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:ملخص

، هذا األخري الذي يعرب عن دعمه للحزب الذي يراه مناسبا،اجلزائر كغريها من الدول الدميقراطية مبنية على مبدأ االختيار و التمثيل االنتخايب للشعب
بغية إقناع الشعب بضرورة االقرتاع لصاحلها لضمان،لكن ليس قبل املرور مبرحلة مهمة و هي احلملة االنتخابية اليت تنشط فيها مجيع األحزاب املشاركة

32  للحملة االنتخابية اليت شهدهتا اجلزائر بتاريخ-جريدة اخلرب-فهذه الدراسة تسعى ملعرفة كيفية معاجلة الصحافة املكتوبة،الفوز يف االنتخابات

لتسفر الدراسة جلملة من النتائ أهمها دحدودية،و مت االستعانة مبنه لحليل املضمون لعينة من األعداد الصادرة أثناء الفرتة االنتخابية،3102نوفمرب
 كما أهنا مل تعتمد،لتكون تغطيتها اإلعالمية سطحية مقتصرة على الصفحات الداخلية،اهتمام جريدة اخلرب عينة الدراسة مبوضوع احلملة االنتخابية
.على تطبيق مبدأ املساواة بني األحزاب املشاركة يف احلملة االنتخابية
.  جريدة اخلرب،احلملة االنتخابية، االنتخاب،الصحافة املكتوبة، الصحافة:الكلمات المفتاحية

Abstract
Algeria, like other democratic countries, its political process is based on the principle of electoral choice and
representation of the people. The latter expresses its support for the party that it responds to its aspirations.
However, this dream must undergo an important stage, which is the electoral campaign in which all the
participating parties are active to persuade people on their behalf. This study seeks to know how the written
press - Al-Khabar – treats the electoral campaign that took place in Algeria on November 23, 2017. It relied
on the content analysis approach with a sample of a number of editions issued during the electoral period.
The study concludes that Al-Khabar newspaper paid a limited interest to the subject of the electoral
campaign so that its media coverage is purely superficial on the internal pages, and it is not based on the
principle of equality between parties participating in the election campaign.
KeyWords: press, written press, election, electoral campaign, Al-Khabar Newspaper
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 -مقدمة:

ال يزال املشهد السياسي يصنع املتابعة من طرف املواطنني،و وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها،فالعملية االنتخابية تساعد على
انتقاء األحزاب املمثلة للشعب  ،أمال فيها نقل انشغاالت األفراد و حل مشاكلهم يف شىت اجملاالت ،و ملعرفة برام هذه األحزاب
و نشاطاهتا احلزبية ال بد من وجود لقاءات،جتمعات هلذه األحزاب مع املواطنني الطالعهم بأفكارهم و مشاريعهم املستقبلية
املقرتحة ،اليت يف نظر األحزاب املشاركة تقدم كحلول و بدائل من شأهنا صنع التغيري االجيايب و لحقيق التنمية املطلوبة يف كل
القطاعات.
باملقابل جند تضارب اآلراء حول ظاهرة تعدد األحزاب يف اجلزائر ،فمنها القائل بأهنا مثرة التحوالت السياسية اليت عرفتها اجلزائر بعد
أحداث أكتوبر  ،0811و هو األمر الغالب ،و منها من يرى أهنا وليد األزمات اليت عاشتها اجلزائر عشية استقالهلا 1.و رغم
الكم اهلائل من األحزاب السياسية جند أن احلياة السياسية يف اجلزائر تبقى دحصورة بني تشكيالت سياسية تعد على األصابع و
عودتنا االنتخابات السياسية يف اجلزائر على مفاجآت خمتلفة ترتاو بني بروز قوى سياسية جديدة ،صعود أحزاب و تيارات
2

جديدة ،و تأخر أو تراجع قوى سياسية أخرى و هكذا
هلذا تسعى مجيع األحزاب السياسية على اختالف أنواعها يف كل مشهد انتخايب لتحقيق هدف واحد هو الوصول إىل السلطةو
التحكم يف دواليب احلكم ،ففي كل مرحلة انتخابية جديدة مثل احلمالت االنتخابية تتكاثف اجلهود اليت تقوم هبا األحزاب للتعبري
عن براجمها االنتخابية مستغلة بذل كل وسائل اإلعالم مبا فيها الصحافة املكتوبة .
 -0مشكلة الدراسة :
ال ميكن احلديث عن وجود نظام دميقراطي يف غياب انتخابات نزيهة ،فاالنتخابات غدت من الوسائل الناجعة لتحقيق مسألة
الدميقراطية ،لذل اجته الفكر السياسي الغريب إىل جعلها القناة األساسية للوصول إىل السلطة ،فهناك عالقة جدلية بني الدميقراطية
و االنتخاب ،غري أن إجنا العملية االنتخابية ال يتوقف عند إصدار القانون االنتخايب ،بل يتجاوزه إىل إقرار مجلة من املقتضيات
القانونية و السياسية بدءا بإشكالية صياغة القانون االنتخايب والتسجيل يف اللوائح االنتخابية مرورا بالتقييم االنتخايب و الوقوف عند
تأثري أمناط االقرتاع على العملية االنتخابية وصوال إىل احلرص على لحقيق الشروط الذاتية و املوضوعية للحملة االنتخابية الناجعة،3
فاجلزائر كدولة دميقراطية هي األخرى تعتمد على االنتخابات لتمكني للشعب من االختيار و ممارسة حرية التعبري من خالل اإلدالء

1هشام صاغور،دور النخب السياسية في تفعيل مسار التكامل المغاربي في ظل المعوقات الداخلية-الواقع و الرهانات ،-اإلسكندرية :مكتبة الوفاء
القانونية ط ،3102 ،0ص .312
2

توازي خالد ،الظاهرة الحزبية في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري  ،قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن

خدة:اجلزائر ،3112-3112 ،ص .022

3الزاوي دحمد الطيب و آخرون ،االنتخابات و عملية التحول الديمقراطي في الخبرة العربية المعاصرة ،األردن دار الراية للنشر و التوزيع  (،د ط) 2102،
 ،ص .061
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بصوته و انتقائه للحزب السياسي الذي يراه مناسبا،هذا وفق رؤى و تصورات مبنية على ما تقدمه احلملة االنتخابية كمرحلة سابقة
لالنتخابات .
كما أن احلملة االنتخابية تعترب فرتة حساسة و على درجة عالية من األهمية بالنسبة لألحزاب أوال و املواطنني ثانيا ،فبالنسبة
لألحزاب هي فرصتهم األخرية للتقرب من الشعب و الظفر بصوته يوم االقرتاع حىت و إن كان بأساليب تتناىف و مبادئ الشرعية و
الشفافية ،فمثال توظيف املال الفاسد و سيطرته على احلملة االنتخابية ،التزوير ،و كذا الشعارات و الربام الكاذبة...اخل ،مجيعها
قد تؤثر على مصداقية و جنا احلملة،أما بالنسبة للمواطنني ففي نظرهم احلملة االنتخابية كمرحلة سابقة قد تؤثر إجيابا أو حىت
سلبا على قراراهتم النهائية بشأن األحزاب املشاركة .
لذل تسعى الدراسة التحليلية احلالية ملعرفة كيفية معاجلة إحدى الصحف اليومية اجلزائرية اخلاصة متمثلة يف جريدة اخلرب
ملوضوع احلملة االنتخابية،لتحديد أبعاد التحليل املعتمدة يف هذه التغطية الصحفية ،و تندرج مشكلة الدراسة في التساؤل
الرئيسي اآلتي-:كيف عالجت الصحافة المكتوبة -جريدة الخبر-الحملة االنتخابية الخاصة بتشريعيات  32نوفمبر
3102؟
و يندرج تحت هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية:
هل املساحة اليت خصصتها جريدة اخلرب ملوضوع احلملة االنتخابية اخلاصة بتشريعيات  32نوفمرب  3102كافية أم ال؟ما مدى اعتماد جريدة اخلرب على مبدأ املساواة بني األحزاب السياسية املشاركة يف معاجلتها ملوضوع احلملة االنتخابية؟ما طبيعة القوالب الفنية اليت اعتمدت عليها جريدة اخلرب يف تناوهلا اإلعالمي هلذا املوضوع؟هل مت توظيف مجيع العناصر التيبوفراغية يف املواضيع الصحفية اخلاصة باحلملة االنتخابية؟ما هو اجتاه جريدة اخلرب من األحزاب املشاركة يف احلملة االنتخابية من خالل معاجلتها هلذا املوضوع ؟.-3أهداف الدراسة:
هندف من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي:
لحديد كيفية معاجلة جريدة اخلرب ملوضوع احلملة االنتخابية اخلاصة بتشريعيات  32نوفمرب .3102معرفة إذا كانت املساحة اليت خصصتها جريدة اخلرب هلذا املوضوع كافية أم ال.الكشف عن أن أهم األحزاب السياسية اليت ركزت عليها جريدة اخلرب يف معاجلتها ملوضوع احلملة االنتخابية ،ملعرفة مدى تفعيلجريدة اخلرب ملبدأ املساواة بني األحزاب املشاركة من خالل تناوهلا اإلعالمي هلذا املوضوع.
لحديد أهم القوالب الفنية اليت اعتمدهتا جريدة اخلرب يف معاجلتها اإلعالمية ملوضوع احلملة االنتخابية. -الكشف عن االجتاه اإلعالمي الذي يعرب عن املوقف الذي اختذته جريدة اخلرب يف معاجلتها ملوضوع احلملة االنتخابية.
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-2اإلطار النظري للدراسة:
-0-2الصحافة المكتوبة :

 0-0-2تعريف الصحافة المكتوبة :

تعددت و تنوعت التعاريف املقدمة حول هذا املصطلح ،حيث مل يتفق الباحثون و املتخصصون يف جمال اإلعالم و االتصال على
تعريف دقيق و شامل له،لكن على الرغم من ذل ميكن تعريفها على أهنا:

مجع األخبار و نشرها ،و نشر املواد املتصلة هبا ،يف مطبوعات مثل اجلرائد ،اجملالت ،الرسائل اإلخبارية ،املطويات ،الكتب ،و
قواعد البيانات املستعينة باحلاسبات اليكرتونية ،أما االستعمال الشائع للصحافة فينحصر يف إعداد اجلرائد ،و بعض اجملالت،إن كان
1
قد يتسع ليشمل باقي صور النشر األخرى .
كما جند يف تعريف آخر :أن الصحا فة هي املهنة اليت تقوم على مجع و لحليل األخبار و التحقق من مصداقيتها و تقدميها
للجمهور ،و غالبا ما تكون هذه األخبار متعلقة مبستجدات األحداث على الساحة السياسية أو احمللية أو الثقافية أو الرياضية أو
2
االجتماعية و غريها .
أما بالنسبة للتعريف اإلجرائي الذي نقدمه يف دراستنا هذه هو:أن الصحافة هي ذل املطبوع الذي يصدر بصفة منتظمة ما
يعين متيزه بالدورية،كما أهنا تتناول مواضيع و قضايا يف جماالت متعددة منها السياسية ،و هي كرسالة لحاول التعبري عن الوقائع و
األحداث بطريقة موضوعية.
 -3-0-2أنواع الصحف المكتوبة:

ال يوجد معيار واحد لتحديد أنواع الصحف بل هناك عدة معايري لتصنيفها ميكن لحديدها يف اآليت:
أ -تقسيم الصحف حسب توقيت صدورها :و وفق هذا املعيار تنقسم إىل :

الصحف اليومية :تصدر بصفة منتظمة يوميا ،و لحتل األحداث و األخبار اليومية مساحة كبرية يف هذه الصحف. الصحف اليت تصدر يومني أو أكثر يف األسبوع و جتمع بني األخبار و الرأي و تكاد ال ختتلف عن الصحف اليومية إال يف دوريةالصدور.
الصحف األسبوعية :و هي أقرب إىل اجملالت ،و يغلب عليها طابع التحقيقات و التحليالت الصحفية ،كما أن اهتمامها3
باألخبار اآلنية دحدود ،و هي أقرب للرأي و التحليل منها إىل اخلرب
ب -من حيث مدى انتشارها و كيفية توزيعها:

أما من حيث مدى االنتشار و كيفية التوزيع فيمكن تقسيمها إىل األنواع التالية:

1

مروى عصام صال  ،دحمود عزت اللحام،الصحافة بين الواقع و الطموح ،األردن :دار اإلعصار العلمي ،ط ،3102 ،0ص .32

2علي كنعان،سما اإلعالم بين المرئي و المسموع و المقروء،األردن :دار املعتز للنشر و التوزيع.ط،3102 0ص .21
3دحمود عزت اللحام،و آخرون ،مدخل إلى علم الصحافة ،األردن :دار اإلعصار العلمي للنشر و التوزيع ،ط 3102، 0ص .32
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الصحف األهلية أو العامة :و هي اليت توزع على نطاق واسع مبواضيع متباينة يف خمتلف التخصصات و هلا مجهور عريض.
الصحف المهنية :و هي اليت تصدر عن املنظمة املهنية و تتناول انشغاالت املؤسسة و عماهلا.-الصحف الخاصة :و هي الصحف اليت تصدر عن هيئات خاصة تعرب عن وجهة نظرها و اهتمامات أعضائها مثل الصحف

العسكرية و الطبية

1

ج-وفق نمط الممارسة  :و تنقسم إىل :
صحافة الخبر :و تستهدف إعالم اجلمهور بأحداث اليوم متوخية احلياد فيما تنشره ،و لحاول تقدمي أكرب عدد ممكن مناألخبار اليت هتم اجلمهور ،و جناحها رهن بقدرهتا على إحاطة اجلمهور علما بأحداث أربع و عشرين ساعة.
صحافة الرأي :و تستهدف الدفاع عن قضية ما ،و تدعو لفكر معني و توجه القرار وجهة معينة و هلا يف كتاباهتا خط فكريو إيديولوجي واضح .

2

-2-0-2وظائف الصحافة المكتوبة:

الوظائف االجتماعية للصحافة متعددة ،فالصحافة تعد إحدى املؤسسات املسئولة عن عملية التنشئة االجتماعية و السياسية يف
اجملتمع  ،إذ تقوم بوظائف عديدة منها:
-وظيفة االستطالع و مراقبة البيئة :و هي أهم وظائف اإلعالم ،فهذه الوسائل اإلعالمية مبا متلكه من شبكات واسعة يف مجيع

أحناء العامل من مراسلي الصحف و التليفزيون و اإلذاعة تستطيع أن جتمع املعلومات اليت قد نعجز حنن أنفسنا على احلصول عليها
3
.

الوظيفة اإلخبارية :ينت عن عملية االستطالع و مراقبة البيئة اليت تقوم هبا وسائل اإلعالم و على رأسها الصحافة ،لحقيقالوظيفة اإلخبارية ،اليت ختتص بإمداد القراء باألخبار ،اليت يشرتط أن تكون إخبارية صرفة ،ال جيوز فيها التحريف أو التغيري ،و ذل
يستلزم احرتام قدسية اخلرب ،أما يف حالة التعليق على األخبار ،فيمكن للصحيفة معاجلتها بطرق خمتلفة ،تتفق مع الفئات املختلفة

جلمهور الصحيفة ،و مهمة التعليق األوىل هي توضيح نقاط اخلرب الغامضة.

4

الوظيفة التثقيفية و التأثير على الرأي العام :إن اإلعالم املكتوب يعمل على بث األفكار و القيم اليت لحافظ على ثقافة اجملتمعتساعد على تطبيع أفراده و تنشئته على املبادئ القوية اليت تسود اجملتمع ،فوظيفة التنشئة تتصل خبلق اجلو احلضاري املالئم للنهضة
عن طريق التوعية الشاملة بأهداف اجملتمع و خططه.

1فؤاد شعبان،عبيدة صبيطي،تاريخ وسائل االتصال و تكنولوجياته الحديثة ،اجلزائر :دار اخللدونية للنشر و التوزيع(.د،ط)،2102 ،ص .81
2دحمود عزت اللحام و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
3عبد الرزاق الدليمي،علوم االتصال في القرن الحادي و العشرين ،األردن :دار اليازوري للنشر والتوزيع(.د،ط) ،ص 301
4مشعل سلطان عبد اجلبار،إيديولوجيا الكتابة الصحفية ،األردن:دار أسامة للنشر و التوزيع،ط،3103 ،0ص.22
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-الوظيفة التربوية و التعليمية :تعترب الصحافة أداة من األدوات الضرورية لرتبية شاملة و دائمة لألحداث و الشباب فقد أصبح

اإلعالم بصفة عامة قطاعا أساسيا يف الرتبية إىل حد اعترب نظاما موحدا لتحقيق الرتبية و اإلعالم يف مجيع الدول مبا فيها البلدان
1
النامية .
-وظيفة التسلية و الترفيه :تتمثل هذه الوظيفة يف تقدمي التسلية و هتيئة الراحة والقضاء على التوتر االجتماعي إذ تساعد وسائل

اإلعالم و الصحافة خاصة الفرد على اهلروب من مشكالته اليومية و تساعده بذل على الراحة و االسرتخاء.

2

الوظيفة السياسية :بالنسبة هلذه الوظيفة تتمثل يف نوعني من الرقابة اإلعالمية: وظيفة المراقبة اإلعالمية على المستوى العام :فوسائل اإلعالم ال متدنا فقط باملواد اإلعالمية و لكنها تلعب دورا سياسيا يفاجملتمع ،إهنا تصنع الكثري من برام العمل السياسي كما أهنا تساعد على لحديد املطالب السياسية اليت تثار ،و أي هذه املطالب
3
هلا فرصة اإلرضاء و أيها سوف يؤجل أو يهمل .

وظيفة المراقبة اإلعالمية على المستوى الخاص :و يكون بنقل األخبار اليت تؤكد أن النظام السياسي يعمل ملواجهة األزماتاملتجددة و األخطار املفرتضة ،إن تأكيد هذا املعىن أمر هام جدا للحفاظ على التماس االجتماعي للشعب ،و هو ال يعين توفري

الظروف املواتية لالستقرار السياسي للنظام السياسي القائم طاملا أن احلكومة قادرة على القيام بوظائفها.

4

كما أن الوظيفة السياسية تتجسد يف إطار التعددية السياسية،اليت تفرض وجود املنابر و التجمعات و األحزاب اليت تسعى المتالك
الوسائل و كل األدوات املوضحة لرباجمها السياسية.
كما ميكن أن تستخدم كأداة قمعية يف يد السلطات اليت تتبع يف قيادة العمل اإلعالمي مناه النظرية السلطوية االستبدادية يف
اإلعالم ،فكل شيء يتم من خالل الدولة و ال شيء غري ذل و السلطة هي اليت تفكر و تقرر و تنفذ.

5

هذا ما يؤكد عالقة الصحافة يف وظيفتها السياسية بالنظام السياسي السائد ،فالدول اليت تقر مبدأ التعددية و احلرية للعمل
اإلعالمي ،الذي تقوم فيها وسائل اإلعالم بدورها املنوط يف مرافقة العمل السياسي بكل أبعاده بعيدا عن القيود و الضغوطات،هذه
األخرية اليت ت فرض يف دول أخرى استبدادية ال تؤمن حبرية اإلعالم و ال حرية التعبري،بل و تذهب إىل أبعد من ذل يف استخدام
العنف و القمع لكل احملاوالت اليت ال ختدم و ال تتماشى مع السلطة أو النظام السائد.

1فاروق أبو زيد،ـمدخل إلى علم الصحافة (،د،س) ،ص .22
2فاروق أبو زيدـ،املرجع نفسه ،ص.22 -22
3

دحمد اهلامشي ،اإلعالم الدبلوماسي و السياسي ،،األردن دار أسامة للنشر و التوزيع ( ،د ط) ، 3100 ،ص .22

4دحمد اهلامشي،مرجع سبق ذكره ،ص .22
5تيسري أبو عرجة ،دراسات في الصحافة و اإلعالم ،األردن :دار جمدالوي للنشر و التوزيع ، ،ط ،3111 ،0ص .313
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 -التنشئة السياسية :هذه الوظيفة أشار إليها السويل يف نظرياته إذ يقول :أن التنشئة السياسية هي العملية اليت ميكن بواسطتها

تشكيل الثقافة السياسية أو احملافظة عليها أو تغيريها ،و السمة األساسية للتنشئة السياسية أهنا عملية مستمرة على مدى حياة
1
اإلنسان.

-3-2الحملة االنتخابية:

قبل أن حندد املقصود من احلملة اال نتخابية ،جيدر بنا لحديد مفهوم االنتخاب و الذي يعترب حسب "روسو" حق ميتلكة كل فرد
2

بصفته مالكا جلزء من السيادة ،ال ميكن ألحد أن ينتزعها منه مهما كانت صفته
لذل فاحلملة االنتخابية تستوجب بالضرورة التوجه إىل الفرد أو املواطن باعتباره احللقة األساسية يف العملية االنتخابية ،بدونه ال
ميكن احلديث عن احلملة االنتخابية ،فالصوت االنتخايب للمواطن هو النقطة احلامسة يف االنتخابات ،لذا تتسارع األحزاب يف ضوء
احلملة االنتخابية للتنافس يف كسب تأييده االنتخايب .
كما ميكن تعريف احلملة االنتخابية أيضا على أهنا :األعمال اليت يقوم هبا املرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهري و الناخبني
عن سياسته و أهدافه و دحاولة التأثري فيهم بكل الوسائل و اإلمكانيات املتاحة من خالل قنوات االتصال اجلماهريية ،و ذل
3
بقصد لحقيق الفوز يف االنتخابات
و من الناحية القانونية جند الدولة اجلزائرية حاولت لحديد شروط احلملة االنتخابية و كيفية تسيريها فالمادة  021مفادها :يتعني
على املرتشحني بعنوان األحزاب السياسية التقيد برباجمهم احلزبية و على املرتشحني األحرار التقيد برباجمهم االنتخابية.

4

أما بالنسبة لعالقة وسائل اإلعالم باحلملة االنتخابية ميكن لحديده يف المادة  021و اليت كان فحواها ينبغي على كل وسائل

اإلعالم الوطنية السمعية البصرية املرخص هلا باملمارسة طبقا للتشريع و التنظيم املعمول به ،املشاركة يف تغطية احلملة االنتخابية،
5

ضمان التوزيع العادل للحيز الزمين الستعمال وسائل اإلعالم من طرف املرتشحني
إن التمعن يف ما جاءت به هاتني املادتني يتبني أن املشرع اجلزائري ركز بصفة مباشرة على وسائل اإلعالم الوطنية ،لكن يف نوعها
السمعي البصري فقط دون اإلشارة إىل الصحافة املكتوبة،هذه األخرية اليت هلا أيضا دور و قد يكون فعال يف املشاركة بتغطية
احلملة االنتخابية ،باإلضافة إىل وسائل و أساليب أخرى ال تقل أهمية عنها مثل :التجمعات الشعبية يف الساحات العمومية...اخل

1دحمد اهلامشي ،اإلعالم الدبلوماسي و السياسي ،مرجع سبق ذكره ،ص .22

2عبد املؤمن عبد الوهاب ،النظام االنتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية-،مقاربة حول المشاركة و المنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائر-

 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ،جامعة منتوري قسنطينة :اجلزائر ،3112-3112،ص .12
3عصام نعمة إمساعيل ،النظم االنتخابية-دراسة حول العالقة بين النظام السياسي و النظام االنتخابي ،منشورات زين احلقوقية،ط ،2112 ،2ص .021
4قانون عضوي رقم  01-02املؤرخ يف  33ذي القعدة عام  0222املوافق  32غشت  ،3102يتعلق بنظام االنتخابات،الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية،العدد  ،21الصادر يف  31غشت  ،3102ص .22
5أنظر :املادة  021من القانون العضوي رقم  01-02السابق الذكر ،ص .22
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،أما بالنسبة لفكرة املوضوعية و املساواة بني األحزاب ،فاملشرع يلزم بضرورة تفعيلها يف التغطية اإلعالمية ،كما يلزم أيضا األحزاب
بالتقيد برباجمهم احلزبية .
-4قراءة في الدراسات السابقة:
-0-4دراسة بعنوان :استخدام األحزاب السياسية للصحافة في التأثير على الرأي العام –دراسة تحليلية –1مقدمة من
طرف الباحثة فضلون أمال،حيث هدفت هذه الدراسة الكتشاف استخدام األحزاب السياسية للصحافة و أسباب هذا

االستخدام،حيث اعتمدت الباحثة على لحليل املضمون ألربع صحف وطنية و هي :الشروق اليومي ،اخلربLe ، El Watan ،
 ، Quotidien D’ Oranانطالقا من عينة قصدية لحتوي على 02عدد من كل صحيفة صدرت أثناء احلملة االنتخابية
لتشريعيات  02ماي ، 3112لتتوصل الباحثة يف دراستها إىل مجلة من النتائ أهمها:
أكدت األحزاب السياسية على استخدامها للصحافة اليومية املستقلة للرتوي ملواقفها و اجتاهاهتا احلزبية ،و على مكانة هذهاألخرية يف عملية االتصال السياسي لألحزاب السياسية.
اجتاه صحف العينة حنو األحزاب السياسية بشكل عام هو اجتاه سل ي مع نسبة ضئيلة من احلياد و الغياب الشبه كلي لالجتاهاالجيايب حنوها  ،و ينطبق األمر أيضا على أحزاب التحالف الرئاسي الذي جاء سلبيا يف جممله.
-3-2دراسة بعنوان:المشاركة السياسية للشباب و االنتخابات التشريعية –دراسة ميدانية لوالية تلمسان ،2للباحث مرحوم
عبد الرحيم ،تناولت هذه الدراسة موضوع املشاركة السياسية و الشباب يف إطار االنتخابات التشريعية  3103يف اجملتمع احمللي
التلمساين ،حيث حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤل التايل:
 ما مدى تأثري الشباب يف عملية املشاركة السياسية يف االنتخابات التشريعية  3103بوالية تلمسان؟و اعتمد الباحث على استابنة وزعت على عينة مكونة من  002مفردة  ،لتتوصل الدراسة إىل نتائ أهمها:
 فوز جبهة التحرير الوطين و التجمع الوطين الدميقراطي بكل مقاعد الوالية يف اجمللس الشع ي الوطين ،رغم أهنما مل يعتمدا علىالشباب يف قائمتهما.
عدم مشاركة الشباب ألسباب عدة منها :غياب الثقة يف ممارسي النشاط السياسي يف اجلزائر،باإلضافة إىل أزمة الشرعية و اليت
تتجسد يف كون نتائ االنتخابات التشريعية مزورة من خالل فوز التشكيالت السياسية باالنتخابات رغم أهنا ال تلقى قبول معظم
املواطنني.
1فضلون ،امال .استخدام األحزاب السياسية للصحافة في التأثير على الرأي العام –دراسة تحليلية –مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم

و االتصال،قسم علوم اإلعالم و االتصال،كلية اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية،جامعة باجي خمتار عنابة :اجلزائر(،د.س) .

2مرحوم ،عبد الرحيم .المشاركة السياسية للشباب و االنتخابات التشريعية –دراسة ميدانية لوالية تلمسان،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم

االجتماع السياسي ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة وهران:3اجلزائر.3102-3102 ،
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 -5نوع الدراسة و منهجها:

مت االعتماد على املنه الوصفي بإتباع أسلوب لحليل املضمون الذي يعرفه برلسون :بأنه أسلوب يف البحث يصف بشكل

موضوعي منظم و كمي دحتوى االتصاالت ،و ميكن أن تكون املادة اخلام لتحليل احملتوى أي نوع من الوثائق أو وسيط آخر من
1
وساط االتصال.
و لذل سنحاول يف دراستن ا هذه لحليل دحتوى جريدة اخلرب من خالل لحليل األعداد اليت عاجلت احلملة االنتخابية و اليت حدد
تاريخ إجرائها يوم  32نوفمرب . 3102
 -1مجتمع الدراسة و العينة:
أما بالنسبة جملتمع الدراسة فقد متثلت يف الصحافة املكتوبة من خالل دراستنا لألعداد الصادرة عن جريدة اخلرب و اليت تزامنت مع
فرتة احلملة االنتخابية،لتكون العينة هي األعداد الصادرة يف الفرتة املمتدة من شهر أكتوبر إىل شهر نوفمرب ،3102لكن نظرا لعدم
قدرتنا على احلصول على مجيع األعداد الصادرة يف هذه الفرتة ،اعتمدنا على ما هو متا منها فقط،و هي األعداد اليت صدرت
من 0نوفمرب إىل غاية  02نوفمرب مبجموع  02عدد .
 -2أداة جمع البيانات:
اعتمدنا يف دراستنا التحليلية على استمارة لحليل احملتوى،و اليت تعترب أنسب األدوات يف مثل هذه املواضيع اخلاصة مبعاجلة احملتوى
اإلعالمي املكتوب  ،و قد مت تصميمها من طرف الباحثة لتكون مالئمة للدراسة من خالل الرتكيز على احملاور األساسية اخلاصة
بفئات التحليل و هي فئات املوضوع (ماذا كتب ؟) و اخلاصة مبحتوى املادة اإلعالمية املرتبط باحلملة االنتخابية،و كذا فئات
الشكل(كيف كتب؟) لتحديد نواحي الشكل ،أما عن وحدات التحليل فقد اعتمدنا على وحدة املوضوع ،و وحدة قياس املساحة.

-1عرض و مناقشة نتائج الدراسة التحليلية:
جدول رقم :10يوضح املساحة احملددة للمعاجلة اإلعالمية للحملة االنتخابية يف صحيفة اخلرب :
األعداد

3

املساحة سم

النسبة%

 0نوفمرب 3102

0.828.2

2.12

 3نوفمرب 3102

812.22

3.22

 2نوفمرب 3102

3.112.22

2.20

 2نوفمرب 3102

0.822.2

2.83

 2نوفمرب 3102

201022

0.12

1رجاء دحمود أبو عالم،مناهج البحث في العلوم النفسية و التربوية ،القاهرة :دار النشر للجامعات.ط،2112 ،6ص.852-851
494

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد 52 :عدد25 :

السنة5252 :

 2نوفمرب 3102

02.222.22

22.22

 1نوفمرب 3102

211.22

0.10

 8نوفمرب 3102

232.2

3.08

 00نوفمرب 3102

0.211.2

2.21

 03نوفمرب 3102

3.221.22

2.88

 02نوفمرب 3102

3.022.22

2.22

 02نوفمرب 3102

0.231.12

2.22

 02نوفمرب 3102

800.22

3.22

22.131.2

011

اجملموع

يوضح اجلدول رقم ،10أن املساحة اإلمجالية املخصصة ملواضيع احلملة االنتخابية حددت بـ 22313135سم ²و هي

مساحة وزعت بنسب متفاوتة من عدد آلخر،كما يالحظ أهنا نسب ضعيفة نوعا ما هذا ما يبني عدم ختصيص جريدة اخلرب
املساحة الكافية للحملة االنتخابية  ،بل اكتفت بتخصيص مساحات دحدودة جدا و النسب املوجودة يف اجلدول تعرب عن ذل ،
فأعلى نسبة هي  %42،24يف العدد الصادر بتاريخ  2نوفمرب ،مقاربة النصف مبساحة قدرت بـ  04.442315سم ،²و
ميكن تفسري ذل ك ون هذا العدد صدر يف فرتة زمنية ميكن اعتبارها منتصف احلملة االنتخابية ،أين جند تزايدا كبريا يف التحضري
لالنتخابات احمللية ،باإلضافة الشتد اد املنافسة بني خمتلف األحزاب السياسية املرشحة هلذه االنتخابات،بعد ذل جند العدد الصادر

بتاريخ  03نوفمبر  3102مبساحة  33141325سم ،²أي بنسبة قدرت بـ  %2377فقط.
و املالحظ أيضا من النتائ هو تراجع اهتمام اجلريدة باحلملة االنتخابية على الرغم من اقرتاب موعد االقرتاع ،حيث جند األعداد
الصادرة بتاريخ  ،05 ،02و  01نوفمرب كانت فيها النسب يف تناقص متواصل من  %1352إىل  %4312لتصل إىل
 %3321على التوايل ،هذا إ ن دل على شئ فإمنا يدل على تناقص و تراجع اهتمام الصحيفة عينة الدراسة هبذا املوضوع على
الرغم من أهميته ،فهو احلدث الذي يستوجب تكثيف املعاجلة اإلعالمية له و ليس العكس ،لتكون أقل نسبة حددت بـ %0310
فقط يف العدد الصادر بتاريخ  1نوفمبر . 3102
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جدول رقم  :13يوضح ترتيب األحزاب السياسية املشاركة يف احلملة االنتخابية يف صحيفة اخلرب :
احلزب

التكرار

النسبة%

جبهة التحرير الوطين

28

27,85

التجمع الوطين الدميقراطي

30

15

محس

3

1,42

حركة جمتمع السلم

01

02,2

جتمع أمل اجلزائر

2

2.14

حركة النهضة

0

0,71

صوت الشعب

0

0,71

احلزب الوطين احلر

0

0,71

احلركة الشعبية اجلزائرية

1

5,71

حزب العمال

2

2,85

الفجر اجلديد

0

0,71

التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية

2

2.14

جبهة املستقبل

2

2.14

جبهة القوى االشرتاكية

0

0,71

اجلبهة اجلزائرية اجلديدة

0

0,71

النصر الوطين

0

0,71

طالئع احلريات

0

0,71

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

0

0,71

حركة اإلصال الوطين

0

0,71

غري دحدد

22

25,71

اجملموع

021

011

يتضح من خالل اجلدول رقم  :13أن حزب جبهة التحرير الوطين احتل الصدارة حيث نال أعلى نسبة قدرت بـ %32315
،فصحيفة اخلرب ركزت يف معاجلتها اإلعالمية على تسليط الضوء و متابعة كل نشاطات هذا احلزب ،جتمعاته،و كذا تصرحيات
األمني العام له وهو السيد مجال ولد عباس ،هذه النتيجة تتفق مع نتائ دراسة الباحث مرحوم عبد الرحيم المعنونة بـ:المشاركة
السياسية للشباب و االنتخابات التشريعية –دراسة ميدانية لوالية تلمسان و اليت توصلت هي األخرى إىل فوز حزب جبهة
التحرير الوطين يف االنتخابات،بعد ذل

جند ما نسبته  %35320مبعدل  21موضوعا مل ختص حزبا بعينه ،بل مت تقدمي

املواضيع حول احلملة االنتخابية بصفة عامة دون لحديد اسم احلزب أو اإلشارة إىل انتمائه السياسي ،حيث عاجلت هذه املواضيع
كيفية التحضري للحملة االنتخابية و مدى مساهمة كل األحزاب املشاركة فيها،مع التطرق ملختلف الربام احلزبية من إصالحات
،و مشاريع تنموية يف خمتلف القطاعات و غريها من املشاريع اليت اعتمدها رؤساء األحزاب يف خطاباهتم لتكون يف مستوى تطلع
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الشعب  ،هذا الذي األخري الذي فقد ثقته و مصداقيته يف االنتخابات بكل أشكاهلا،لتنقل املواضيع أيضا ردود أفعال الشعب يف
خمتلف واليات الوطن حول هذه احلملة االنتخابية ،هذه الردود اليت اختذت الطابع السل ي و تعدت العزوف و عدم اإلقبال على
التجمعات اليت تقوم هبا األحزاب املشاركة إىل ما هو أسوأ كمهامجة املؤطرين للحملة بالشتم و القذف،و خلق الفوضى يف
القاعات،الفضاءات ،واألماكن املعتمدة يف توجيه اخلطابات السياسية اخلاصة باحلملة .
بعد ذل جند يف املرتبة الثالثة حزب التجمع الوطين الدميقراطي بنسبة قدرت  %05و ميكن تربير ذل كون رئيس هذا احلزب

هو السيد أمحد أوحيىي هو الوزير األول يف الدولة ،كما أن حزب التجمع الدميقراطي هو احلزب األشد منافسة حلزب جبهة التحرير
الوطين ،يليه بعد ذل يف مرتبة رابعة حزب حركة جمتمع السلم بنسبة قدرت بـ  % 2.02مبجموع  01مواضيع ،و بنسبة مقاربة
هلذه النسبة جند يف املرتبة اخلامسة حزب احلركة الشعبية اجلزائرية بنسبة  %5320مبجموع  1مواضيع ،أما بقية األحزاب املنافسة
فنجد النسبة املعربة عنها متقاربة و ضعيفة جدا وصلت يف الكثري من األحيان إىل  %1.7.فقط ،لتحتل بذل  01أحزاب من
جمموع  07حزب املرتبة األخرية ما يعادل أكثر من نصف األحزاب كان حضورها دحتشم إن مل نقل غائب نسبيا.
و لإلشارة إىل مالحظة هامة أن جمموع األحزاب املشاركة ال يقتصر فقط على األحزاب اليت تناولتها عينة الدراسة،فهناك
أحزاب أخرى شاركت يف التشريعيات ،لكن مل تظهر مطلقا و مل يتم اإلشارة إليها هنائيا يف جريدة اخلرب حيث مل نسجل هلا حضور
أو فعالية يف هذه املعاجلة اإلعالمية اخلاصة باحلملة االنتخابية ، ،ميكن تربير ذل مبحدودية نشاطها ما جعلها مستبعدة يف املعاجلة
اإلعالمية،أو أن عدد منها قد تكون أحزاب حديثة النشأة ال تزال يف إطار التأسيس هلا.
هذا التناول اإلعالمي الذي جيب أن يتوافق مع مبدأ املساواة بني األحزاب ،ألن العمل على التغطية املتوازنة بني خمتلف األحزاب املشاركة يسمح
بالتأكيد على تقدمي املعلومات السليمة و الكاملة للمواطن ما تكفل له حرية املشاركة الفعلية يف العمليات السياسية و االجتماعية ،و تنمية رو
املواطنة السمحة ،اليت ستسمح بتداول السلطة بدال من احتكارها لفئة معينة تدعم وجودها ،و تفرض بدساتري أو قوانني تضعها من شأهنا قهر

املواطنني.

1

جدول رقم : 12يوضح األنواع الصحفية اليت اعتمدهتا صحيفة اخلرب يف تناوهلا للحملة االنتخابية:
التكرار

النسبة %

األنواع الصحفية
اخلرب

61

43.51

التقرير

6

4.28

التعليق

25

17.85

التحقيق

4

2.85

املقال الصحفي

8

5.73

العمود الصحفي

6

4.28

الرسم الكاريكاتوري

30

21.42

اجملموع

140

100

1أمحد بدر ،الصحافة الكونية-دراسات في اإلعالم و االتصال الدولي ،-القاهرة :دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،ط ،2116 ،0ص .51
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للصحافة أساليب فنية متعددة،فالصحافة قد تؤثر على الرأي العام عن طريق اخلرب تارة ،و التعليق أو العمود تارة ،و عن طريق
1
األحاديث و التحقيقات الصحفية تارة أخرى ،و الصور و الرسوم الكاريكاتورية تارة أخرى.
على الرغم من تنوع أساليب املعاجلة اإلعالمية ملوضوع احلملة االنتخابية،إال أن نتائ اجلدول رقم  12تبني أن اخلرب هو األكثر
استخداما و ذل بنسبة ، %42351و يرجع ذل ألهمية هذا النوع الصحفي و فعاليته يف تقدمي خمتلف األحداث و الوقائع

بطريقة سهلة،هذا ما جيعل الصحف ختصص لألخبار و املادة اخلربية النصيب األكرب من مساحتها التحريرية. 2
كما أن جريدة اخلرب وظفت أسلوب اخلرب و اعتمدت عليه يف معاجلة موضوع احلملة االنتخابية لنقل املعلومات اآلنية حول خمتلف
األحداث السياسية اخلاصة باحلملة  ،مثل عرض و نقل اخلطابات السياسية اليت يتوجه به املرتشحني إىل املواطنني ،و إن كانت هذه
اخلطابات يف نظر املواطن أصبحت جوفاء غري جمدية ،باعتبارها خطابات كاذبة تقدم وعود مزيفة ،لطاملا تتكرر مساعها يف كل
مناسبة سياسية دون فائدة،فالربام اليت تقدمها األحزاب يف نظر املواطن لحمل أفكار ،و مشاريع وهمية حبتة ال عالقة هلا بالواقع
املعاش لغياب التطبيق الفعلي هلا.
هذه األسباب كلها تستوجب من األحزاب املشاركة فهم انشغاالت املواطنني ،و الوقوف على احتياجاهتم لتشخيص مشاكلهم
الفعلية بغية إجياد حلول سريعة هلا ،بدل االعتماد على سياسة التطبيع و احللول الرتقيعية اليت مل تصبح هلا جدوى يف نظر املواطن .
أما يف املرتبة الثانية جند استخدام الرسم الكاريكاتوري بنسبة  %30343مبجموع  21موضوع ،و قد اعتمد هذا النوع
الصحفي إلبراز عنصر الفكاهة و السخرية  ،كما استخدم هذا األسلوب لتقدمي خمتلف املواضيع اخلاصة باحلملة االنتخابية بطريقة

مضحكة فيها الكثري من الطرافة ،أي الرتكيز على اجلانب اهلزيل يف تقدميها،يف حني مثل هذه املواضيع ال بد أن تؤخذ على دحمل
اجلد ،نظرا ألهميتها فهي مرتبطة بتسيري الدولة و مصاحل الشعب ،فسياسة التهوين اإلعالمي يف معاجلة هذا املوضوع قد تكون له
انعكاسات سلبية مجة ،ال تقتصر فقط على النظرة السوداوية اليت حيملها املواطن عن املرتشحني و االنتخابات  ،بل يتعداه إىل
اإلهمال ،و تراجع اإلحساس باملسؤولية الوطنية لدى األفراد باهلروب من املشاركة يف اختيار األجدر و األنسب لتمثيلهم يف اجملالس
املنتخبة.
أما يف املرتبة الثالثة فقد استخدم التعليق الصحفي بنسبة قدرت  %17.85مبجموع  32موضوع من خالل نقل آراء و وجهات

نظر رؤساء األحزاب  ،و كذا احملللني و املختصني يف اجلانب السياسي،كما يتضح اجلانب التعليقي بتقدمي آراء الصحفيني و
اإلعالميني حول احلملة االنتخابية ،بعد ذل جند املقال الصحفي بنسبة  ، %5323يليه بعد ذل كال من التقرير و العمود
الصحفي بنفس النسبة  ، %4331أما يف املرتبة األخرية فنجد التحقيق الصحفي بنسبة قدرت بـ  %3315فقط ،ففعالية هذا
1غريب دحمد السيد ،علم االجتماع و دراسة المجتمع ،اإلسكندرية:دار املعرفة اجلامعية ،3112،ص .222

2حسين دحمد نصر،سناء عبد الرمحن،التحرير الصحفي في عصر المعلومات-الخبر الصحفي ،-اإلمارات العربية املتحدة :دار الكتاب اجلامعي،

،ط،3102،2ص .22
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النوع الصحفي تتجلى يف كونه يسمح بالتطرق للظاهرة  ،القضية ،أو املشكلة االنتخابية دحل الدراسة لفهمها ،و هذا مل يعتمد
بصورة كبرية يف املواضيع اخلاصة بعينة الدراسة.
فمحدودية استخدام التحقيق الصحفي جيعل املعاجلة اإلعالمية ملوضوع احلملة اإلعالمية سطحيا خاليا من التعمق و التحليل ،و
بالتايل عدم تشخيص املشكلة بدقة و معاجلتها املعاجلة السليمة،و اليت تسمح مبعرفة كل تفاصيل و حيثيات احلملة االنتخابية سواء
تعلق األمر باألحزاب السياسية املشاركة أو املواطن باعتباره العنصر املستهدف من هذه احلملة.
جدول رقم : 14يوضح العناصر التيبوغرافية املستخدمة يف تناول احلملة االنتخابية على مستوى صحيفة اخلرب:
العناصر التيبوغرافية

التكرار

النسبة%

العنوان

82

35.22

الصورة

22

16.66

النص

032

48.13

اجملموع

264

100

يبني لنا اجلدول رقم  4اخلاص بالعناصر التيبوغرافية املستخدمة يف تناول احلملة االنتخابية أن النص مت اعتماده بنسبة قدرت ب
 %41303أي  032موضوع من جمموع  314موضوع ،للتفصيل و اإلحاطة مبختلف حيثيات املوضوع من خالل رصد و
متابعة كل املستجدات اخلاصة باحلملة من برام ،و خمتلف النشاطات احلزبية اليت تقوم هبا األحزاب السياسية املشاركة يف خمتلف
واليات الوطن،هذه األحزاب اليت تسعى جاهدة للحصول على تأييد الشعب و إقناعه بضرورة االقرتاع و عدم العزوف عن اإلدالء
بصوته لتحقيق الفوز يف هذه االنتخابات .
بعد ذل جند استخدام العناوين بنسبة  %25333باإلشارة إىل كل ما له عالقة باحلملة االنتخابية بطريقة مباشرة أو غري
مباشرة ،و قد جاءت العناوين متنوعة مابني العناوين الرئيسية و الفرعية ،أما عن استخدام الصورة فقد كان بنسبة قدرت ب
 %01311فقط ،و اليت وظفت بغية التعبري ،و النقل و كذا التأثري ،و هي صور متنوعة بني صور خاصة برؤساء األحزاب
السياسية املشاركة يف احلملة االنتخابية ،أو صور معتمدة يف الرسم الكاريكاتوري .
جدول رقم : 15يوضح موقع موضوعات احلملة االنتخابية يف صحيفة اخلرب:
التكرار

النسبة%

املوقع
الصفحة األوىل

02

01023

الصفحة الداخلية

12

28.31

الصفحة األخرية

23

21

اجملموع

021

011

إن اجلدول رقم  15و اخلاص بفئة موقع موضوعات احلملة االنتخابية يف صحيفة اخلرب و الذي يعكس لنا توظيف متفاوت
للصفحات يف معاجلة هذا املوضوع ،و إن كان االعتماد على الصفحات الداخلية أكثر من الصفحات األخرى ،كون الصفحات
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الداخلية ختتلف عن الصفحات األوىل بوجود املوضوعات الطويلة ،حيث أن الصفحة األوىل هي صفحة إخبارية ،و تقتصر مادهتا
1
على األخبار فقط ،أما الصفحات الداخلية فيمكن املزاوجة ما بني اخلرب و املوضوع
ليكون عدد املواضيع يف الصفحات الداخلية مقدرا ب  12موضوع بنسبة ، %57,31هذا ما يعكس االهتمام احملدود جلريدة
اخلرب للحملة االنتخابية من خالل ختصيص مساحات هلا يف هذه الصفحات اليت يقل االنتباه هلا من طرف القارئ،مقارنة
بالصفحات األخرى-األوىل و األخرية -و اليت تعترب يف نظر بعض التيبوغرافيني مفتا القارئ لتصفح اجلريدة ،فالصفحة األوىل
تشرتك مع األخرية باعتبار كل منهما غالف له فعاليته يف لحديد هوية الصحيفة اإلخراجية و من مث جذب االنتباه هلا و قراءهتا
على حنو معني.
حيث تؤكد هذه الرؤية بعض الدراسات اخلاصة بعادات القراءة و سلوكيات القراء و غري القراء حنو الصحف ،و هي الدراسات
اخلاصة مبقروئية الصحف و اليت اهتمت بتتبع سلوك القراء حيال الصحيفة و لحديد طريقة القراءة اليت قد تبدأ لدى البعض من
الصفحة األوىل مث األخرية ،مث باقي املطبوع ،يف حني أوجدت بعض الدراسات أن قطاع كبري من القراء يفضلون قراءة الصحيفة من
هنايتها ،أي من الصفحة األخرية فاألوىل مث باقي الصفحات.

2

مل توظف الصفحة األخرية بشكل كبري على الرغم من فعاليتها يف معاجلة هذه املواضيع  ،حيث كان عدد املواضيع اليت نشرت يف هذه الصفحة

 43موضوع فقط،و لإلشارة هنا كانت أغلب املواضيع املقدمة يف هذه الصفحة تعكس االعتماد على األسلوب اهلزيل الفكاهي،بالرتكيز على أسلوب
الرسم الكاريكاتوري و الذي يشغل اجلزء األكرب من هذه الصفحة ،كما أن الصفحة األوىل هي األخرى مل توظف بصورة كبرية ،فإذا كانت
الصفحة األوىل مبثابة واجهة اجلريدة من خالل ما تعكسه من العناصر التيبوغرافية املتميزة ،و انفرادها بأهم األخبار و املوضوعات املنشورة يف اجلريدة،
حيث يقع عليها الدور األكرب يف رسم سياسة الصحيفة 3.و خاصة إذا ما تعلق األمر باألوضاع السياسية املرتبطة بالتغيري و اختيار األحزاب السياسية
املمثلة للشعب،فاحلملة االنتخابية هي فرصة سياسية تستوجب تكثيف االهتمام و املعاجلة اإلعالمية بتفعيل االعتماد على هذه الصفحة،لكن النتائ

تعكس غري ذل ليكون استخدامها دحدودا مبعدل  05موضوع ،أي ما نسبته  %01323فقط.
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من خالل نتائ اجلدول رقم  12و الذي يوضح اجتاه جريدة اخلرب من موضوع احلملة االنتخابية ،و الذي كان اجتاها غري دحايد
بنسبة قدرت بـ  ،%12,11و هذه النتيجة تتوافق مع ما ورد يف اجلدول رقم ، 13أين جند تركيز جريدة اخلرب على أحزاب معينة
دون أخرى ،و عدم االلتزام مببدأ املساواة بني خمتلف األحزاب املشاركة يف احلملة االنتخابية كما تتفق هذه النتيجة مع نتائ

الدراسة املقدمة من طرف الباحثة فضلون أمال بعنوان :استخدام األحزاب السياسية للصحافة في التأثير على الرأي العام –
دراسة تحليلية– و اليت كشفت أن اجتاه صحف العينة حنو األحزاب السياسية بشكل عام هو اجتاه سل ي مع نسبة ضئيلة من

احلياد و الغياب الشبه كلي لالجتاه االجيايب حنوها  ،هذا ما يؤكد ضرورة إعادة النظر يف أسلوب املعاجلة اإلعالمية ملثل هذه املواضيع
اهل امة و احلساسة  ،فاالحنياز جلهة أو حزب معني من شأنه تشتيت ذهن القارئ بعدم فهمه و استيعابه للربام االنتخابية
املقدمة،ما يصعب عملية االختيار و املفاضلة بني خمتلف األحزاب السياسية ،إن مل نقل قد يؤثر سلبا على توجيه اختيار املواطن
لالختيارات اخلاطئة الناجتة عن غياب الوعي و الفهم الصحيح ملختلف املشاريع و الربام احلزبية اليت تقدمها األحزاب أيا كان
نوعها أو مبادئها السياسية.
فمبدأ احليادية مطلوب يف املعاجلة اإلعالمية ألي موضوع أيا كان نوعه ،خاصة إذا ما تعلق األمر باملواضيع السياسية اليت هلا عالقة
مبستقبل الوطن و ا ملواطن ،هذه املواضيع اليت لحتم على مجيع املؤسسات اإلعالمية مكتوبة كانت ،أو مرئية و مسموعة ،حىت
اإلعالم اجلديد مبختلف وسائله مثل منصات التواصل االجتماعي،الصفحات االلكرتونية ...اخل مجيعها ملزمة بالتحلي برو
املسؤولية بنقل صورة صادقة و موضوعية عن احلمالت االن تخابية ،لضمان احرتام حق املواطن يف احلصول على املعلومة الصحيحة
و السليمة اليت تساعده على بلورة تفكريه السياسي و تشجيعه على االخنراط يف جمال املمارسة السياسية باختياره احلزب األنسب
يوم االقرتاع .

النتائج العامة للدراسة: مل ختصص جريدة اخلرب املساحة الكافية يف معاجلتها الصحفية ملوضوع احلملة االنتخابية ،بل اكتفت مبساحات دحدودة جدا ،معتراجع ملحوظ مبوضوع احلملة على الرغم من اقرتاب موعد االقرتاع .
احتل حزب جبهة التحرير الوطين الصدارة يف ترتيب األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات.مت توظيف أسلوب اخلرب الصحفي يف تناول مواضيع احلملة االنتخابية  ،ذل أن اخلرب الصحفي كقالب فين قد تكون له فعاليةيف نقل املعلومات اآلنية و املستعجلة حول خمتلف األحداث اجلارية مبا فيها موضوع احلمالت االنتخابية اليت يسعى املواطن
ملتابعتها .
و فعاليته يف
جاء ا لنص يف مقدمة العناصر التيبوغرافية األكثر اعتمادا يف معاجلة موضوع احلملة االنتخابية ،ما يعكس أهميتهالتعمق و اإلحاطة مبوضوع الدراسة.
وظفت جريدة اخلرب يف معاجلتها ملوضوع احلملة االنتخابية الصفحات الداخلية بدرجة أوىل ،يف حني مت توظيف الصفحة األوىل واألخرية بدرجة أقل على الرغم من أهميتهما يف معاجلة هذه املواضيع،خاصة من ناحية لفت انتباه القارئ و لحفيزه لقراءة كل ما له
عالقة مبوضوع احلملة االنتخابية.
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اختذت جريدة اخلرب اجتاها غري دحايد يف تناوهلا اإلعالمي ملوضع احلملة االنتخايب ،هذا ما يعرب عن غياب االلتزام مببدأ املساواة بنيمجيع األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات .

خاتمة:من خالل ما مت تقدميه يف هذه الدراسة التحليلية ميكن التأكيد على أهمية الصحافة املكتوبة و اليت تتجلى أساسا يف قدرهتا
الفعالة بالتعمق االجيايب يف خمتلف املضامني السياسية ،أو بتعبري أدق تل املواضيع اليت هلا التأثري املباشر على اختاذ القرار و خاصة
القرارات املرتبطة بالسلطة و اختيار األحزاب املسرية لشؤون الشعب بالتايل يستوجب على الصحافة املكتوبة أن تنته أسلوبا
إعالميا ناجعا يف تناول هذه املواضيع الشائكة بالتعمق ،التحليل،و كذا النقد و التمحيص و تفادي املعاجلة السطحية .
كما أن احلملة االنتخابية هي املرحلة الفاصلة و االنتقالية بالنسبة ملختلف األحزاب السياسية املشاركة ،و نظرا ألهميتها الكبرية
بالنسبة ألفراد اجملتمع،ما جيعل طريقة معاجلة الصحيفة للحملة تؤثر على القرار االنتخايب للشعب،لذا ال بد أن تتميز طريقة معاجلتها
بتطبيق مبدأ املساواة بني مجيع األحزاب املشاركة ،حىت ال يكون إجحاف يف حق األحزاب املشاركة ،و بالتايل إجحاف يف حق
املواطن يف متابعة ما تقدمه مجيع األحزاب السياسية أيا كان نوعها أو هدفها ،كما أن موضوع احلملة االنتخابية و نظرا الرتباطه
بفكرة التغيري و كذا التجديد و الذي يأمل الشعب دائما أن يكون اجيابيا و ملموسا يف خمتلف اجملاالت ،ما حيتم بالضرورة تفعيل
استخدام خمتلف األساليب الفنية لضمان لحقيق التغطية اإلعالمية الشاملة.
من جهة أخرى جند طريقة تعامل املواطنني مع احلملة االنتخابية ينت عنه ردود أفعال و سلوكات قد تكون اجيابية أو سلبية،
فاملوقف السل ي للمواطن و النات عن غياب ثقته يف احلملة االنتخابية شكال و مضمونا،و هو املوقف املتجسد يف انسحابه و
عزوفه عن املشاركة السياسية لقناعته املسبقة بغياب الشفافية و املصداقية يف كل االنتخابات،هذا الوضع يستدعي الدراسة و
التحليل ملعرفة األسباب احلقيقية قصد اختاذ اإلجراءات الالزمة،وهذا ال يتحقق إال بالوقوف على أهم انشغاالت املواطنني للكشف
عن أسباب عدم الثقة و الرفض العلين ملختلف الربام االنتخابية .
لذل ال بد أن تكون املعاجلة الصحفية ملوضوع احلملة االنتخابية معاجلة موضوعية شفافة تعمل من خالهلا الصحيفة على تقدمي
صورة واضحة عن ا حلملة بعيدا عن التحيز الذي يؤثر سلبا على جنا االنتخابات،فااللتزام مببادئ النزاهة و احليادية أمر مفروض
يف معاجلتها ملختلف القضايا و املواضيع اليت هتم القارئ مبا فيها موضوع احلملة االنتخابية ،هذا كله لتمكني القارئ من االطالع
على خمتلف التطورات احلاصلة ،بالتايل اختاذ القرار الصائب يف قراره االنتخايب.
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