمع  ،اختيار مفردات البحث
مف مفردات ولطبيعة ىذه االخيرة مف حيث ما تتضمنو مف معمومات وبيانات. وبالتالي 

خذ بعيف االعتبار الصدفة في ذلؾ بؿ فقط عامؿ الدوف ا .ختيار تمؾ التي ليا صمة بالبحثا
 2التأكد الشخصي مف فائدة االختيار المحقؽ لمنتائج النيائية لمبحث"

                                                             

.10، ص. الذكر مرجع سابقيوسؼ تمار،  - 1 
(2003)الجزائر: ديوان المطبوعات الجزائرية، البحث في علوم االعالم واالتصال، مناهجاحمد بن مرسلي، -2  

.180. ص   

. 02انظر الملحق رقم   . 
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األعداد التي تخدـ موضوعنا اكثر مف  نتقاءفي دراستنا بيدؼ اوقد كاف اختيارنا ليذه العينة 
يف الجريدتيف والتي حددناىا يخ  اصدارىا بخالؿ تقارب في المواضيع المطروحة و في توار 

 . 01رقـ  في الممحؽ

 من ناحية الشكل جريدة الخبر لبرنامج المصالحة الوطنية تحميل المطمب االول: 

محؿ التحميؿ. وحسب ي تيتـ بموقع الموضوع او الفكرة وىي الفئة الت: فئة الموقع/ ا
والتي موضوعنا فيي تمثؿ مختمؼ المقاالت التي كتبت حوؿ موضوع المصالحة الوطنية 

 خصصت ليا جريدة الخبر موقعا بارزا في الصفحات األولى والتي سنبينيا فيما يمي :

 . موضوع المصالحة الوطنية ضمن صفحات جريدة الخبر : يوضح موقع 1رقم  الجدول

 النسبة التكرار الصفحة 
 28.57 06 الصفحة االولي
 33.33 07 الصفحة الثانية

 38.09 08 الثالثة الصفحة
 100 21 مجموعال
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هور موضوع المصالحة الوطنية ضمن اعمدة بيانية تبين نسبة ظ:02رقم  لشكلا

  .صفحات جريدة الخبر

 
كاف في  المصالحة الوطنية في جريدة الخبرتبيف االشكاؿ أف توزيع مواضيع 

في الصفحة  33و  ىفي الصفحة االول 28الصفحات االولى. اذ خصصت نسبة 
 في الصفحة الثالثة . 38 الثانية و

الثالث   موقعيا في الصفحاتفكؿ المواضيع في أعداد العينة محؿ البحث كاف 
فمف المعروؼ  .الجريدةىمية المعطاة لو مف قبؿ وزف الموضوع واأل ى. وىذا يدؿ عمىاالول

التي يتصفحيا .وجريدة الخبر عمدت عمى  االجزاء دى القارئ أف الصفحات االولى أوؿل
لمتسويؽ لمموضوع حتى تضمف جذب انتباه واستقطاب الصفحات األولى لمصحيفة جعؿ 

عامؿ  تعتبرالقراء. فالصفحة االولى ال تعبر عف مدى  اىتماـ الصحيفة بالموضوع بقدر ما 
لجذب القارئ .أما الصفحتيف الثانية و الثالثة فتكوف عادة مخصصة لألحداث االكثر اىمية 

دليؿ عمى حرص الجريدة عمى  71دولية وتخصيص نسبة خاصة السياسية منيا و ال
 ايصاؿ الخبر الى اكبر فئة ممكنة واطالعيـ عميو.
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اما فيما يخص موقع نشر الموضوع في صفحات الجريدة  فسوؼ نتناولو في الجدوؿ 
 االتي:

ة الوطنية في صفحات جريدة موضوع المصالحجية كتابة :يمثل  2الجدول رقم 
 الخبر.

 النسبة

 
 الموقع لتكرارا

 اعلي الصفحة يمينا 8 %1995

 
 اعلي الصفحة  يسار 11 %2698

 

 وسط الصفحة 4 %9975

 

 سفل الصفحة يميناا 8 %1995

 
 اسفل الصفحة يسارا 10 %2494

 

 المجموع 41 %100
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 في الوطنية المصالحة موضوع اعمدة بيانية تمثل جية كتابة: 03رقم  الشكل
 .الخبر ةجريد صفحات

 

 

نالحظ انيا الموضوع ضمف الصفحات مف خالؿ االشكاؿ التي تبيف جية كتابة 
اعمى الصفحة يسارا اكبر المقاالت المنشورة في سجمت ، حيث غطت تقريبا كؿ الصفحة

، في حيف سجمت الجية 24.40، تمتيا الجية السفمية يسارا ب 26.80نسبة بمغت 
 .9.75ألخير وسط الصفحة بنسبة ، لتأتي في ا19.50نسبة  اليمنى

في نشر مقاالتيا. اكثر بالجية اليسرى اىتماـ الجريدة  يعكس المالحظىذا االختالؼ 
فمف  القارئ انتباه أوؿ جزء يجذبو راجع الى كونواختيار ىذا الموقع لـ يكف عشوائيا، وانما 

 .غمتيا الجريدة، وىي النقطة التي استفح دائما توجيو نظره لمجية اليسرىعادة المتص

 ف عنصرأتمثؿ الفئة التي تقيس الحجـ المتاح مف الجريدة لمموضوع اذ : فئة المساحةب/ 
بحيث كمما زادت المساحة دؿ ذلؾ عمى .الى  مدى اىتماـ الجريدة بالموضوع  يشير  الحجـ

ازدياد االىتماـ بالموضوع . ومف خالؿ الجدوؿ االتي سنبيف المساحة التي خصصتيا جريدة 
 بر لموضوع محؿ الدراسة ودرجة اىتماميا بو.الخ
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 .خبرالجريدة  : يمثل المساحة المخصصة لموضوع المصالحة الوطنية في 3الجدول رقم 

 فئة المساحة 2المساحة سم النسبة

                           
 المساحة المخصصة 7797 %3925

 لموضوع المصالحة الوطنية

 

 مساحة المواضيع االخرى 231519 %96975

 
 المجموع 239316 %100

 

موضوع المصالحة الوطنية في المخصصة لتبين المساحة  :اعمدة بيانية04رقم  الشكل

 الخبر. جريدة
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شكاليا أ يع بمختمؼعدد المواضلبياني أف نستنتج مف خالؿ الجدوؿ والرسـ ا
ا مأ .موضوعا 41بمغتخبار ومقاالت وتقارير وغيرىا ضمف اعداد العينة أاالعالمية مف 

في  2سـ 239316فقد بمغت ،عداد العينة بال استثناء أالمساحة االجمالية لكؿ مواضيع 
 .2سـ7797ينة حيف بمغت المساحة المخصصة لموضوع المصالحة الوطنية ضمف اعداد الع

 وقد قمنا بحساب المساحة ونسبتيا مف خالؿ استخداـ الطريقة التالية:

 .2سـ906.5(=37*24.5مساحة الورقة الواحدة )

)مساحة الصفحة  ×العينة(×_المساحة االجمالية لألعداد العينة تساوي )عدد الصفحات
 الواحدة(.

 .2سـ239316=2سـ906.5 ×(11×24اي )

 .2سـ7797د قياسيا بالتقريب بمغتمساحة اعداد العينة بع-

النسبة المئوية توصمنا الييا مف خالؿ اعتماد المعادلة الثالثية   -
 .3.25=239316(/100×2سـ7797)

مف  3.25سبة نعداد العينة شغؿ موضوع ميثاؽ المصالحة الوطنية أاذف ضمف 
الموضوع في تمؾ  وىي نسبة ضئيمة مقارنة بأىمية .الجريدةفي المساحة االجمالية المغطاة 

الذي  بأمف واستقرار ومستقبؿ الوطف الفترة. اذ يعتبر قضية الجميع دوف استثناء كونو مرتبط
 ال بديؿ لو لمخروج مف االزمة االمنية. الحؿ الذي اعتبره الجميع

وتعود قمة المساحة المخصصة ليذا الموضوع الى وجود مواضيع اخرى حساسة في 
وكذا موضوع التنمية االقتصادية الذي  .لجزئية لمنطقة القبائؿتمؾ المرحمة كاالنتخابات ا

تطويره مف خالؿ جممة البرامج التنموية كالبرنامج التكميمي لدعـ  الى سعت الدولة آنذاؾ
 تعديؿ قانوني البمدية والوالية. النمو. كما شيدت كذلؾ تمؾ الفترة اصالحات ادارية اىميا
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وىي الفئة التي تعتني بفنوف  :دة المستعممة()طبيعة الما فئة القالب الصحفيج /
مو الى انواع كتابية وىذا الى تقسيـ المحتوى المراد تحمي ىحفية فيي تسعالكتابة الص

ىمية عمى الموضوع .وجريدة الخبر في تناوليا لموضوع المصالحة أ يما يضف
 الوطنية تنوعت في نمط القالب الصحفي المستعمؿ. والجدوؿ االتي يبيف ذلؾ:

موضوع المصالحة الوطنية والب الصحفية المستخدمة في تغطية الق :يبين4الجدول رقم

 .في جريدة الخبر

 النسبة التكرار القالب الصحفي
 46934 19 خبر

 12919 05 مقال

 9975 04 تقرير

 17907 07 تحقيق

 9975 04 حوار

 4987 02 تعليق

 00 00 عمود

 100 41 المجموع
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في تغطية موضوع المصالحة المستخدمة اعمدة بيانية تبين القوالب  :00رقم لشكلا

 .الوطنية في جريدة الخبر

 

 

التي تمت وفقيا تغطية  اإلعالميةشكاؿ تعدد األ رسم البيانينستنتج من الجدول وال
ف وم،اليومية  الحممة االنتخابية لالستفتاء حوؿ ميثاؽ المصالحة الوطنية في جريدة الخبر

لب الصحفي االكثر تداوال ىو الخبر بنسبة االق فّ أ :خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا يتضح لنا
46.34،  17.07واحتؿ التحقيؽ المرتبة الثانية بنسبة المقاؿ  فف  وفي المرتبة الثالثة
وفي االخير  9.75واحتؿ كال مف التقرير و الحوار الرتبة الرابعة بنسبة  12.19بنسبة 
 اما العمود فمـ يتـ تبنيو ضمف العينة. 4.87بنسبة  التعميؽ

وانطالقا مف المعطيات والنتائج الكمية فاف اعطاء جريدة الخبر لمموضوع شكؿ قالب 
الخبر كاف نتيجة لتوجييا لسرد ونقؿ يوميات الحممة التسويقية لمميثاؽ وكذا مختمؼ 

حقيؽ بنسبة معتبرة يدؿ عمى المستجدات التي تخممت المرحمة. واعتمدت كذلؾ عمى فف الت
 أف الصحيفة تحاوؿ معرفة اسباب وخمفيات بعض التصريحات إليصاليا لمقارئ والراي العاـ.
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كما اعتمدت الجريدة عمى فف الحوار والذي خصت بو شخصيات، اىميا مع افراد 
 كتباذ سابقا أمثاؿ) رابح كبير ( رئيس المقة مع حزب الجبية االسالمية لإلنقكانت ليـ عال

ييـ حوؿ الميثاؽ ومنبر مف خاللو يتـ دعوة المسمحيف أالتنفيذي المؤقت لمجبية، لنقؿ ر 
 لالستجابة لمتدابير.

وغيرىا مف القوالب التي كاف اليدؼ األساسي منيا التنويع في طريقة نقؿ االخبار 
مف معرفة ما يدور في كواليس الحممة حاولة جعمو في الصورة حتى يتمكف لمقارئ وم

 نتخابية.اال

ويعد ىذا  .: ويقصد بو الكيفية التي يتـ اخراج المادة االعالميةفئة العناوين الطبوغرافيةد/ 
وتقسـ ىذه الفئة الى عدد مف الفئات  .نفسية القارئ ىنب ذو اىمية كبيرة في التأثير عمالجا

 الفرعية اىميا:

حجمو  ،عمى شكؿ عنوافتيتـ بتحميؿ الكيفية التي يقدـ بيا الموضوع  :فئة العناوين-1
تنوعت صيغة تقديمو لمقارئ وىذا ما  المصالحة الوطنية في جريدة الخبروموضوع  .ولونو

 يبينو الجدوؿ الموالي: 
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يوضح العناوين المستخدمة في معالجة موضوع المصالحة الوطنية في :00الجدول رقم

 .جريدة الخبر

 نوع العنوان رئيسي فرعي المجموع

 
 تكرار 06 35 41

 
 النسبة %14963 %85936 %100

 
 حجم العنوان كبير  صغير المجموع

 
 التكرار 08 33 41

 
 النسبة %19950 %80950 %100

 
 لون العنوان اسود ملون المجموع

 

 التكرار 41 00 41

 
 النسبة %100 %0 %100
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لجة موضوع المصالحة : اعمدة بيانية توضح العناوين المستخدمة في معا06الشكل رقم   

 الوطنية في جريدة الخبر.

 

 

يبيف مف الجدوؿ والشكؿ المرافؽ لو، أف جريدة الخبر في معالجتيا لمموضوع 
ناويف الرئيسية والتي جاءت لمع 14مقابؿ  85استخدمت اكثر العناويف الفرعية بنسبة 

بالعناويف الفرعية  العريض في الصفحة االولى خاصة، حتى واف كانت قميمة مقارنة بالبند
ثـ التوجو نحو ،لكف تواجدىا في الصفحة االولى يمعب الدور الرئيسي في استقطاب القارئ 

تفحص المحتوى الذي استرسمت فيو العناويف الفرعية والتي كانت اغمبيا نقؿ آلراء ومواقؼ 
 مختمؼ األحزاب والشخصيات وكذا المنظمات غير حكومية . 

ناويف فجاءت اغمبيا بالحجـ الصغير اال فيما تعمؽ بالعناويف ؽ بحجـ العأما فيما تعمّ 
 .19.50الرئيسية ايف اغمبيا بالحجـ الكبير بنسبة 

وبالنسبة لأللواف المستخدمة في العناويف فقد اعتمدت الجريدة الموف االسود بنسبة 
100 .سواء في الصفحة الرئيسية او الصفحات الداخمية 
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لجريدة الخبر في عرضيا لممادة االعالمية كاف ىدفو جذب وىذا التنوع الذي لمسناه 
وجمب انتباه القارئ باستخداـ العناويف الرئيسية بالحجـ الكبير ثـ شرحيا وتفسيرىا والتوسع 

 فييا مف خالؿ العناويف الفرعية الصغيرة.

وىي ذات اىمية  .شكاؿ التعبير عف جزء مف الواقعأمف  تعد الصورة شكال :فئة الصور/ 2
بالغة في مجاؿ االتصاؿ وفي زيادة درجة التأثير عمى القارئ .ومف خالؿ الجدوؿ االتي 

 سنبيف عدد الصور وحجميا ولونيا التي دعمت بيا الجريدة موضوع المصالحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المصالحة الوطنية من خالل جريدتي لبرنامج التسويق السياسي : الفصل الثالث 

8002سبتمبر  82 -اوت  31. الخبر والشروق اليوميتين     
 

 

147 
 

في موضوع المصالحة الوطنية  يوضح الصور المستخدمة في معالجة  :06الجدول رقم
 .جريدة الخبر

االت بدون مق المجموع 
 صور

 الصور مقاالت بصور
 

 التكرار 10 31 41
 

 

 النسبة %24940 %75960 %100
 

 
 حجم الصورة كبيرة  متوسطة  صغيرة المجموع

 

 

 التكرار 01 03 06 10
 

 

 لنسبةا %10 %30 %60 %100

 
 لون الصورة ملونة غير ملونة المجموع 

 

 
 التكرار 02 08 10

 

 
 ةالنسب %20 %80 %100 
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موضوع برنامج  لمستخدمة في معالجة: اعمدة بيانية توضح الصور ا07الشكل رقم
 المصالحة الوطنية في جريدة الخبر.

 

 

جريدة الخبر في عرضيا لمموضوع خاصة في مرحمة نالحظ مف خالؿ االشكاؿ اف 
مقابؿ  75.60ج لو لـ تعتمد كثيرا عمى الصورة،فقد بمغت نسبة المقاالت بدوف صورالتروي
24.4   60 بالحجـ المتوسط، بمغتلممقاالت التي أرفقتيا بالصور والتي كانت أغمبيا 

 وتمثمت أساسا في صور لرؤساء االحزاب أو الرئيس.

مقابؿ           20أما فيما يخص الصور الممونة فقد بمغت فقط صورتيف بنسبة 
80 . صور بدوف لوف 

الصحيفة فيي اضافة الى انيا عنصر اضافي يدعـ  الصورة دور ىاـ في عممية بناء تمعب
مثؿ عنصر جمالي يكسر الجمود مف عمى الصفحة. فالصورة أصدؽ في كثير و يالحدث، 

الجمالي في عرض لمجانب  و جريدة الخبر لـ تعر اىتماـ كبير. مف االحياف مف الكممة 
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رة بقدر ما يحتاج ربما راجع لكونو موضوع الساعة وحساس ال يحتاج الى الصو ،الموضوع 
 الى الشرح والتفسير حتى يفيمو ويدركو القارئ فالمضموف كاف اولى مف الشكؿ.

 .المضمون  تسويق جريدة الخبر لبرنامج المصالحة الوطنية من ناحية :المطمب الثاني

وىي الفئة االكثر استخداما كونيا تحيط بأىـ المواضيع التي عالجتيا المادة  :فئة الموضوعا/
يدور المحتوى؟ اي المواضيع االكثر حوؿ ماذا تحاوؿ االجابة عف سؤاؿ  حيث مية.االعال

بروزا في المحتوى. وفيما يمي عرض الىـ المواضيع التي تطرقت الييا جريدة الخبر في 
 عرضيا لممصالحة الوطنية.

 .ريدة الخبر في عرضيا لممصالحة الوطنية:يمثل المواضيع التي عالجتيا ج07الجدول رقم

 النسبة التكرار لموضوعا
ميثاؽ السمـ و المصالحة 

 الوطنية
80 30 

 22 57 االستفتاء
 6.17 16 االزمة االمنية
 3.86 10 حقوؽ االنساف

 12.35 32 ضحايا الماسة الوطنية
 24.70 64 االرىاب
 100 259 المجموع
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عرضيا جريدة الخبر في  التي عالجتيا: اعمدة بيانية تبين المواضيع 08الشكل رقم
 .ممصالحة الوطنية في جريدة الخبرل

 

مف خالؿ الجدوؿ يتضح جميا اف فئة ميثاؽ السمـ و المصالحة الوطنية قد بمغت 
تمتيا فئة ، 30وبنسبة معتبرة بمغت  80اعمى نسبة ضمف الفئات األخرى وذلؾ بتكرار بمغ 

 64ثـ ظيرت فئة االرىاب بتكرار 22وبنسبة مئوية قدرت  57التي بمغ تكرارىا  االستفتاء
كبير مف المقاالت  ىذه الفئات الثالث اكثر المواضيع التي شغمت حيز. 24.70بنسبة 

المرسؿ اليو والوسيمة. فالرسالة ىي الميثاؽ والمرسؿ اليو  ،كونيا مثمت ثالثية الرسالة
 االرىاب والوسيمة ىي االستفتاء.

تمتيا االزمة االمنية  12.35طنية  نسبة في حيف بمغت فئة ضحايا المأساة الو 
 . 3.86واخيرا حقوؽ االنساف ب 6.17بمعدؿ 

 ىمنية راجع الزمة األف عدـ تطرقيا كثيرا لألأب االخيرة نجد واذ تمعنا في ىذه النس 
عطت ليا أفي حيف ضحايا المأساة الوطنية  .محاولة منيا تناسي الجروح والنظر لممستقبؿ

 لفئة الثانية التي مستيا تدابير ميثاؽ المصالحة الوطنية بعد االرىاب.اىمية كونيا ىي ا
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وربما  ،اما فيما يخص حقوؽ االنساف فكانت نسبة تعرض الجريدة الييا ضئيمة جدا
حقاد وجعؿ التسامح القاعدة يدؼ االساسي مف الميثاؽ تناسي األف الأ ىذا راجع الى

 ساسية ليا.األ

المواضيع التي شغمت حيز ال باس بو في جريدة الخبر  المصالحة الوطنية مف برنامج
ومف خالؿ العينة المختارة  .زمة طاؿ عمرىالحقف دماء الجزائرييف ووضع حد أل كونيا مبادرة

وقراءة لما جاء . مف مجتمع البحث حوؿ مرحمة االعداد لالستفتاء والتسويؽ لمشروع الميثاؽ 
 اىمية متفاوتة لعناصر الموضوع حيث: ولتأف جريدة الخبر أفي الجدوؿ اعاله نرى 

ال مف المواضيع الرئيسية وىذا راجع الى اعتباره فرصة : /ميثاق السمم والمصالحة الوطنية1
جؿ أؽ تتويج لمسار طويؿ مف العمؿ مف فالميثا .حقادض لتجاوز الجراح وتناسي األتعوّ 

 . جاءالجميع بيذا الحؿؼ فقد جاء في محتوى المقاالت الدعوة الى التفا .زمةالخروج مف األ
 .من لعدم تفويت الفرصة""دعوة االرىاب قوات األحد العناويف مف الجريدة أفي 

العمل السياسي غير ممنوع " في مقاؿ تحت عنواف (بمخادـ) لساف وقد جاء عمى
"ونحن مقبمون عمى مصالحة وطنية بعد مأساة طالت االرواح " عمى من يدعو لمعنف

من حقوقو ويتجاوز عن  شيءولة ...وال بد ان يتنازل كل واحد عن والممتمكات وىبة الد
 .2005رسبتمب 1احزانو فنحن االن امام عممية تاريخية بالنسبة لمجزائر" 

ظير موضوع االرىاب بمختمؼ اشكالو مف تنظيمات ارىابية او جماعات مسمحة : /االرىاب2
كونو يعد الدافع الرئيسي  ،العينةعداد أبنسبة معتبرة في  ،ره مف التسمياتاو مسمحيف وغي

صبحت  أىذه الظاىرة التي  ولتجاوز ،لظيور المصالحة الوطنية عامة والميثاؽ خاصة
 مقال لها  وعممت الجريدة عمى نقؿ عدة اخبار عف ىذه الفئة وعنونت .ىاجس كؿ جزائري

بتمبر س 27يس ." للصحفي حميد"عدد كبير من المسلحين سيغادرون الجبال بعد االستفتاء

2005. 
 "حطاب واتباعه في الجماعة السلفية يتخلون عنومقال اخر تحت عنوان 

 .   4511للصحفي انيس رحماني في العدد  االرهاب"
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ومثؿ ىذه المقاالت ىو نشر لموقؼ االرىاب وتشجيع ليـ وحافز ليـ لترؾ العمؿ 
 المسمح واالستجابة لتدابير الميثاؽ.

كونو الوسيمة التي  ،المتكررة بصفة ممحوظة في المحتوى : كاف مف المواضيع /االستفتاء3
االحقاد وفتح صفحة جديدة نحو  لتتناسيشعب الميثاؽ ويفتح األبواب مف خالليا يزكي ال

مف وجود  ،التنمية. ولقد تباينت اآلراء حوؿ مسعى االستفتاء بيف مؤيد ومعارض ومشكؾ
يثاؽ لدى األمينة العامة لحزب العماؿ لويزة نوايا باطنية وراءه. فقد اعتبر االستفتاء حوؿ الم

مقاؿ  وعنونت ."ترسيم لمسمم في البالد وسد لألبواب امام التدخالت االجنبية"حنوف 
أيف تساءؿ  "استفتاء السمم يتحول الى تحضير اوراق العيدة الثالثة" لمصحفي ح.سميماف

ومو أـ ىي وسيمة لحسـ اذا كانت تصريحات الرئيس في تجمعاتو الشعبية رسالة لتحييد خص
 اوراؽ العيدة القادمة؟.

شكمت ىذه الفئة حيز ال باس بو مف بيف المواضيع نظرا انيا  -/ضحايا المأساة الوطنية4
الوطنية كؿ مف عائالت وقد اعتبر ضحية المأساة  .تعد الفاعؿ أساسي في نجاح الميثاؽ

 .ضحايا الواجب الوطني وغيرىا عائالت االرىابييفالمفقوديف، ضحايا الجماعات االرىابية، 
سبتمبر اثر التجمع الشعبي لرئيس  02وقد جاء في مقاؿ لمصحفي ـ.شوقي الصادر في 

رامل االرىابيين ومن ضحايا االرىاب ومن عائالتيم _الرئيس_ من أ استأذنالجميورية "
الرىاب سنة العجاف ولم ننتو بعد من ا 15وابنائيم ان يأمروه بالتصويت "بنعم" ألنو بعد 

 "المصالحة..." وأضاؼ الرئيس في اجتماعو بسيدي بمعباس تحت مقاؿ عنوانو بركات
شوا في شخاص الذين خد"ان األالوطنية سحب لمبساط من تحت اقدام دعاة الجريمة"، 

 جدر بان يكونوا منبع المصالحة التي ال تنفصلكرامتيم وضربوا في فمذات أكبادىم ىم األ
 .4515ب.عبده مف العدد لمصحفي  عن قيم االمة"

فاألزمة األمنية التي كانت نتيجة  ،: مف المواضيع األقؿ تكرارا في الجريدةزمة االمنية/األ 05
اتخاذ المبادرة لتحقيؽ المصالحة، ألوؿ والرئيسي الذي دفع بالرئيس الى لإلرىاب والسبب ا
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حممة االنتخابية لمقرار وقمة ظيورىا في العينة راجع الى أف الجريدة عممت عمى نقؿ أجواء ال
 المصيري وليس اعادة احياء الجروح.

لقد ىمشت الخبر موضوع حقوؽ االنساف فمـ يحظى اال بنسبة قميمة.  :/ حقوق االنسان06
وظير الموضوع في نقؿ مواقؼ المنظمات الدافعة عف حقوؽ االنساف، فقد جاء قي عنواف 

الجزائر تنديدا بمحاولة تغطية االختراقات امنيستي تدعوا االتحاد االوروبي لمضغط عمى ليا 
  2005سبتمبر  01الصادر في  4489في العدد  الخطيرة لحقوق االنسان بالجزائر"

 فالجريدة لـ تولي اىتماـ لمموضوع ألف التسامح منطمؽ الميثاؽ.

تبحث عف المحركيف األساسييف أي مجموعة األشخاص أو األحزاب او  ب/فئة الفاعل:
ي تضع الحدث في المضموف محؿ التحميؿ. وجريدة الخبر في موضوع المنظمات الت

 المصالحة الوطنية اىتمت بمجموعة مف الشخصيات كانت األكثر بروزا.

في جريدة  الفواعل االساسية المحركة لبرنامج المصالحة الوطنية : 08الجدول رقم 
 الخبر.

 النسبة التكرار علاالفو 
 44.44 76 رئيس الجميورية

 16.29 29 زاب المؤيدةاالح
 19.29 33 االحزاب المعارضة

 19.29 33 منظمات غير حكومية
 100 171 المجموع
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ضوع المصالحة الوطنية و اعمدة بيانية تبين الفواعل االساسية المحركة لم:09الشكل رقم
 .في جريدة الخبر

 
في فمكيا  الشخصيات المحورية التي دارت ،بينت فئة الفاعؿ مف خالؿ الجدوؿ

مرة  76المصالحة الوطنية. فقد كانت شخصية رئيس الجميورية الفاعؿ األكثر تكرارا بمغ 
وىذا بدييي ألنو صاحب البرنامج، اذ عمؿ في ىذه الفترة لمتسويؽ لو. تمتو االحزاب 

لخبر مواقؼ وأراء ىذه وىي نسبة ال باس بيا، فقد نقمت جريدة ا 19.29المعارضة بنسبة 
واف كانت سمبية وىذا دليؿ عمى أف جريدة الخبر لـ تعتمد فقط عمى نقؿ  تىاالحزاب ح

 المواقؼ المؤيدة لممصالحة .

 .16.95ونجد كذلؾ االحزاب الموالية وباألخص أحزاب التحالؼ الرئاسي  بنسبة 

باالضافة لممنظمات غير الحكومية سواء الوطنية أو الدولية التي تعد العب اساسي 
 .16.5ع المصالحة، قد بمغت نسبتيا ومحوري في موضو 

فيذه الفواعؿ بمثابة المحركيف لميثاؽ المصالحة الوطنية كونيـ العبيف اساسييف في  
 وىـ يمثموف جزء كبير مف الرأي العاـ سواء داخؿ الوطف أو خارجو. ،الساحة السياسية
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يف فواعؿ تعددت األطراؼ والمحركيف لمرحمة اعداد االستفتاء بورية: رئيس الجمي/1
رئيسية واخرى ثانوية. ولقد كاف رئيس الجميورية الشخص المحوري في العممية كونو 

وثانيا راجع الى انو اشرؼ شخصيا بالترويج لمميثاؽ مف خالؿ  ،صاحب مشروع الميثاؽ
التجمعات التي نظميا، في مختمؼ واليات الوطف تحسبا لالستفتاء أيف عمؿ عمى نقؿ 

نجاح المشروع ليشمؿ المواطف واالرىاب وضحايا المأساة الوطنية. محتوى الميثاؽ وشرحو ل
"بوتفميقة يطوى نيائيا ممف قادة فقد ظيرت عدة عناويف في الجريدة حوؿ الرئيس منيا 

"الرئيس بوتفميقة يبرمج . ومقاؿ اخر تحت عنواف  2005سبتمبر  27 الفيس واالمازيغية"
 تجمعا". 54

حة ال بأس بيا لألحزاب المعارضة إلظيار مواقفيـ حوؿ : أعطت مساحزاب المعارضةاأل/2
باعتبارىـ يمثموف قاعدة شعبية وقنوات اتصاؿ اليصاؿ محتوى الميثاؽ لممواطف. فقد  ،الميثاؽ

" سعدى ومقاؿ اخر "راشدي يعمن عن انضمام السبيل لمرافضين لالستفتاء"عنونت مقاؿ ليا 
 .يدعوا الى مقاطعة استفتاء المصالحة "

ىذه العناويف التي تبيف رفض ىؤالء لمميثاؽ اال أف جريدة الخبر نقمت آرائيـ  فرغـ
 وىذا دليؿ عمى انيا كانت عممية. 

: شغمت األحزاب الموالية لمسمطة وباألخص احزاب التحالؼ حيزا ضمف االحزاب الموالية/3
عات شعبية أعداد العينة وكانت اغمبيا جندت نفسيا لمتسويؽ لميثاؽ الرئيس، مف خالؿ تجم

عبر مختمؼ الواليات بيدؼ مساندة الرئيس في مسعى المصالحة الوطنية. فقد جاء في مقاؿ 
وفي مقاؿ أخر  النيين من يعارض مسعى الرئيس"م يمتقي منتخبيو ال يوجد من االف"بمخاد

 م البواقي الف ارىابي منتظر توبتيم".من أ "أويحيى

ي جميع منظمات المجتمع المدني سواء داخؿ وتتمثؿ أساسا ف /المنظمات غير الحكومية:4
الوطف أو خارجو وقد برز دورىا في فترة الحممة االنتخابية لمميثاؽ بيف مروج  ومناىض لو. 
اذ سجمت معظـ المنظمات الغير حكومية داخؿ الوطف مثؿ المنظمة الوطنية لضحايا 

ات الدولية امثاؿ االرىاب تأييدىا لمسعى الرئيس وتزكيتو. في حيف أبدت بعض المنظم
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"امنيستي" ومنظمة "ىيومنرايتس وتش" الحقوقية رفضيا وتنديدىا. فجاء في احد المقاالت  
"المنظمات الدولية الغير حكومية في مقدمتيا منظمة العفو الدولية امنيستي  ومنظمة 

ييما الذي يكرس برأ وتش الحقوقية انتقدتا بشدة ميثاق السمم والمصالحةرايتس  ىيومن
 .4495لمصحفي ح.سميماف العدد  العقاب ويخفي الحقيقة ..."ال

: تمثؿ مختمؼ المواقؼ واآلراء حوؿ الموضوع. والذي يعكس ويوضح اتجاه فئة االتجاهج/
 الجريدة .

يمثل اتجاه جريدة الخبر حول المصالحة الوطنية من خالل عرضيا : 09الجدول رقم 
 .قف مختمف الفواعل حول الموضوعامو
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 مؤيد
 

%18.60 
 

08 
 

 معارض
 

%13.95 
 

06 
 

 مقاطع
 

%11.62 
 

05 
 

 صامت
 

100 
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اعمدة بيانية تبين اتجاه جريدة الخبر حول موضوع المصالحة الوطنية من :10الشكل رقم
 .خالل مواقف الفواعل

 
النتخابية لالستفتاء حوؿ ميثاؽ السمـ جريدة الخبر في نقميا لحيثيات الحممة ا

والمصالحة الوطنية، كانت الى حد كبير محايدة وعممية اكثر، فمـ تكتفي فقط بنقؿ المواقؼ 
الداعمة لمميثاؽ بؿ عممت عمى رصد جميع اآلراء والمواقؼ مف مؤيد معارض ومقاطع 

 وحتى المواقؼ الصامتة.

بيف  32.45مقابؿ  ،ؤيديفنسبة الم 55.80خالؿ قراءة الجدوؿ نجد  فمف
 بالنسبة لممواقؼ الصامتة. 11.62في حيف سجمت نسبة  ،معارض ومقاطع

ىذه النسب التي تعكس صحة القوؿ فقد وضعت الجريدة مجموعة مف العناويف 
تعكس حيادىا التاـ. وجعمت مف نفسيا وسيمة فقط لنقؿ األحداث واألخبار وليست في مقاـ 

"ايت احمد يف التي برزت في اعداد العينة والتي تبيف ىذا االتجاه اعطاء أحكاـ. فمف العناو 
"بمخادم يدعو وجاء مقاؿ اخر  االستفتاء تحضير لتعديل الدستور من اجل عيدة ثالثة".

 الى تزكية ميثاق السمم والمصالحة"
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" .وجاء بالبند اخر "استفتاء يتحول الى تحضير اوراق العيدة الثالثةوفي موضوع 
 "شخصيات وطنية تمتزم الصمت" .الصفحة االولى عنواف  العريض في

كؿ ىذه المقاالت تبيف لنا اتجاه الجريدة لمميثاؽ واتجاه أطراؼ المعبة السياسية حوؿ 
المشروع. فمف المؤيديف كاف ىناؾ كؿ مف احزاب التحالؼ الرئاسي )التجمع الوطني 

ب العماؿ  ايف صرحت امينتو الديمقراطي و جبية التحرير الوطني و حمس( اضافة الى حز 
 بدعميا لمسعى الرئيس.

في حيف مثمت األحزاب المعارضة تارة والمقاطعة تارة اخرى كؿ مف )جبية القوى 
 االشتراكية، التجمع مف أجؿ الثقافة والديمقراطية، السبيؿ والحركة الديمقراطية االجتماعية(.

واعتبرتو ،الميثاؽ بشدة  اضافة الى المنظمات غير الحكومية الدولية التي رفضت
انتياؾ لحقوؽ االنساف ومنع لظيور الحقيقة وتحميؿ لألزمة لطرؼ دوف طرؼ أخر والمتمثؿ 

 في مصالح االمف وقوات الجيش.

وانحصر موقؼ الصمت لدى مجموعة مف الشخصيات الوطنية التي كانت مف 
عجاؼ. ىذا الصمت الذي األوائؿ الداعية لنبذ العنؼ وأف المصالحة الخيار لتجاوز سنوات ال

ىؿ ىو عالمة لمرضى ومصدر ارتياح ازاء  ،خمؽ عدة تساؤالت حوؿ  الممؼ المصيري
 المشروع اـ أف ىذا الصمت ىو رسالة لمسمطة التي اجتيدت لوحدىا وعمييا تحمؿ مسؤوليتيا

وقد خصت بالمقاؿ كؿ مف )مولود حمروش رئيس  .لوحدىا في حمؿ ىذا الممؼ الثقيؿ
سبؽ و احمد بف بمة رئيس الجميورية االسبؽ  و طالب براىيمي وزير الخارجية الحكومة األ

 األسبؽ وغيرىـ.

: وتيتـ بالمصادر التي مف خالليا تجمع المادة التي تشكؿ في نياية المطاؼ فئة المصدرد/
المضموف المقدـ. فيي تبحث عف مختمؼ تمؾ المنابع التي تغذي المضموف محؿ التحميؿ.  

 ر في نقميا لموضوع المصالحة نوعت مف مصادرىا .وجريدة الخب
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 لجريدة الخبر. يمثل مصادر المعمومات لموضوع المصالحة الوطنية :10الجدول رقم 

 النسبة التكرار فئة المصدر
 21.95 09 صحفيون

 21.95 09 ىيئات رسمية
 24.39 10 ىيئات حزبية

 2.43 01 سياسية شخصيات
 17.07 07 ىيئات المجتمع المدني
 12.19 05 مصادر مطمعة وموثوقة

 100 41 المجموع
اعمدة بيانية تبين مصادر معمومات جريدة الخبر حول موضوع المصالحة :11الشكل رقم 

 لجريدة الخبر. الوطنية

يتبيف مف خالؿ الجدوؿ، المصادر التي اعتمدت عمييا صحيفة الخبر لمحصوؿ عمى 
لمحممة االنتخابية حوؿ الميثاؽ. اذ يتضح أف الصحيفة نوعت  المعمومات المتعمقة بالتسويؽ

المصادر التي اعتمدت عمييا لكف نسبتيا متفاوتة ومختمفة. حيث سجمت مصادر الييئات 
كما 21.95تمتو فئة الصحفييف والمصادر الرسمية بنسبة   24.39الحزبية أعمى نسبة 
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تيا مصادر مطمعة وموثوقة بنسبة اعتمدت عمى مصادر لـ تحدد انتمائيا واكتفت بتسمي
12.19  . وغيرىا 

وتنوع منابع استقاء األخبار حوؿ الموضوع، كاف اليدؼ منو جمع اكبر عدد ممكف 
مف المعمومات مف جية والتأكد مف مصداقيتيا مف جية اخرى . وىذا يدؿ بشكؿ كبير عمى 

لتوصيميا  ،لميثاؽ أف الجريدة تبحث عف أصدؽ المعمومات وحصر جميع المتغيرات حوؿ ا
لمقارئ بعيدا عف التزييؼ واالشاعات خدمة لمقارئ وحفاظا عمى مصداقيتيا وحيادىا  مما 

 سيزيد مف رضاه حوؿ الجريدة .

رسمية يفضي الى استيعاب الرأي العاـ الغير الىذا التزاوج بيف المصادر الرسمية و 
الي تكويف رايو الشخصي حوؿ وبالت ،لمحتوى الميثاؽ مف مختمؼ الزوايا والتوصؿ لمحقيقة

 قرار االستفتاء "بنعـ" او "ال" بكؿ قناعة .

: تساعد ىذه الفئة الباحث في معرفة الجميور الذي فئة الجميور المستيدفه/ 
يريد الوصوؿ اليو القائـ باالتصاؿ. وبرنامج المصالحة الوطنية حدد االطراؼ التي يريد 

 :التوجو الييا سنذكرىا فيما يمي

:  يبين الجميور المستيدف من خالل برنامج المصالحة الوطنية في جريدة 11قم جدول ر 
 الخبر:

 النسبة التكرار الفئة
 60.37 64 االرىاب

 30.18 32 ضحايا المأساة الوطنية
 9.43 10 الشعب

 100 106 المجموع
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في  : يمثل الجميور المستيدف من خالل برنامج المصالحة الوطنية 12الشكل رقم 
 جريدة الخبر.

 
مف خالؿ الجدوؿ واالشكاؿ المرفقة لو الحظنا اف برنامج المصالحة الوطنية مف خالؿ 

تنظيماتو المسمحة  وىي فئة االرىاب بمختمؼ محددةفئات  ، وجو الىعداد العينة في الخبرا
 المأساة، تمتو فئة ضحايا 60.37نسبة في اعداد العينة ب  والتي حصمت عمى اعمى

 .09.43. وفي االخير فئة الشعب ب 30.18نية ب الوط

مف المعروؼ اف برنامج المصالحة الوطنية جاء بيدؼ وضع حد لالزمة االرىاب 
 المأساةويميا الشعب الجزائري عامة و ضحايا  ذي ادخؿ البالد في حالة عنؼ، ذاؽال

ؼ الثالث وقد سعت الحكومة مف خالؿ ىذا البرنامج دعوة ىذه االطرا .الوطنية خاصة
وفتح صفحة جديدة نحو مستقبؿ أفضؿ. وقد لمسنا  ،لمتجاوب مع البرنامج لنسياف الماضي

ب اختالؼ مف تناوؿ كؿ فئة في عينة الدراسة. فحممة التسويؽ السياسي لمبرنامج كانت تتطم
يتـ التركيز عمييـ في الخطابات مف أجؿ استمالتيـ  حتى ،تحديد المستيمكيف لو بعناية

 ـو االستفتاء أوال ولتحقيؽ أىداؼ البرنامج ثانيا.ي إلنجاح

استمالة ىذه الفئة لترؾ  يسعى الىف البرنامج كاف ال نسبة وىذا سجؿ اعمى: االرىاب/1
حياتيـ الطبيعية التي ستكفميا ليـ التدابير التي  وعودتيـ الى .عمؿ المسمح في الجباؿال
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ة ليـ البد استغالليا قبؿ فوات األواف  جاءت في الميثاؽ. ىذه االجراءات التي اعتبرت فرص
 لذا ال بد ليـ االستجابة في اقصى حد ممكف.

التائبون الجدد يستفيدون من ومف المقاالت التي جاءت في ىذا الصدد تحت عنواف" 
 2005سبتمبر  27. ومقاؿ اخر نشر في 4483لمصحفي انيس رحماني مف العدد  العفو"

". وجاء عمى لساف ابو يغادرون الجبال بعد االستفتاءعدد كبير من المسمحين سبعنواف" 
مشروع المصالحة الوطنية فرصة تاريخية قد سبتمبر " 08جرة سمطاني في مقاؿ نشر في 

 ال تتكرر..."

الزمة لما تكبدتو مف معاناة مف ا تضررالفئة االكثر ا اعتبرتالوطنية:  المأساةضحايا /2
امج المصالحة الوطنية رزنامة مف االجراءات التي . لذا خص ليا برنمادية، جسدية ومعنوية

ستكفؿ ليـ حقوقيـ وستعوضيـ ماديا. لذا كانت اغمب التجمعات التي عقدىا الرئيس و غيره 
في سبيؿ ضرورة التسامح وتجاوز االلـ والتضحية  ليذه الفئة رسالة تدعوىـ فييا الىوجيت 

 تمبر لالستفتاء  بنعـ. سب 29ضرورة التوجو يـو  جيؿ المستقبؿ. ودعتيـ الى

استاذن من ارامل االرىابيين ومن وقد جاء في احد التجمعات التي نشطيا رئيس الجميورية "
 27في مقاؿ لمصحفي ـ. شوقي  ضحايا ومن عائالتيم وابنائيم بالتصويت بنعم"

ال بد من نسيان االحقاد الن االحقاد ال دة "ك. وفي تصريح لبمخادـ في سكي2005سبتمبر
 .4499في العدد البالد"  تبني

اقؿ  ألنو، المأساة: سجمت اقؿ نسبة في اعداد العينة مقارنة بفئة االرىاب وضحايا الشعب/3
سبتمبر بنعـ  29تضررا مف االزمة . لكف ميمتيـ كبيرة تكمف تزكية الميثاؽ باالستفتاء في 

 وىذا ما سيمّد لمبرنامج الشرعية والقوة القانونية. 

الحة الوطنية في جريدة الخبر موضوعا ذو وزف كبير وىذا ما مثؿ برنامج المص
جعمنا في صورة حقيقية لألحداث التي  ،لمسناه مف خالؿ دراستنا لممضموف كميا وكيفيا 

التسويؽ  فيـ الكيفية التي اعتمدتيا الجريدة في سبيؿبوقد سمحت لنا الفئات  ،ميزت الحممة
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اف الجريدة سوقت لمبرنامج لكف مف مبدأ الحيادية  ،نتيجة مفادىا لمبرنامج ايف توصمنا الى
مدح البرنامج وانما عممت عمى نقؿ احداث الحممة مف مختمؼ زواياىا بممسة  .فمـ تمؿ الى

يدور في تمؾ الفترة وبالتالي يتوصؿ الى قرار  تجعؿ القارئ يفيـ ويستوعب ما ،تحميمية
 التصويت حوؿ الميثاؽ مف منطمؽ قناعتو الشخصية.
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لتسويق جريدة الشروق لبرنامج المصالحة لمبحث الثاني: التحميل الكمي والكيفي ا
.الوطنية  

المطمب االول: تحميل جريدة الشروق لبرنامج المصالحة الوطنية من ناحية الشكل./1  

 ا/ فئة الموقع :

 موضوع المصالحة الوطنية ضمن صفحات جريدة : يوضح موقع: 12الجدول رقم 
.وقالشر   

 الموقع التكرار النسبة
60 12 ىالصفحات االول  
30 06 الصفحات الداخمية 
10 02 الصفحات االخيرة 
100 20 المجموع 
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صفحات جريدة ضمن :اعمدة بيانية تبين موقع موضوع المصالحة الوطنية  13شكل 
 الشروق .             

 
جريدة الشروؽ لموضوع المصالحة  يبيف الجدوؿ والشكؿ المرفؽ لو موضع توزيع

تمتو الصفحات  60الوطنية في صفحاتيا، حيث خصصت ليا الصفحات األولى بنسبة 
 . 10ومف ثمة الصفحات األخيرة بنسبة  30الداخمية ب 

وبتحميؿ ىذه النتائج توصمنا الى أف الجريدة خصصت الصفحات األولى لنقؿ أجواء 
مف الصفحات الوسطى موضع لنقؿ أراء بعض الحممة االنتخابية. في حيف جعمت 

الشخصيات السياسية و الوطنية أيف أجرت حوارات معيـ . في حيف الصفحات األخيرة 
والتي كانت نسبتيا ضئيمة جمعت فييا بعض أراء أفراد المجتمع المدني كاألساتذة 

 والمحاميف.

ي العاـ وكذلؾ ألنو يعكس التموقع مكانة الموضوع لمجريدة نظرا ألىميتو بالنسبة لمرأ
نجد في العدد  وكمثاؿ لما جاء في الصفحات األولى. موضوع الساعة لكافة وسائؿ االعالـ

.كما جاء في العدد  " سبعة تجمعات تنتظر بوتفميقة ...والمزيد من المفاجآت" 1472

60% 

30% 

10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 الصفحات االخيرة الصفحات الداخلية الصفحات االولى



المصالحة الوطنية من خالل جريدتي لبرنامج التسويق السياسي : الفصل الثالث 

8002سبتمبر  82 -اوت  31. الخبر والشروق اليوميتين     
 

 

166 
 

عنوان "ميري يدلي برايو في الصفحات الوسطى حوار اجري مع "ميري" تحت  1496
 .والمرجع الوحيد"  -مصحف عثمان -نح الن يكوالميثاق مرش

موضوع المصالحة الوطنية في صفحات جريدة الشروق.جية كتابة يمثل :13الجدول رقم  

 الموقع التكرار النسبة
9.09 03 أعمى الصفحة يمينا 
45.45 15 أعمى الصفحة يسرا 
21.21 07 وسط الصفحة 
6.06 02 سفل الصفحة يميناأ  
6.06 02 سفل الصفحة يساراأ  
12.12 04 كل الصفحة 
100 33 المجموع 

اعمدة بيانية تبين جية كتابة موضوع المصالحة الوطنية في صفحات  :14الشكل رقم
 جريدة الشروق.
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 الشروؽ لـ تعتمد عمى موضع واحد فيمف خالؿ الجدوؿ والشكؿ نالحظ أف جريدة 
احة وباألخص المنطقة العموية يسارا بنسبة نشر مقاالتيا، انما شمؿ التوزيع مختمؼ المس

45.45   21.21تاله موقع وسط الصفحة بنسبة  كما خصصت مجمؿ مساحة.
 . 12.12الصفحة فى نشر بعض المقاالت بنسبة 

ىذا التوزيع المتنوع لممقاالت لـ يكوف اعتباطيا وانما ىو مدروس،  كوف موقع نشر 
العموية أكثر تصفحا مف القارئ خاصة مف ناحية المقالة يعكس أىمية الموضوع، والجية 

اليسار وىذا ما لمسناه في الجريدة أيف عممت عمى التسويؽ لمموضوع بتحديد و اختيار 
 الموقع المناسب الذي يستقطب أكبر عدد مف القراء.

:فئة المساحةب/  

جريدة  يمثل المساحة المخصصة لموضوع المصالحة الوطنية في: 14الجدول رقم 
.وقالشر   

 
 النسبة%

 
2المساحة سم  

 
 فئة المساحة

المساحة المخصصة لموضوع  6190 %2.58
 المصالحة الوطنية

األخرىمساحة المواضيع  233.126 %97.40  
 

 المجموع 239316 %100
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تمثل المساحة المخصصة لموضوع المصالحة الوطنية في  اعمدة بيانية : 15شكل رقم   
 جريدة الشروق.   

 
شكاؿ أف المواضيع بمختمؼ أشكاليا االعالمية والتي بمغ عددىا ضمف اعداد بينت األ

 2سـ 239316سـ مف المساحة االجمالية لمجريدة البالغة 6190قد غطت  ،مقاال 33العينة 

 . 2.58والتي تمثؿ نسبة 

 ،عند تحميؿ ىذه النتائج نجد أنيا ضعيفة مقارنة بأىمية الموضوع في تمؾ المرحمة
التى شغمت اىتماـ الكبير  ،صدد نقؿ أحداث الحممة االنتخابية فيؽ كانت وأف الشرو 

والصغير و المجتمع المحمي والدولي. ىذه المساحة التي يمكف تبريرىا بوجود مواضيع أخرى 
شغمت الرأي العاـ كاالنتخابات الجزئية لمنطقة القبائؿ واالصالحات االدارية  .ال تقؿ أىمية

التي خصصت ليا الجريدة حيزا ال بأس بو  ،قانوني البمدية والوالية خاصة فيما تعمؽ بتعديؿ
 في تغطيتيا.
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 :ج/ فئة القالب الصحفي

 الوطنية المصالحة موضوع الصحفية المستخدمة في تغطية يمثل القوالب :15الجدول رقم 
.الشروق  جريدة في  

 
 النسبة

 
 التكرار

 
 القالب

 خبر 12 36.36℅
9.09℅  مقال 03 
12.12℅  تقرير 04 
18.18℅  تحقيق 06 
9.09℅  حوار 03 
15.15℅  عمود 05 
100℅  المجموع 33 
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موضوع الصحفية المستخدمة في تغطية بيانية تبين القوالب  اعمدة: 16 رقم شكلال
 المصالحة الوطنية في جريدة الشروق.

 
لوطنية بينت النتائج أف جريدة الشروؽ اليومية في تغطيتيا لموضوع المصالحة ا

تمتو  36.36ؿ فف الخبر المحور االساسي بنسبة حيث شكّ  ،نوعت مف القوالب الصحفية
وفي األخير جاء كؿ مف المقاؿ والحوار ، 15.15والعمود بنسبة  18.18التحقيقات ب 

 . 9.09بنسبة 

وسعييا الى توصيؿ  ،ىذه النسب التي تبيف مدى اىتماـ جريدة الشروؽ بالموضوع
 ،دة أشكاؿ. فبالنسبة لتركيزىا عمى قالب الخبر الصحفي الذي غطى اكبر نسبةالمعمومة بع

راجع الى رغبة الجريدة اليصاؿ المعمومة والفكرة وذلؾ عبر التدرج في طرح الموضوع لجعؿ 
"اويحي ينشط  وقد جاء في أحد العناويف عمى شكؿ خبر .القارئ في الصورة اليومية لمحدث

 .2005اوت  28معاذ في  لمصحفي" حممة المصالحة في بويرة

ر عف قراءة الصحفي الذي يعبّ  ،كما التمسنا استخداـ الجريدة لفف العمود الصحفي
واعطاء فكرة عنو حسب منظوره فيو الى حد كبير قراءة لما بيف السطور لألحداث ،لمحدث 
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اوي. لمصحفي سالـ زو  " ؟"مالفائدةوفؽ تساؤالت تشغؿ الصحفي فقد جاء في احد العناويف 
في  لمال والسمم والديمقراطية"عمود اخر لمصحفي حساف زىار تحت عنواف "ا اضافة الى

.ىذه العناويف المحمسة التي تجذب اىتماـ القارئ وتفتح لو المجاؿ لفيـ 2005سبتمبر  27
 .أكثر واقعية  الموضوع مف منظور
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:د/ فئة العناصر الطبوغرافية  

/ فئة العناوين:1  

 في الوطنية المصالحة موضوع معالجة في  المستخدمة العناوين يوضح :16ول رقمجد
.الشروق جريدة  

 
 المجموع

 
 فرعي

 
 رئيسي

 
 نوع العنوان

 
33 

 
26 

 
07 

 
 التكرار

 
100℅  

 
78.78℅  

 
21.21℅  

 
 النسبة

 
 المجموع

 
 صغير

 
 متوسط

 
 كبير

 
 الحجم

 
33 

 
13 

 
10 

 
10 

 
 التكرار

 
100℅  

 
39.39℅  

 
30.30℅  

 
30.30℅  

 
 النسبة

 
 المجموع

 
 اسود

 
 مموف

 
 المون

 
33 

 
28 

 
05 

 
 التكرار

 

100℅  

 

84984℅  

 

15915℅  

 

 النسبة
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: اعمدة بيانية تبين العناوين المستخدمة في معالجة موضوع المصالحة 17الشكل رقم
.في جريدة الشروق الوطنية

. 

لشروؽ في تغطيتيا لمموضوع ذب القارئ وجريدة االتي تج د العنواف الواجية األولىيع
 78.78وقراءة لما جاء في األشكاؿ، نالحظ استخداميا اكثر لمعناويف الفرعية بنسبة 

  30.30لمعناويف الرئيسية والتي جاء اغمبيا بالحجـ الكبير بنسبة   21.21مقابؿ 
مقارنة بالعناويف الفرعية، التي تراءت بيف الحجـ المتوسط والصغير. في حيف شكمت 

كونيا تزيد مف رغبة القارئ لالطالع عمييا  .العناويف الممونة نسبة ضئيمة لكف تأثيرىا اكثر
 لمعناويف بالموف االسود.  84.84مقابؿ  15.15بمغت 

 ،ميسفالطريقة التي تتبناىا الجريدة في اخراجيا لمادتيا االعالمية يزيد مف تح 
والذي ىو غاية  ،أكبر عدد مف القراء الموضوع واستمالة وتشويؽ القارئ في االطالع عمى
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كؿ جريدة عامة والشروؽ خاصة. فقد استخدمت في أحد عناوينيا بالصفحة األولى بالبند 
 1494في العدد  "الميثاق نابع من القاعدة وليس من القمة"العريض وبالموف األزرؽ 

بة الحممة وجاء كذلؾ في العناويف الفرعية بالحجـ الصغير التي خصتيا الشروؽ لمواك
 حممة استفتاء السمم والمصالحة بوتفميقة في باتنة" . "االنتخابية مقاؿ سطر تحت عنواف
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/فئة الصور:2  

.الشروق جريدة في المرفقة لموضوع المصالحة الوطنية الصور يوضح:17 رقم جدول  

 مقاالت بدوف المجموع 
 صور

 الصورة مقاالت بصور

 التكرار 12 21 33 

 100℅  63.63℅  36.36℅  النسبة 

 حجـ الصورة كبيرة  متوسطة  صغيرة المجموع

 التكرار 05 02 05 12

100℅  41.66℅  16.66℅  41.66℅  النسبة 

 لوف الصورة ممونة غير ممونة المجموع 

 التكرار 04 08 12 

 100℅  66.33℅  33.33℅  النسبة 
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في جريدة  ضوع المصالحة الوطنيةمو ل المرفقة: اعمدة بيانية توضح الصور 18الشكل رقم
.الشروق  

 
يتضح لنا مف خالؿ الشكؿ أف جريدة الشروؽ في تغطيتيا االعالمية لمموضوع 

 63.63وقد بمغت نسبة ىذه االخيرة ،مزجت بيف المقاالت بالصور والمقاالت بدوف صور 
  36.36في حيف قدرت نسبة المقاالت المدعمة بالصور ب   وقد جاءت أغمبيا.
ونفس النسبة نجدىا في   41.66الشكؿ الكبير وباألخص في الصفحة األولى بنسبة ب

 الصور ذات الحجـ الصغير.

 66.33أما فيما يخص الموف شكمت الصور بدوف لوف أعمى نسبة قدرت ب 
 لمصور الممونة.  33.33مقابؿ 

ي ىذه النتائج التي تبيف اف جريدة الشروؽ عمدت الى ادخاؿ جانب التشويؽ ف
وتعطي فكرة مسبقة عف الموضوع  ،موضوعيا اذ أف الصورة تعد وسيمة لتجاوز الجمود
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وكانت أغمبيا لمرئيس بوتفميقة اثناء جوالتو في الحمالت الترويجية لمميثاؽ. وبعض الصور 
 لرؤساء األحزاب والشخصيات الوطنية امثاؿ ) جاب اهلل ، اويحي، عبد الحميد ميرى...(

ؿ والمضموف كاف بمثابة استراتيجية لمجريدة في تسويقيا لمميثاؽ ىذا المزج بيف الشك
 الستمالة انتباه القارئ وفي شرحيا لمضمونو بطريقة فنية.

المطمب الثاني: تحميل جريدة الشروق لموضوع المصالحة الوطنية من حيث / 2
.المضمون  

 ا/فئة الموضوع:

 لممصالحة ياعرض في شروقال ريدةج عالجتيا التي المواضيع يمثل :18رقم  الجدول
.الوطنية  

 فئة الموضوع  التكرار النسبة

47.23 111 ميثاق السمم والمصالحة الوطنية 

13.19 31 االستفتاء 

9.78 23 االزمة االمنية 

3.82 09 حقوق االنسان 

16.59 39 ضحايا الماساة الوطنية 

9.36 22 االرىاب 

100 235 المجموع 



المصالحة الوطنية من خالل جريدتي لبرنامج التسويق السياسي : الفصل الثالث 

8002سبتمبر  82 -اوت  31. الخبر والشروق اليوميتين     
 

 

178 
 

 

اعمدة بيانية تبين المواضيع التي عالجتيا جريدة الشروق في عرضيا : 19 رقم شكلال
.موضوع المصالحة الوطنيةل  

 
يوضح الجدوؿ واالشكاؿ المرافقة لو المواضيع األكثر معالجة في أعداد العينة البحثية. وقد 

مباشرة   ℅47.23سجؿ موضوع ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية أكبر نسبة تمثمت ب    
.كما سجؿ موضوع االستفتاء نسبة معتبرة   ℅16.59ايا المأساة الوطنية بنسبة فئة ضح

 ℅ 9.78.كما جاء موضوعي األزمة األمنية واالرىاب بنسب متقاربة℅13.19قدرت ب 

 .℅3.82،اما فئة حقوؽ االنساف في اخر الترتيب بنسبة ℅9.36و

وىذا راجع الى  ،ىتماـ بالمواضيعالقراءة األولية لمنتائج بينت وجود تفاوت في درجة اال      
في  كنا المنتج او السمعة التي يسوؽ ليا.،كوف ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية واالستفتاء 

حيف مثؿ كؿ مف االرىاب وضحايا المأساة الوطنية المستيمؾ كونيا األطراؼ المستيدفة 
 لمميثاؽ مف الدرجة االولى.
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نا مف المواضيع  الميمة كذلؾ ألف األزمة أما حقوؽ االنساف واألزمة األمنية فكا
في حيف كانت فئة حقوؽ االنساف نقطة حساسة ال بد  ،األمنية السبب األوؿ لظيور الميثاؽ

 احتراميا وادراجيا في البنود.

اعتبرتيا جريدة الشروؽ الخطوة األساسية لتجاوز  /ميثاق السمم والمصالحة الوطنية:1
واعتبر عمى انو الحؿ األمثؿ وخطوة  .سنة 15ئري ؿ الكابوس الذي عاشو الشعب الجزا

والبد لمجميع احتضانو حتى يتسنى تجاوز الجراح  ،لطي ممؼ األزمة األمنية بصفة نيائية
 والشروع في مرحمة البناء والنيوض بمشاريع االصالح و التنمية.

وقد حررت الشروؽ عدة مقاالت حوؿ ىذا الموضوع مف بينيا مقاؿ عمى لساف ابو           
ن الشعب ع ونحن مدركين بأمام عتبة ىذا المشرو "وىا نحن اليوم نقف أجرة سمطاني 

كما جاء مقاؿ اخر صادر  المو في سبيل عزة وطنو".يترفع عن جراحو وينسى أ الجزائري
في حوار مع رابح كبير القيادي السابؽ في حزب جبية االسالمية  2005سبتمبر  12في 

والمصالحة الوطنية المطروح فيو خير كبير لمشعب برمتو  ن ميثاق السمم"أسابقا  لإلنقاذ
 "فيو يعمل عمى اعادة توحيد الشعب وتجاوز الجراح والمحن

 .ظير بنسبة ضئيمة جدا بالرغـ مف أنو الفئة األساسية التي يوجو الييا الميثاؽ /االرىاب:2
ستجابة ىؤالء فقد تجنبت جريدة الشروؽ في الغوص في ىذا الموضوع واكتفت بذكر ضرورة ا

وعودتيـ لحضف الوطف .ومف المقاالت التي جاءت في ىذا الصدد  مقاؿ لمصحفي         
"االفراج عن عمي بمحاج سيعزز مسعى السمم و  2005سبتمبر  27في -باديس قدادة–

ادعوا اخواني احد التائبيف " -عبد الكريـ قدوري–حيث جاء عمى لساف المصالحة الوطنية" 
 االستجابة ليذا النداء الوطني تكممة لمسار الوئام المدني". في الجبال الى
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ىذه المقاالت التي خصت بيا االرىاب كانت كأمثمة ممف استفادوا مف تدابير الوئاـ       
لمجماعات المسمحة بمختمؼ أطيافيا  ،المدني والذيف قدموا رسالة مف خالؿ منبر الشروؽ

الى الحياة الطبيعية في كنؼ التسامح  لمعودة ،والتي مازالت تنشط لالستجابة لمميثاؽ
 والتصالح.

شغؿ حيزا معتبرا مف مواضيع المصالحة الوطنية وىذا ما ظير جميا في /االستفتاء: 3
أيف كانت الدعوة المتكررة لمختمؼ األطياؼ لمتوجو نحو االستفتاء  في  ،الحمالت التسويقية

كونو سيحدث القطيعة مع  ،ائرسبتمبر والذي سيكوف المحطة الحاسمة في تاريخ الجز  29
 الماضي نحو مستقبؿ أفضؿ.

وقد ربط نجاح  ،سجؿ الموضوع أىمية كبيرة في مقاالت العينة /ضحايا المأساة الوطنية:4
مسعى المصالحة، بمدى تقبؿ ىذه الفئة لو كونيـ الضحية االولى التي عانت مف ويالت 

"االبتعاد أىمية ليا .فجاء في مقاؿ  العشرية السوداء. لذا اعطت مختمؼ األطراؼ السياسية
لمصحفي ب. عيسى الذي نقؿ بياف لمرابطة الجزائرية  عن سياسة الكل متيم والكل برئ"

"قمب الصفحة ىي امنية الضحايا من لحقوؽ االنساف والتي دعت الى ضرورة التكفؿ بيـ 
الوطنية ال "ان السمم والمصالحة . وجاء كذلؾ ىذه المصالحة بشرط ان تنصف بالعدالة"

يمكن تسميتيا كذلك ما لم يتكفل بحقن دماء الجزائريين ويكفف دموع الثكالى 
 والمفجوعين".

مف المواضيع األكثر تكرارا في أعداد العينة المعتمدة في جريدة الشروؽ  /االزمة االمنية:5
ي مقاؿ وبداياتيا األولى فجاء ف ،حيث تـ العودة مرارا الى ذكر األسباب التي كانت وراءىا

األمة في الجزائر فجرىا قرار وقف المسار نصر الديف قاسـ والذي عنونو بيف السطور "
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االنتخابي ...وككل ازمة سياسية فإنيا قامت بين طرفين بين السمطة وتيار سياسي رفض 
 ".ج فصيل منو عن طوعيا وحمل السالحقرارىا وخر 

مة معروف يتمخص كما ىو ز ال "المسؤول عن اندالع ا كبيركما جاء في حوار مع رابح 
 "الرئيس.... ةمعروف في من قام بحل البرلمان والمجالس المنتخبة واقال

وىذا الرجوع  لتمؾ الفترة العسيرة جاء كاستذكار لمرحمة ال بد أف تطوي نيائيا وتنسى أحداث 
 الدمار والعنؼ والقتؿ مف خالؿ ارساء قيـ التسامح والتصالح وتقبؿ االخر.

سجؿ أقؿ نسبة مف المواضيع التي اىتمت بيا جريدة الشروؽ وظيرت  نسان:/حقوق اال 6
في نقؿ ردود أفعاؿ بعض المنظمات الوطنية حوؿ الميثاؽ فيما يخص ضحايا المأساة 

عنونت مقاؿ لمصحفية سميمة لباؿ أيف نقمت موقؼ المنظمة الوطنية لضحايا  .الوطنية
ىمش فئة ضحايا االرىاب وكرس مبدأ  والتي اعتبرت الميثاؽ ،االرىاب وذوى الحقوؽ

 العقاب وىذا حسب تعبيرىا تجاوز لما جاء في المواثيؽ الدولية حوؿ حقوؽ االنساف.لا

لـ تعطي الشروؽ ليذا الموضوع حيزا السترساؿ الكالـ فيو اذ لـ تنقؿ مواقؼ  
الؿ بنوده وربما راجع لمبدأ أف الميثاؽ مف خ ،المنظمات الدولية الدافعة عف حقوؽ االنساف

 المختمفة يكفؿ ليذه الفئات المتضررة حقوقيا سواء المادية منيا أو المعنوية.
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 ئة الفاعل:ب/ف

في جريدة الوطنية  المصالحة لبرنامج المحركة االساسية الفواعل: 19 رقم الجدول
 .الشروق

 الفواعل التكرار النسبة
70.56 60 رئيس الجميورية 
20 17 ةاالحزاب المؤيد 
00 00 االحزاب المعارضة 

9.41 08 منظمات غير حكومية 
100 85 المجموع 

 

المصالحة  ة بيانية تمثل الفواعل االساسية  المحركة لبرنامجاعمد: 20ل رقم شكال   
 الوطنية في جريدة الشروق. 

 
لكف  بينت األشكاؿ تعدد الفواعؿ المحركة لمحممة االنتخابية لبرنامج المصالحة الوطنية

وىذا بدييي  ℅ 70.58شكمت فئة رئيس الجميورية أعمى اليـر بنسبة   ،بدرجات متفاوتة
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في حيف لـ تتعرض جريدة الشروؽ لفاعؿ االحزاب   ،℅ 20تمتو االحزاب المؤيدة بنسبة 
 .℅9.41وجاءت المنظمات غير الحكومية بنسبة  ℅00المعارضة ايف سجمنا 

اال أف رئيس  ،راؼ محركة لمرحمة التسويؽ لمميثاؽرغـ وجود عدة أطا/رئيس الجميورية: 
الجميورية كاف الفاعؿ الرئيسي ليا وىذا راجع لكونو صاحب البرنامج.  فقد عممت الشروؽ 
عمى نقؿ التجمعات الشعبية التي نشطيا الرئيس أيف دعا مف خالليا الشعب لضرورة 

قد عمؿ الرئيس شخصيا عمى وأنو مشروع الجميع ال بد االلتفاؼ حولو ف،احتضاف الميثاؽ 
حتى ال يؤوؿ المحتوى وحتى يخمؽ لدى الشعب الثقة. فجاء في ،شرح ما جاء في الوثيقة 

 .""بوتفميقة يفرج اليوم عن مسعى السمم والمصالحة الوطنيةأحد العناويف 

 .المفاجأت""سبعة تجمعات تنتظر بوتفميقة ...والمزيد من ومقاؿ اخر 

برت مف األطراؼ الفاعمة في تمؾ المرحمة فقد أخذت عمى عاتقيا اعت ب/ األحزاب المؤيدة:
ميمة شرح محتوى الميثاؽ وباألخص في المناطؽ التي لـ يزرىا الرئيس. وقد كاف حزب 

واعتبرتو فرصة ال  ،العماؿ مف األحزاب األولى التي سجمت حضورىا لتزكية مسعى الرئيس
مناضمييا والشعب الجزائري بضرورة  داعية ،ة تجمعاتتعوض وقد نشطت لويزة حنوف عدّ 

 كونو حؿ لمخروج مف النفؽ الذي كاد اف ينيي استمرار الدولة. ،التصويت ب"نعـ" 

-وكاف دور أحزاب التحالؼ في تمؾ المرحمة بارزا فقد عمؿ كؿ مف )ابو جرة سمطاني
يتجاىميا بمخادـ( عمى تبسيط محتوى الميثاؽ واظيار مزاياه التي ال يعقؿ لعاقؿ أف -أويحيى

 عمى حد تعبيرىـ.

لـ تتناوؿ جريدة الشروؽ ردود ومواقؼ األحزاب المعروفة بمعارضتيا  ج/االحزاب المعارضة:
رغـ  ،لمسمطة سواء جبية القوى االشتراكية او حزب التجمع مف اجؿ الثقافة والديمقراطية

وىذا  ،تفتاءالتصريح العمني لزعماء ىذه األحزاب وغيرىـ رفضيـ المطمؽ ومقاطعتيـ لالس
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يدؿ عمى أف جريدة الشروؽ في نقميا لمحممة االنتخابية اىتمت بالمواقؼ الداعمة دوف 
 المعارضة. 

كاف مضموف ميثاؽ المصالحة الوطنية يمس باألساس فئات  د/المنظمات غير الحكومية:
تمثمت فيما عرؼ بضحايا المأساة الوطنية وتعد المنظمات غير الحكومية خاصة  ،حساسة

ومف المالحظ  .بمعرفة مدى احتراـ حقوؽ ىؤالء اافعة عف حقوؽ االنساف، األكثر اىتمامالد
في أعداد العينة في جريدة الشروؽ عدـ سعييا لرصد مواقؼ ىذا الفاعؿ األساسي حوؿ 
الميثاؽ. واكتفت فقط بنقؿ أراء بعض المنظمات الوطنية وبتحفظ أمثاؿ المنظمة الوطنية 

طة الوطنية لحقوؽ االنساف التي صرحت بأنيا ليست ضد السمـ لضحايا االرىاب والراب
 لكف ضد الالعقاب. والمصالحة 

 فئة االتجاه:ج/ 

خالل عرضيا  يمثل اتجاه جريدة الشروق حول المصالحة الوطنية من :20جدول رقم
 موقف مختمف الفواعل حول الموضوع.

 االتجاه التكرار النسبة
76.19 16 مؤيد 
4.76 01 معارض 
9.52 02 مقاطع 
9.52 02 صامت 
100 21 المجموع 

   

 



المصالحة الوطنية من خالل جريدتي لبرنامج التسويق السياسي : الفصل الثالث 

8002سبتمبر  82 -اوت  31. الخبر والشروق اليوميتين     
 

 

185 
 

:اعمدة بيانية تبين اتجاه جريدة الشروق حول برنامج المصالحة الوطنية  21 رقم شكلال 
 حول الموضوع. الفواعل من خالل مواقف

 

 
مف خالؿ الجدوؿ والشكميف المرفقيف لو نالحظ أف نسبة المؤيديف لموضوع المصالحة 

في حيف  9.52في حيف تعادلت الصامتة والمقاطعة بنسبة ، 76.19درت بالوطنية ق
بتكرار مرة واحدة   4.76سجمت فئة المعارضيف نسبة ضئيمة جدا وتقريبا منعدمة شكمت

 في أعداد العينة البحثية.

اما  وىنا وحسب جريدة الشروؽ فاألغمبية مؤيدة وراغبيف في تجاوز االزمة.
سبة منعدمة بالتقريب والتي حصرتيا الجريدة في األفراد المتضررة المعارضيف والتي شكمت ن

 التي ترى  اف المشروع ىضـ لحقوؽ االنساف .
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التي تعكس الموقؼ الصريح لجريدة الشروؽ اليومي فنقميا لممواقؼ ىذه النسب 
المؤيدة دوف المعارضة دليؿ عمى عدـ حيادىا وتأييدىا لمميثاؽ وانيا كانت وسيمة لتصوير 

ت ويوميات الحممة التسويقية مف جانبيا االيجابي وليست لنقؿ مختمؼ المواقؼ واخط
.فبالرغـ مف التجمعات الشعبية التي نظمتيا بعض قيادات األحزاب امثاؿ "ايت احمد"  و 

يف دعت أ،يجية التي قادىا الرئيس واتباعو "سعيد سعدي" والتي جاءت موازية لمحمالت الترو 
الى عدـ االستجابة لمميثاؽ واعتبرتو تجاوزا لحقوؽ النساف ويكرس مناضمييا والمواطنيف 

 عقاب ويميؿ نتائج األزمة لطرؼ دوف اخر.الاّل 

 :فئة المصدرد/ 

 في جريدة الشروق يمثل مصادر المعمومات لموضوع الوطنية :21جدول رقم

 المصدر التكرار النسبة
33.73 11 صحفيون 

12.12 04 ىيئات رسمية 
15.15 05 ىيئات حزبية 
6.06 02 شخصيات سياسية 
27.27 09 ىيئات المجتمع المدني 
6.06 02 مصادر مطمعة وموثوقة 
100 33 المجموع 

  

 

 



المصالحة الوطنية من خالل جريدتي لبرنامج التسويق السياسي : الفصل الثالث 

8002سبتمبر  82 -اوت  31. الخبر والشروق اليوميتين     
 

 

187 
 

 

المصالحة الوطنية في لموضوع اعمدة بيانية تبين مصادر المعمومات : 22شكل رقم ال 
 جريدة الشروق.

 
اعتمدتيا جريدة الشروؽ في صياغة  نالحظ مف األشكاؿ تعدد منابع المعمومات التي

مادتيا االعالمية بيف الرسمية وغير الرسمية والتي لـ يذكر اسميا حفاظا عمى سرية 
المعمومة. وكذا التي نقميا فريقيا مف الصحفييف وقد سجمت ىذه االخيرة اعمى نسبة قدرت ب 

33.33   27.27تمتو مصدر المجتمع المدني ب ،التي  في حيف بمغت المعمومات
وفي األخير سجؿ مصدر الشخصيات . 12.12تحصمت عمييا مف الييئات الرسمية 

 . 6.06السياسية والمصادر المطمعة والموثوقة أدنى نسبة قدرت ب 

اف اختالؼ ىذه المصادر وتنوعيا يعكس حرص الجريدة عمى جمع أكبر عدد مف 
الذي يعد ارضاؤه ،قية لمقارئ المعمومات واألخبار حوؿ الميثاؽ. ونقمو بكؿ شفافية ومصدا
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فكمما تعددت المصادر  ،وتوعيتو ىدفيا األساسي وحتى تستطيع تمحيص وغربمة معموماتيا
 كمما استطاعت انتقاء الصحيح مف المزيؼ.

 :فئة الجميور المستيدف

:  يبين الجميور المستيدف من خالل برنامج المصالحة الوطنية 22جدول رقمال
 .في جريدة الشروق

 النسبة التكرار ةالفئ
 31.88 22 االرىاب

 56.52 39 ضحايا المأساة الوطنية
 11.59 08 الشعب

 100 69 المجموع
اعمدة بيانية تمثل الجميور المستيدف من خالل برنامج المصالحة   :23 شكل رقمال

 .الوطنية
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ستيدؼ مف خالؿ قراءة البيانات التالية نالحظ اختالؼ درجة التعرض لمجميور الم
سجمت فئة االرىاب نسبة حوؿ موضوع المصالحة الوطنية. اذ  مف قبؿ جريدة الشروؽ

31.88  56.52في حيف سجمت فئة ضحايا المأساة الوطنية اعمى نسبة ب  مقابؿ
11.59 .لفئة الشعب 

لحة قرار او غير ذلؾ جميور يوجو اليو، وبرنامج المصا لكؿ منتج سياسي برنامج،
و خص ثالث فئات اساسية إلنجاح المشروع . وجريدة الشروؽ ة التسويؽ لالوطنية في عممي

 تباينت درجة تعرضيا ليذه الفئات.

ذلؾ أف وضع ،: أعطت الجريدة لموضوع االرىاب حّيز معتبر في أعداد العينة االرىاب/1
 نقميا لمحممةحد ليؤالء غاية الجميع وىذا ما عكسو برنامج المصالحة الوطنية . فمف خالؿ 

المواضيع التي تدعوا الجماعات المسمحة لالستجابة لمتدابير موجية  االنتخابية ركزت عمى
الء بضرورة التوقؼ عف اعماؿ العنؼ رسالة ليؤ  اليو رسائؿ  .ومف المقاالت التي حممت

المصالحة  "االفراج عن عمي بمحاج سيعزز مسعىتحت عنواف  1494مقاؿ في العدد 
يف اليزالوف في الجباؿ لو احد االرىابييف التائبيف رسالة وجييا لمذمف خال "  ايف دعىالوطنية

 السمـ كافة في كنؼ التسامح واالخاء. لمدخوؿ الى

ت مجاؿ واسع في اعداد العينة مف جريدة الشروؽ . حيث : غطالوطنية المأساةضحايا /2
الجريدة  ـنجاح الميثاؽ .لذا ركزت عميي ىقبوليا بالبرنامج سينعكس ايجابا عم اف مدى

 واوالدىـ وعائالت االرىابييف الى لممصالحة. فدعت اميات الضحايا واعتبروا الركيزة االولى
 تزكية الميثاؽ ووضع الحقد والضغينة جانبا في سبيؿ الجزائر.

اليدف لم شمل كل الجزائريين وتضميد جراح ضحايا وقد صرح اويحي في مقاؿ لو"... 
 .1481مف العدد وذوييم امانة في عنق الدولة" جب الذين ىمااالرىاب وشيداء الو 
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سبتمبر رغـ اف الجريدة لـ  29يعد الشعب الجزائري مفتاح لنجاح استفتاء  الشعب:/ 3
ففي مقاؿ  .تعطي لو مكانة معتبرة في مقاالتيا .لكنيا اشارت اليو في بعض مف المواقؼ

عب "اّن الشاوت وحسب تعبير ابو جرة سمطانى 28لمصحفي بف عطية الصادر في 
 . االمو في سبيل عزة وطنو" الجزائري يترفع عن جراحو وينسى

 توصمنا الى ،ت العينة كميا وكيفياجريدة الشروؽ مف خالؿ الدراسة التحميمية لمقاال
وسوقت لو مف خالؿ تغطيتيا لكؿ المستجدات التي عرفتيا  ،انيا اعطت مكانة لمموضوع

ة المواقؼ ضرورة تزكية الميثاؽ ممغي تيا لمداعيف الىرت اغمب مقاالوسخّ  الحممة الترويجية.
اظيار ايجابياتو حتي تقنع  المعارضة .وىذا يدؿ عمى انيا سوقت لمموضوع وسعت الى

 مختمؼ شرائح المجتمع بضرورة احتضاف المشروع .
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لخبر مقارنة العممية التسويقية لبرنامج المصالحة الوطنية بين جريدتي ا: الرابع المبحث
 والشروق اليومي.

مف ،تعتمد الدراسة في ىذه المرحمة عمى مقارنة تحميمية لمنتائج المتحصؿ عمييا 
خالؿ تحميمنا الكمي والكيفي ألعداد عينة الدراسة لجريدتي الخبر والشروؽ لفئات الشكؿ 

وقد ظير اىتماـ اليوميتيف وتسويقيما لمموضوع المدروس لكف بتفاوت في بعض  والمضموف.
 لنقاط التي سنبينيا فيما يمي :ا

 :ئات الشكل /ف1

 :/فئة الموقعا

خصصت الجريدتيف مواقع ذات اىمية لموضوع االستفتاء حوؿ ميثاؽ السمـ 
بحيث: في جميع أعداد العينة  .والمصالحة الوطنية لكف مع التماس بعض االختالؼ بينيما

ثر الصفحات المعروفة ت جريدة الخبر لمموضوع الصفحات الثالث االولى وىي اكصخص
توصيؿ موضوعيا وتصفحو مف لأنيا االولى تصفحا لدى القارئ. وىذا رغبة مف الجريدة 

 أكبر قدر ممكف مف  قرائيا.

اتيا وشكمت الصفحات االولى اكبر بالكاد غطى  الموضوع  كؿ صفح أما جريدة الشروؽ 
طت يف غ.  في ح ℅30تمتو الصفحات الداخمية ب  ℅60 في ذلؾ قدرت ب نسبة

 .℅ 10الصفحات االخيرة نسبة 

خصصت حيث ضيع في حد ذاتيا، تفاوت في نوع المواالى التوزيع المتفاوت ولقد ادى ىذا 
 الصفحات االولى لرصد يوميات الحممة والباقي لنقؿ اراء الشخصيات.
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جذب نظرا الىميتو في ،لموقع نشر الموضوع  ااىتمام اتالجريدتيف كالىما أواللذلؾ فكمتا 
 .اعتبار انيا الصفحات االكثر تصفحا ومقروئية القارئ عمى

اذف نستنتج اف جريدة الخبر نشرت كؿ ما يخص الموضوع في صفحاتيا الثالث      
نوعت في الموقع  ،وىذا ما يزيد مف مكانة الموضوع في حيف جريدة الشروؽ ،األولى

 المخصص.

 ئة المساحة: ب/ف

في الخبر و  3.25مساحة متقاربة بمغت موضوع المصالحة في الجريدتيف  ىغط
2.58 مقارنة بالمساحة الكمية المخصصة لممواضيع  ضئيمةوىي نسبة  ،في الشروؽ

الذي كاف يتخبط مف  مستقبؿ الوطفاالخرى، رغـ اف تمؾ المرحمة كانت مصيرية ومحّددة ل
 ويالت االرىاب وانعداـ األمف واألماف.

 :ئة القالب ج/ف

تمتا بالقالب الصحفي وقد نوعتا فيو فمـ تعتمدا بسرد األخبار، بؿ كمتا الجريدتيف اى
اضافتا اليو لمستيما مف خالؿ التحقيقات والتقارير ألف نوع  القالب الصحفي يزيد مف إظيار 
مدى تحكـ الصحيفة في المعمومات وفي طريقة عرضيا .وموضوع المصالحة ليس فقط 

ى تحميؿ و تفسير محتوى بنود الميثاؽ حدث لنقؿ مجرياتو وسردىا وانما يحتاج ال
وىذا ما لمسناه لدى جريدة الخبر التي شكمت التحقيقات فييا نسبة معتبرة.   .والتصريحات 

في حيف يظير فف العمود الصحفي في جريدة الشروؽ أيف تـ فيو الغوص في دىاليز الحممة 
 االنتخابية والذى غاب في جريدة الخبر.
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 :رافيةالطبوغ ئة العناويند/ف

 :/العناوين1

 41الحممة لمتسويقية لمميثاؽ  ويف التي عالجتيا جريدة الخبر حوؿوصؿ عدد العنا
 35عناويف رئيسية مقابؿ  06عنواف. انقسـ بيف العناويف الرئيسية والفرعية حيث سجمنا 

عناويف رئيسية و  07عنواف في جريدة الشروؽ بمعدؿ  33عنواف فرعي. في حيف بمغت 
 فرعي.عنواف  26

في نسب  اونالحظ انو وبالرغـ مف االختالؼ في عدد المقاالت اال أف ىناؾ تقارب 
 ،جاءت في الصفحة االولى بالبند العريض بيدؼ كسب انتباه القارئ التي العناويف الرئيسية

 يا لنقؿ يوميات الحممة واآلراء المختمفة المصاحبة ليا.العناويف الفرعية جعمت  أما

مف  30.30ذه العناويف بيف الحجـ الكبير الذي شكؿ نسبة وتراوحت أغمب ى
في حيف شكمت العناويف ذات الحجـ الصغير ،في جريدة الخبر 19.50جريدة الشروؽ و 

 الباقي مف جريدة الخبر أما في جريدة الشروؽ تراوحت بيف المتوسط والصغير.

ي جريدة الخبر أما فيما يخص الموف المستخدـ فجميع العناويف مف عينة البحث ف
اما في جريدة الشروؽ معظـ العناويف الرئيسية جاءت ممونة بنسبة ،كانت بالموف االسود 

15.15  الباقي بالموف االسود.اما 

 :/الصور2

جاءت أغمبيا بالحجـ  36عممت الشروؽ عمى تدعيـ مقاالتيا بالصور بنسبة 
االت بالصور في جريدة في حيف شكمت المق  33.33الكبير والمتوسط وممونة بنسبة 

 . 80معظميا بالحجـ الصغير وبدوف لوف بنسبة  24.40الخبر 
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ىذه النسب تعكس اىتماـ جريدة الشروؽ بإخراج مادتيا االعالمية بشكؿ مؤثر يجذب 
وىي خطة انتيجتيا جريدة ،القارئ فالعناصر الطبوغرافية تمعب دور في استقطاب القراء 

في حيف مالت الخبر لالىتماـ بالمضموف اكثر مف الشكؿ .الشروؽ في تسويقيا لممشروع 
 .وىذه مف بيف اليات التسويؽ الجيد الف جمب االنتباه يعد خطوة اولى الستمالة المؤيديف.

 :ناحية المضمون / من2

 :فئة الموضوعا/ 

: بينت النتائج السابقة لكمتا الجريدتيف اىتماميما ميثاق السمم والمصالحة الوطنية/1
ع ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية وسجؿ أعمى نسبة مئوية، مقارنة بالمواضيع بموضو 

األخرى. وىذا باعتباره محور المصالحة الوطنية اوال والفكرة االساسية التي عممت اعداد 
معالجتيا نظرا لكونيا تسوؽ لميثاؽ المصالحة الوطنية في تمؾ الفترة. حيث  عمى العينة

 ،والتي أبدت ميميا بنسبة موضوع وتفوؽ جريدة الشروؽ نالحظ تفاوت في تكرار ال

وىي معتبرة وىذا راجع الى أف الشروؽ ومف خالؿ قراءتنا لما جاء في    .℅ 17.23 
أعداد العينة كانت بالدرجة األولى منبرا لمتسويؽ لمميثاؽ مقابؿ جريدة الخبر التي كانت 

 مينية في معالجتيا لمموضوع.

تيف عمى اعتبار أف ميثاؽ السمـ والمصالحة الوطنية الية لضماف وقد اتفقت كمتا الجريد
يبدا ،وخطوة لطي صفحة الدماء والدمار نحو مستقبؿ أفضؿ  ،واعادة االستقرار لموطف

 بتظافر الجيود لدفع عجمة التنمية.

مقارنة ب  ℅ 22: ّبينت النسب اىتماـ جريدة الخبر بموضوع االستفتاء بنسبة االستفتاء/2
لمشروؽ. فقد عالجت الخبر في مقاالتيا موضوع االستفتاء مف خالؿ نقؿ   ℅13.19
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مختمؼ التجمعات الشعبية حوؿ االستفتاء لممشروع، سواء الداعية لتزكية الميثاؽ أو الرافضة 
لو وىذا ما يبرر النتائج .في حيف اىتمت الشروؽ اليومية بنقؿ حيثيات الحممة التي نّشطيا 

 أحزاب التحالؼ وبعض األحزاب المؤيدة. ،الرئيس :يا فقط فيالداعميف لمميثاؽ وحصرت

: ىناؾ تقارب في مدى ظيور األزمة األمنية  في كمتا الجريدتيف لكف االزمة االمنية/3
باختالؼ في الطرح. حيث جريدة الخبر اعتمدت االشارة فقط في بعض مقاالتيا الى األزمة 

ف مرة ذاكرة القارئ  الى فترة التسعينيات األمنية، في حيف جريدة الشروؽ أعادت ألكثر م
 وارىاصات األزمة مذكرة بوقؼ المسار االنتخابي وعف األطراؼ المسؤولة عنيا.

 ،: كمتا الجريدتيف لـ تولي اىتماـ لمموضوع وكاف اقؿ المواضيع معالجةحقوق االنسان/4
عة لحقوؽ حيث ذكرت جريدة الخبر في ىذا الصدد راي المنظمات غير الحكومية الداف

في حيف اكتفت الشروؽ بتناوؿ ،االنساف، خاصة الدولية منيا التي رفضت قطعا الميثاؽ 
 محتشـ ليذه المنظمات الدولية مركزة عمى المنظمات الوطنية.

احتؿ حيزا ال باس بو في كمتا الجريدتيف فقد تناولت كمتاىما ىذه الوطنية:  ضحايا المأساة/5
واعتبرت  .تضررا مف االزمة. وال بد التكفؿ بيا واعطائيا حقوقياالفئة مف منطمؽ أنيا االكثر 
فمدى قبوؿ ىؤالء لتدابير الميثاؽ وعزميا عمى نسياف الماضي  ،الركيزة األولى لنجاح الميثاؽ

 وقبوليا لمبدأ التسامح سينعكس عمى مدى نجاح الميثاؽ عمى المدى القريب والبعيد.

مف جريدة الشروؽ بمعالجة موضوع االرىاب في : اىتمت جريدة الخبر أكثر االرىاب/6
لمشروؽ. فقد جعمت الخبر مف مقاالتيا  ℅9.36مقابؿ  ℅  24.70أعداد العينة بنسبة 

منبر ألفراد كانوا سواء تائبيف مف العمؿ االرىابي او لمسمحيف ال يزالوف في العمؿ المسمح 
بمجموعة مف التحقيقات لرصد لنقؿ مواقفيـ مف الميثاؽ، بؿ اكثر مف ذلؾ فقد قامت الخبر 

رغبة ىؤالء لترؾ العمؿ المسمح لكف تخوفيـ مف التصفية مف طرؼ أمراء التنظيمات 
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مف استفادوا مف موتيديداتيـ جعمتيـ متخوفيف . اما جريدة الشروؽ فنقمت فقط بعض مواقؼ 
 تدابير الوئاـ المدني وىذا ما يبرر التبايف في النسب.

قؿ مجريات الحممة االنتخابية  وما يتـ التصريح بو مف مواضيع بؿ لـ تكتفي جريدة الخبر بن
عممت عمى تحميؿ وتفسير بعض التصريحات والتعميؽ عمييا وقراءة لما بيف السطور، 
محاولة تجسيد الصورة الحقيقية لمقارئ. في حيف اكتفت جريدة الشروؽ في عرض ونقؿ 

ع ما الى التحميؿ والذي يظير في وقائع الحممة اال في بعض المواضيع التي مالت  نو 
أيف لمسنا مواقؼ اصحابيا الواصفة ما وراء كواليس  .المقاالت التي جاءت في شكؿ عمود

 الحممة.

 :ب/فئة الفاعل 

: سجؿ أعمى نسبة في كمتا الجريدتيف واف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ رئيس الجميورية/1
ألنو كما ىو معروؼ أنو االسبؽ  ،عمى أف الرئيس ىو المحرؾ الرئيسي والالعب األساسي

 1999لمدعوة نحو ضرورة المصالحة الوطنية. وسعى منذ ترشحو لالنتخابات الرئاسية في 
تخاذ التدابير الالييا وجعميا عنواف لبرنامجو. لذا عمؿ في كؿ مرة سمحت لو الفرصة 

النسب  الضرورية التي تخفؼ مف تداعيات األزمة محاوال وضع حد ليا. وترجح الكفة في
 عمى حساب الخبر راجع الى اف ىذه االخيرة اعطت مساحة لفواعؿ اخرى. ،لجريدة الشروؽ

في جريدة الشروؽ مقابؿ  ℅20: تقاربت النسب بيف الجريدتيف بمغت حزاب المؤيدةاأل/2
لمخبر مع تفاوت طفيؼ. وقد سبؽ وأف أشرنا أف الجريدتيف في مرحمة نقؿ  ℅16.50

ة لمميثاؽ. واىتمت بتصوير التجمعات الشعبية التي نشطتيا مجريات الحممة الترويجي
االحزاب خاصة احزاب التحالؼ .ىذه االحزاب كانت العب اساسي كاف ليا دور في ىذه 
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العممية مف خالؿ شرح محتوى الميثاؽ او دعوة مناضمييا  والشعب الي ضرورة االلتفاؼ 
 رىـ بورقة "نعـ".حولو ودعـ الرئيس والتوجو يـو االستفتاء لتقرير مصي

رغـ أف األحزاب المعارضة تعد مف الفواعؿ التي ال يمكف تيميشيا  :االحزاب المعارضة/3
في الحياة السياسية في اية دولة، نظرا لوزنيا في العممية السياسية وكونيا تمثؿ جزء مف 

بينت أف  مييا. اال أف النتائج المبينة في الجداوؿضاسا في مناافراد المجتمع المتمثميف أس
رغـ أف مرحمة التسويؽ لالستجابة  .℅00جريدة الشروؽ لـ تتعرض ليذا الفاعؿ بنسبة 

لممشروع، شيدت الساحة مواقؼ ىؤالء عمى عكس جريدة الخبر التي غطت مختمؼ 
التجمعات والندوات الصحفية التي نشطتيا ىذه األحزاب لمتعبير عف موقفيا الصريح حوؿ 

د أف جريدة الشروؽ مالت كفتيا لصالح المؤيديف. وىذا ما يبيف أنيا الميثاؽ .ىذه النتائج تؤك
عكس جريدة الخبر التي حافظت ،سعت مف خالؿ صفحاتيا الى التسويؽ لبرنامج الرئيس 

 عمى دورىا المتمثؿ فقط في نقؿ مجريات الحممة دوف اقصاء طرؼ عمى حساب طرؼ اخر.

متوصؿ الييا نالحظ اىتماـ جريدة الخبر مف خالؿ النتائج ال المنظمات غير الحكومية:/4
لجريدة الشروؽ.  ℅9.41مقابؿ  ℅19.29اكثر بفاعؿ المنظمات غير الحكومية بنسبة 

وتعد  ،فيذا الالعب يمثؿ الى حد كبير تنظيمات المجتمع المدني سواء داخؿ أو خارج الوطف
نيا قنوات اتصاؿ مف المحركيف االساسييف ألي موضوع يربط النظاـ الحاكـ بالمحكوميف كو 

بيف الطرفيف. وحسب النتائج و قراءة لما جاء في أعداد العينة نجد أف جريدة الخبر سعت 
لرصد مواقؼ لمختمؼ المنظمات الوطنية والدولية أمثاؿ "امنيستي" وغيرىا المدافعة عف 

اذ جعمت مف االتحاد االوروبي يبعث  .حقوؽ االنساف خاصة مع وزنيا لدى المجتمع الدولي
ألنيا مف  خبراء لتقصي الحقائؽ وىذا دليؿ عمى مكانتيا ودورىا. وال يمكف تيميش آراءىا
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المحركيف األساسييف خاصة فيما يتعمؽ بموضوع لو صمة مباشرة بمجاؿ عمميا وىو حقوؽ 
 االنساف .

 في حيف جريدة الشروؽ اشارت ليا بطريقة سطحية مبينة فقط راي بعض المنظمات الوطنية.

نستخمص تعّدد الفواعؿ التي شخصتيا جريدة الخبر بيف الرسمية المتمثمة في وبالتالي 
رئيس الجميورية و الغير رسمية التي مثمتيا األحزاب المؤيدة والمعارضة وكذا المنظمات 
غير الحكومية. فمـ تيمش طرؼ عمى حساب اخر بحيث نقمت مختمؼ التجمعات التي 

ي تبناىا ىؤالء وتساءلت في أكثر مف مناسبة عف نشطيا كال الطرفيف ومختمؼ المواقؼ الت
أسباب غياب بعض األحزاب والشخصيات في طرح مواقفيا ووضعت بعض السيناريوىات 

 المحتممة. في حيف جريدة الشروؽ اىتمت بالفواعؿ الرسمية والداعمة فقط.

وؿ ميثاؽ : بعد تحميمنا لمنتائج حوؿ مختمؼ االتجاىات وكذا مختمؼ اآلراء حفئة االتجاهج/
بحيث فيما يخص موقؼ المؤيديف فنجد  .ىناؾ تفاوت بيف الجريدتيف:السمـ استنتجنا أف 

كمتاىما سجمت أعمى نسبة مقارنة بالمواقؼ األخرى مع ترجيح الكفة لجريدة الشروؽ. وىذا 
راجع الى أف ىذه االخيرة وكما سبؽ االشارة اىتمت بنقؿ المواقؼ الداعمة لمسعي الرئيس 

ة لو. مقابؿ عرض محتشـ واف لـ نقؿ منعدـ لممواقؼ األخرى والنسب في الجدوؿ والمزكي
الخاص بيا خير دليؿ. في حيف كانت جريدة الخبر اكثر مينية فبالرغـ مف أف نسبة 

 .المؤيديف ىي الغالبة لكنيا أعطت مساحة لممواقؼ المختمفة مف معارض مقاطع وصامت
ة واحدة نجدىا تقارب الى نسبة المؤيديف .ىذه النتائج ولو جمعنا ىذه المواقؼ الثالث في نسب

تفتح لنا مجاؿ إلعطاء حكـ والذي يبرز موقؼ جريدة الخبر شخصيا مف الميثاؽ وىو أنيا  
كانت حيادية الى أبعد حد وىذا  مف خالؿ  طريقتيا المينية في نقميا وفي تسويقيا لمحممة 

لرغـ مف تصريحيا بدعميا لمميثاؽ لكف حوؿ الميثاؽ ولـ تيمش طرؼ عمى حساب اخر. وبا
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ىذا لـ يمنعيا مف تبني الموضوعية كمبدأ لمعالجة الموضوع .عكس جريدة الشروؽ التي 
بينت صراحة موقفيا الداعـ وجعمت مف صفحاتيا وسيمة لمتسويؽ لمميثاؽ ولألطراؼ المزّكية 

 التسويقية. لو دوف غيرىا وبالتالي التمسنا الذاتية والميؿ في تغطيتيا لمحممة

لذلؾ نتوصؿ الى اف الشروؽ اظيرت ميميا الكمي لممواقؼ المؤيدة مف خالؿ عرضيا 
. ىا في احزاب التحالؼ الداعية لمتصويت والتجمعات لألطراؼ الداعمة وحصر  لتصريحات

بنعـ والتي اظيرت حسنات الميثاؽ دوف اليفوات .في حيف جريدة الخبر غطت معظـ 
اؼ المعارضة لمميثاؽ مف احزاب ومنظمات وعائالت ضحايا تجمعات و تصريحات االطر 

 .االرىاب

مف منابع استسقاء المعمومات فمـ تعتمد  والشروؽ : لقد نوعت جريدتي الخبرفئة المصدرد/
وىذا فقط عمى مصادر محددة وىذا لموصوؿ الى المعمومة الصحيحة البعيدة عف التشويو 

ما كانت أكثر مصداقية وتمكنت الجريدة مف يحسب ليما. ألف كّمما تعددت المصادر كمّ 
.كما لمسنا التنويع حتى في طريقة عرض فحص وغربمة األخبار وتجنب المزيفة منيا

لمموضوع مف خالؿ اعتمادىما فسيفساء مف القوالب الصحفية بيف التقرير والخبر والتحقيؽ 
و ولمساتو التي يضيفيا فمكؿ قالب مميزات.وغيرىا التي تزيد مف شدة تحكـ الجريدة بالموضوع 

 في طريقة معالجة الموضوع.

المصادر  صادر الرسمية والغير الرسمية وحتىوبالتالي فالجريدتيف نوعت ما بيف الم
ىذا بحد ذاتو سيزيد مف نسبة استمالة ،المجيولة في جمع االخبار حوؿ الحممة االنتخابية 

 الجميور لمجريدة ولمبرنامج  .

بالمستيمؾ، فأي  ناصر التسويؽ السياسي نجد ما يسمى: مف عفئة الجميور المستيدفه/
الى استمالتو وكسب تأييده .وبرنامج  ة تكوف موجية نحو جميور محدد تسعىبرنامج أو فكر 
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   يا المأساة الوطنية والشعباالرىاب، ضحا :المصالحة الوطنية حدد ثالث فئات رئيسية وىي
 نجاحو . عمى ؤالء بالبرنامج سينعكس ايجاباقبوؿ ى فمدى

 ،اىتمت جريدة الخبر أكثر بفئة االرىاب اذ .ىتماـ الجريدتيف بيذه الفئاتوقد تباينت درجة ا 
وىذا راجع ألنيـ يمثموف سبب وجود الميثاؽ واستجابتيـ لمتدابير ىو بحد ذاتو نجاح. في 

رة مد تقنع ىذه الفئة بضرو  شروؽ بفئة ضحايا المأساة وىذا حتىحيف اىتمت أكثر جريدة ال
يد الصمح ونبذ الحقد واالئتالؼ خدمة لموطف . أما فئة الشعب فقد سجمت نسب متقاربة في 
كمتا الجريدتيف أيف تـ تقديـ رسالة لو بضرورة تزكية البرنامج لما لو مف خير عمى البالد 

 وشعبو. 
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 خالصة الفصل:

ة لجريدتي الخبر والشروؽ مف بعد تحميمنا لمعممية التسويقية لبرنامج المصالحة الوطني
 الطريقة والمنيجية التي اعتمدتيا كؿ واحدة منيما في عممية التسويؽ لمحممة االنتخابية  حيث

 عدد. 11البالغة  العينةفي اعداد 
اف كمتا الجريدتيف كانتا وسيمة لمتسويؽ لمميثاؽ لكف مف منظور واسموب  نستنتج 
ية لعرض ونقؿ عممي لألحداث ىدفيا توصيؿ ما فجريدة الخبر جعمت مف نفسيا ال .مختمؼ

فسوقت لمميثاؽ بموضوعية بعيدا عف الحياد والذي ىو  ،يجري في الساحة لمقارئ بكؿ مينية
أكثر  أساس العمؿ الصحفي الكؼء .في حيف جريدة الشروؽ كانت الى ابعد حد وسيمة ال

 لمتسويؽ لمميثاؽ ولصاحبو ولكؿ مف يزكي مسعى الرئيس.
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اتمةالخ                                      

تعد الصحف باعتبارىا وسيمة اعالم جماىيرية، أحد المصادر األساسية لمقوة داخل 
لجميورىا المجتمع. والتي تستقييا من خالل نظام المعمومات الذي تقدمو ىذه الوسيمة 

نيا تخاطب الشرائح ى األحداث والمواقف . خاصة وأو لمسة عموقدرتيا عمى اضفاء سمة 
عمى تفسير وشرح وتحميل وتقييم األحداث فضال عن مقدرتيا  ،المتعممة والمثقفة في المجتمع

كمو قدرتيا عمى تكوين وتوجيو الرأي العام حول موضوع، برنامج م من ىذا واألى ،والظواىر
 و شخصية حسب ما يتماشى مع استراتيجيتيا.أ

 ،لتنظيمات السياسية التزال تحافظ عمى مكانتياوالصحافة المكتوبة في عالقتيا مع ا
لتي تعرفيا الحياة السياسية خاصة مع التطورات ا،الذي ال تزال تمارسو  تأثيرىامن خالل 

، كالتسويق التنظيمات السياسية اتجاه الجميور وفعاليةداء وظيور تقنيات جديدة تزيد من أ
غيرات بو المنظمة لمتكيف واالستجابة لمتصبح العممية الرئيسية التي تستعين السياسي الذي أ

وتنظيم نشطة التي تستيدف تعظيم الحاصمة في السوق السياسية. فكونو يمثل مجموع األ
ظمة ببيئتيا ىذا الربط و فكرة او مرشح سياسي،سمح بربط المنعدد المؤيدين حول برنامج أ

 المستيمك. اتجاىات عمى يروالتأثنظرا لقدرتيا في نقل الخبر الذي خمقتو الصحافة المكتوبة 

تي الخبر و وبعد الدراسة التحميمية التي اجريناىا عمى مقاالت صحيفومن ىنا 
ال وىو برنامج المصالحة أ ،رامج السياسية في تاريخ الجزائرىم البالشروق في تسويقيما أل

  ،ميدانيا الوطنية لمبرىنة عمى ىذه العالقة المتينة بين الصحافة المكتوبة والتسويق السياسي
نا االجابة عن تساؤالت الدراسة وأثبتنا ستنتاجات التالية التي من خالليا حاولالااستخمصنا 

 :و خطأ الفرضيات المعتمدة وفق ما يميصحة أ

ثبتت قدرتيا خبار لمجميور االصحافة المكتوبة بما أنيا أحد قنوات نقل المعمومة واأل -
ن تكون وسيمة يعتمدىا المسوق ح ليا أفي تكوين وتوجيو الرأي العام، وىذا ما سم
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كبر عدد من المستيمكين. فيي جسر لمتواصل بين السياسي لمتسويق لمنتوجو لكسب أ
 .المسوق والمستيمك

ستمراريتيا وتطورىا اعوامل نجاح الصحافة المكتوبة في الحفاظ عمى قرائيا و اّن من  -
توفرت ىذه الثالثية تمكنت من فرض  وشفافيتيا. فكمما ، حيادىاىي مصداقية أخبارىا

وىذا ما وسع حول مواضيعيا قاعدة قرائيا وبالتالي استجابة أ وجودىا و التوسيع من
 يزيد من نجاح المنتج السياسي.

ن البيئة السياسية سويق السياسي يزيد من فعالية في أداء المنظمة السياسية، ذلك أالت -
و عمى كل العب يحاول االستمرار أ يا يجعلعبين فياّل ثرة الوك ،المنافسة مبنية عمى

اسي وىذا يكون من خالل تطبيق ميكانيزمات واستراتيجيات التسويق السي .قل البقاءاأل
مع متطمبات الجميور  يتماشىفضل منتوج سياسي تقديم أ التي تدفع المسوق الى

 ومع مستجدات السوق السياسية.
الوطنية في الجزائر الخيار الذي سيخرج البالد نيائيا ميثاق السمم و المصالحة  لمثّ  -

من دوامة العنف والخطوة التي يجب اتخاذىا لمشروع في مرحمة بناء التنمية الوطنية، 
والوسائل التقنيات مسخرة كل  .ومؤيدييا التسويق ليا الحكومةىذه الفكرة التي عممت 

،من خالل لضمان نجاح البرنامج ،زمةالستمالة كل أطراف األالمادية والبشرية 
تكريس وسائل االعالم المختمفة خاصة لتجمعات الشعبية لمرئيس ولمؤيديو وكذا با

وكذا دعوة الجميع لعدم تفويت ىذه الفرصة التي  ،التابعة لمدولة لشرح تدابير الميثاق
 ىدافيا. أن تحقق أ حد كبير ، وقد استطاعت الىستضمد جراح الجزائر 

الخبر والشروق دور بارز في التسويق لبرنامج المصالحة الوطنية وىذا  لعبت جريدتي -
دراسة تمك  عمىفاعتمادنا ، تي توصمنا الييا في الفصل الثالث ما بينتو النتائج ال

 لمجميور وبدأ عالنية -البرنامج–المنتوج خرج الفترة جاء نظرا ألنيا الفترة التي أ
بنقل  اىتمتا  الجريدتين كمتا:ن أ الىوتوصمنا  .خالل الحممة االنتخابيةالترويج لو من 

 تفاصيل ومستجدات الحممة جعمت الجميور في قمب الصورة .
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عداد العينة حيث من خالل قراءتنا أل كل جريدة اعتمدت طريقتيا في التسويق لمميثاق -
 ما يمي: توصمنا الى

فقد كانت مقاالتيا متنوعة اكثر  ،كثر من الشكلجريدة الخبر اىتمت بالمضمون أ /1
و المعارضين األطراف والمواقف سواء المؤيدين أ . رصدت مختمفاوتفسير  تحميال

 ،معالجتيا لمموضوع حيادية فيالخبر تعاممت ب ان عمىوىذا ما جعمنا نحكم .لممشروع 
ا نيالي جعمت من نفسيا وسيمة لنقل األخبار ومستجدات الحممة لمجميور أكثر من أوبالت

 .وسيمة لمتسويق وفقط 

رفقت مقاالتيا بالصور وكذا ، بحيث أممضمونوق أعطت اىتمام لمشكل ولجريدة الشر /2
تو يمعب دور في التسويق وىذا في حد ذا ،استخدمت االلوان في تقديم الموضوع لمجميور

تنقل مجريات الحممة التسويقية من وفيما يخص المضمون فقد كانت مقاالتيا  لمبرنامج.
المواقف  ل التجمعات الشعبية التي نشطيا الرئيس ومؤيديو فقط. ولم تعرضخال

االتيا . ىذا سموب مقأننا لم نممس ذلك التحميل أو النقد في أ المعارضة لممشروع. حتى
في معالجتيا   وحيادية قل موضوعيةما جعمنا نحكم عمى أن جريدة الشروق كانت أ

 لبرنامج المصالحة الوطنية.لمتسويق   وفقط وسيمة جعمت من نفسيا لمموضوع

صبح حتمية وضرورية التسويق السياسي أ نّ أ ،األخير نقدم توصية أال وىي وفي
في سبيل تحسين أدائيا وكسب   سياسية الجزائريةفي الحياة السياسية. ال بد لممنظمات ال

 التسويق السياسي حتي تتوصل الى ن تستعين بتقنيات واسترتيجياتأ،رضى المواطن 
تقديم بديل عما  ات الشعب وقادرة عمىمع تطمع ،تتماشىتقديم برامج وسياسات ناجحة 

 ي األوضاع  التي تعيشيا البالد .واحداث تغيير ف ،ىو موجود
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 االربعاء  34 21 82 85
86 88 22 35 32 الخميس 
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 تقديم االستمارة

 

هذه االستمارة نقدمها في اطار انجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العموم 
امج المصالحة دور الصحافة المكتوبة في التسويق السياسي لبرن :"السياسية تحت عنوان

 22الى اوت  13 من  -دراسة مقارنة بين جريدتي الخبر والشروق-الوطنية في الجزائر
 ."2002سبتمبر 

ذلك اداة تحميل المحتوى التي اخترنا فيها وحدة الموضوع كوحدة مستعممين في   
 لمتحميل والتكرار كوحدة قياس وكذا فئات الشكل وفئات المضمون.

التمعن في االستمارة واالطالع عمي دليمها. لذلك نطمب من سيادتكم    

تحت اشراف>                                           >اعداد الطالبتين  

.خمفوني فازيةد/                                         . يةاوموادن ليد -  

                                            .ناهى شفيعة  -

 

 

 

 



 االستمارة

 

المصالحة الوطنيةدور الصحافة المكتوبة في التسويق السياسي لبرنامج   

  –دراسة مقارنة بين جريدتي الخبر والشروق -

4227سبتمبر  :4 –اوت  35  
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  :ملخص الدراسة
 بالعربية:

 
في خضم هذا العدد الهائل من وسائل االعالم تحافظ عمي خصوصياتها ووظائفها  المكتوبة التزال الصحافة

من خالل دورها في التنشئة خاصة السياسية، وكذا دورها الرقابي الذي تمارسه  ،المختمفة من نقل االخبار وتوعية المجتمع
 اذ تعد من اهم وسائل توصيل المدخالت لمنظام ومن جهة اخرى تفسير وتقييم مخرجاته. .عمي النظام السياسي

ان تواكب وتتكيف الصحافة المكتوبة و بالرغم من ظهور مصطمحات جديدة في المجال السياسي استطاعت  
جل توصيل المنتج مثل مصطمح التسويق السياسي الذي اصبحت مختمف المنظمات السياسية تستعين بتقنياته من ا ،معها

منتوجها. فال تخمو اية حممة انتخابية او سياسة من وجود  إلنجاحبهدف استمالة المستهمك  .السياسي الي السوق السياسية
فريق من المسوقين مهمتهم ابتكار افضل منتوج واستعمال افضل وسائل االتصال عمي غرار الصحافة المكتوبة لكسب 

 ة.التأييد خاصة في الدول المتقدم
 التي عرفت ويالت االرهاب كالجزائر .والمصالحة الوطنية من بين البرامج التي سوقت لها الدول المتبنية لها 

لمتفاهم بين أبناء الوطن  صيغة  لذا اتخذت من الية المصالحة الوطنية .ادخمتها في دوامة من العنف والصراع الذي
تمالة الشعب الجزائري لتزكية البرنامج اتخذت الحكومة وسيمة ومن اجل اس .إلنقاذ الوطن من أزمتهلموصول إلى حل 

 . هالصحافة المكتوبة لمتسويق ل
امج المصالحة الوطنية في التسويق لبرن تسميط الضوء عمي دور صحيفتي الخبر والشروقتم دراستنا  وفي اطار

اعداد العينة وذلك من خالل  لمدراسة تحميل المضمون اداة دورهما اتخذنا  وإلبراز ، لما تتمتعان به من مصداقية ومقروئية
 . 8002سبتمبر  82اوت الى  31من  البحثية والتي تمتد

ج المصالحة الوطنية وفق في التسويق لبرنام ابارز  اوقد توصمنا الي ان كمتا الجريدتين اهتمتا بالموضوع ولعبتا دور 
ادية فى معالجتها لمموضوع وجعمت من نفسها وسيمة لنقل بحي ، فقد تعاممت  جريدة الخبر  خاص بكل جريدةمنظور 

في حين جريدة الشروق كانت أقل موضوعية  األخبار ومستجدات الحممة لمجمهور أكثر من أنها وسيمة لمتسويق وفقط .
 لبرنامج المصالحة الوطنية.لمتسويق  وحيادية في تغطية الموضوع جعمت من نفسها وسيمة وفقط

 

 
 
 

 
 
 
 



      
 

Summary of the study : 

In English: 

The written press in the midst of this huge number of media maintains its various 
characteristics and functions of the transfer of news and awareness of the community 
through its role in the formation, especially policy and its oversight role exercised on the 
political system as one of mast important means of delivering inputs to the system from 
other interpretation and evaluation of its outputs. 

In spite of the news terminology in the political field was able to keep pace with and 
adapt to them such as the term political marketing  which has become the various political 
organizations using his technology to connect the political product to the political market in 
order to appeal to the consumer not to the success of this product is not without any 
campaign or political presence of a team of marketers have the task of creating the best 
product and using the best means of communication, such as the written press ,to gain 
support , especially in developed countries. 

And national reconciliation among the programs marketed by the countries that adopt 
them ,such as Algeria , which the scourge of terrorism brought into a cycle of violence and 
conflict , so it took the mechanism of national reconciliation formula for understanding 
between the people of the homeland to reach a solution to save the nation from crisis and 
put it on the right path and in order to seduce the people .the Algerian government has 
recommended the program as a written press tool for marketing the program. 

Our study focused on highlighting the role of newspapers, news  and  sunrise in the 
millet national reconciliation marketing   program to two of  the  readers  and the credibility , 
and to  highlight the role  we took  on  content  analysis  as a  tool  to  study through  the 
preparation of research   samples  , which  runs from  13  to  28 September 2005. 

We concluded that the two  newspapers expressed  were interested  in the topic  
played  a  prominent  role in the marketing  program  of  national   reconciliation . but each  
with  a different perspective, where the newspaper El-khabar  treated  neutrality  in the 
treatment of the subject , and he  himself  has  made a way of  transferring  news  and  
developments  in  the  campaign  to  the  public more  than it  is a means of marketing  
alone .while the journal  Shorouk less objective and  impartial to cover  the subject   does 
the same   way  and that  for the marketing   program  of  national  reconciliation . 
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