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مما الق٪ ُٞه أن اإلاجخم٘ الجؼائغي ٦ٛحره مً صو٫ الٗالم ًمغ في الؿىىاث 

م٣ُت، خُث َٟذ ال٨ثحر مً ال٣ًاًا، لٗل مً  ٗت ٖو ألازحرة بمغخلت حٛحراث ؾَغ

مت اخخطاف ألاطفالجفاكبُجها،  وحكٗبها وجهاٖض مساَغها وجٟجن  م اهدشاز حٍس

باتهم. حن ال٣ائمحن ٖلحها، وؾلى٦هم قتى ؾبل الخُىع في ئقبإ ٚع وهي بظل٪، اإلاىدٞغ

 صون جض٤ٞ 
ً
ل ٣ٖبت أمام زُِ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، وخائال

ّ
حك٩

م ت البكٗت، أضخذ يغوعة الاؾدثماعاث اإلادلُت والخاعحُت، وأن م٩اٞدت هظه الجٍغ

غ الىٓم الؿُاؾُت وال٣اهىهُت والاحخماُٖت.  لخٍُى

مت  بُض أن ت وخضها لم حٗض ٢اصعة ٖلى أن جً٘ خضا الهدكاع حٍغ أحهؼة الكَغ

ٟا٫ بضون مؿاهضة وصٖم مإؾؿاث اإلاجخم٘ أٞغاصا وحماٖاث في الخض  ازخُاٝ ألَا

ىن إلاا له مً أزغ ٖم٤ُ في  ال٣ُام بأصواع ٞاٖلت.  مجها. وفي م٣ضمت طل٪ الخلٍٟؼ

ى وجدلُل غ وهظا ما ؾخدىاوله هظه الضعاؾت الغاهىت والتي جخمثل في ئحغاء ٖ

مت وطل٪ مً زال٫ جدلُل مًمىن ٢ىاة  الم الجؼائغي للجٍغ ل٨ُُٟت مٗالجت ؤلٖا

مت اخخطاف ألاطفال.وبسانت  ،ٖلى الُىجُىبTVالكغو١   لجٍس

المُت اليلماث املفخاخُت: ٟا٫ ؛ٍمتالجغ ؛اإلاٗالجت الٖا متازخُاٝ ألَا   . حٍغ
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Abstract: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملدمت 

بت لٓاهغة الازخُاٝ سجلذ مهالح ألامً زال٫ ٖام   جؼامىا م٘ ألاع٢ام اإلاٖغ

َٟال حٗغيىا لل٣خل وحك٩ل وؿبت ؤلاهار  55خالت ازخُاٝ لؤلَٟا٫ بُجهم  25، 5102

خالت ازخُاٝ لؤلَٟا٫  092م حسجُل باإلاائت مً ٖملُاث الازخُاٝ، ٦ما ج 52خىالي 

ئلى ٚاًت  5104ط٧ىع في الٗام اإلااض ي، لخهبذ الخهُلت مىظ ؾىت  21بىاث و 041بُجهم 

 0661َٟل مسخ٠ُ، جًاٝ ئلحها خاالث اٖخضاء حيس ي ٖلى  545، 5102قهغ حىان 

 (.http://www.dgsn.dz/IMG/pdf) َٟل حٗغى للٗى٠ في الجؼائغ 6020َٟل مً بحن 

There is no doubt that Algerian society, like other countries 

of the world, is going through a period of rapid and profound 

changes in recent years, as many issues have surfaced, perhaps 

among them, the spread of child kidnapping and its division, the 

escalation of its risks, the escalation of its dangers and the mastery 

of the perverted ones, and their behavior in various ways of 

development in satisfying their desires. As such, they constitute an 

obstacle to economic and social development plans, and prevent 

the flow of domestic and foreign investments, and that combating 

this heinous crime has become a necessity for the development of 

political, legal and social systems. 

However, the police forces alone can no longer put an end 

to the crime of child abduction without the support and support of 

community institutions, individuals and groups, in reducing it. In 

the forefront of that television, because of its profound impact on 

playing active roles. 

This is what this current study will consist of conducting a 

presentation and analysis of how the Algerian media treat crime, 

by analyzing the content of the Sunrise TV channel on YouTube, 

especially for the crime of child kidnapping. 
key words: Media treatment ; crime ; kidnapping children crime 
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بذ مإ٦ضا يغوعة مؿاهضة وصٖم مإؾؿاث اإلاجخم٘ ٧لها أٞغاصا ول٣ض أن

مت، ىن وحماٖاث في الخض مً الجٍغ الم وزانت الخلٍٟؼ وفي م٣ضمت طل٪ ٧اٞت وؾائل ؤلٖا

ُت الٟغص واإلاجخم٘ بكأن هظه الٓاهغة،  إلاا له مً أزغ ٖم٤ُ في ال٣ُام بأصواع ٞاٖلت في جٖى

ٟا٫ الض  زُلت ٖلى اإلاجخم٘ الجؼائغي.وحٗض ئخضي آلُاث الخهضي الزخُاٝ ألَا

 أوال: إلاطاز املىطىعي واملنهجي للدزاطت: 

 إلاشيالُت: .1

مت مً الٓىاهغ الاحخماُٖت التي لم ًسل مجها مجخم٘ بكغي مىظ صبذ  الجٍغ

خُاة ؤلاوؿان ٖلى ألاعى و٢لما ًىحض مجخم٘ زا٫ جماما مً نىع الاهدغاٝ والؿلى٥ 

مت.مً نىعها ا مت ؤلاحغامي.و٢ض جُىعث الجٍغ لخ٣لُضًت ئلى نىع مؿخدضزت، ومً الجٍغ

الٟغصًت ئلى ؤلاحغام اإلاىٓم ٧الٗهاباث واإلاىٓماث ؤلاعهابُت اإلادلُت والضولُت.وناخب 

الخٛحراث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والث٣اُٞت جُىع مىاػي ألؾالُب اعج٩اب الجغائم مً 

خٟجغاث واؾخٛال٫ الٗها والؿ٨حن ئلى آلاالث اإلاخُىعة واإلاىاص الؿامت واإلاسضعة واإلا

خهاب ومماعؾت  الىٟىط وجؼوٍغ الٗمالث واإلاؿدىضاث واهخدا٫ نٟاث عؾمُت والٚا

مت ْاهغة وؿبُت جسخل٠ مً اإلااض ي ئلى  ما٫ اإلاىاُٞت لآلصاب، وم٘ طل٪ ٞالجٍغ ألٖا

 الخايغ، ومً م٩ان ئلى أزغ ومً ز٣اٞت ئلى أزغي.

ٟا٫ واإلاغاه٣حن والكباب والغا مت ألَا قضون عحاال ووؿاء، وصزل ٖالم الجٍغ

ا ٖلى  ذ مٓاهغها ٦ما وهٖى اَلىن، ٣ٞغاء وأٚىُاء، وجىٖى ٟىن ٖو أمُىن ومث٣ٟىن، مْى

اث صازلُت وزاعحُت، ومً بُجها  مت اخخطاف ألاطفالمؿخٍى التي اؾخٟدلذ في  حٍس

آلاوهت ألازحرة وجٟكذ بك٩ل ٦بحر وعهُب وملٟذ لالهدباه، ما حٗلها مىيٕى الؿاٖت 

ٟا٫، ما أ٦ؿبها أهمُت بالٛت في ٧اٞت والكٛل الكاٚل زان ت ألولُاء وأهالي ألَا

ٟا٫ وما ًهاخبها مً  ألانٗضة، وطل٪ مً زال٫ جؼاًض ٖضص خاالث ازخُاٝ ألَا

 اٖخضاءاث أزغي جهل ئلى خض ئػها١ أعواخهم.

ت وخضها لم حٗض ٢اصعة ٖلى أن جً٘ خضا   لُه أنبذ مإ٦ضا أن أحهؼة الكَغ ٖو

مت بضون  مؿاهضة وصٖم مإؾؿاث اإلاجخم٘ أٞغاصا وحماٖاث في الخض  الهدكاع هظه الجٍغ

مت. ىن إلاا له مً أزغ ٖم٤ُ في ال٣ُام بأصواع ٞاٖلت. مً الجٍغ  وفي م٣ضمت طل٪ الخلٍٟؼ



عبُدة صبطي، د/ هىال بياث/ أ.د  
 

116 

 

وهظا ما ؾخدىاوله هظه الضعاؾت الغاهىت والتي جخمثل في ئحغاء ٖغى وجدلُل 

مت وطل٪ مً زال٫ جدلُل  الم الجؼائغي للجٍغ مًمىن ٢ىاة الكغو١ ٦ُُٟت مٗالجت ؤلٖا

ٟا٫. مت ازخُاٝ ألَا  ٖلى الُىجُىب، وبسانت لجٍغ

الم الجؼائغي الغاهً  ٖلى أؾاؽ طل٪ ٩ًىن الدؿاؤ٫ الغئِـ: ٠ُ٦ ٖالج ؤلٖا

ٟا٫؟ مت ازخُاٝ ألَا ىن الجؼائغي أو ب٩لمت أص١  حٍغ ما الضوع الظي ًماعؾه الخلٍٟؼ

مت از-مدل الضعاؾت–وبالخدضًض ٢ىاة الكغو١  ٟا٫؟ُٞما ًسو حٍغ  خُاٝ ألَا

ُت هغي أن ؤلاحابت ٖجها جدُذ لىا الخٗٝغ ٖلى   و٢ض اهضعحذ يمىه حؿاؤالث ٖٞغ

المُت ٢ىاة الكغو١ مت ازخُاٝ  -مدل الضعاؾت-ؾماث وزهائو اإلاٗالجت ؤلٖا لجٍغ

ٟا٫، وجمثلذ الدؿاؤالث في آلاحي:  ألَا

ٟا٫، مً خُث  .1 مت ازخُاٝ ألَا ما حجم اهخمام ٢ىاة الكغو١ بخُُٛت حٍغ

المي وألاق٩ا٫ اإلاؿخسضمت؟اإلا  ًمىن الٖا

المُت ما هي أهم  .2 مت الصخهُاث الٟاٖلت التي ْهغث في اإلاٗالجت ؤلٖا لجٍغ

ٟا٫  ؟-مدل الضعاؾت–في ٢ىاة الكغو١  ازخُاٝ ألَا

ُت اإلاهاصع التي اٖخمضث ٖلحها ٢ىاة الكغو١ .3 في اؾخ٣اء  -مدل الضعاؾت–ما هٖى

 اإلاٗلىماث؟

 ؟-مدل الضعاؾت–ٞت مً ٢ىاة الكغو١ ما هي أهم ٞئاث الجمهىع اإلاؿتهض .4

المُت اإلاؿاٖضة التي اؾخسضمتها ٢ىاة الكغو١  .5 -مدل الضعاؾت–ما ألاق٩ا٫ الٖا

ٟا٫؟ مت ازخُاٝ ألَا  في ٖغى حٍغ

ًخمثل الهضٝ ألاؾاس ي الظي حؿعى هظه الضعاؾت جد٣ُ٣ه في أهداف الدزاطت:  .2

ىن الجؼائغي والخدضًض ٢ىاة  الكغو١ ُٞما جدضًض الضوع الظي ًماعؾه الخلٍٟؼ

ٟا٫، وطل٪ مً زال٫: مت ازخُاٝ ألَا  ًسو حٍغ

 .ٟا٫ مت ازخُاٝ ألَا  جدضًض حجم اهخمام ال٣ىاة بخُُٛت حٍغ

  مرررررررت المُرررررررت لجٍغ ئبرررررررغاػ أهرررررررم الصخهرررررررُاث الٟاٖلرررررررت التررررررري ْهرررررررغث فررررررري اإلاٗالجرررررررت ؤلٖا

ٟا٫.  ازخُاٝ ألَا
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 ُت اإلاهاصع التي اٖخمضث ٖلحها ال٣ىاة في اؾخ٣اء اإلاٗلىماث  .الخٗٝغ ٖلى هٖى

 .جدضًض أهم الٟئاث اإلاؿتهضٞت مً ٢ىاة الكغو١ 

  المُت اإلاؿاٖضة التي اؾخسضمتها ٢ىاة الكغو١ في الخٗٝغ ٖلى ألاق٩ا٫ ؤلٖا

ٟا٫. مت ازخُاٝ ألَا  ٖغى ومٗالجت حٍغ

 جددًد املفاهُم: .3

  :املعالجت إلاعالمُت 

 املعالجت: -

  :ٖالج"مىٟٗل مكخ٣ت اللٛتالٗغبُت مهُلح اإلاٗالجت فيلغت Traitement 

 :أخمض الٗاًض وآزغون) للٛت الٟغوؿُت، مأزىط مً ٖالج ألامغ، أنلخه "ٖالج اإلاك٩لتبا

 .(590أخمض الؼاوي الُاهغ: ص.ؽ، م)ٖالجه ٖالحا ومٗالجت: ػواله وصواه .(828ص.ؽ، م 

٦ما جأحي اإلاٗالجت بمٗجى اإلاماعؾت ئط ه٣ى٫ ٖالجا: أي ماعؾا الٗمل، واٖمال به وػوالاه،  

(. مً زال٫ اإلاٗجى 1166، م 0995ابً مىٓىع: اعؾخه ٣ٞض ٖالجخه )و٧ل ش يء ػاولخه وم

اللٛىي ًدبحن أن اإلاٗالجت ٌٗجي مماعؾت أمغ ما، والاقخٛا٫ به ًٖ ٢غب و٦ثب ومؼاولخه 

 بالُغ١ اإلاباقغة.

اإلاٗجى الانُالحي إلاٟهىم اإلاٗالجت ال ًسخل٠ ٦ثحرا ًٖ اإلاٗجى اللٛىي، وهىا٥ اصطالخا: 

ا في البدىر اؾخسضامان لهظا اإلاهُ لح في البدىر الٗلمُت، اؾخسضام أ٦ثر قُٖى

المُت وهى اإلاهُلح اإلاؿخسضم في هظه  البا ما ٌؿخسضم اإلاٗالجت ؤلٖا المُت ٚو ؤلٖا

٣هض  الضعاؾت. ٦ما ًغجبِ مٟهىم اإلاٗالجت بر"مٗالجت اإلاكا٧ل" و"مٗالجت ال٣ًاًا"، ٍو

به جدؿبا لخًا٠ٖ مك٩لت  باإلاٗالجت بهظا الاؾخسضام ؤلاقاعة ئلى أي ٞٗل مسُِ ه٣ىم

ا٢ت الجؼئُت أو ال٩املت  مُٗىت، أو مًاٖٟاث إلاك٩لت ٧اهذ ٢ائمت أنال، وطل٪ بٛغى ؤلٖا

 (..http://www.kff.org) للمك٩لت أو إلاًاٖٟاتها أو اإلاك٩لت واإلاًاٖٟاث مٗا

 إلاعالم:  -

الكائ٘ إلاضلى٫ زام مٗانغ هجض ٖىاء  مٗجى ٧لمت ئٖالم بهظا التر٦ُب اللٟٓيلغت: 

قضًضا في الخهى٫ ٖلى طل٪ زانت في ماصة )ٕ ٫ م( ختى ٢ا٫ ُٞهل خؿىهت وهى 

http://www.kff.org/
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ه مٗاحمها  الم لٛت: أهه مهُلح حضًض صزل لٛخىا الٗغبُت صون أن حٗٞغ ٌٗٝغ ؤلٖا

ب...وهى  و٢ىامِؿها بما وٗٝغ له مً صاللت ومٗجى في خُاجىا الُىمُت، وئلى ألامـ ال٣ٍغ

 أيخدضر جماما، ٢ض اقخ٤ لٛت مً الٗلم ومً ئًها٫ اإلاٗلىماث الصخُدت للىاؽ.مؿ

ه
َ
َغٞ َٖ  )

ً
ما

ْ
ُمه )ٖل

َ
ل ْٗ ٌَ لَم الص يء،  َٖ َباع، 

ْ
واإلا٣هىص هىا: الاجها٫ الظي ًخم م٘ ٖضص ٚحر .ؤلاز

خل٣ىن الغؾالت مً طاث  ً في أما٦ً مخٗضصة ومخباٖضة، ٍو مدضوص مً اإلاخل٣حن اإلاىدكٍغ

الى٢ذ، مثل: ٢غاء الصخ٠، ومؿخمعي الغاصًى، ومكاهضي الىؾُلت، في طاث 

ىا الخلٟاػ. وئطا ٧اهذ حؿمُخه مؿخدضزت في لٛخىا الٗغبُت ٞهى مً خُث ٧ىهه ٖلما ٞو

ومىهجا لِـ بالجضًض ٖلُىا ئهما هى حؼء مً وحىصها وخًاعجىا وجغازىا... وهى في الى٢ذ 

ه وهماعؾه لِـ حضًض ٖلى البك غ ٧لهم، وم٘ طل٪ ٞاهىا ئطا هٟؿه وباإلاٟهىم الظي وٗٞغ

ت مً زال٫ اؾخٗغايىا للماصة )ٕ ٫ م( ومٗاهحها هجض ما ًإصي  ه٣بىا في ال٣ىامِـ اللٍٛى

ً ًٖ ٍَغ٤  الم لٛت مً أنها "ه٣ل اإلاٗلىماث ئلى آلازٍغ ئلى الٛغى اإلاٗانغ ل٩لمت ؤلٖا

ت  (.9، م 0991/0994ٖبض هللا ٢اؾم الىقبي: ) "ال٩لمت أو ٚحرها بؿٖغ

الم وهظا اإلا  ٣ه بحن ؤلٖا ضلى٫ هى الظي أقاع ئلُه الغاٚب ألانٟهاوي في جٍٟغ

الم ازخو بما ٧ان بازباع  لمخه في ألانل واخض ئال أن ؤلٖا والٗلم ب٣ىله )أٖلمخه ٖو

غ وج٨ثحر ختى ًدهل مىه أزغ في هٟـ اإلاخٗلم ٘، والخٗلُم بما ٩ًىن بخ٨ٍغ ٖبض هللا ) ؾَغ

 (.01، م ٢0991/0994اؾم الىقبي: 

 ٪ه٩ىن ٢ض ونلىا مً زال٫ اللٛت ئلى ما جض٫ ٖلُه ٧لمت )ئٖالم( بمٟهىمها  وبظل

 الكائ٘ وان ٧ان ٚحر مٗغوٝ ًىم أن صوهذ اللٛت وسجلذ مٗاهحها.

الىاعي  الخأزحر ٢هض مؿخ٣بل ئلى مغؾل مً للمٗلىماث اإلاىيىعي هى"الى٣لاصطالخا: 

ً أحل مً الٟغص ٣ٖل ٖلى ال  ٞالٗملُت وبظل٪ ٖام، عأي ج٩ٍى  مغاخل ٖبر ججغي  مُتؤلٖا

  أو مدضصة ٢ىاة مٗحن)الغؾالت(ٖبر مًمىن  باعؾا٫ ٣ًىم الظي باإلاغؾل مخخالُت جبضأ

الم وؾُلت  (.18، م 5114 الضؾىقي: ئبغاهُم ٖبضه)( )الجمهىع  ئلى اإلاؿخ٣بل ؤلٖا

خًمً الخٗبحر الىاؾ٘ " وهى  ٖملُت اليكغ والاؾخ٣با٫ الىاؾ٘ للمٗلىماث، ٍو

بالجماهحر ٧ل الٗملُاث التي ًإزغ بم٣خًاها ؤلاوؿان ٖلى أزُه  لئلٖالم أو الاجها٫

ؤلاوؿان، أو ه٣ل ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث والخجاعب والخبراث والاججاهاث مً ٞغص ئلى أزغ، في 

ؾبُل ٢هغ ْغوٝ البِئت وجِؿحرها، أو بهضٝ الضٖاًت أو الخغب الىٟؿُت أو ؤلا٢ىإ أو 
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الن أو الخأزحر أو ؤلاًداء أو ؤلا زاعة أو الخدٍغ٪ أو الخدٍغٌ أو اإلاىاوعة أو الخًلُل أو ؤلٖا

ُه  (.05، م5110ٞالح ٧اْم اإلادّىت: ) "التربُت والخث٠ُ٣ أو التٞر

ٗٝغ أًًا بأهه الخٗبحر اإلاىيىعي ل٣ٗلُت الجماهحر وعوخها ومُىلها واججاهاتها في هٟـ "َو

الم ال بض أن ٩ًىن ناص٢ا مجغصا ًٖ اإلاُى٫ وألا  هىاء ٚحر مخدح،، ٢ائما الى٢ذ( أي أن ؤلٖا

 (.01) ٖلى أؾاؽ مً الخجغبت الهاص٢ت مخمكُا م٘ الجمهىع الظي ًىحه ئلُه

الم بأهه ٌٗجي جؼوٍض الجماهحر باألزباع الصخُدت واإلاٗلىماث والخ٣ائ٤ "و٢ض ٖٝغ ؤلٖا

ً عأي نائب في وا٢ٗت مً الى٢ائ٘ أو مك٩لت مً  الثابخت والؿلُمت والتي حؿاٖض ٖلى ج٩ٍى

ُا ًٖ ٣ٖلُت الجماهحر واججاهاتهم  اإلاك٨الث بدُث ٌٗخبر هظا الغأي حٗبحر مىيٖى

 (.01، م 0991/0994ٖبض هللا ٢اؾم الىقبي: ) ومُىلهم

 املعالجت إلاعالمُت:  -

٣ت وجبهغ بض٢ت مهاصع ٖضة مً اإلاٗلىماث ه٣ل هي" ت وبٍُغ  جسضم وؾٖغ

التي  إلاإؾؿتا أو الصخُٟت هٓغ وحهت مً وطل٪ ببِء ًبرػ الهىاب وججٗل الخ٣ُ٣ت

٣ت " حٗٝغ بأنها جدبٗها".٦ما المُت،مً ٍَغ اث أعبٗت زال٫ ٖغياإلااصةؤلٖا ؾغص  مؿخٍى

الم ًم٨ىىا ال٣ى٫ أن .ومسخلِ" وجدلُل، وخىاع وبالجم٘ بحن مٗجى مٟهىمي اإلاٗالجت وؤلٖا

الم  المي الظي جؼاوله مسخل٠ وؾائل ؤلٖا المُت هى الٗمل ؤلٖا اإلا٣هىص باإلاٗالجت ؤلٖا

ي حُُٛتها إلاسخل٠ ألازباع وألاخضار وال٣ًاًا الؿُاؾُت والث٣اُٞت والاجها٫ ف

٣ت التي ًخم مً زاللها جىاو٫ ألازباع أو ٖغى  والاحخماُٖت والا٢خهاصًت..، أو الٍُغ

 الى٢ائ٘ وألاخضار.

 :المُت اإلاٗالجت ئحسائُا ٣ت هي ؤلٖا ٟا٫  ٖغى ٍَغ ٢ًاًا ازخُاٝ ألَا

ىن   ٧ل جخًمً خُث زانت، بهٟت اة الكغو١وفي ٢ى ٖامت، الجؼائغي بهٟت الخلٍٟؼ

ٟا٫. جىاولذ مىيٕى التي الخهو  ازخُاٝ ألَا

 :مت اخخطاف ألاطفال  حٍس

  :مت لغت ؾلى٥ ًىته٪ ال٣ىاٖض ألازال٢ُت التي ويٗذ لها الجماٖت  Crimeالجٍغ

ؿخسضم لٟٔ ئحغامي ٦مغاصٝ ل٩ل ما هى  ال٣اهىهُت حؼاءاث ؾلبُت طاث َاب٘ عؾمي، َو

 وقغ،  أزُم وزاَئ وس يء 
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  :اث جدذ َائلت التهضًض اصطالخا هي ٧ل ٞٗل ًضزله ال٣اهىن في خح، اإلامىٖى

مت ئلى ٞٗل م٣هىص أو مخٗمض  بال٣ٗاب في خالت ئجُان الٟٗل. وحكحر الجٍغ

ًسال٠ أوامغ ال٣اهىن الجىائي أو هىاهُه ومدغماجه، وطل٪ جدذ ْغوٝ ال 

دٓى ب٣ضعة ٖلى ؾً ًُب٤ ٞحها أي مبرع أو ٖظع ٢اهىوي وخُث ج٩ىن الضولت ج

غى ال٣ٗىباث ٖلى مً ًسالٟها  ؾامُت مدمض حابغ:) مثل هظه ال٣ىاهحن ٞو

 (.5، م5115

مت في  م٨ً أن هجض مٗالجاث بالٛت ال٣ُمت خى٫ الاؾخسضاماث الٗامت إلاٟهىم الجٍغ ٍو

" خُما طهب ئلى أهه ًم٨ً جدضًض هُا١ Lord Aktinاإلاالخٓت التي ط٦غها "لىعص أ٦تن 

٘ الجىا ئي ٖىضما هخٗٝغ ٖلى ألاٞٗا٫ التي ج٣غع الضولت زال٫ ٞترة مُٗىت مً الدكَغ

الؼمً أنها جضزل في ٖضاص الجغائم وأن مً ًغج٨بىن هظه ألاٞٗا٫ ًجب أن جُب٤ ٖلحهم 

 (.92مدمضٖا٠َ ُٚث: ص.ؽ، م) ال٣ٗىبت

  :ت لغت ت واؾخالب وؾٖغ الخ٠ُ: الاؾخالب، و٢ُل في الخ٠ُ أي ألازظ في ؾٖغ

م ﴿ئال مً ز٠ُ الخُٟت ٞأجبه قهاب زا٢ب﴾ أزظ الص يء، وفي  ال٣غآن ال٨ٍغ

، 0995ابً مىٓىع: ) ( هظا بمٗجى الازخالؽ مؿاع٢ت01)ؾىعة الهاٞاث، آلاًت 

 (.52م

، ٣ًا٫ ازخ٠ُ  ٗت، ازخ٠ُ: وكل، اهتٕ، ٘، ٣ًا٫ هٓغة زاَٟت أي ؾَغ زا٠َ: ؾَغ

ه وطهب به ٣ا٫ ازخُٟه اإلاىث أي اهتٖ،  (. 101م ، 5111املىجد الىطُط:) شخها ٍو

ت التي ًسخُٟها الغحل بها لُت،وج بها بٛحر عيا  والخُٟت: الازخالؽ، والخُُٟت: الجاٍع

 (.641، م0998اإلاٗلم بُغؽ البؿخاوي:) أهلها

ومىه ٞاإلاٗجى اللٛىي إلاٟهىم الازخُاٝ ٣ًىم ٖلى ألازظ والؿلب والازخالؽ 

ٟا٫ هى  لى طل٪ ٞان اإلاٗجى اللٛىي إلاٟهىم ازخُاٝ ألَا ٘.ٖو ؾلب وؾغ٢ت  الؿَغ

ت والظهاب به.    الُٟل ط٦غا أو أهثى صون ؾً البلٙى بؿٖغ

 :ٟا٫اصطالخا هى اهت،إ ٢انغ )َٟل لم ًبلٜ بٗض ؾً الغقض(  ازخُاٝ ألَا

ُحن خًاهت مً ا  الىالضًً الكٖغ ًُ للُٟل أو ألاونُاء ٖلُه اإلاى٧لحن ٢اهىه

ٟا٫ الظًً  ً )ألَا اًخه صون وحه خ٤، وهى ألازظ ٚحر اإلاهغح به لل٣انٍغ بٖغ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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ُحن أو ألاونُاء ج٣ل أٖماعهم ًٖ ؾً الغقض ال٣اهىوي( مً ٖهضة آلاباء الُبُٗ

 (.https://ar.wikipedia.org) اإلاُٗىحن ٢اهىها

 :ٟا٫ ئحغائُا في ال٣ًاًا التي جم ٖغيها احسائُا مت ازخُاٝ ألَا جخمثل حٍغ

ت مً زال٫ بغهامج زِ أخمغ. ىهُت الجؼائٍغ  ومٗالجتها في ٢ىاة الكغو١ الخلٍٟؼ

 :كىاة الشسوق 

ت مً بحن أهم ال٣ىىاث الخانت TVحٗض ٢ىاة الكغو١  المُت الجؼائٍغ ٖلى الؿاخت ؤلٖا

مبر  بي ألاو٫ لها في ُٖض الثىعة اإلاهاصٝ لؤلو٫ مً هٞى  5100و٢ض اهُل٤ البث الخجٍغ

ضة الكغو١ الُىمي ٖلى ال٣مغ الهىاعي هاًلؿاث جغصص   00611و٦ظ٦غي لخأؾِـ حٍغ

 أ٣ٞي، و٢ض اجسظث م٨خبا بالجؼائغ، أما الاهُال١ الغؾمي لل٣ىاة ٩ٞاهم٘ بضاًت الٗام

ت الىزائ٣ُت 5105الجضًض  ت مً البرامج وحملت مً ألاقَغ ، وجبث ال٣ىاة مجمٖى

ىُت  ضة في أو٢اث ؾاب٣ت، باإلياٞت ئلى أهاقُض َو والخث٣ُُٟت والٟىعماث اإلاى٣ٗضة بالجٍغ

ىن الكغو١،  وآعاء اإلاكاهضًً وال٣غاء.بٗض ٖامحن ٧املحن مً الاهُال١ الغؾمي لخلٍٟؼ

ش  ت، وبٗض أَل٣ذ  5104ماعؽ  09وبخاٍع اإلاإؾؿت ٢ىاة أزغي وهي ٢ىاة الكغو١ ؤلازباٍع

لخهبذ بظل٪ بىتزالر ؾىىاث أنبدذ الكغو١ أَل٣ذ ٢ىاة زانت باإلاغأة والُبش ٢ىاة

ت زانت جم  5102 ٖام ىماًقهغ وبضء مً  (.https://ar.wikipedia.org) أو٫ با٢ت حؼائٍغ

 H D  (http://www.echoroukonline.com.) ئَال١ ٢ىاة الكغو١ بخ٣ىُت

 زاهُا: إلاطاز الىظسي للدزاطت: 

مت: .1  إلاعالم والجٍس

الم لِـ في الؿلى٥ ٞدؿب بل في اهٟغاصها  م٘ جؼاًض الضوع اإلاإزغ لىؾائل ؤلٖا

يها في الى٢اًت مً بالخأزحر ٖلى الٟغص واإلاجخم٘، أنبذ لها الٗضًض مً ألاصواع التي جإص

مت وجضُٖم ٖال٢اث الخٗاون بحن اإلاىاَىحن وعحا٫ ألامً، ومً بحن هظه الضواع هجض:  الجٍغ

  ٤ وكغ أو ئطاٖت ألازباع اصة وعي اإلاىاَىحن يض الجغائم ب٩اٞت أهىاٖها ًٖ ٍَغ ٍػ

غ الهاص٢ت والخ٣ُ٣ُت خى٫ الجغائم و٦ُُٟت الى٢اًت مجها ومؿاٖضة  والخ٣اٍع

ت، أل  ن ؾلبُت اإلاىاَىحن حٗجي ُٚاب ع٢ابت اإلاجخم٘ وي٠ٗ مٟهىم عحا٫ الكَغ

اصة الجغائم.  الضٞإ الاحخماعي مما ًإصي ئلى ٍػ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A9
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  مت واؾخسضام أؾالُب حضًضة ومبخ٨غة في وكغ ال٣ُم التي جيبظ الٗى٠ والجٍغ

ٟا٫ واليلء زانت مً زال٫ ال٣ىىاث الًٟائُت.  وكغ هظه ال٣ُم لضي ألَا

 ت وطل٪ مً زال٫ التر٦ح، ٖلى  جدؿحن الهىعة الظهىُت لغحا٫ الكَغ

ؤلاًجابُاث وط٦غ الؿلبُاث، ألن اهخ٣اء الجىاهب ؤلاًجابُت في ٖمل وؾلى٥ 

ت وجٟسُمها ئٖالمُا صون ط٦غ الؿلبُاث ٌٗجي لضي اإلاىاَىحن  عحا٫ الكَغ

الم في ه٣ل الىا٢٘،  ت ووؾائل ؤلٖا اإلاُلٗحن ٖلى الىا٢٘ ٖضم هؼاهت أحهؼة الكَغ

الؿلبُاث ومداولت قغخها ومىا٢كتها أزغا ئًجابُا لضي في خحن ٩ًىن لظ٦غ 

 الجمهىع.

  ُت أٞغاص اإلاجخم٘ بالُغ١ وؤلاعقاصاث والىؾائل التي ًجب اجباٖها ٖىض جٖى

خهى٫ الجغائم، للخ٣لُل ٢ضع ؤلام٩ان مً الىخائج التي ؾٝى جىجم حغاء 

 خضور هظه الجغائم.

 الٟغص حؼء مً اإلاجخم٘  جىمُت ؤلاخؿاؽ بأن أمً اإلاجخم٘ هى أمً الٟغص، ألن

ومتى ما ٧ان آمىا ٖلى هٟؿه وماله وأهله ؾِخد٤٣ أمً اإلاجخم٘، لظل٪ ٞان 

الم بدىمُت هظا ؤلاخؿاؽ هى أمغ مُلىب.  ٢ُام وؾائل ؤلٖا

  خث الجماهحر ٖلى ج٣ضًم ًض ما لضيهم مً مٗلىماث حؿاٖض الجهاث ألامىُت في

الم في هظا الكأ م٨ً لىؾائل ؤلٖا ن أن ج٣ضم مىانٟاث يبِ اإلاجغمحن، ٍو

اإلاجغمحن الهاعبحن اإلاُلىب ال٣بٌ ٖلحهم وألاما٦ً اإلادخمل جىاحضهم ٞحها مما 

ُت الجماهحر بىاحباتهم.  ًإصي أًًا ئلى جأزحر هٟس ي ٖلى اإلاجغم و٦ظا جٖى

  ًالمُت وجى٢ُتها اإلاىاؾب بدُث هًمً أ٦بر ٢ضع م خؿً ازخُاع الغؾالت ؤلٖا

٫ ألامً، ئياٞت ئلى خؿً ازخُاع ألاؾلىب ا٢خىإ اإلاىاَىحن للخٗاون م٘ عحا

.  ألامثل لٗغى اإلاىيٕى

٣اؽ الىجاح في مُضان ألامً مً زال٫ الخ٣ضًغ الظي ٌؿدكٗغه اإلاىاَىىن ججاه  ٍو

الجهاث ألامىُت لظل٪ ٞان الىجاح ٣ًاؽ بالىعي، وهجاح أحهؼة ألامً في أصاء عؾالتها عهً 
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ُت أن حؿعى حاهضة ئلى الخٗاون م٘ وؾائل حٗاون اإلاجخم٘ مٗها، لظل٪ ٞٗلى ألاحهؼة ألامى

مت وحٗلُمهم بٌٗ أؾالُب الى٢اًت  ُت أٞغاص اإلاجخم٘ بأيغاع الجٍغ الم اإلاسخلٟت لخٖى ؤلٖا

الم وألاحهؼة ألامىُت مً زال٫ خغم  مجها.وال بض مً جىُٓم الخٗاون بحن وؾائل ؤلٖا

الم ٖلى اؾخ٣اء اإلاٗلىماث مً مهاصعها ألانلُت وأن جخد غي ما ًهل ئلحها مً وؾائل ؤلٖا

مٗلىماث مً زاعج هظه اإلاإؾؿاث وأن جىا٢ل وجدلل هظه اإلاٗلىماث ونىال ئلى 

الم بأزباع ٖلى حاهب  الخ٣ُ٣ت.٦ما حؿاٖض َبُٗت الٗمل ألامجي ٖلى جؼوٍض وؾائل ؤلٖا

الم  ٦بحر مً ألاهمُت، لظ٫ ٞاألحهؼة ألامىُت ج٣ضم اإلاٗلىماث ٧املت وص٣ُ٢ت لىؾائل ؤلٖا

ب والبلبلت، لظل٪ لخجىب الكا ئٗاث واإلابالٛاث التي جخجاوػ خ٣ائ٤ ألاخضار لخثحر الٖغ

المُت لل٣ًاًا والجغائم ًيبغي أن جخم بدغم ٧امل.  ٞان اإلاٗالجت ؤلٖا

مت اخخطاف ألاطفال:  .2  دوز إلاعالم في ميافدت حٍس

الم اإلاخاخت للجمُ٘، ٞما مً خاصزت  ت نٛحرة بًٟل وؾائل ؤلٖا أنبذ الٗالم ٢ٍغ

ت، ُٞخأزغون بها وجخ٩ىن لضيهم مىا٠٢ طهىُت ج٣٘ في  الٗالم ئال وجهل للجمُ٘ بؿٖغ

ت. ٣ا لغصوص أٞٗالهم ولخلُٟاتهم الث٣اُٞت وال٨ٍٟغ  مُٗىت ًم٨ً أن جمُل بهم ٞو

ائ٠ أمىُت جخجلى في مغا٢بت اإلاجخم٘ وعنض مىاًَ الاهدغاٝ  الم ْو ولىؾائل ؤلٖا

ا وبُان ألاحهؼة اإلاٗىُت باإلا٩اٞدت و٦ظا وؤلازباع ٖجها، وال٨ك٠ ًٖ اإلاىا٤َ ألا٦ثر حكبٗ

ُت  مت ٖلى الٓىاهغ الاحخماُٖت ألازغي، وجخم الخٖى ئبغاػ الخٟؿحراث اإلادخملت ألزغ الجٍغ

الم مً زال٫ جسلُو اإلاىاًَ مً ال٣ُم والاججاهاث الؿلبُت  الصخُدت في أحهؼة ؤلٖا

مت، وجسلُهه مً الؿلبُت والالمباالة خُا٫  اإلاغجبُت بجهاػ ألامً و٢ىي م٩اٞدت الجٍغ

سكىن مىاحهتهم  مٓاهغ ؤلاحغام، ٨ٞثحرا مً اإلاىاَىحن جسُٟهم ؾُىة اإلاجغمحن ٍو

ت  الم ج٣ضم اإلاٗٞغ جهلىن َغ١ الخٗامل مٗهم في ئَاع ال٣اهىن، ومً هىا ٞىؾائل ؤلٖا ٍو

ُت الصخُدت باؾخمغاع لخ٩ىن مً ٖىامل جغؾُش مٟاهُم صخُدت، وئػاخت بٌٗ  والخٖى

، وخث اإلاىاَىحن ٖلى الاهخمام بال٣ًاًا ألامىُت والخٟاٖل مٗها اإلاٟاهُم الخاَئت

اث  ومىا٢كتها، للخم٨حن مً الاؾخدىاط ٖلى ٢ضع مً الىعي، بدُث ال ج٩ىن مجغص مىيٖى

ُت لؤلٞغاص  ال ًلخٟذ ئلحها ئال ٖىض الخُغ، و٦ظل٪ الٗمل ٖلى جىؾُ٘ اإلاجاالث اإلاٗٞغ

م ت الىاضخت والكاملت خى٫ الجٍغ ت مدل الضعاؾت، مً زال٫ ؤلا٢ىإ بخ٣ضًم اإلاٗٞغ

باؾخسضام الخ٣ائ٤ وألاصلت الٗلمُت واإلاى٣ُُت، بدُث ًدبجى الٟغص اججاهاث ئًجابُت 
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مت هى صوع ًجب أن ًإصًه  ٟا٫، وال٣ُحن أن م٣اومت الجٍغ مت ازخُاٝ ألَا إلا٩اٞدت حٍغ

 الجمُ٘، وأًًا ال بض مً ج٣ضًم الىماطج التي جىضح ئًجابُاث جبجي ؾلى٦ُاث مى٘

مت والخٗاون م٘ ألاحهؼة ألامىُت اإلاسخهت وئبغاػ ؾلبُاث الخساط٫ والالمباالة، و٦ظا  الجٍغ

٤ ئػ٧اء عوح الخُٕى  مت والى٢اًت مجها ًٖ ٍَغ مؿاٖضة الجمُٗاث إلا٩اٞدت الجٍغ

٠ بهظه الجمُٗاث وبُان  ىهُت للخٍٗغ واإلاكاع٦ت ٞحها، مً زال٫ بغامج ئطاُٖت وجلٍُٟؼ

٤ جسهُو باب أو خهت  أهضاٞها وأٚغايها لخماًت خجلى ٧ل طل٪ ًٖ ٍَغ ٟا٫، ٍو ألَا

مت وباألمً الى٢ائي، و٦ظا جبهحر  ُت الجمهىع بالجٍغ ُا ٖلى ألا٢ل مً أحل جٖى أؾبٖى

ت و٢ًاء.  اإلاىاَىحن للخٗاون م٘ مسخل٠ ألاحهؼة ألامىُت مً قَغ

ت والتي ج٣ىم بمساَ المُت الهامت والخٍُى ىن مً الىؾائل ؤلٖا بت ٧اٞت وال ق٪ أن الخلٍٟؼ

ٞئاث اإلاجخم٘، ولظل٪ وحب أن ج٩ىن مؿاخت لالهخمام بخل٪ الىؾائل ٦بحرة، و٧ل طل٪ 

مت وم٩اٞدتها، والخيؿ٤ُ م٘ مٗضي  ٢هض بُان حهىص ألاحهؼة اإلاسخهت للى٢اًت مً الجٍغ

البرامج لخ٩ىن ق٣ُت بُٗضة ًٖ ٧ل مٓاهغ اإلالل م٘ جسهُو ٣ٞغاث ئٖالهُت في 

ُت اإلاباقغة  ىن للخٖى ُا، ومً الخلٍٟؼ خم حُٛحرها أؾبٖى للجمهىع، ٖلى أن جظإ ًىمُا ٍو

مت مدل الضعاؾت ُت بالجٍغ أخمض ) بحن الؿبل ٦ظل٪ ئهخاج أٞالم حسجُلُت ٢هحرة للخٖى

 (.010، 011م،م ،5105ٖبض الل٠ُُ ال٣ٟي

ىن زانت ٦ثحرا ما ٩ًىن له الضوع   الم ٖامت والخلٍٟؼ وبالخالي ٞىؾائل ؤلٖا

مت ئطا عوعي في اليكغ ٧ل ما ًلؼم لىن٠ مك٩لت الجغائم ألاؾاس ي في الى٢اًت م ً الجٍغ

ت  وما ًترجب ٖلحها مً آزاعر م٘ جدضًض أهم الىؾائل اإلاإصًت للى٢اًت مجها، وله صوع في مٗٞغ

ت الاججاه الؿائض بحن ال٣ائمحن بهظه  ٟا٫ مً زال٫ مٗٞغ مت ازخُاٝ ألَا أؾباب حٍغ

مت وجدضًض مى٢ٟهم الىٟس ي مً طل٪، ٞال  الم ٖىض م٩اٞدت الجٍغ  بض مً ال٣ائم باإٖل

ٔ والضعوؽ  مت مً وي٘ خلى٫ للىي٘ ال٣ائم وئعقاص ألاشخام ٖبر الٖى الجٍغ

ت، وبالخالي الخ٣لُل مً ٞغم ال٣ُام بالؿلى٥ ؤلاحغامي  والل٣اءاث والبرامج الخىاٍع

الم في مجا٫ م٩اٞ مت مدل الضعاؾت، وأًًا ال بض مً ال٣ائم ٖلى ؤلٖا دت اإلاخمثل في الجٍغ

مت  مت مً الخٗٝغ ٖلى مٟهىم ؤلاعاصة ؤلاًجابُت ومدى ؤلاعاصة الؿلبُت في ال٣ُام بجٍغ الجٍغ

ىهُت، و٦ظل٪  ٤ ؤلاعقاص الىٟس ي ٖبر بغامج جلٍٟؼ خم طل٪ ًٖ ٍَغ ٟا٫، ٍو ازخُاٝ ألَا

الم أن ٌصخو هظه الخالت وصعاؾتها والى٢ٝى  باليؿبت للخىحه الجيس ي ال بض مً ؤلٖا

خضاء ٖلى أؾبابها زانت أه ه ًخم ازخُاٝ َٟل لم ًخم ا٦خما٫ همىه الجؿضي ٢هض الٖا
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ٖلُه حيؿُا ٞال ٣ٌٗل لصخو ؾىي أن ٣ًىم بمثل هظا الٟٗل، ولظل٪ وحب ٖلى 

حرها جىحُه عؾائل ئٖالمُت  خل٣اث الى٣اف ووعف الٗمل والىضواث واإلاإجمغاث ٚو

زال١، والضٖىة إلاسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘ جخٗل٤ بمداعبت الدؿبب في اهدغاٝ الؿلى٥ وألا 

 بهاء الضًً خمضي:) لالهًباٍ بالخٍٗغ٠ بال٣ٗىباث الكضًضة التي ؾِخٗغيىن لها

 .(010، 011 ،م،م5105

الم ؤلاإلاام بٗلىم ال٣اهىن زانت ٖلم الىٟـ الجىائي  وال بض لل٣ائمحن ٖلى ؤلٖا

مت، و٦ظل٪ مؿألت ٦ُُٟت  لٟهم ؾلى٥ ألاٞغاص الظي ًضٞٗهم العج٩اب مثل هظه الجٍغ

مت وصواٞٗهم العج٩ابها، الخٗ امل مٗهم، لخ٩ىن وؾُلت لدؿلُِ الًىء ٖلى أؾباب الجٍغ

مت ومؿغح  ولِؿخٗحن بها اإلادامىن في الضٞإ والىُابت الٗامت مً زال٫ و٢ائ٘ الجٍغ

م وال٣ٗىباث. مت ومً ٦ظا ههىم الخجٍغ  الجٍغ

 زالثا: إلاطاز املُداوي للدزاطت: 

 مىهج الدزاطت: .0

ُت الضعاؾاث الىنُٟت، واٖخمضث ٖلى مىهج اإلاسح جيخمي هظه الضعاؾت ئل ى هٖى

باٖخباعه أوؿب اإلاىاهج الٗلمُت مالءمت للضعاؾاث الىنُٟت، خُث ٢مىا بٗملُت مسح 

غيها وونٟها وجدلُلها  ٟا٫ في الجؼائغ ٖو ل٩ل م٣اَ٘ الُٟضًى جدذ ٖىىان ازخُاٝ ألَا

 الؾخسغاج الىخائج التي ججُب ٖلى حؿاؤالث الضعاؾت.

 حمع البُاهاث: جلىُاث  .5

ٟا٫،  مت ازخُاٝ ألَا المُت لجٍغ ٣ت اإلاٗالجت ؤلٖا بما أهىا بهضص ال٨ك٠ ًٖ ٍَغ

المُت في ٧ل م٣اَ٘  ٞاهىا ؾىٗخمض ٖلى جدلُل اإلاًمىن لخىن٠ُ مًمىن اإلااصة ؤلٖا

ت ٦اخضي وؾائل  الُٟضًى اإلايكىعة ٖلى مى٢٘ الُىجُىب الخانب٣ىاة الكغو١ الجؼائٍغ

الم التي جدٓى بجما ت ٦بحرة في الجؼائغ.ؤلٖا  هحًر

 مجخمع الدزاطت: .1

ٟا٫،  (251ًخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ) مت ازخُاٝ ألَا م٣ُ٘ ُٞضًىجدذ ٖىىاهجٍغ

ت وجم مكاع٦تها ٖلى مى٢٘ الُىجُىب  ىهُت الجؼائٍغ والتي ٖغيذ في ٢ىاة الكغو١ الخلٍٟؼ

 الخام بال٣ىاة.
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 عُىت الدزاطت: .4

٣ت ل.جم ازخُاع ُٖىت ٢هضًت همىطحُت الزخُاع الٗمضي أو الخد٨مي أو الازخُاع وهي ٍَغ

 اإلا٣هىص مً حاهب الباخث لٗضص مً وخضاث اإلاٗاًىت التي ًغي أنها جمثل اإلاجخم٘ ألانلي

 (.11، م0999ٖماع بىخىف، مدمض الظهِباث: )

غ بٌٗ  وهي الُٗىت التي ًخم اهخ٣اء أٞغاصها بك٩ل م٣هىص مً ٢بل الباخث هٓغا لخٞى

ص صون ٚحرهم، ج٩ىن جل٪ الخهائو هي مً ألامىع الهامت الخهائو في أولئ٪ ألاٞغا

باليؿبت للضعاؾت، ٦ما ًخم اللجىء لهظا الىٕى مً الٟىُاث في خالت جىاٞغ البُاهاث الالػمت 

، 0999مدمض أبى هًاع وآزغون: ) للضعاؾت لضي ٞئت مدضصة مً مجخم٘ الضعاؾت ألانلي

 (.96م

اث لخانت باإلاهضع أو هٕى الىؾُِ، والثاوي هى : ألاو٫ وهى الُٗىت اوللعُىت زالر مظخٍى

، أما الثالث ٞهى مؿخىي بالخللاث املخخازة مً هرا املصدزمؿخىي الُٗىت الخانت 

٣هض بمادة الخدلُلالُٗىت الخانت  هىع وطائل جدضًض  باملظخىي ألاول مً العُىت، ٍو

، 0985ُمت: عقُضي َٗ) اإلاىاؾبت التي ًم٨ً بخدلُلحها جد٤ُ٣ أهضاٝ الضعاؾت الاجصال

 (.010م

ت مً م٣اَ٘ الُٟضًى التي  و٢ض و٢٘ ازخُاعها في هظه الضعاؾت ٖلى مجمٖى

ت ىهُتالجصائٍس غح٘ ؾبب عسطذ في مىكعالُىجُىب الخاص بلىاة الشسوق الخلفٍص ، ٍو

ازخُاعها العجباَها أؾاؾا م٘ ئق٩الُت الضعاؾت، و٦ظا ألاهضاٝ التي حؿعى الضعاؾت 

 الخالُت جد٣ُ٣ها.

مجمىعت مً ملاطع ٞاإلا٣هىص به ازخُاع  خىي الثاوي مً العُىتاملظأما 

ئط لِـ مً الؿهل أن ًدص ى أي  -مدل الضعاؾت- TVالتي بثذ ب٣ىاة الكغو١  الفُدًى

 باخث ٧اٞت اإلا٣اَ٘ التي بثذ بال٣ىاة الزخالٝ ال٣ًاًا واإلاىايُ٘ التي ٖالجتها. 

عسض ئحمالُت جلدز بـ  (ملطع فُدًى بمدة33)٦ما ًجضع أن هظ٦غ أهه جم ازخُاع 

 .( دكُلت207705)

٣ُٞهض به جدضًض هٕى اإلااصة التي ؾٝى ًجغي  املظخىي الثالثمً العُىتأما 

جدلُلها مً بحن الخل٣اث التي جم ازخُاعها، بمٗجى أزغ، هل ٣ً٘ الخدلُل ٖلى البرهامج 

 وفي هره الدزاطت ًخظمً الخدلُل حمُع املىاد إلاعالمُت٩٦ل أم حؼء ٣ِٞ مىه؟ 
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مت اخخطاف ألاطفالالتي جىاولذ  ا أو زبرا أو  حٍس بالخُُٛت ؾىاء ٧اهذ زُاب مؿمٖى

٩اجىعٍا، وؾىاء و٢ٗذ هظه اإلااصة في  غاُٞت أو ُٞلما مسجال أو عؾما ٧اٍع نىعة ٞىجٚى

م٣ضمت البرهامج أو في مىيٕى الخل٣ت، أو في زاجمت الخل٣ت. وطل٪ ٧له مً زال٫ مىا٢٘ 

 .TVًىجُىب الخام ب٣ىاة الكغو١

 وخداث وفئاث الخدلُل:  .2

وخضة الخدلُل: هي وؾُلت الدسجُل أو الٗض، وهي أنٛغ حؼء ًم٨ً أن ًٓهغ مً زالله 

ج٨غاع الٓاهغة، ٞىخضاث الخدلُل "حؿخسضم في ٢ُاؽ مضي جغصص اإلاىيٕى مدل البدث 

 (.018، م5111أخمض بً مغؾلي: ) في اإلااصة اإلاضعوؾت

 لى هظا ألاؾاؽ جم اٖخماص ال٨ٟغة ٧ ىخضة للدسجُل في ئَاع ؾُا١ ال٨ٟغة، ٖو

والٗض ٦أؾلىب ل٣ُاؽ وعوص الخ٨غاعاث خُث حسجل مً زالله مغاث ْهىع 

 الٟئت.

  ٞئاث الخدلُل: جداو٫ ٞئاث الخدلُل ؤلاحابت ٖلى حؿاؤالث الضعاؾت مً زال٫

 ئحابتها ًٖ ألاؾئلت الخالُت: 

اإلاٗاوي وال٣ُم ماطا ٢ُل؟ وحٗجي ٞئاث اإلاًمىن أي ماصة اإلادخىي وألا٩ٞاع و  -

 التي ًدخىيها مًمىن البرهامج.

 ٠ُ٦ ٢ُل؟ حٗجي ٞئاث الك٩ل الظي ٢ضم به اإلادخىي. -

 زابعا: هخائج الدزاطت:

مت TV عسض الىخائج الخاصت بمظمىن بلىاة الشسوق .1 والخاص بجٍس

 اخخطاف ألاطفال:

 ٢TVمىا بالبدث ب٣ىاة الُىجُىب الخانت ب٣ىاة الكغو١ 

(https://www.youtube.com/results?search.)  ت البالٜ ٖضصها وبٗض ٞلترة اإلاجمٖى

( م٣ُ٘ ُٞضًى جم وكغها ٖلى مى٢٘ ًىجُىب 51( نٟدت جدىي ٧ل مً ٖلى )56ئحماال )

ىوي مً بضاًت حاهٟي ؾىت  ئلى ٚاًت بضاًت  5105الخام بال٣ىاة مىظ بضاًت بثها الخلٍٟؼ
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ترها ُٖىت ٢هضًت ٢ضعث ( م٣ُ٘ ُٞضًى. أز251. والتي ئحماال ج٣ضع بر )5106ماعؽ 

ٟا٫ في الجؼائغ.11بر)  ( م٣ُ٘ ُٞضًى جسو ٧لها ئحماال مٗالجت ٢ًُت ازخُاٝ ألَا

م٨ىىا أن هلخو حملت مً اإلاالخٓاث مً زال٫ الجضاو٫ الخالُت:   ٍو
مت اخخطاف ألاطفال في مىكع 01الجدول زكم ) ( ًمثل حجم الاهخمام بمعالجت حٍس

 :TVًىجُىب الخاص بلىاة الشسوق 

 السابط املدة  عىىان الفُدًى السكم

https://www.youtube.com/watch?v=C 1:02 الجؼائغ-اَٟالىا..زِ اخمغ 10

C6FmhWC2VU 

ٟا٫ في الجؼائغ 15 https://www.youtube.com/watch?v=u 2:45 ٢خل ألَا

I3yzD4rukM 

الجلٟت: ْاهغة الازخُاٝ  11

 جإع١ ألاولُاء

1:40 https://www.youtube.com/watch?v=Jx

aO5twClnc 

ى  14 ٟا٫ ؾِىاٍع ازخُاٝ ألَا

 حضًض ل٣هت لً جيخهي؟

1:28 https://www.youtube.com/watch?v=R

49YsIS2Klg 

12 ٟ ا٫.. ٞىبُا ازخُاٝ الَا

ب اولُاء  ٧ابىؽ ًٖغ

 الخالمُظ

1:50 https://www.youtube.com/watch?v=

m_0N6ThdQUE 

ٟا٫ في  16 ْاهغة ازخُاٝ ألَا

 الجؼائغ.. خحرة وحؿاؤالث؟

7:15 https://www.youtube.com/watch?v=el

M4MQEefEQ 

الضع٥ الىَجي: أٚلب  15

ٟا٫  بالٚاث ازخُاٝ ألَا

 هي هغوب مً الٗائلت

1:49 s://www.youtube.com/watch?v=fhttp

ZC7XdmSSUs 

ازخُاٝ البراءة...أًاصي  18

 الٓالم

46:2

2 

https://www.youtube.com/watch?v=f

dgzyOmQi9Q 

زِ اخمغ ازخُاٝ  19

ٟا٫   08/01/5102ألَا

 1اإلاىؾم

14:5

1 

https://www.youtube.com/watch?v=c

EYTUkIGgd0 

https://www.youtube.com/watch?v=CC6FmhWC2VU
https://www.youtube.com/watch?v=CC6FmhWC2VU
https://www.youtube.com/watch?v=uI3yzD4rukM
https://www.youtube.com/watch?v=uI3yzD4rukM
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ازخٟاء الُٟل أمحن  01

ٜ مً الٗمغ بالٗانمت البال

 ؾىىاث 8

 2:10 https://www.youtube.com/watch?v=tt

bsKCBktkc 

 Echorouk_tvزِ أخمغ  00

خل٣ت اؾخثىائُت جًامىا م٘ 

 الُٟل اإلاسخ٠ُ أمحن

42:4

4 

https://www.youtube.com/watch?v=

OWHu2NId1eE 

الُٟضًى الظي جدٟٓذ ٢ىاة  05

الكغو١ ًٖ بثه.. حضة 

أمحن ٧اهذ حٗٝغ زاَٟي 

 أمحن ٢بل جى٢ُٟهم

1:27 https://www.youtube.com/watch?v=H

z0DMrPqmwU 

ذ وػٍغ الٗض٫ الُُب  01 جهٍغ

لىح خى٫ ٢ًُت ازخُاٝ 

 الُٟل أمحن

1:36 https://www.youtube.com/watch?v=P

I2zFLtXvKs 

مباقغة الخد٤ُ٣ م٘  04

كان ” زاَٟي الُٟل ًاَع

 بمد٨مت بئرمغاصعاٌـ” أمحن

1:51 w.youtube.com/watch?v=Dhttps://ww

69tXlq8PEo 

أنض٢اء الُٟل أمحن  02

كان في اهخٓاعه أمام  ًاَع

 م٣غ ؾ٨ىاه

1:34 https://www.youtube.com/watch?v=x

DN7oaMsRqc 

ذ لىالض الُٟل  06 أو٫ جهٍغ

أمحن ل٣ىاة الكغو١ هُىػ 

 بٗض ٖىصجه ئلى اإلاج،٫ 

1:02 https://www.youtube.com/watch?v=g

4aqwC7ioyL 

زِ أخمغ: ازخُاٝ  05

الغيُ٘ لُث ٧اوة مً 

 ٢18/16/5104ؿىُُىت 

39:4

6 

https://www.youtube.com/watch?v=d

Ia347b8tB8 

ؾاٖضوا في الٗثىع ٖلى  08

 الُٟل ًاؾغ بً ٖمغان

4:56 https://www.youtube.com/watch?v=X

U2XI_opejp 

https://www.youtube.com/watch?v=X_opejpU2XI
https://www.youtube.com/watch?v=X_opejpU2XI
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ضون  09 مُلت: ؾ٩ان مُلت ًخٖى

بخهُٗض الاخخجاج بٗض 

 ازخٟاء أهِـ

0:46 https://www.youtube.com/watch?v=c

GlbA3H5Fw8 

ؾ٠ُُ: ٖبض الغخُم..  51

ضخُت أزغي إلاجخم٘ ال 

 ًغخم بغاءجه

1:59 https://www.youtube.com/watch?v=A

Ly5vkwlLPM 

وكغة زانت ًٖ ٢ًُت  50

 ٣ؿىُُىتالُٟل اإلاسخٟي ب

17:1

0 

https://www.youtube.com/watch?v=y

T8XYHxO1Ls 

٢ؿىُُىت: أٞغاص الٗهابت  55

التي ازخُٟذ ؾىضؽ 

زُُىا للٗملُت جدذ جأزحر 

 اإلاهلىؾاث

1:11 https://www.youtube.com/watch?v=v

dsHTQam_QE 

 05البىٍغة: الُٟل ئؾالم..  51

 ًىما مً الُٛاب

1:56 om/watch?v=zhttps://www.youtube.c

zf5ONoqMKk 

جبؿت: ازخٟاء الُٟل مدمض  54

ه الثالث  ًضزل أؾبٖى

1:12 https://www.youtube.com/watch?v=Z

oc9TCes-ok 

الٗانمت: ازخٟاء ٚامٌ  52

للُٟل مدمض أمحن لؼع١ 

 بحي ٢اًضي في بغج ال٨ُٟان

2:25 https://www.youtube.com/watch?v=X

RTo15IVcXw 

ًى٠٢ الضع٥ الىَجي  56

اإلاكدبه به في ٢خل الُٟل 

 مُلىص بؿُضي بلٗباؽ

0:44 https://www.youtube.com/watch?v=H

UrjJk_udsY 

ؾُضي بلٗباؽ: و٦ُل  55

الجمهىعٍت ًّٟهل في ٢ًُت 

 م٣خل الُٟل مُلىص قُٗبي

2:17 https://www.youtube.com/watch?v=5

CJ8ZoKptwo 

58  "٤ُ الجلٟت: والض الُٟل "ٞع

حضًضة  ٨ًك٠ جٟانُل

 ًٖ مداولت ز٠ُ عيُٗه

1:22 https://www.youtube.com/watch?v=V

lBle9Evu74 
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الٗثىع ٖلى الُٟل ئؾالم  59

بىالًت الكل٠ بٗض 

حن مً ازخُاٞه  أؾبٖى

1:16 https://www.youtube.com/watch?v=2

Np94SuE0KU 

ؾُضي بلٗباؽ: أم الُٟل  11

مُلىص قُٗبي جُالب 

 بال٣هام مً ٢خلت ابجها

1:03 https://www.youtube.com/watch?v=

QMtAD3qgbEU 

بؿ٨غة: ازخٟاء ٚامٌ  10

للُٟل مدمض الهٛحر 

 بسى٣ت ؾُضي هاجي

2:10 https://www.youtube.com/watch?v=B

aOQIxvnu_Y 

و٦ُل الجمهىعٍت ٨ًك٠  15

مالبؿاث خاصزت ازخُاٝ 

 الُٟل مٗت، ببؿ٨غة

2:21 https://www.youtube.com/watch?v=3

WUyYj0eUj5 

لخٓت حؿلُم الُٟل "مٗت،  11

ٖمغ جلي" ئلى أهله بٗض 

جى٠ُ٢ اإلاكدبه ٞحهما في 

 ازخُاٝ

0:47 https://www.youtube.com/watch?v=h

oEcpmqCT2o 

 الىصف: .2

 ( ٖىىاهه 10الُٟضًى ع٢م :) ًدىي ٖلى م٣ُ٘ مً الجصائس –أطفالىا خط أخمس :

ٟا٫ مسخُٟ حن م٘ ٦خابت اإلاٗلىماث الخانت بهم أٚىُت )أخً ئلى زب، أمي( ونىع أَل

ًىم  46وبٗض  5115ماي  15ؾىىاث ازخ٠ُ ًىم  4ٖلى الىدى الخالي: * ًاؾحن: 

 5118صٌؿمبر  01أقهغ ازخ٠ُ ًىم  1ا٦دكٟذ حثخه في بئر. * أهِـ: ؾيخحن و

حاهٟي  08ؾىىاث وهه٠ ازخ٠ُ في  1أًام. * ًاؾغ:  9وا٦دكٟذ حثخه في بئر بٗض 

ؾىىاث  01، طبذ وأل٣ي به نباح الُىم اإلاىالي أمام بِخه. * ٖبض الىىع: 5118

ًىم. مضة  45، ٖثر ٖلى حثخه مل٣اة في خٟغة بٗض 5118صٌؿمبر  51ازخ٠ُ ًىم 

 ص.0:15الُٟضًى 
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 ( ٖىىاهه: 15الُٟضًى ع٢م :) ،وهى ٖباعة ًٖ عبىعجاج لبرهامج كخل ألاطفال في الجصائس

مت ازخُاٝ  "هىا الجؼائغ" ٟا٫ في الجؼائغ بٗض حٍغ مسهو لٓاهغة ازخُاٝ ألَا

٧ل مً ئبغاهُم وهاعون و٢خلهما بٗض ًىمحن مً ازخٟائهما في ْغوٝ ٚامًت، جظ٦غ 

مت، مما حٗل  الجمُ٘ بالُٟلخحن ؾىضؽ وقُماء اللخحن و٢ٗذ لهما هٟـ الجٍغ

ظهاب للمضعؾت الٗائالث جباصع باحغاءاث ٖضًضة مخٗل٣ت بمغا٢بت أبىائهم أزىاء ال

٠ بأن  ُتهم بأؾلىب الترهُب والخسٍى ، وجٖى وأزىاء اللٗب أًًا وزغوحهم للكإع

لخٓت ما ٩ًىن الُٟل زاعحا وخضه ؾِخٗغى للخ٠ُ وال٣خل واإلاخاحغة بأًٖائه 

ٟا٫  مت ازخُاٝ ألَا ٖلى لؿان أَٟا٫، و٢ض جىاو٫ الُٟضًى أهىاٖا لضواٞ٘ اعج٩اب حٍغ

لخبىحهم، ئلى أ٦ثر الهىع بكاٖت ٧اإلاُالبت بالٟضًت ٧ازخُاٝ الغي٘ مً اإلاؿدكُٟاث 

 ص. 5:42والاؾخٛال٫ الجيس ي وال٣خل. مضة الُٟضًى 

 ( 11الُٟضًى ع٢م :)عبىعجاج جم ٖغيه في الجلفت: ظاهسة الاخخطاف جإزق ألاولُاء ،

، ٌٗغب ُٞه بٌٗ ألاولُاء ًٖ اؾدُائهم لجغائم 5102أ٦خىبغ  10وكغة ألازباع لُىم 

ٟ هم ٖلى أبىائهم ازخُاٝ ألَا ا٫ التي خهلذ في مسخل٠ الىالًاث وحٗبحرهم ًٖ زٞى

وػٍاصة ع٢ابتهم لهم، و٢ض أ٦ض زال٫ الُٟضًى ٖلى ج٨ث٠ُ صوعٍاث ألامً ٖلى 

ُت اإلاىاَىحن ٖلى الٓاهغة ٢ض ًدض مً هظه الٓاهغة، وأمام اعجٟإ  اإلاإؾؿاث وجٖى

غاٝ مً أحل الخض مً هظه  هظه اليؿب جب٣ى اإلاؿإولُت ج٣٘ ٖلى الٗضًض مً ألَا

 ص.0:41الٓاهغة وئًجاص خلى٫ لها. مضة الُٟضًى 

 ( 14الُٟضًى ع٢م :)ى حدًد للصت لً جيخهي غ بٗض اخخطاف ألاطفال طِىاٍز ، ج٣ٍغ

غ  حغائم ازخُاٝ قُماء ومهضي وهاعون وئبغاهُم والغيُ٘ لُث، ًٓهغ الخ٣ٍغ

بدكضًض ال٣ٗىبت  اؾدىٟاع ٞئاث اإلاجخم٘ واخخجاحهم هٓغا لت،اًض خاالث الازخُاٝ

 لخ٩ىن ناعمت وعصُٖت.

 ( 12الُٟضًى ع٢م:)جٓهغ فىبُااخخطاف الاطفال.. وابىض ًسعب اولُاء الخالمُر ،

اإلاضاعؽ ٦أنها مؼاعا ألولُاء الخالمُظ الخائٟحن ٖلى أَٟالهم خُث ًغا٣ٞىنهم مً اإلاج،٫ 
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مئىان ٖلحهم بٗ ض و٢ٕى الٗضًض ئلى اإلاضعؾت طهابا وئًابا الوٗضام قٗىعهم باألمً والَا

ٟا٫.  مً حغائم ازخُاٝ ألَا

 ( 16الُٟضًى ع٢م:)يمً ظاهسة اخخطاف ألاطفال في الجصائس.. خيرة وحظاؤالث ،

ض التي جم ٖغيها ًىم  ، ؾغصث ؾُضة خاصزت و٢ٗذ 5102حىان  2خهت الكٗب ًٍغ

البجها أزىاء ٖىصجه مً اإلاضعؾت ئلى اإلاج،٫ خُث جى٢ٟذ ؾُاعة بها عا٦بان صٖا الُٟل 

ٌ لل غ٧ىب ألنهما نض٣ًحن لىالضه و٢ض أعؾلهما زهُها إلًهاله ول٨ً الُٟل ٞع

ٓهغ الُٟضًى خغم اإلاىاَىحن ٖلى حكضًض مغا٢بت أبىائهم  ألن والضه مؿاٞغ الخاعج، ٍو

ؼاث أمىُت أمام اإلاضاعؽ. هم ٖلحهم م٘ اإلاُالبت بخٍٗؼ  لخٞى

 ( 15الُٟضًى ع٢م:) هي هسوب مً الدزن الىطني: أغلب بالغاث اخخطاف ألاطفال

جي  5104مىظ بضاًت ؾىت العائلت،  بالٚا لخاالث  00سجلذ مهالح الضع٥ الَى

 2ؾىت، و٢ض أًٞذ الخد٣ُ٣اث ئلى خل  05ازخُاٝ أشخام أٖماعهم مً قهغ ئلى 

٢ًاًاأزغي أنهالِؿذ خاالث ازخُاٝ بل  ٢2ًاًا وجم ئ٣ًاٝ الٟاٖلحن وا٦دكاٝ 

 ٍ هٟؿُت.هي خاالث هغوب مً مج،٫ الٗائلت هدُجت يٛى 

 ( ٖىىاهه: 18الُٟضًى ع٢م:)صٌؿمبر  55، ٖغى ًىم اخخطاف البراءة...أًادي الظالم

ص٣ُ٢ت، جىاو٫ هظا الُٟضًى  46:55يمً خهت "الكغو١ جد٤٣" زال٫  5105

ٟا٫ مً زال٫ ٖغى و٢ائ٘ وقهاصاث خُت ومكاهض جمثُلُت  مىيٕى ازخُاٝ ألَا

غي صام      ًدا٧ي و٦ظا جضزالث مً مسخهحن ومد٣٣حن، ًبضأ الُٟضًى  بم٣ُ٘ جهٍى

 18خُثُاث ازخٟاء الُٟل ًاؾغ صو الٗامحن مً أمام مج،٫ ٖائلخه ببرج ال٨ُٟان ًىم 

، خُث اوكٛلذ ألام بخدًغ ابىحها زغج ًاؾغ 01:02في خضوص الؿاٖت  5105حىان 

بٗض أن زغج والضه لُدًغ ؾُاعة وجغ٥ الخا٫ الباب مٟخىخا في لخٓت ٖضم اهخمام، 

لى بٗض و٢ض الخٔ  متر مً مج،له ؾُاعة مً هٕى ٚىل٠ بًُاء  51قهىص ُٖان ٖو

ت ٦بحرة ُعجح أن ًاؾغ ٧ان ٖلى مخجها، وبٗض أ٦ثر مً  أقهغ أحغي هظا  6جىُل٤ بؿٖغ

ترحُان  ٗثر ٖلُه أبضا، ًخدضر والضه وأمه ًٖ ألم ٣ٞضان ابجهما ٍو ٌُ الخد٤ُ٣ ولم 
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الصخٟي ُٞما ٢ض ج٩ىن  الخاَٟحن إلعحاٖه في مكهض حض مإزغ، وخضًث الجض م٘

ت الخا٠َ واخضا مً ألاٞاع٢ت بص يء مً الخأ٦ض وال٣ُحن هٓغا ألنهم مخٗاَىن  هٍى

ٟا٫، هظا ئياٞت ئلى  غا لخاحتهم للما٫ الظي ٩ًىن مهضعه ز٠ُ ألَا للمسضعاث جبًر

أن ه٣ُت اهُال١ الؿُاعة البًُاء هي ه٣ُت اهتهاء عائدت ًاؾغ خؿب ٦الب الكم 

بت مً بُىث هإالء ألاٞاع٢ت الظًً بّغأهم مد٣٣ىا ألامً. وبٗض البىلِؿُت وهي ال٣ٍغ

مت ازخُاٝ في ْغوٝ ٚامًت وهي  05:16 ص٣ُ٢ت اهخ٣ل الُٟضًى لِؿغص خُثُاث حٍغ

خىالي  5101حاهٟي  ٢11هت ٣ٌٗىب الظي جم ازخُاٞه مً مؿدكٟى بُلٟىع ًىم 

لت باإلاؿدكٟى الٗاقغة نباخا بٗض والصجه مباقغة مً امغأة أوهمذ ألام بهُأة ٖام

بأن حؿلم لها اإلاىلىص مً أحل الل٣اح، اتهم والضا الُٟل جىعٍ اإلاؿدكٟى في هظه 

غ البدث  ىُت لتر٢ُت الصخت وجٍُى مت، لُٗغى م٣ُ٘ لخضًث عئبي الهُئت الَى الجٍغ

ٟا٫  ٟا٫ والضاٞ٘ ألاؾاس ي هى الخغمان مً ألَا الٗلمي ًٖ ْاهغة ازخُاٝ ألَا

ماصي مً أحل جبىحهم، وجدضر بٗضه عئِـ قب٨ت  وبالخالي ازخُاٝ أَٟا٫ بم٣ابل

هضي لخماًت الُٟىلت ًٖ طل٪ مٗبرا ٖىه بمهُلح اإلاخاحغة الاحخماُٖت الظي ٌٗجي 

غاء اإلاالي مً  بٗض اؾخٛال٫ الٗال٢اث م٘ الٗاملحن باإلاؿدكٟى في اؾخضعاحهم باإٚل

ٗٝغ الخاَٟت 
ُ
ٟا٫ الغي٘، وب٣ُذ ال٣ًُت يض مجهى٫ ولم ح أحل ز٠ُ ألَا

مت ازخُاٝ وه٨ ظا اهتهذ ٢هت ٣ٌٗىب، لُٓهغ في الُٟضًى م٣ُ٘ جمثُلي ًدا٧ي حٍغ

خُث ًٓهغ قابان في ؾُاعة ًغا٢بان ٞخاجحن نٛحرجحن جلٗبان م٣ابل مىاػ٫ ًخدضر 

أزظها  الكابان ًٖ الخُت بأن ًج،٫ أخضهما لِؿخضعج الُٟلت باٚغائها بالخلىي ٍو

ت  ٖىض والضها ألهه نض٣ًه ًدملها وهي جهغر وجب٩ي غ٦ب في الؿُاعة وجىُل٤ بؿٖغ ٍو

ثر ٖلى حثت الُٟل ًاؾحن بىقلىح  ُٖ غح٘ بىا الُٟضًى ئلى بغج ال٨ُٟان خُث  ٦بحرة، ٍو

ًىم، وجم الخضًث ًٖ اؾدُاء ٖائلت الُٟل  25ؾىىاث في بئر ٧ان هىا٥ إلاضة  4طو 

٘ مً ج٨خم اإلاد٣٣حن خى٫ الىخائج التي ونلىا ئلحها أو أصوى مٗلىماث ًٖ الخد٤ُ٣، م

جأ٦ُضهم بأن الُٟل لم ًظهب لهظا اإلا٩ان مً ٢بل وال ًم٨ىه طل٪ لىخضه هٓغا 
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ضم اإلاٛامغة، ومً حهت أزغي ًجهل ؾ٩ان  ٤ وجمح، الُٟل بالخٝى ٖو لهٗىبت الٍُغ

ؾىىاث بىحىص طل٪ البئر في اإلاؼعٖت  9الحي الظًً ٣ًُمىن ُٞه مىظ أ٦ثر مً 

بت مً مج ،٫ الُٟل للبدث ٖىه ولم ًخ٣ٟضوا اإلاجاوعة، ٣ٞض جم جمكُِ اإلاى٣ُت ال٣ٍغ

ب أن خاعؽ جل٪ اإلاؼعٖت وزال٫ اؾخجىابه مً  البئر لجهلهم أنال لىحىصه، والٍٛغ

ت أ٦ض أهه ٢ض ٢ام بدىُٟٓه ٢بل  أًام مً اهدكا٫ حثت الُٟل  1َٝغ مد٤٣ الكَغ

لُه ٞالُٟل ًاؾحن ًغجح أهه ؾ٣ِ في  ولم جيبٗث أي عائدت ولم ًالخٔ أي أزغ. ٖو

ًىم؟..، اهخهى ٖغى ٢هت الُٟل  45ازخٟائه ٞأًً ٧ان َُلت جل٪  مً 48الُىم 

با مً مج،٫  ًاؾحن لُٗغى ججغبت َٟلت حٗغيذ إلاداولت ازخُاٝ حؿ٨ً ٢ٍغ

اؾغ ببرج ال٨ُٟان، جخدضر الُٟلت ًٖ عحل في ؾُاعة الٛىل٠  الُٟلحن ًاؾحن ٍو

غاى أ و للٗب البًُاء اإلاخى٢ٟت لؿاٖاث في ٧ل مغة جسغج جل٪ الُٟلت لكغاء ألٚا

ت وب٣ي الغحل ًلخ٤  ىضما خاو٫ الا٢تراب مجها هغبذ بؿٖغ ًضٖىها لغ٧ىب الؿُاعة ٖو

دبٗها ببِء ئلى أن وحضث زالها الظي ًخدضر بأهه وحضها ججغي  بها بؿُاعجه ٍو

ىض عؤٍخه للؿُاعة الخٔ  ض زُٟها ٖو زائٟت ٢ائلت له بأن الغحل في جل٪ الؿُاعة ًٍغ

ت مبخٗضة ًٖ طل٪ اإلا٩ان. زم ًدؿاء٫ الصخٟي ًٖ صواٞ٘ اعج٩اب  أنها جىُل٤ بؿٖغ

ٟا٫ ئن ٧اهذ مخاحغة بأًٖائهم أو اٖخضاء حيس ي أو جهُٟت  مت ازخُاٝ ألَا حٍغ

الخؿاباث أم َلب للٟضًت، واؾدىاصا ئلى مهاصع أمىُت بأن الٓاهغة جدىامى بؿىت 

ا، 02بمٗض٫  51%  خالت ازخُاٝ قهٍغ

ضة الخبر ًٖ صواٞ٘ لُى٣ل الُٟضًى خضًث صخُٟت مد٣٣ت بال٣ؿم الا  حخماعي لجٍغ

ٟا٫  ٟا٫ مً ألاؾغ البؿُُت لخإ٦ض أن هىا٥ مً ًخاحغون بأًٖاء ألَا اؾتهضاٝ ألَا

ٖلى قب٨ت صولُت  5116بالجؼائغ باالؾدىاص ئلى مهاصع أمىُت خُث جم ال٣بٌ في ٖام 

ت اإلاٛغبُت خُث ًخم بُ٘ الُٟل بر ملُىن ؾىدُم  41جيكِ ٖلى الخضوص الجؼائٍغ

كب٨ت الظي اٖتٝر بضوعه ببُ٘ الُٟل ئلى ُٖاصاث َبُت حغاخُت زانت لٗغاب ال

بمضًىت وحضة اإلاٛغبُت مً أحل اؾدئها٫ أًٖائهم وبُٗها إلاغض ى َالبي ػعاٖت 

٩ي ًٖ جى٠ُ٢ قب٨ت صولُت  أًٖاء بمبالٜ ضخمت، و٢ض أ٦ض جد٤ُ٣ الاهتربى٫ ألامٍغ
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٩ ًاء والتي ٣ًىصها خازام يهىصي م٣ُم بأمٍغ ا وأ٦ضث جد٣ُ٣اث للمخاحغة باأٖل

لهم  حن في اإلاضن الٛغبُت جم ازخُاٞهم وجدٍى ٟا٫ الجؼائٍغ ألاهتربى٫ أن ٖضصا مً ألَا

٩ا وبُٗها إلاغض ى مسجلحن بالئدت َالبي  ئلى اإلاٛغب لتهٍغب ٧لحهم ئلى ئؾغائُل وأمٍغ

مت ازخُاٝ  51ػعٕ أًٖاء بمبالٜ جٟى١  أل٠ صوالع. ولُبرػ ؾبب آزغ ًضٞ٘ لجٍغ

ٟا٫ وهى مما عؾت ٣َىؽ الكٗىطة والاهخ٣ام ختى بحن أٞغاص الٗائلت الىاخضة ألَا

خضاءاث الجيؿُت، ل٣ُغأ الصخٟي هو اإلااصة  مً ٢اهىن ال٣ٗىباث مً  590و٦ظا الٖا

ؾىىاث ٧ل مً ازخ٠ُ أو حجؼ أي  01 – 2الىاخُت ال٣اهىهُت ٌٗا٢ب بالسجً مً 

ؾخمغ الدجؼ شخو، وجُب٤ ال٣ٗىبت أًًا ٖلى ٧ل مً اقتر٥ م٘ الخا٠َ، واطا ا

مً  591ؾىت، وقضصث اإلااصة  51-01أو الخ٠ُ أ٦ثر مً قهغ ٞخ٩ىن ال٣ٗىبت مً 

ضام ئطا ما و٢٘ أي حٗظًب بضوي ٖلى  ٢اهىن ال٣ٗىباث ٖلى أن جهل ال٣ٗىبت ئلى ؤلٖا

ضام التي جُب٤ في الىالًاث  الصخو اإلاسخ٠ُ. وعٚم طل٪ لم جُب٤ ٣ٖىبت ؤلٖا

٨ُت ٖلى خؿب أخض اإلا غ الصخٟي ئلى الُبُٗت اإلاخدضة ألامٍغ دامحن. اهخ٣ل الخ٣ٍغ

الىٟؿُت لؤلَٟا٫ ومضي جأزغهم أزىاء الخٗغى لبٌٗ الًٍٛى الىٟؿُت مما ٢ض 

ٗغى الُٟضًى ٞغ٢ت خماًت ألاخضار اإلاؿخدضزت جابٗت  ًإصي ئلى هغوبهم مً اإلاج،٫، َو

جي والتي ًضٖى مً زاللها ئلى الخ٣غب ئلحها والٗمل بها حض ؾغي وهي  للضع٥ الَى

مخاخت في ٧ل و٢ذ مً أحل ؤلاباٙل مً َٝغ الٗائالث ًٖ ازخٟاء أَٟالهم، لِؿغص 

ُحن وهما  ٢05هت ازخٟاء جىأمحن مً ٖمغ  ثر ٖلحها مخٞى ُٖ ؾىت في مضًىت جبؿت 

مخٗاه٣حن مً البرص والخٝى الكضًض في مى٣ُت حبلُت بٗض جأهُبهما مً والضهما 

خاب٘ الُٟضًى ٖمل ٣ت ٞغ٢ت بؿبب ُٚابهم ًٖ اإلاضعؾت، ٍو ُت البدث ًٖ َٟل ٞع

جي في مكهض جمثُلي وجخدضر أزهائُت هٟؿاهُت  خماًت ألاخضار الخابٗت للضع٥ الَى

جي التي أ٦ضث أن ٧ل ال٣ًاًا التي حٗالج ٖلى مؿخىي هظه الىخضة  بالضع٥ الَى

اؾحن نىٟذ ٖلى  ٣ٗىب ٍو هم. خاالث ٧ل مً ًاؾغ َو جخدلى باهخمام ٦بحر مً َٞغ

 ْغوٝ ٚامًت.             أنها حغائم جمذ في 

 ( ٖىىاهه: 19الُٟضًى ع٢م:) 3املىطم 18/10/2015خط اخمس اخخطاف ألاطفال ،

ٟا٫، بضأث هظه الخل٣ت  مت ازخُاٝ ألَا خل٣ت مً بغهامج زِ أخمغ مسههت لجٍغ

اصة  6بٗغى ُٞضًى جمثُلي إلاداوالث ازخُاٝ أَٟا٫ صام  ص٢ائ٤، م٘ جدظًغ لٍؼ
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ٟالهم وجدظ ٗغى م٣ُ٘ ُٞضًى مخضاو٫ ٖلى مغا٢بت ألاهل أَل ٌُ ًغهم مً الٛغباء، زم 

مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي إلاداولت ازخُاٝ َٟل في مضًىت باجىت ٦ما جم الاجها٫ 

مت خُث جى٢ٟذ  اث هظه الجٍغ هاجُٟا بسا٫ الُٟل أخض الجحران لُخدضزا ًٖ مجٍغ

٣ت هىلُىصًت وهؼ٫ مجها عحل ٖمغه  أمام ؾىت يغب َٟل ٧ان ًلٗب  49ؾُاعة بٍُغ

ا، أمام أٖحن  05مج،٫ حضه ٖمغه  ت وخمله ٖلى الؿُاعة واهُل٤ مؿٖغ ؾىت يغبت ٢ٍى

اإلاؤل مً الجحران ٞٗم الهغار ولخ٤ زا٫ الُٟل جل٪ الؿُاعة بكاخىخه وأمؿ٪ 

 بالخا٠َ.

 ( ٖىىاهه:01الُٟضًى ع٢م:) 8اخخفاء الطفل أمين بالعاصمت البالغ مً العمس 

إلاٗخمضة خؿً الىػان بالٗانمت ازخ٠ُ أمحن ، مً أمام اإلاضعؾت الخانت اطىىاث

وجخدضر حضة أمحن التي جصخبه للمضعؾت ٧ل ًىم ول٨ً طل٪ الُىم جأزغث بٗض 

زغوحه مً اإلاج،٫ بٗكغ ص٢ائ٤ لخلخ٤ به ٞخجض مدٟٓخه مغمُت والُٟل جم 

 ازخُاٞه، زم جدضر حض أمحن عاحُا ئعحإ الُٟل لىالضًه.

 ( ٖىىاهه:00الُٟضًى ع٢م:) خط أخمسEchorouk_tv  خللت اطخثىائُت جظامىا مع

، هظا الُٟضًى هى خل٣ت مً بغهامج زِ أخمغ اؾخثىائُت الطفل املخخطف أمين

كان طو  ؾىىاث مً أمام مج،له بضالي بغاهُم، خًغ البرهامج  8للخًامً م٘ أمحن ًاَع

مدامي ومؿدكاع ٢اهىوي وقُش جم الاجها٫ هاجُٟا بجضة ومغبُت الُٟل لدؿغص آزغ 

 ٢بل ازخُاٝ الُٟل. لخٓاث

 ( 05الُٟضًى ع٢م:) الفُدًى الري جدفظذ كىاة الشسوق عً بثه.. حدة أمين واهذ

في حسجُل لبرهامج زِ أخمغ م٘ حضة الُٟل حعسف خاطفي أمين كبل جىكُفهم، 

ت الخاَٟحن مترحُت ئًاهم أن ًغحٗىه، ول٨ً  تها هٍى أمحن نغخذ هظه ألازحرة بمٗٞغ

زال٫ جل٪ الخل٣ت لُخم جدمُله ٖلى مى٢٘ ًىجُىب هظا الُٟضًى ُخظٝ ولم ًبث 

 الخام بال٣ىاة بٗض الٗثىع ٖلى أمحن.
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 ( 01الُٟضًى ع٢م :) ذ وشٍس العدل الطُب لىح خىل كظُت اخخطاف الطفل جصٍس

ذ الؿُض َُب لىح وػٍغ الٗض٫ ًىم أمين بأن  5102أ٦خىبغ  11، الُٟضًى ًدىي جهٍغ

ى مؿخىي الًبُُت ال٣ًائُت للضع٥ الىُابت أمغث بخد٤ُ٣ ٢ًائي الظي ٧ان ٖل

جي مإ٦ضا أن ُٞه ج٣ضما ول٨ً لم ًضلي بخٟانُل أ٦ثر هٓغا ألهمُت هظا الخد٤ُ٣.  الَى

 ( ٖىىاهه 04الُٟضًى ع٢م:) "شان أمين مباشسة الخدلُم مع خاطفي الطفل" ًاَز

ًدىي الُٟضًى ٧لمت الؿُض و٦ُل الجمهىعٍت لضي مد٨مت بمدىمت بئرمسادزاٌع، 

مت التي اعج٨بها بئرمغاصعاٌ متهمحن ٩ًىهىن حمُٗت  6ـ، خُث ٌكغح خُثُاث الجٍغ

ملُىن أوعو وجم  4أقغاع العج٩اب حىاًت ز٠ُ ٢انغ بضاٞ٘ َلب ٞضًت ب٣ُمت 

الاقتراٍ ٖلى والض الطخُت أزظها لٟغوؿا، مىىها أن ال٣ًُت ماػالذ ٢ُض 

 ص. 0:20الخد٤ُ٣، مضة الُٟضًى 

 ( ٖىىاهه: 02الُٟضًى ع٢م :)شان في اهخظازه أمام ملس  أصدكاء الطفل أمين ًاَز

ت ٦بحرة مً أنض٢اء الٗائلت وأنض٢اء الُٟل ًيخٓغون طىىاه ، ًٓهغ الُٟضًى مجمٖى

غح حٗم الجمُ٘.  اؾخ٣با٫ أمحن بأحىاء اؾدُا١ ٞو

 ( 06الُٟضًى ع٢م:) ذ لىالد الطفل أمين للىاة الشسوق هُىش بعد عىدجه أول جصٍس

بأن الٟاٖلحن هم أنض٢اء م٣غبحن له زُٟىا أمحن ، نغح والض الُٟل ئلى املنزل 

 ًىما و٧ان هضٞهم اهخ٣اما مً والض أمحن. 01واخخجؼوه إلاضة 

 ( ٖىىاهه: 05الُٟضًى ع٢م :) خط أخمس:اخخطاف السطُع لُث واوة مً كظىطُىت

غا صخُٟا ًٖ خُثُاث ومالبؿاث 08/06/2014 ، ٌؿغص الُٟضًى ئحماال ج٣ٍغ

ٟل الغيُ٘ خضًث الىالصة مً اإلاؿدكٟى الجامعي ازخُاٝ ٧اوة لُث مدّٟى الُ

، ٞمباقغة بٗض اهدكاع هظا الخبر ججمهغ 5104ماي55لبن باصٌـ ب٣ؿىُُىت ًىم 

ٖضص ٦بحر أمام ٢اٖت الٗالج لؤلَٟا٫ الغي٘ ًُالبىن بأزظ أَٟالهم، و٢ض واحه 

غ والخد٤ُ٣ ول٨ً  ٤ الصخٟي في البضاًت نٗىباث مً ئصاعة اإلاؿدكٟى للخهٍى الٍٟغ

ت التي ازخٟى مجها ب غ لبً٘ ص٢ائ٤ صازل الٛٞغ ٤ بالخهٍى ٗض ؤلانغاع ؾمدىا للٍٟغ
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ٟا٫ الغي٘ التي ج٣٘ في الُاب٤ الثاوي ولها باب ٌٛل٤  الغيُ٘ وهي ٢اٖت اخخًان ألَا

٤ الُبي م٘ وحىص خاعؽ أمام البىابت خُث ال  54/54 ؾاٖت ال ًضزله ؾىي الٍٟغ

ذ ئصاعة اإلاؿدكٟى أن ًسغج َٟل ئال بىز٣ُت م٘ بُا٢ت الخٍٗغ٠  لىالض الُٟل، اٖتٞر

٤ الٗامل باإلاضاومت اللُلُت  ٤ُ الٍٟغ الازخُاٝ ًغح٘ لخالت ئهما٫ خُث جم جٞى

ت بأمً والًت  8واإلا٩ىن مً  ت مً عحا٫ الكَغ ممغيحن وأَباء، ًٓهغ الُٟضًى مجمٖى

ً ٧ل ؤلام٩اهاث لٟ٪ قٟغة هظه  ٍغ
ّ
٢ؿىُُىت التي جد٤٣ في هظه ال٣ًُت مسخ

ت أمً ٢ؿىُُىت ئلى اإلاؿاٖضة والخٗاون في جؼوٍضهم ال٣ًُت  خُث صٖا يابِ قَغ

باإلاٗلىماث التي جُٟض الخد٤ُ٣ مً زال٫ زِ هاجٟي ازًغ، ًٓهغ الُٟضًى بٗضها 

ٖائلت الُٟل اإلاسخ٠ُ في مكهض مإزغ، لُٟخذ خىاع م٘ الصخُٟت ووالضي الُٟل 

 8:45ماي ٖلى الؿاٖت  55خُث في البضاًت جدضر ألاب ًٖ جل٣ُه م٩اإلات هاجُٟت ًىم 

٧ان ٢ض  !مً عئِؿت مهلخت الغي٘ باإلاؿدكٟى حؿأله ئن ٧ان ٢ض أزظ ابىه أم ال

أصزله في الُىم الؿاب٤ إلاغيه وجم ئب٣ائه في اإلاؿدكٟى لٓغوٞه الصخُت طهب 

٣ت والضة ػوحخه خُث بضأ ٌؿأ٫ واعجضث الجضة مئ،عا َاٞذ  ا للمؿدكٟى ٞع مؿٖغ

الغيُ٘، ؾأ٫ اإلامغيت اإلاىاوبت أزبرجه أهه ٧ان في ٖلى الٛٝغ لخبدث ًٖ خُٟضها 

ت  أَٟا٫ وصون أن  5أَٟا٫ وأزىاء اؾدبضا٫ ٞغ١ اإلاىاوبت وحضوا ٣ِٞ  8الٛٞغ

ت وال ختى بأٖىان ألامً في اإلاهلخت، ختى  ًدؿاءلىا أو ًبدثىا ولم ًخهلىا ال بالكَغ

مؿامدت  حاءث عئِؿت اإلاهلخت لخخهل أوال بىالض الُٟل..، وجدضر الىالضان ًٖ

 الخا٠َ ٣ِٞ ًغح٘ الُٟل.

 ( ٖىىاهه 08الُٟضًى ع٢م:)ًدىي طاعدوا في العثىز على الطفل ًاطس بً عمسان ،

ببرج ال٨ُٟان  5105حىان  18هضاء ًٖ ازخٟاء الُٟل ًاؾغ ٖمغه ٖامحن ازخٟى ًىم 

ى٢ت  الٗانمت في ْغوٝ ٚامًت والغحاء الاجها٫ بىاخض مً ألاع٢ام الهاجُٟت اإلاٞغ

ُٟل زم م٣ُ٘ لىالضة الُٟل وهي حؿغص آزغ لخٓاتها م٘ َٟلها ٢بل بهىعة ال
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ازخٟائه و٦ظا لبٌٗ الجحران َالبحن للمؿاٖضة في ئًجاصه أو ئعحاٖه مً َٝغ 

 ص. 4:26اإلاسخُٟحن. مضة الُٟضًى 

 ( ٖىىاهه: 09الُٟضًى ع٢م:) مُلت: طيان مُلت ًخىعدون بخصعُد الاخخجاج بعد

 الُٟضًى زالاخخفاء أهِع
ّ

ت مً الكباب ، ُبث ٓهغ مجمٖى ٫ وكغة ألازباع، وٍُ

ٟا٫ مخجمٗحن في ؾاخت ٦بري م٘ وحىص بٌٗ عحا٫ ألامً والضع٥  والغحا٫ وختى ألَا

جي، والٞخت ٦بحرة ٞحها اؾم أهِـ، وجضزل بٌٗ اإلاكاع٦حن في هظا الاخخجاج  الَى

ً ًٖ خحر  تهم باٖغابهم ًٖ زىاٞهم ٖلى أَٟالهم ومضي اوكٛالهم بهظه الجغائم مٗبًر

 ص٣ُ٢ت. 1:46في جىُٓم أٖمالهم الخانت أو الاهخمام بمغا٢بت أبىائهم. مضة الُٟضًى 

 ( ٖىىاهه:51الُٟضًى ع٢م:) ططُف: عبد السخُم.. ضخُت أخسي ملجخمع ال ًسخم

غ ليكغة ألازباع مخٗل٣ت ب٣ًُت الُٟل ٖبض الغخُم بساءجه ، هظا الُٟضًى هى ج٣ٍغ

ً طو الٗامحن والىه٠ مً والضًً م ىٟهلحن، خُث أزظه الىالض مً بِذ والضجه ٢ٍغ

ثر ٖلى حثخه مخٟٗىت في ٚابت، والخد٤ُ٣ حاعي م٘ والض الُٟل خُث جدضر حضه  ُٗ ٞ

ىه وأ٦ض البٌٗ ًٖ ٖضم ئ٢با٫ الىالض ٖلى هظا الٟٗل ول٨ىه جدذ الخد٤ُ٣  ٖو

ذ ما جب٣ى مً حثت الُٟل، ولم ج٨ك٠ مالبؿاث  ا ختى بٗض حكٍغ الظي ماػا٫ ؾاٍع

 ص.0:29ٍمت. مضة الُٟضًى هظه الجغ 

 ( ٖىىاهه: 50الُٟضًى ع٢م :)وشسة خاصت عً كظُت الطفل املخخفي بلظىطُىت ،

جي لىالًت  ٖلً مً زال٫ هظه اليكغة ًٖ مٗلىماث مً مهالح الضع٥ الَى
ُ
خُث أ

٢ؿىُُىت جُٟض بالٗثىع ٖلى م٩ان بىالًت الُاٝع في ٧ىر ٢هضًغي ٧ان ُٞه الُٟل 

حن مىظ نالح الضًً عخماوي مً بل  0ضًت أوالص بً عخمىن والظي ازخ٠ُ مىظ أؾبٖى

، خُث جىحه ئلى ؾى١ بُ٘ الٗهاٞحر ولم ًغح٘، ول٨ً لم ًخم الٗثىع ٖلى 5102ماي 

 الُٟل. جدضر والضا الُٟل ٖىه صاٖحن الجمُ٘ لخ٣ضًم ًض اإلاؿاٖضة.

 ( ٖىىاهه: 55الُٟضًى ع٢م:) كظىطُىت:أفساد العصابت التي اخخطفذ طىدض خططىا

ت ال٣ًائُت بالىُابت ملُت جدذ جأزير املهلىطاثللع ، ًهغح عئِـ مهلخت الكَغ
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ً بٛابت قُابت ٌؿتهل٩ىن  ألمً ٢ؿىُُىت بأن اإلاكدبه ٞحهم الثالر ٧اهىا ؾاهٍغ

مكغوباث ٦دىلُت ومإزغاث ٣ٖلُت وجدذ جأزحرها ٢غعوا ال٣ُام بٗملُت ؾغ٢ت 

غاى البؿُُت اؾتهضٞذ مج،٫ الطخُت أي جم٨ىىا مً الدؿلل وأزظوا بٌٗ  ألٚا

 ص.٢0:00امىا بازخُاٝ الُٟلت ؾىضؽ وهي هائمت. مضة الُٟضًى 

 ( ٖىىاهه: 51الُٟضًى ع٢م:) .. سة: الطفل ئطالم ، الُٟل ًىما مً الغُاب 12البٍى

غة ازخٟى مً أمام مج،له ولم ًٓهغ إلاضة  ًىما،  05ئؾالم مً بلضًت اإلاؼصوع والًت البٍى

إلاسخ٠ُ أهه ٢ض جم الاجها٫ بهم مً الخا٠َ وخؿب مٗلىماث لضي ٖائلت الُٟل ا

خُث انُدبه ئلى الٗانمت زم ئلى البلُضة زم ئلى وهغان، خُث جم الخٗٝغ ٖلى 

الخا٠َ باٖتراٞه أهه لم ٨ًً واُٖا ئزغ حٗاَُه للمسضعاث. ولم ٌٗثر ٖلى الُٟل ألهه 

غة. مضة الُٟضًى ا ئلى والًت البٍى  ص.0:26 جغ٦ه في والًت وهغان وعح٘ الخا٠َ مٗتٞر

  ( ٖىىاهه: 54الُٟضًى ع٢م :)في جبظت: اخخفاء الطفل مدمد ًدخل أطبىعه الثالث ،

مبر  11 ٟا٫  5102هٞى ت مً الكباب وألَا ٖغى الُٟضًى الظي ًهىع مؿحرة إلاجمٖى

م٘ بٌٗ الخضزالث مً اإلاكاع٦حن في اإلاؿحرة ًُلبىن اإلاؿاٖضة في ئًجاص الُٟل 

 اإلاسخ٠ُ.

 ( 52الُٟضًى ع٢م:)اخخفاء غامع للطفل مدمد أمين لصزق بحي كاًدي العاصمت :

إلاضة أؾبٕى ولم ًٓهغ، خُث ٢ض انُدبه والضه للمضعؾت نباخا،  في بسج الىُفان

ه الكضًض مً والضه  و٢ض نغح أَٟا٫ الحي وػمالء الُٟل بأهه ٢ض أزبرهم ًٖ زٞى

مج،له بٗض تهضًض مٗلمخه بازباع والضه ًٖ ٖالماجه اإلاخضهُت أهه ًىىي الهغوب مً 

ٟا٫، أمام  بُل امخدان الخٗلُم الابخضائي، ول٨ً والض الُٟل هٟى ما ٢اله ألَا
ُ
وطل٪ ٢

 جماَل الؿلُاث في ٖملُت البدث ًٖ الُٟل.

 ( 56الُٟضًى ع٢م:) الدزن الىطني ًىكف املشدبه به في كخل الطفل مُلىد بظُدي

ٓهغ الُٟضًى مؿحرة مىضصة بالٗمل الكيُ٘ الظي ٢ام به أبلعباض ًُ خض ٢اَجي والًت ، 

ؾُضي بلٗباؽ خُث ازخ٠ُ الُٟل مُلىص واٚخهبه لُٗثر ٖلى حثخه بٗض ًىمحن 
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ُالب اإلاكاع٦حن في هظه اإلاؿحرة ًىم  جي. ٍو  5102صٌؿمبر 11مً َٝغ الضع٥ الَى

ضام ٖلى الجاوي.  بدىُٟظ خ٨م ؤلٖا

 ( 55الُٟضًى ع٢م:) طُدي بلعباض: وهُل الجمهىزٍت ًفّصل في كظُت ملخل الطفل

اث ٢ض أًٞذ ئلى جى٠ُ٢ لىد شعُبيمُ مكدبه ٞحهم  4، خُث نغح بأن الخدٍغ

بتهمت الازخُاٝ م٘  5106حاهٟي  5ؾىت نبُدت ًىم  54-50جتراوح أٖماعهم بحن 

الخٗظًب الجؿضي وحىاًت الٟٗل اإلاسل بالخُاء بالٗى٠ ٖلى ٢انغ وحىاًت ال٣خل 

ًاء، و٢ض وحضث حثت الٗمضي م٘ ؾب٤ ؤلانغاع. وهظه ال٣ًُت ماػالذ جدذ ًض ال٣

ت بىؾِ  غاٝ بمداطاة اإلادالث الخجاٍع الُٟل صازل ٦ِـ بالؾد٩ُي وهى م٨بل ألَا

 اإلاضًىت.   

 ( 59الُٟضًى ع٢م:) ًالعثىز على الطفل ئطالم بىالًت الشلف بعد أطبىعين م

ض مً والًت البلُضة، خُث جم اخخطافه ، ًخدضر أر الُٟل اإلاسخ٠ُ ئؾالم قٍغ

جي بىالًت الكل٠.الٗثىع ٖلُه مً َٝغ   الضع٥ الَى

 ( 11الُٟضًى ع٢م:) ًطُدي بلعباض: أم الطفل مُلىد شعُبي جطالب باللصاص م

ضام بٗض الخٗظًب في خ٤ اإلاجغم.كخلت ابنها،   جُالب والضة الُٟل بد٨م ؤلٖا

 ( بؿ٨غة: 10الُٟضًى ع٢م:) اخخفاء غامع للطفل صدزاجتمدمد الصغير بخىلت

 ؾىت مً أمام مج،له والبدث َا٫ ولم ٌٗثر ٖلُه. 05، ازخٟى الُٟل طو طُدي هاجي

 ( 15الُٟضًى ع٢م:) وهُل الجمهىزٍت ًىشف مالبظاث خادزت اخخطاف الطفل معتز

، جم الخبلُٜ ًٖ ازخُاٝ الُٟل مٗت، 5102صٌؿمبر  5، ًهغح بأهه وفي ًىم ببظىسة

عحل  ؾىىاث مً مضًىت َىل٣ت، و٢ض جم ئًجاص الٟاٖلحن الظًً اخخجؼاه وهما 5طو 

، و٧ان ؾبب الازخُاٝ هى ماصي ًخٗل٤ بدؿضًض 41وامغأة مً أ٢اعب الُٟل في ٣ٖض 

ا.  ٞضًت وصون حٍٗغٌ الُٟل ألي اٖخضاء، وال ػا٫ جد٤ُ٣ حاٍع
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 ( 11الُٟضًى ع٢م:) لخظت حظلُم الطفل "معتز عمس جلي" ئلى أهله بعد جىكُف املشدبه

غيه  ، ٌٗغى الُٟضًى لغحا٫ ألامً والضع٥فيهما في اخخطاف ٣ت الُٟل ٖو جي ٞع الَى

 ٖلى الُبِب واؾخ٣باله مً َٝغ والضه وأزخه الهٛحرة.

 إلاحابت على حظاؤالث الدزاطت: .3

  :جمثل في:عسض الىخائج املخعللت بالدظاؤل ألاول وإلاحابت علُه 

مت اخخطاف ألاطفالما حجم اهخمام ٢ىاة الكغو١ بخُُٛت  ، مً خُث حٍس

المي وألاق٩ا٫ اإلاؿخ  سضمت؟اإلاًمىن الٖا

م٣ُ٘ ُٞضًى مىحىص ٖلى مى٢٘ ًىجُىب ل٣ىاة الكغو١ وحضها  251مً مجمٕى 

ٟا٫. أي بيؿبت  11 مت ازخُاٝ ألَا زال٫ مضة ٖغى %6312م٣ُٗا جىاو٫ مىيٕى حٍغ

 .( دكُلت207705)ئحمالُت ٢ضعث بر 

 

  :جمثل في:عسض الىخائج املخعللت بالدظاؤل الثاوي وإلاحابت علُه 

المُت الصخهُاث الما هي أهم  مت اخخطاف ٟاٖلت التي ْهغث في اإلاٗالجت ؤلٖا لجٍس

 ؟-مدل الضعاؾت–في ٢ىاة الكغو١  ألاطفال

ًأحي والضي الُٟل الطخُت في اإلاغجبت ألاولى زم ػمالءهم بالضعاؾت وححرانهم 

الم باإلاؿدكٟى  ت و٦ظا بٌٗ اإلا٩لٟحن باإٖل وأ٢غباءهم، م٘ ْهىع أٖىان أمً والكَغ

غ الٗض٫.ومدامحن وو٦الء الجمهى   عٍت ووٍػ

  :جمثل في:عسض الىخائج املخعللت بالدظاؤل الثالث وإلاحابت علُه 

ُت اإلاهاصع التي اٖخمضث ٖلحها ٢ىاة الكغو١ في اؾخ٣اء  -مدل الضعاؾت–ما هٖى

 اإلاٗلىماث؟

اٖخمضث ٖلى مهاصع أولُت خُث اؾخ٣ذ اإلاٗلىماث مً أَغاٝ ٧اهذ قاهضة 

مت و٦ظا مً مهال جي.ُٖان ٖلى خضور الجٍغ  ح الضع٥ وألامً الَى

  :جمثل في:عسض الىخائج املخعللت بالدظاؤل السابع وإلاحابت علُه 
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 ؟-مدل الضعاؾت–ما هي أهم ٞئاث الجمهىع اإلاؿتهضٞت مً ٢ىاة الكغو١ 

الٟئاث اإلاؿتهضٞت بالضعحت ألاولى هم الٟاٖلحن اإلاغج٨بحن لجغائم الازُاٝ مً 

ٟا٫ و٦ظا وحه اإلاًم ٟا٫ زال٫ َلب ئعحإ ألَا المي عؾائله واضخت ألولُاء ألَا ىن ؤلٖا

ولؤلَٟا٫ أهٟؿهم مً زال٫ جدظًغهم بأزظ ٧ل الخُُت ججىبا للى٢ٕى في مثل هظه 

حر  الازخُاٞاث، ومً حهت أزغي هاقض اإلاًمىن الؿلُاث واإلاهالح ألامىُت بدكضًض جٞى

مت.   ألامً وبالغصٕ الهاعم إلاغج٨بي هظه الجٍغ

 جمثل في:ظاؤل الخامع وإلاحابت علُه: عسض الىخائج املخعللت بالد 

المُت اإلاؿاٖضة التي اؾخسضمتها ٢ىاة الكغو١  في ٖغى -مدل الضعاؾت–ما ألاق٩ا٫ الٖا

مت اخخطاف ألاطفال؟  حٍس

غ والغبىعجاحاث التي  ت مً الخ٣اٍع المُت اإلاؿخسضمت في مجمٖى جمثلذ ألاق٩ا٫ ؤلٖا

مثُلُت جدا٧ي خُثُاث وحؿغص و٢ٕى ٖالجذ ال٣ًُت باإلياٞت ئلى الٗضًض مً اإلاكاهض الخ

مت هظا باإلياٞت ئلى ٖغى الهىع وألاصلت.  الجٍغ

 خاجمت واكتراخاث:  .4

 مً زال٫ هظه الضعاؾت جىنلىا ئلى ما ًلي:

  ٟا٫ ٖىض ٢ُام الخا٠َ باهت،إ الُٟل اإلاسُٝى مت ازخُاٝ ألَا جخد٤٣ حٍغ

ه والؿُُغة ال٩املت ٖلُ ه، ؾىاء ٧ان وئبٗاصه بى٣ل إلا٩ان بُٗض ومجهى٫ ًٖ طٍو

 باؾخٗما٫ ؤلا٦غاه اإلااصي والاؾخضعاج أو الخُلت ...

  ٟا٫ مً الجغائم الٗمضًت وهي حىاًت ٖىضما ًخم مماعؾت مت ازخُاٝ ألَا حٍغ

أي ق٩ل مً أق٩ا٫ الٗى٠ وال٣ىة والخضإ وباألزو ئطا ناخب ٞٗل 

اة الُٟل  الخ٠ُ حٗظًب أو ٖى٠ حؿضي أو َلبا للٟضًت أو أصي ئلى ٞو

 ِىما ج٠ُ٨ ٖلى أنها حىدت ٖىضما ال ًخم ما ؾب٤.اإلاسُٝى ب

  ٟا٫ مً الجغائم التي جإع١ اإلاجخمٗاث وطل٪ أنها مت ازخُاٝ ألَا حٗخبر حٍغ

مت اإلاىٓمت ٢هض  أنبدذ مً الجغائم الٗابغة للخضوص وجضزل في هُا١ الجٍغ
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٘ واٖخباع الُٟل ٦ؿلٗت ًخم جضاولها  جد٤ُ٣ أٚغاى ماصًت وؾُٗا للغبذ الؿَغ

 ٞحها. والاججاع 

  ٟااللتي أنبدذ ضخُت جهُٟاث خؿاباث شخهُت ئل٣اء الًىء ٖلى ٞئت ألَا

 أو ٖائلُت أو ايُغاباث هٟؿُت أو ال٣ٗلُت ....

 .ٟا٫ ال بض مً ج٩اج٠ حمُ٘ الجهىص للخض مجها مت ازخُاٝ ألَا  إلا٩اٞدت حٍغ

  مت وجضُٖم ٖال٢اث الخٗاون بحن الم في الى٢اًت مً الجٍغ ؼ صوع ؤلٖا ئن حٍٗؼ

 ىحن وعحا٫ ألامً أنبذ يغوعي حضا  اإلاىاَ

الم ٧اٞت اإلاٗلىماث طاث   غ بهٟت صائمت لىؾائل ؤلٖا ٖلى ألاحهؼة ألامىُت أن جٞى

 الهلت ب٣ًاًا اإلاجخم٘ ألامىُت ختى ال جىدكغ الكائٗاث التي تهضص أمً اإلاجخم٘ واؾخ٣غاعه

 

 كائمت املساحع 

 أوال: اللىامِع واملعاحم

، جد٤ُ٣ ٖبض هللا ٖلي ال٨بحر ومدمض أخمض لظان العسب(، 0995ابً مىٓىع) .0

.  خؿب هللا وهاقم مدمض الكاطلي، صاع اإلاٗاٝع

لت املصباح أخمض الؼاوي الُاهغ)ص ؽ(،  .5 جسجِب اللامىض املدُط على طٍس

 ، صاع ال٨ٟغ.1ٍاملىير وأطاض البالغت، 

، اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت املعجم العسبي ألاطاس يأخمض الٗاًض وآزغون)ص ؽ(،  .1

 لث٣اٞت والٗلىم.وا

ت الجامُٗت، كامىض علم الاحخماعمدمضٖا٠َ ُٚث)ص ؽ(،  .4 ، صاعاإلاٗٞغ

ت.  ؤلاؾ٨ىضٍع

 ، م٨خبت هاقغون، لبىان.مدُط املدُط(، 0998اإلاٗلم بُغؽ البؿخاوي) .2

  صاعاإلاكغ١، لبىان.، (5111)املىجد الىطُط .6

 زاهُا: الىخب 
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ت.، اإلا٨خبت الاهجلإلاعالم إلاطالمي(، 0981ئبغاهُم ئمام) .0  ى مهٍغ

، مىاهج البدث العلمي في علىم إلاعالم والاجصال(، 5111أخمض بً مغؾلي) .5

اث الجامُٗت، الجؼائغ.  صًىان اإلاُبٖى

أحهصة العدالت الجىائُت وخلىق ضخاًا (، 2003أخمضٖبضالل٠ُُ ال٣ٟي) .1

مت   ، صاع الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، مهغالجٍس

 لغاًت، ألاعصن.، صاعاإلاعالم الجىائي(، 5105بهاء الضًً خمضي) .4

صاع ال٨ٟغ جدلُل املدخىي في العلىم إلاوظاهُت، (، 0985عقُضي َُٗمت) .2

 الٗغبي، ال٣اهغة، مهغ.

مت واللاهىن واملجخمع(،5115ؾامُت مدمضحابغ) .6 ت الجامُٗت، الجٍس ، صاع اإلاٗٞغ

ت.  ؤلاؾ٨ىضٍع

إلاعالم إلاطالمي في مىاحهت إلاعالم املعاصس بىطائله ٖبض هللا ٢اؾم الىقبي،  .5

، صاع البكحر للث٣اٞت والٗلىم ؤلاؾالمُت، نىٗاء، الُمً، 5ٍاملعاصسة، 

0991/0994  

ىن والخىمُت، (، 5114ٖبضه ئبغاهُم الضؾىقي) .8 ت، الخلفٍص اء، الاؾ٨ىضٍع صاع الٞى

 مهغ. 

، مىاهج البدث وطسق ئعداد البدىر(، 0999ٖماع بىخىف، مدمض الظهِباث) .9

اث الجامُٗت، الجؼائغ.  صًىان اإلاُبٖى

مإؾؿت الىعا١ لليكغ علم الاجصال بالجماهير، (، 5110ح ٧اْم اإلادّىت)ٞال  .01

 والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن.

، صاع وائل لليكغ مىهجُت البدث العلمي(، 0999مدمض أبى هًاع وآزغون) .00

 والُباٖت، ألاعصن.
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 املىاكع إلالىتروهُتزالثا: 

رررت خرررى٫  .1 ت الجؼائٍغ ررراخخطـــاف ألاطفـــالملررر٠ الكرررَغ إل ٖلُررره مرررً ، ًم٨رررً جدمُلررره والَا

 pdf-http://www.dgsn.dz/IMG/pdf/29recherche.2زال٫ الغابِ: 
2. http://www.kff.org 
٨ُبُضًا:  مى٢٘ .3  ٍو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%

B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D

9%81%D8%A7%D9%84 

٨بُضًا:  مى٢٘ .4  ٍو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D

%9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D

B4%D8%B1%D9%88%D9%82 

 

5. oukonline.com/ara/articles/237195.htmlhttp://www.echor 

ٟا٫ ًم٨ً TVمىايُ٘ ٢ىاة الكغو١  مت ازخُاٝ ألَا ٖلى الُىجُىب والخانت بجٍغ

إل ٖلحها ٖلى الغابِ:   الَا
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%

A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+

8%AE%D%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D

8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%

B7%D9%81%D8%A7%D9%84 

http://www.dgsn.dz/IMG/pdf/29recherche-2.pdf
http://www.kff.org/
http://www.kff.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%25D%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%25D%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%25D%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%25D%B4%D8%B1%D9%88%D9%82
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/237195.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/237195.html
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84

