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 ملخص:

مساحة ألن الثقافية،  يف الدراساتيعترب إشكاال حديثا  ،اجلزائرية القنوات الفضائيةإن تناول اخلرب الثقايف يف   
وصف الظاهرة يتطلب دراسة ميدانية لالقرتاب من حقيقة تكميم و  اخلرب الثقايف يف املنتوج االعالمي للقنوات الفضائية

 .اخلاصة اجلزائرية على مستوى القنوات

البالد "ف وحتليل للمنتجات الثقافية من أخبار وبرامج على مستوى قناة ليه الدراسة من وصوهذا ما هتدف إ  
 .  صة جزائرية بعد عام من انطالقتهاكقناة خا  "يت يف

 لقنوات اخلاصةا -اخلرب الثقايف -املنتجات الثقافية -الدراسات الثقافية -الثقافة الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

 The talk about the cultural news on satellite channels in Algeria, is newly 

forms in cultural studies, because the cultural space in the media product news 

channels requires a field study to get closer to the reality of the description of the 

phenomenon at the level of the private channels in Algeria. 

  This is the aim of the study of the description and analysis of the cultural 

products of news and programs at the level of the "EL BILED TV" special channel 

in Algeria after 3 years of its inception. 

Keywords: culture , cultural studies , cultural products , cultural news , 
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  مقدمة

، وما نتج عنه من انتشار معترب للقنوات 1122يف ظل االنفتاح االعالمي الذي صارت تعرفه اجلزائر منذ 
العالمية، ومن ا التلفزيونية اجلزائرية اخلاصة، انعكس أيضا على مستوى املنتوج االعالمي يف األقسام التابعة للمؤسسات

 بينها املنتجات الثقافية.

 2991ولإلحاطة أكثر بالظاهرة اليت تعد جديدة على اإلعالم اجلزائري منذ فتح التعددية االعالمية سنة 
واالقرتاب أكثر من حضور الثقافة يف وسائل اإلعالم اجلزائرية ارتأينا من خالل هذه املداخلة معرفة : ما مدى مساحة 

ة قافية يف القنوات اخلاصة املعتمدة يف اجلزائر ؟ أو مبعىن آخر أي مكانة للثقافة يف القنوات اخلاصة اجلزائرياملنتجات الث
 قناة البالد منوذجا؟ –

وهذا باالرتكاز على دراسة وصفية حتليلية لألخبار والربامج الثقافية يف قناة "البالد يت يف" اخلاصة، وبالعمل على 
ملهتمة ر إىل طبيعة معاجلة الصحفيني للخرب الثقايف، عدد النشرات الثقافية وحمتوياهتا، والربامج امن خالل النظ، و تقييمها

إذن ستجيب الدراسة  ،بالثقافة، والصعوبات اليت تواجهها، وماهي اآلثار اليت يرتكها املنتوج الثقايف على مجهور القناة ؟
ع األخبار البالد يت يف، من خالل التطرق إىل وصف وحتليل جممو على مساحة اخلرب الثقايف يف املنتوج االعالمي لقناة 

ويف األخري تقدمي مقاربة منهجية ، 1122 والربامج الثقافية اليت أنتجتها القناة خالل الفرتة من مارس إىل أكتوبر
طلق التجربة نمتخصصة لتلك الصورة العامة اليت يفرتض أن يظهر عليها املنتوج الثقايف كتقييم وقراءة للباحث من م

 ."البالد يت يف"االعالمية على رأس القسم الثقايف لقناة 

 التنظيم المهني للمؤسسةو  ةالثقافي اتجالمنتلى إ: مدخل المبحث األول

 ةالثقافي اتلمنتجمفهوم الثقافة واالمطلب األول: 

  مفهوم الثقافة أوال:

ورجل ثقف » «شيء ثقفا وثقافا وثقوفه حذقه ثقف ال»  :أيمصطلح "الثقافة" لغويا كما أورده )ابن منظور( 
 (2) .«و ثقف الرجل أي صار حاذقا فطنا أي حاذق وفاهم.. 

                                                           

 )3( ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت، لبنان، ص ص 31 – 52. 
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ض وهي استعارة عن تأثر اإلنسان األورويب باألر  "،زراعة"تعين  "ثقافة"ويرى مالك بن نيب أن استعمال كلمة 
 كما تشكل نقطة   ،يوية األخرىقة خمتلف الوظائف احلبصفتها من أهم رموزه احلضارية ونقطة قوة انطال

( 21ارتكاز وبعث التحول ملختلف احلضارات املتعاقبة يف وقت بلغت فيه النهضة الفكرية أوىل بدايتها )القرن 
 (1) . ميادين الفن، الفلسفة والقانونلتعرب يف مرحلة موالية عن جمموع مثرات الفكر يف

وهي كلمة  ،يف اللغة األملانية Kultureغة الفرنسية و يف الل Cultureوكلمة ثقافة هي ترمجة حرفية لكلمة 
 (3) .هتمام املوجه إىل حقل نظري بعينهاليت كانت تعين لدى اإلغريق اال Cultureمن أصل التيين 

، الذي E. Taylorولعل أقدم التعريفات وأكثرها ذيوعا حىت اآلن لقيمتها التارخيية، تعريف إدوارد تايلور 
ركب يشتمل كل م»، والذي يذهب فيه إىل أن الثقافة هي: «الثقافة البدائية»يف كتابه عن  29ن قدمه يف أواخر القر 

على املعرفة واملعتقدات والفنون واألخالق والقانون والعرف، وغري ذلك من اإلمكانيات أو العادات اليت يكتسبها 
 (2)«. اإلنسان باعتباره عضوا يف جمتمع 

ول مفهوم الثقافة واليت ميكن إمجاهلا عموما يف مضمون واحد وهو أن الثقافة وهناك العديد من التعاريف ح  
تشري إىل " ذلك النسيج الكلي املتمثل يف األفكار واالجتاهات والعادات ومنظومة القيم وطريقة التفكري والعمل وأساليب 

، يتضمنه من مسكن ومشرب ومأكل اإلدارة وآداب السلوك اليت حتكم مجاعة من األفراد وكذلك اللغة ومنط العيش وما
 (5) وعالقات تؤسس التواصل بني الفرد والفرد، وبني الفرد واجلماعة وبني الفرد وخالقه".

ولعله من أهم خصائص الثقافة أهنا خاصية اجتماعية مكتسبة مرتاكمة مركبة، ومتكاملة، منتشرة ومستمرة   
  الرتاث الثقايف ألي جمتمع من اجملتمعات. ومنتقلة من جيل إىل جيل آخر لتشكل يف هناية املطاف

 

 

                                                           

 )5( مالك بن نيب، مشكلة الثقافة، تر: عبد الصبور شاهني، دار الفكر، ط1، سوريا، 3791، ص 52.

 )1( حمـمد فوزي اجلرب، الثقافة العربية ثورة املعلومات: قراءة نقدية، القاهرة، مصر، 5002، ص 371.

 )1( املرجع نفسه، ص 32.

 )2( رحيمة شرقي، اهلوية الثقافية اجلزائرية وحتديات العوملة ،جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد 33، جوان 5031، ص 370.
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  ةالثقافي اتجمفهوم المنت ثانيا:

التعبري الثقايف  اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكاليف عند احلديث عن الصناعات الثقافية ج الثقايف ورد ذكر املنت       
 لدى يتبنييت النتاج واخلدمات الثقافية االالصناعات اليت تُنِتج وتوزع  " :1115اليت اعتمدهتا اليونسكو يف خريف عام 

 النظر يف صفتها أو أوجه استعماهلا أو غايتها احملددة، أهنا جتسد أو تنقل أشكاال للتعبري الثقايف 

بصرف النظر عن قيمتها التجارية.. النشر املطبعي واملوسيقي، اإلنتاج السينمائي والسمعي البصري واملتعدد الوسائط 
 ."(1) 

اف بالصناعات وكذلك يتزايد االعرت  ،ر حبرية تداول املنتجات الثقافية التقرير أن اتفاق )فلورنسه( أقوورد يف
الثقافية واإلبداعية باطراد على نطاق األمم املتحدة، ومن جانب عدد كبري من الوكاالت واهليئات من بينها مؤمتر وزراء 

( الذي أقر خطة عمل بشأن إسهام الصناعات الثقافية  1115ديسمرب  22-21االحتاد األفريقي، نريويب، كينيا، ) 
 .أفريقيايف تنمية 

 الوقت تكون املنتجات الثقافية حاملة للهوية والقيم والدالالت، ويفالصناعات الثقافية اليت وتسعى املنظمة إىل 
ناعات ثقافية مزوَّدة بوسائل ص نفسه عوامل تنمية اقتصادية واجتماعية. ويقتضي صون التنوع الثقايف وتعزيزه تشجيع قيام

 إثبات ذاهتا على املستويني احمللي والعاملي.

دة النامجة بكيفية مكنته من احتواء الظواهر اجلديتطور الثقافية  " مفهوم الصناعةذكر األستاذ علي قسايسية أن 
ت مسألة الصناعة وز دراساعن التوسع يف استعمال املستحدثات التكنولوجية يف شىت مناحي احلياة العامة، حيث جتا

لعرض الثقافية بكثري املقاربة األحادية التخصص اليت تنظر إىل املنتجات الثقافية نظرة سلعية بضائعية حتدد قيمتها قوانني ا
والطلب يف السوق، لتشمل خمتلف االنعكاسات على الفرد واجلماعة واجملتمع، وعلى االقتصاد والسياسة وأيضا وخاصة 

ة ستحدثات التكنولوجية على االتصال والثقافة، ويف مجيع األصعدة احمللية الوطنية واإلقليمية اجلهوية والعامليآثار هذه امل
ويرجع الفضل يف انتشار االستعمال الراهن هلذا املفهوم واملفاهيم اجملاورة له مثل دراسات املؤسسات الثقافية،  الكونية.

                                                           

، ص 3-2006)1( الصناعات الثقافية، ورقة مقدمة من طرف منظمة اليونيسكو ) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (، 
5، www.unesco.org/culture/industries. 
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ور أدورنو الثقافية إىل رواد مدرسة فرانكفورت بأملانيا الغربية، ويف مقدمتهم تيودوالثقافة اجلماهريية، والدراسات النقدية 
 (7) ."وماكس دوركهامير

رة هلا كسلعة أو بضاعة من النظ ،مع تطور مفهوم الصناعات الثقافيةىل املنتجات الثقافية تغريت مبعىن أن النظرة إ
 جملتمع علىأساسي يف عملية تفسري ردود أفعال األفراد يف ا ختضع لقوانني العرض والطلب يف السوق إىل عامل ومتغري

 .   الصعيد احمللي والوطين والعاملي

طابع الدميقراطي على ضفاء الإإذن املنتجات الثقافية تسهم يف آن واحد يف احلفاظ على حالة التنوع الثقايف يف 
 ىل إري شتاملنتجات الثقافية  .والثروةمصدر كبري من العمالة  الذي هوعلى االنتاج و  ،ىل الثقافةإالوصول 

فكار وهذا يعىن األقلها تن السلع االستهالكيةو  ،السلع االستهالكية واخلدمات الثقافية وأاملمتلكات الثقافية  :مفهومني
 (8)اعة. و مجأالوقت نفسه نشر اهلوية اجلماعية من شعب  يفبل  ،احلياة والقيم اليت يتوقف على املعلومات

هو اإلعالم الذي يعاجل األحداث والظواهر والتطورات احلاصلة يف احلياة الثقافية،  املتخصصالثقايف اإلعالم و 
ين ومهتم بالشأن الثقايف. يظهر اإلعالم الثقايف يف مرحلة معينة من تطور احلياة معإىل مجهور نوعي  أساساويتوجه 

ياة الثقافية اإلعالم الثقايف يعكس مستوى تطور، ونضج احل الثقافية، ويسعى ملواكبة هذه احلياة، والتفاعل معها، كما أن
  (9) ذاهتا.

هو رصد وعرض، وحتليل، ونقد االنتاج الثقايف بكل مكّوناته؛ ذاك أن  املتخصصمث إن جمال اإلعالم الثقايف 
علم، وإبداع، وإنشاء و املفهوم العلمي للثقافة واسع وعريض، إذ الثقافة تعين كل ما أضافه اإلنسان إىل الطبيعة من فكر، 

دة حمداليات ، يكاد يقصر الثقافة على فعوانتشارا استخدامايف كل مناحي احلياة اإلنسانية.. اخل. ولكن املفهوم األكثر 
 مثل الفكر، واألدب، والفن، واملسرح، والسينما، واملوسيقى.

                                                           

 /.http://alikspace.weebly.com)9( علي قسايسية، الصناعات الثقافية: من غوتنربغ إىل بيل غايت، 5030/02/32، 
 )2( Géraldine Pagniet, Industries de la culture et développement, le Courrier ACP-UE n° 194 

septembre-octobre 2002, p 42. 

)9( أديب خضور، اإلعالم الثقايف املتخصص: طبيعة العالقة بني اإلعالم والثقافة، جريدة األسبوع األديب، العدد 859، 

12/5/1113.  
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، ذلك أن ستمرمرابط وثيق، وتداخل ومن هنا فإن املنتوج الثقايف بكل صوره وأشكاله يتداخل مع اإلعالم يف ت
يسمح  ممافيدين منه ني واملستاملتلقهذا املنتوج يفرتض أن جيد الدعم من وسائل اإلعالم يف الرتويج له، وتوسيع دائرة 

 لكليهما لرتابط بنيتهما التحتية. متوازحبركية ثقافية إعالمية، وهنوض 

 اإلعالمية الجزائريةالمؤسسات  مكانة القسم الثقافي فيالمطلب الثاني: 

الثقافة  ة، حيث طرحتالنشأ، موضوع حديث يةإن موضوع مكانة القسم الثقايف يف القنوات اخلاصة اجلزائر   
ننا أة، إال لة بالغة األمهيمسأخاصة يف اآلونة األخرية مع تسييس الرساالت اإلعالمية، وهذا ما جعل اإلعالم الثقايف 

االهتمام باجملال  " إن ، وهذا ما أكده حممد حجاب يف قوله:بالقلة والنقصثقايف تتميز نالحظ أن الدراسات يف اجملال ال
 (21) ."الثقايف مفقود، وبالفعل أصبحت مكتباتنا اإلعالمية تنعدم فيها مثل هذه الدراسات

ئط لطرف عن الوساغض اوب" أنه لو نكتفي باحلديث عن الصحافة املكتوبة تب اجلزائري "بشري خلفيذكر الكا
اليت تُعطي  ة ماهية الصحفبدقشاملة للصحف اليومية، واألسبوعية كي حندد ح األخرى يف بالدنا، ونقوم بعملية مس

اقعيا ا ثقافيا أسبوعيا لذلك. و ملحققد خصصت  ا إذا كانت هناك صحف ماوعمأمهية للمنتوج الثقايف، من ناحية 
ضب لعمٍل عروفة ذات السحب املرتفع اليت إن اكتفت باخلرب املقتما املسيأصابع االهتام موجهة هلذه الصحافة املكتوبة 

زه كي فحيى اإلشارة السريعة اليت ال تشبع القارئ، وال تقنعه مبا يتعدثقايف، أو اإلشارة إلصدار حديث فإن األمر ال 
 (22) اء اإلصدار.نس القتيتحما جيعله يتوجه إىل التظاهرة الثقافية، أو مميتفاعل مع احلدث الثقايف، أو اإلصدار 

ة اليت قامت هبا ، فإننا نستند إىل الدراسيةاجلزائر املؤسسات الصحفية  الثقايف يف مكانة املنتوجن حندد أردنا أوإذا 
موعة من املواصفات خلصت إىل جم ، واليت "الركن الثقايف للصحف اليومية الثقافية": ـواملعنونة ب"سامية عواج" الباحثة 

 (21)تية: اآلنوجزها يف النقاط 

 

                                                           

)21( حممد منري حجاب، احملتوى الثقايف الرتبوي يف وسائل اإلعالم، حبوث جامعية يف اإلعالم، القاهرة، 2998، ص 221.
 

)33( بشري خلف، اإلعالم الثقايف.. يف الصحافة املكتوبة ،موقع ديوان العرب، 31 جوان 5030، متوفر على الرابط:
 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=23825 

)35( سامية عواج، الركن الثقايف يف الصحف اليومية الوطنية، دراسة حتليلية مقارنة، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري، كلية اآلداب والعلوم 

.321، ص 5002اإلنسانية واالجتماعية، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة باجي خمتار عنابة،   
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 مناط التحرير.أهناك نقص واضح يف االهتمام بالركن الثقايف، وال سيما يف فئات  -

إن االهتمام بالعناوين والصور كنمط تيبوغرايف غري موجود، فالعناوين ال تزال متتاز بالرتابة والروتني، وأغلب  -
 وغرافية مفقود غالبا. الصور املعروضة معظمها من األرشيف، وعليه فالوعي بالعناصر التيب

من أهم األشكال والقوالب الصحفية اليت تعتمد عليها الصفحة الثقافية يف الصحف اجلزائرية مها قالب اخلرب  -
 بالدرجة األوىل مث املقال بدرجة أقل.

 فإن الصحفي مصدر أساس يف مجع األخبار. ،ما عن املصادر الصحفية املعتمدةأ -

يف لصفحة الثقافية على الدور الثقايف الفين بدرجة كبرية، وأحيانا جند الدور الثقاركزت وظيفة املضمون يف ا -
 قل.أاالجتماعي بدرجة 

موسيقى، و  فيما خيص جماالت املواضيع الثقافية يف الصفحة الثقافية فنجدها حتتوي على مسرح، وسينما، -
 االهتمام األكرب كان على اجلانب الفين.ن هناك تفاوتا يف درجة أوأحيانا جند اجلانب األديب والفكري، إال 

 ن اللغة األدبية هي األكثر استعماال يف هذا الركن، وقليال ما جند لغة الثقافة الشعبية.أوجند  -

 

رد نقل الثقافة و هنا ال تقوم مبجأل األمهيةوحقيقة إن املسؤولية امللقاة على عاتق وسائل اإلعالم اجلماهريية بالغة 
سات داء دورها الثقايف بفعالية و كفاءة ال بد من إقدام املؤسأء حمتواها، و لكي يتحقق هلذه الوسائل نشرها، بل انتقا

اإلعالمية على صناعة سياسة إعالمية جديدة وخاصة يف شقها الثقايف حبيث تتكفل تلك السياسة بكل اجلوانب املادية 
 التجمد إن كيد الذاتية الثقافية وإن كان هذا ال يعينتأاحلاجة إىل شد أننا يف ألواملعنوية اليت هلا عالقة باإلعالم، وذلك 

االنفتاح على الثقافات  يأوالتجديد  األصالةصح التعبري واالنغالق يف إطار الرتاث القدمي وإمنا يتحقق من التفاعل بني 
مل على انتشار الثقافة الثقافية الع و الصفحةأدعما للتواصل و اإلثراء. ويف املقابل على القائمني بالركن الثقايف  األخرى

يف وفتح حوار ثقا سيولد إرثا ثقافيا مشرتك والذي بدوره يؤدي إىل تكامل االنتشارن هذا ألدوار أبكل ما حتمله من 
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ي يكون أنا احمللية ومعاملنا اخلاصة بثقافت ن يكون ذلك على حساب ثقافتناأدون  األخرىالثقافات  ثقايف مع باقي
 (23) .القيم واملبادئ احرتامعلى  مبين احرتام

 الجزائرية صورة المنتوج االعالمي الثقافي في القنوات الفضائيةالمطلب الثالث: 

علومات اليت املاألخبار و تقدم اصة اخل واتقنوالالقنوات العمومية نالحظه يف الساحة اإلعالمية اجلزائرية أن  ما
طريقة ة مستمرة اجلانب الثقايف الذي هو يعرب عن هوية الفرد القارئ بإال أهنا تتجاهل بصف ها للنقاش والتفاعل،حتطر 

وبأخرى، فهو املرآة العاكسة ملستوى تطور ونضج اجملتمع الذي ينتجه أو يعيش فيه، وكذلك يعكس القيمة األدبية 
 والفكرية.

إللغاء واملصادرة مهدد با اتالقنو  الثقافية يف العديد منوالربامج  األخبارأصبح اليوم اإلعالم الثقايف من خالل 
ة ، والنظرة اليت ينظر إىل األعمال الثقافيمن جهةاالشهار  عامل اعتماد القنوات اخلاصة علىدوما باحلذف، من خالل 

غمايت ااألول بر  :إذن اإلعالم الثقايف يعاين االقصاء من جانبني ،القنوات خاصة يف القنوات العامةمن قبل القائمني على 
جتماعي االف لرت ل، أما اجلانب الثاين من االقصاء هو من الذين يرون أن الثقافة جمرد جمال باملالتم سوى نفعي ال يه
وملاذا  ؟اخلاصة القسم الثقايف يف القنواتعن ومن املسؤول عن االستغناء  لكن ملاذا هذه النظرة إىل الثقافة؟له. ال ضرورة 

 .قائمون عليها جيهلوهنا؟ما دام ال ةالثقافي لمنتجاتل املشاهدنبحث عن 

ألمر ا اليت تتحدث عن الشأن الثقايف يغيب فيها طابع التخصص، القنوات اخلاصةإن أغلب وهناك أمر آخر 
عالم مفتوح إ الشيء الذي جيعلها ال تفرض نفسها يف ظلوتتفاوت فيها املهنية واالحرتافية الذي جيعل الرسالة مشوهة 

 .الواسع، باإلضافة إىل تضييق األعمال واملبادرات الثقافية يف مواسم معينة حيمل الكثري من اخليارات جلمهوره

 "البالد تي في": مساحة الخبر الثقافي في المنتوج االعالمي لقناة الثاني المبحث

 "البالد تي في"طاقة فنية لقناة بالمطلب األول: 

الطابق الرابع ديدوش مراد  51، يقع مقرها بـ  : قناة خاصة تابعة لشركة ايدكوم للنشر واإلشهارقناة البالد يت يف
حتت شعار فقي. أ 22152ظهرت بشكل رمسي عرب القمر الصناعي "نايلسات" وفق الرتدد ، اجلزائر العاصمة -

                                                           

)23( سامية عواج، الدور الثقايف للصحافة املكتوبة- منوذج مقرتح لركن ثقايف ناجح، جملة العلوم االجتماعية، العدد 111، 

.21، ص 29/21/1122  
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، ل أن تصبح عامةقب لتنضم  إىل املشهد اإلعالمي السمعي البصري اجلزائري، كقناة اخبارية، ""نافذتك على احلقيقة
 اءات اإلعالمية والتقنية اجلزائرية الشابة.تعول على الكف

، 22152القناة ، كما بث الرتدد اخلاص بالقناة على النايل سات  "ومّت اطالق القناة بشكل مبدئي  بـ"لوغو
إضافة للمشهد اإلعالمي السمعي البصري يف اجلزائر، وهي قناة تنقل واقع املواطنني وانشغاالهتم وكذا ها إطالق كانو 

 حداث الوطنية.تغطية األ

 
 1122مارس  – ( : توضح لوغو القناة2صورة رقم )

 األخبار والبرامج الثقافية المبرمجة المطلب الثاني:

لكن بفعل  ،1122انطلق العمل يف بث األخبار الثقافية مع انطالقة القناة يف أفريل  :األخبار الثقافية -2
ث األخبار ن بنية مت التخلي بعد مرور مدة ععدم القدرة يف التحكم باحلجم الساعي وإىل أسباب تق

سا  11ة على الساعة اواالكتفاء بتناول خرب ثقايف يبث يف األخبار الرئيسية للقن ،الثقافية بشكل يومي
 .والنصف مساء
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 ألخبار الثقافيةا

 يومي البث دورية

 أمحد غريب التقدمي 

 مساء 28على الساعة :  وقت البث 

 دقائق 21اىل  5من  البث  دةم

 العربية الفصحى اللغة 

 لألخبار الثقافية لقناة البالد يت يف( :  يوضح الورقة التقنية 2جدول رقم )

 :  البرامج الثقافية -1

فكان برنامج " نلتقي مع ... " أول برنامج ثقايف  ،برجمة برنامج ثقايف 1122يف ماي  اقرتحت ادارة القناة  
امج الثقافية مث تنوعت الرب  ،هتم الساحة الثقافية يف اجلزائر لتشاور واحلوار حول قضاياللقناة يعىن باستضافة شخصيات ل

 الرتفيهية فيما بعد كما يوضحه اجلدول اآليت:

 (:  يوضح الورقة التقنية للبرامج الثقافية لقناة البالد تي في1جدول رقم )

  

 

القالب الفين  التقدمي  الربنامج الثقايف
 للربنامج

 اللغة مدة البث  موعد البث دورية البث

 يةالفرنس/العربية د 11 29سا كل مجعة  أسبوعي ثقايف فكري أمحد غريب نلتقي مع ...

 العربية والدارجة د 11  12سا كل ثالثاء نصف شهري ثقايف سياحي صربينة مقران حكاية مكان

 ةوالدارج/عربيةال د 51  12ساكل مخيس  نصف شهري ثقايف نسائي أمساء بوطوش نساء اجلزائر
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 "البالد تي في"مكانة الخبر الثقافي في تجربة قناة المبحث الثالث: 

ىل غاية ديسمرب إ 1122كم جتربة الباحث من فيفري حب -إن النظر إىل القسم الثقايف لقناة البالد يت يف 
يف وتناوله يف بأمهية اخلرب الثقا متوقف على اخلط اإليديولوجي جلريدة البالد أوال، مث مدى االهتمام والوعي - 1122

كدت على أن القسم أيت ، الربامج الثقافية املبثة يف القناةاألخبار الرئيسية وختصيص األخبار الثقافية يوميا وعدد ال
 الثقايف يف القناة يتميز بـ :

و من النوع طروح هن احملتوى املألاالفتقاد إىل اإلحساس بالرسالة اإلعالمية الثقافية شكال ومضمونا، وهذا  -
 الذي ال يثري اجلدل، مبعىن ال يرفع من مستوى الذوق وال حيط منه.

 هناك فصل بني اخلطاب اإلعالمي الثقايف واخلطاب اإلعالمي السياسي. -

 .الرياضياالهتمام املتفاوت بالقسم الثقايف باملقارنة مع القسم السياسي و  -

 اكبري   اأخذ حيز يأن ذلك ال  إال ،ج الثقافية واهتماماهتم مبا يقدمالربامافية و رغم متابعة اجلمهور لألخبار الثق -
 من الشبكة الرباجمية للقناة .

ا، منوذج "البالد يت يف"ت اخلاصة ويف قناة ن اخلرب الثقايف يف القنواأومن خالل هذه النقاط نستطيع أن نؤكد على 
اجملال الثقايف النموذج اجلزائري يف القنوات اخلاصة يتطلب النهوض بأهنا ال زالت تفتقد لالهتمام هبذا اجملال، وعليه نقول 

 تراعي الذوق العام والربامج الثقافية اليت ،يف القنوات اخلاصة والوعي بضرورة وجود األخبار الثقافية بشكل دوري وثابت
رسل إذا أراد أن يتموقع فيها امليت ينبغي أن ويستقي جو اآلراء السائدة ال ،اجلمهور وهلا معرفة واسعة نوعا ما برغبات

 .يرسل رسالته

 :االقتراحات

 .مراقبتهو لتنظيم عمل هذه القنوات  ،البصري االسراع بتنصيب اهليئات اليت نص عليها قانون السمعي -

 .قية ضابطة للعمل املهيناجياد آليات ملشاركة الصحفيني يف وضع مواثيق وهيئات أخال -

 .املصادرومحاية هذه  ،إىل مصادر املعلوماتالقنوات من الوصول متكني الصحفيني العاملني ب -
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 القنوات الفضائية يفخاصة يف معايري التناول االعالمي للمواضيع الثقافية  ،االعتناء بتكوين الصحفيني العاملني -
 .اخلاصة والصحف االلكرتونية مستقبال

 .الثقايف هلذه القنوات اتجمل املنتضرورة احرتام املعايري املهنية والفنية يف ع -

 . اجات اجلمهور االعالمية الثقافيةمراعاة رغبات واحتي -

 .جلزائريةااحلرص على انسجام برامج القنوات الفضائية وحمتوياهتا مع البيئة االجتماعية والثقافية  -

 خاتمة: 

ة علمية فلسفية ة إىل معاجلإن االعالم الثقايف يف القنوات اخلاصة تنتظره عدة مسؤوليات من بينها أنه يف حاج
من تصميم اختصاص القسم الثقايف، والذي بدوره حيتاج إىل مسؤولية القائمني عليه ويتطلب منهم رفع مستويات 

ية الكفاءة املهنية واالحرتافية وااللتزام األخالقي إلحياء الفعل الثقايف املنتظر، وحقيقة أن اخلرب الثقايف يف القنوات الفضائ
تارخيا ثقافيا حيمل خصوصيات، واملثقف احلقيقي هو الذي حياول أن يصنع قيما ويكرس التقاليد ويكون نراه يصنع 

ضد الرداءة. ومنوذج املثقف الفاعل هو الذي يضيف العطاء ويكون مهزة الوصل وحلقة يف سلسلة هذه احللقة، واليت 
الستعداد للقرن قيمة اجملال الثقايف بكتاب عنوانه "ا هي آلية إنتاج الثقافة اليت ال تؤمن وال تولد العنف. ونستدل على

الواحد والعشرين" لصاحبه "بول كندي" الذي جعل قوة اليابان يف مثقفيها ويف سياستها الثقافية، ويف آليات إنتاجها 
عيمه تد يوما يف السنة، هذا الفعل الثقايف حنتاج إىل 111املعريف. حيث يذهب األطفال إىل املدارس لفرتة تصل إىل 

 ولفت االنتباه إليه يف القسم الثقايف لكل قناة إعالمية أو إخبارية.
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