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 موقف البحث

مدلول السلطة بالكاريكاتير في الصحافة 

*جريدة الخبر نموذجا الجزائرية
  

   

حمزة بشيري
** 

من  حٌث نجد ،هاأنواعوالصحافة المكتوبة بانطلقنا فً هذه الدراسة من التعرٌف 

وسٌلة  النقد،التً تستعمل السخرٌة و التهكم و  الساخرة،الصحافة  األنواعبٌن هذه 

هذه و تتسم  كتابة. أو رسما، سواء ساخر، بأسلوب األحداثتتناول  نهاأ أي للتعبٌر،

كذا و الثقافً واالجتماعً سً ود السٌاالجرأة فً مواجهة الفسابالنقد و خاصةالصحافة 

 إلىفالسخرٌة هً أقوى سالح ٌمكن أن ٌصل  المجاالت.ر ذلك من وغٌ االقتصادي،

 المآمحاولة تخفٌف من البناء والنقد، و تقوم بوظٌفة حٌث النفوس بطرٌقة غٌر عادٌة،

و الفنون التً تعتمد علٌها الصحافة  األسالٌبو من بٌن  الشعوب و متاعبها الٌومٌة.

 بتناولهعنصرا دائما فً الصحف الٌومٌة،  أصبح الذيالساخرة، الفن الكارٌكاتٌري  

راعات ٌستخدم فً الص كما معٌن، إعالمًو إخباريمحتوى  إلعطاء لكل المواضٌع

 .أحٌاناالسٌاسٌة بطرٌقة نقدٌة الذعة الفكرٌة و
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 أخالقنتجه المجتمع من أفكار و عادات وو الكارٌكاتٌر هو تعبٌر عن ما ٌ

التً تعبر عن الظواهر  وسائل االتصال لذلك فهو ٌنطوي تحت لواء ممارسات.و

هو  ها ماومن واضح، بسٌط وما هو  هذه الظواهر التً ٌمكن أن ٌكون منها االجتماعٌة.

اهر نجد السلطة بمختلف أشكالها و من هذه الظو مفاهٌمه،معقد حتى ٌصعب تحدٌد 

  ذلك. رغٌ الدٌنٌة إلىو  األسرٌةو واألبوٌةالسٌاسٌة و عمالٌة  وأوجهها من

قدرته على اولة التعرف على فن الكارٌكاتٌر والبحث فً مح تكمن دوافع هذا

كارٌكاتٌر من ال إلىأي التطرق  جزائري،ال السلطة داخل المجتمع الاستظهار أشك

متكئٌن و رمزٌتها وسط المجتمع  ،السلطة أشكال إبرازمحاولٌن  ،الجانب السوسٌولوجً

 و التنكر .القدرة على المواجهة ٌحمل بداخله الجرأة و على الكارٌكاتٌر لكونه

تحظى  إلى أعماله التً ٌعود فإنه أٌوب،أما اختٌارنا لعمل الرسام الكارٌكاتٌري 

له من الجانب تمٌز أعمال كذلك ،ة قراء الجرائد الناطقة بالعربٌةوسط فئ ،1بشعبٌة كبٌرة

 .الفنً و الفكري

 أوال :إشكالية  الدراسة

المجتمع ة ظاهرة اجتماعٌة مالزمة للفرد وٌعتبر علماء االجتماع السٌاسً أن السلط

 شًءدائما  لفهاضة و التً ٌوتعد السلطة من الظواهر االجتماعٌة الغام ،2على حد سواء

ارتبطت بمفهوم السٌاسة اضح إذا وهً تظهر بشكل و والغموض.الخوف من الرهبة و

لكنها توجد و  ،حٌث ٌعطٌانها نوعا من الوضوح و التجلً ،مؤسساتبوصفها  الدولةو

حتى أنها فً بعض األحٌان تبدو  اجتماعٌة فً أشكال أخرى داخل أي مجتمع أو فئة

شكل من أشكال التعبٌر  نحاول من خالل و        .ظهر لها أي أثرمتفردة وال ٌ

 و مهمته الذي أصبح ٌمثل فً حد ذاته ظاهرة اجتماعٌة أال وهو الكارٌكاتٌر ،االجتماعً

 و من هذا المنطلق تمت صٌاغة .و األثر الناتج عنها   شكال السلطة الكشف عن أ

الجزائري التً استطاع ً المجتمع ما هً مضامٌن وأشكال السلطة فتً: التساؤل اآل

 الكارٌكاتٌري أٌوب أن ٌبرزها من خالل رسوماته؟ 
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التجلٌات الموضوعاتٌة لفن الكارٌكاتٌر فً الوسط  مارٌف مٌلود، مذكرة ماجستٌر،  
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هذه اإلشكالٌة حاولنا ثالث فرضٌات محاولٌن التأكد منها أثناء عملٌة   خاللمن و 

 :البحث

السلطة  ، هذهللسلطةالكارٌكاتٌر عند أٌوب وسٌلة إعالمٌة تكشف أنماط مختلفة  -5

ل هٌئات وصفات و كذا قابلٌتها للتأقلم و التبدشكال والمندسة فً عدة أالخفٌة و

 اقتصادٌة.أخالقٌة أو سٌاسٌة أو  أبوٌة أو دٌنٌة أو نجدها:أن فٌمكن 

بٌن الحاكم و المحكوم و اآلمر  الصراع ماٌكشف الكارٌكاتٌر عن ثنائٌة  -5

محاولته الدائمة لفضح هذا الفن و عن طرٌق الجرأة التً ٌكتسبها ،المأمورو

سواء داخل  ،ل السرٌة و الكوامن الداخلٌة لبعض األعمال و األفعالاألعما

 .الدولة فً حد ذاتها سرة أو مؤسساتاأل

وهذه المفاهٌم التً ال  ،ظاهر السٌطرة و الخضوع و اإللزامٌبرز الكارٌكاتٌر م -1

و تبسٌطها  الرسام ٌستطٌع ،تبدو واضحة المعالم إال إذا جاءت فً سٌاق فكري

 .و ٌمكن من فهمهاصٌاغتها على نح

 ثانيا :منهج الدراسة

الٌومٌة  الخبررسام جرٌدة  ،أٌوب حددنا مجال البحث فً أعمال الكارٌكاتٌري

لقٌاس قٌمة  امؤشرإذ أخذناه الصحف الٌومٌة، الناطقة بالعربٌة لكونها أكثر توزٌعا بٌن 

لكونها كذلك  ، و)خالل فترة البحث( السحب المقدر بحوالً نصف ملٌون نسخة ٌومٌا

ٌومٌة سواء على خالف بعض الجرائد ال ،لرسم الكارٌكاتٌري اتخصص جانبا ثابت

التً تتصف بأنها جرائد خاصة مستقلة أي غٌر  لفرنسٌة،أو با منها الناطقة بالعربٌة

 .عمومٌة وال تمول من طرف الدولة

 ى دٌسمبرحت 5111تم اختٌار عٌنة عن الرسوم الصادرة ما بٌن جانفً قد  و

أو أثر   تم انتقاء الرسومات التً لها مضامٌن تحمل شكل من أشكال السلطة  و ،5111

 .لهذه السلطة فً مختلف مجاالتها

لجأنا إلى استعمال المقابلة  تحلٌلها،ل السعًلفهم أكثر لمعانً الكارٌكاتٌر و و

نت فكا الصحافٌة،هذا النوع من أشكال التعبٌر ب المعنٌٌن المباشرة مع بعض المهتمٌن و

كل هذا لتدعٌم التحلٌل و و . مع الرسام أٌوب كلوكذ 3مقابلة مع األستاذ عمار ٌزلً

  .-بلغة االتصال -ٌر ومحاولة مقاربة الفهم بٌن المرسل والمرسل إلٌهالتعب
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 ان و من بٌن مؤسسً جرٌدة الصحافة.أستاذ بجامعة وهر 
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البحث عن المعنى الذي  ٌساعد على هاعتمدنا على تقنٌة تحلٌل المضمون ألنو قد 

كل فصل ٌحتوي على  ،ولم تقسٌم الدراسة إلى أربعة فصت و .ٌحمله النص أو الصورة

 .مبحثٌن

 الدراسة نتائج

هً إال عٌنة  علٌها لرسام أٌوب، ما اإلنشغالإن األعمال التً قمنا بتحلٌلها و 

 ،متواضعة من المئات من الرسومات التً مثلت و أرخت لفترة من تارٌخ الجزائر

كذلك هو تمثٌل داللً لعالم النواٌا   ة.معبرة عن أحداث منها السارة و منها المؤلم

عرض و فضح األفعال و الكوامن تم الفعلٌة الكامنة وراء المواقف أو األحداث، حٌث 

من خالل التعاقد  الكارٌكاتٌري ردة فعل الرسمتأتً و  .الداخلٌة لتصرفات األشخاص

على  العقد المبرم نصوصتتكون  الرسام و الجمهور المتلقً لرسالة.الخفً بٌن 

فخالل للمسكوت عنه فً كال من العمل و اإلنتاج الفنً.  لغة إشارٌة خالل الضحك، من

أدركنا أن الضحك لٌس هو الغرض األساسً من  ،تتبعنا ألعمال أٌوب و دراستها

لٌضعه أمام الموضوع  فقط،و لفت انتباهه   بل ٌتعدى ذلك إلى إشارة المتلقً  ،أعماله

، هذه الخصوصٌات التً امتاز بها الرسام الجوانبواحً والهام الذي ٌمسه من كل الن

 .ض الرسامٌن اآلخرٌنعلى غرار بعأٌوب 

لصراع داخل المجتمع كثٌرة من ا ٌبرز العمل الكارٌكاتٌري المقدم أشكاال

أهمها هو الصراع بٌن المواطن البسٌط و المعبر عنه بالفأر، هذا المواطن الجزائري، و

الوضع االجتماعً و االقتصادي و السٌاسً حتى ٌتمكن من المهمش الذي ٌتحاٌل على 

و  لمتباٌنة من حٌث المنطلق و الهدف.التٌارات االصمود فً ظل صراع القوى وو البقاء

و فً مقابله نجد    .رغم من صغر حجمه إال انه دائما متواجد فً الرسمالالفأر الذي ب

 سلطة حٌث تقوم ، وعن المقاومة الفأر هو تعبٌر ،عن سلطة األقوٌاء القط الذي ٌعبر

سواء البٌروقراطٌة أو  ،ن السلطةٌكاتٌر نماذج مختلفة مٌبرز لنا الكار .4مةوالمقا كونت

األبوٌة بشكل واضح داخل لكن ٌمكن لمس السلطة السٌاسٌة و الدٌنٌة أو اإلعالمٌة،

 .اتلسلطالمجتمع الجزائري الذي ٌمتاز بنمط السلطة األبوٌة التً تتشعب نحو مختلف ا

أو المدٌر  النسبة إلى الجماعات اإلسالمٌة،أو األمٌر باألب فً األسرة  سلطة فتنطلق من

 .فً المؤسسات األخرى أو فً السلطة العلٌا و كذا الرئٌس فً المؤسسة،
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رغم الباإلضافة إلى الرسم فإن أٌوب ٌرتكز بشكل كبٌر على اللغة داخل النص، بو 

 ،ها تحمل مضامٌن سوسٌولوجٌة عمٌقةذه األعمال لكوننقص من قٌمة هأن ذلك ال ٌ من

الذي ٌظهر  5نسالمفرلصراع القائم بٌن المعرب وفً هذه اللغة نجد صراع آخر هو ا و

   .الرسام من خالل ازدواجٌة اللغة المعتمدة من طرف

هذه االٌدولوجٌا  تظهرو ، 6تسكنه االٌدولوجٌا ككل أنواع الخطاب ،الكارٌكاتٌر خطاب

، التً تعالج مواضٌع الدفاع عن حقوق المواطن البسٌط ضد كل اضٌع رسمهفً مو

 المتمثلة فً مؤسساتها العمومٌةسواء كان ذلك من طرف الدولة  نأشكال التسلط و الغب

أجهزتها أو من طرف جهات أخرى تدعً الوصاٌة علٌه على غرار الجماعات و

لوب الذي وهو األس ،هكمً ساخر، وذلك بأسلوب تالمالاإلسالمٌة أو أصحاب النفوذ و 

و غامض و ماكر فً مرات     صرٌح فً بعض المرات  -ٌعتمده عادة المضطهدٌن

ظهرها فً رمزٌة الدركً أو إظهار رمزٌة السلطة حٌث ٌ إلىو هو ٌعمد  أخرى.

هنا ٌمكن اإلشارة إلى  و .المصالح العمومٌة إطارات فًو لٌن وأو المسؤ ،الشرطً

هنا ال نقصد كارٌكاتٌر أٌوب - الكارٌكاتٌر فً حد ذاته ٌة تحولإمكانهو و شًء هام

تأثٌرها على إلى سلطة لها  -عمل كارٌكاتٌري ذو قٌمة إعالمٌة بشكل محدد بل كل

كذلك من بٌن النتائج التً  و .الدولةداخل  الرأي العام و كذا على القرارات السٌاسٌة

حافة و ٌظهر ذلك من خالل مراحل هو التجانس بٌن الكارٌكاتٌر و الص ،توصلنا لها

تحوالت التً ال، و ببها احٌث أنه كان و ما ٌزال مرتبطب الجزائر،تطور الصحافة فً 

  منذ االستقالل إلى هذا الٌوم. تشهدها
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