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ملخص
موض ػ ػػوع التمػ ػ ػػث ت ةتموض ػ ػػف ة عػ ػ ػػدة لن ػ ػػوؿ معرتيػ ػ ػػة من ػ ػ ػػا علػ ػ ػ الػ ػ ػػنف
دراسػ ػػتنا مب ػ ػػت ٔتف ػ ػػوـ التمث ػ ػػج مػ ػػن الت ػ ػػور سوس ػ ػػيولوجي ػ ػ ػ

وعلػ ػ ػ االجتمػ ػ ػػاع وغػ ػ ػػَت ة

م ػ ػػن ػ ػ ؿ ال ػ ػ ػ عل ػ ػػن مهوناىػ ػ ػ ل ػ ػػد

الشػ ػ اب ة اػ ػػج االع ػ ػ ـ التلفزةػ ػػوم الػ ػػري عرت ػ ػ اصتم ػػف اجلزائػ ػػري مػ ػػن ػ ػ ؿ الو ػ ػػوؿ إذل املعلومػ ػػة بشػ ػػهج
خمتل ػػم عمػ ػػا عاةش ػ ػ مػ ػػف التلفزةػ ػػوف ااهػ ػػومي ومػ ػػرا مػ ػػن ػ ػ ؿ االنفتػ ػػاح االع مػ ػػي وبػ ػػروز ن ػ ػوات ا ػ ػػة
هت ػػت ب ػػالوا ف املع ػػاش ل ػػد االتػ ػراد ة اجلزائ ػػر ػػا أى ػػاح التعام ػػج مػ ػف املعلوم ػػة بش ػػهج أ ػػر وض ػػرورة ت ػ ػ دور
ناة الن ار ة إعادة انتاج اهليمنة دا ج النظاـ االجتماعي.
Abstract
The subject of representations is represented in several fields of knowledge in the
humanities and social sciences, in our research paper we focused on the
sociological perspective of representations and we specialize it in the young
category, trying to know its components under the influence of television media
on this ategory , especially what algerian society has known of social, economic,
political and even social transformations which led to the opening of the media
and the emergence of new media, and the prominence of special channels treating
topics in another way, through its interest in the daily living of the citizen, this is
what made it more follow-up, including Al-Nahar channel, which we specified it
as a model for study, and the need to understand the role of Al-Nahar in reproduction of hegemony within the system Social.
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االشكالية:
مرت اصتمعات العربية ٔترالج ٖتوالت علن مستو خم تلم األنساؽ االجتماعية واال ت ادةة والسياسية ا ة
بعد تًتة الت رر من االستعمار لي دأ العمج علن ىأسي م ادئ الدولة و التخطيط ملشروع جمتمف الري إذل لد
اآلف ةعد مشوما ودل ةطرح بالشهج ال ئق وبناةا منا ومناؾ بُت التأسي ل و بُت أدجلت خلدمة السلطة
السياسية و دمة أمداؼ النظاـ السياسي باستعماؿ آليات ةراما كفيلة بالًتوةج ألتهار و عنيدى كما مو
اااؿ ة جمتمعات املغرب العريب ا ة اصتمف اجلزائري الري عرتت مساراى التارسنية بروز ٖتوالت علن املستو
السياسي منر االستن ؿ إذل غاةة املرللة ال وىفلينية هلا اـ بوضف إ لات ة مجيف النطاعات ااهومية
من ا ما مرر علن الشعب ة شهج استفتاء ومن ا ما مر علن الربملاف ة إلد دوراى املنعندة ومن بين ا مشروع
جماؿ السمعي ال ري ل ستثمار اخلاص ومنح تر ة التداوؿ و التعامج مف املعلومة ْترةة ىامة.
ميمنة ج ة الت رةر ال وطٍت علن مجيف النطاعات من منطلق الشرعية الثورةة واستعملت اإلع ـ لتدعي
أمداؼ ىنمية وبناء الدولة الوطنية  -منر االستن ؿ ومي ىسيطر علن ال مسعي ال ري (التلفزةوف) بالرغ من
االنفتاح املس ق الري ش دى ال اتة املهتوبة تند عرؼ النناش دا ج السلطة ة بداةة اا وار لوؿ امهانية
تتح اصاؿ لل فيُت ورجاؿ األعماؿ بإنشاء مؤسسة مسعية ب رةة ٗتوتا من االنزال ات اليت شنهن أف ٖتدث وأف
اصتمف اجلزائري لي جامزا ملثج مرا الت وؿ الري ةن غي ل الت يئة ة ذمنية لي املشامد تنط بج بنس ة ك َتة
ملالك املؤسسة اإلع مية وكيفية ىع امل مف ننج األوضاع اصتمعية كما د ىناوؿ ال ال أمحد ّتاوي املوضوع
ةنول أف مناؾ طر ا النفتاح التلفزةوف وال ضرر من إنشاء نوات وطنية جدةدة منفت ة جزئيا علن املستثمرةن
اخلواص(رمضاف بلعمري .)77 :2012/2011
لهن نتيجة للت والت اليت لدثت ة اصتمعات اصاورة مثج ىون ولي يا ووضف السلطة اليت أ ت عاجزة
عن الت ه باملعلومة ا جعج أ اب النرار و خن ة السلطة السياسية ةفهروف بشهج سرةف ة اإلع ف عن
تتح جماؿ السمعي ال ري الستثمار اخلواص باإلضاتة إذل العمج علن ٖتنيق اإلش اع املعلومايت لوؿ ما زن ج
دا ج الوطن و ارج و اولة لفت انت ا املشامد علن الننوات األجن ية اليت ٘تلك اةدةولوجيت ا اخلا ة ة ب
املعلومة ا جعج السلطة ىتسابق مف الزمن ة اولة من ا اللتواء و لب كج الظروؼ والعوامج ل اا ا.
سن اوؿ التطرؽ اذل املرالج اليت مر هبا إ ح طاع السمعي ال ري ة اجلزائر لي وجدنا ىنسي
مرللي شامج لألستاذ مد شطاح ة منال املعنوف ب "السمعي ال ري ة التشرةف اإلع مي اجلزائري  -راءة

ة النوانُت و املشارةف  "-لي ٘تثلت املرللة األوذل ْت رما ة الفًتة التارسنية من  1962اذل  1965واليت
٘تيزت بننج اخلربة الفرنسية ة جماؿ اإلع ـ و اإلدارة اذل الدولة اجلزائرةة املستنلة لضماف ٖتوؿ ة امللهية لتأيت
الفًتة الثانية من  1965اذل غاةة  1976مت هلا إلغاء النانوف التنظيمي لإلع ـ ال ادر من طرؼ السلطات
الفرنسية وىعوةض ٔتراسي جدةدة من إ دار السلطات اجلزائرةة ليتمخ
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ؿ مر الفًتة ن لظ اوالت للخروج من اهليمنة وبناةا االستعمار الفرنسي و اولة ىأسي واعد انونية
ا ة م درما السلطة اجلزائرةة تاستمر العمج علن ذلك من  1976اذل غاةة  1990اىسمت مر املرللة
بالسيطرة السياسية علن النطاع أي ميمنة لزب ج ة الت رةر الوطٍت علن ىسيَت اإلع ـ وىوجي خلدمة ال احل
العاـ والًتوةج للمشارةف التنموةة ااهومية.
در ة تًتة  1990دستور جدةد أ ر ْترةة التع َت و ااق ة إنشاء مجعيات و ألزاب سياسية و
ااق كرلك ة إ دار عناوةن ال م امل هتوبة لهن التلفزةوف اج رمُت التهار الدولة و ٖتت و اةت ا
ومرا ت ا م اشرة بالرغ من دور مشروعُت ٘ت يدةُت ؿ مرللة  1998و  2002لهن دوف ىندمي رؤةة
واض ة و رزنة للمشروع باإلضاتة اذل أف اجلزائر و ؿ اي ٖتوؿ وىغَت ٘تر ب ال زن ج إال ٔتواتنة سياسية
وأمنية ؿ النناش بُت املتخوؼ (السلطة) من مرللة االنفتاح واملتفائج (ال فيُت)  .ليعلن رئي ااهومة
األس ق "أمحد أوزنِت" ؿ اتتتاح الدورة الربملانية  2011أف السلطة ٖتضر لسن انوف ةسمح للخواص بامت ؾ
مؤسسات مسعية ب رةة أي امت ؾ ناة ىلفزةونية.
ؿ مر الفًتة التم يدةة أنشئت نوات ىلفزةونية من بين ا الشروؽ و الن ار امتداد للعمج ال في
(اجلرةدة) كما رنب التنوة أف ناة الن ار كمتغَت م ة دراستنا بداةاهتا األوذل ة ال كانت من ارج اجلزائر
وبعد مرور تًتة طوةلة مت ىندمي طلب االعتماد لسلطة ض ط السمعي ال ري باعت ارما ميئة مستنلة أنشئت
ٔتوجب النانوف العضوي ر ( 05- 12سلطة الض ط السمعي ال ري  :2017مو ف الهًتوم) هتدؼ اذل
ىنظي طاع السمعي ال ري ٗتضف لنانوف اجلزائري و ةت من ا االعتماد وتق دتًت الشروط املعموؿ ب .
أطلق جمموعة من ال فيُت اجلزائرةُت ناة تضائية جدةدة مسيت ب"الن ار" برئاسة ال في أني
رمحام ةوـ األربعاء  29تيفري  2012ى من ارج أرض الوطن هتت بنضاةا اصتمف اجلزائري ت ي ناة
مستنلة وىعمج ارج اإلطار ااهومي ٖت لت علن االعتماد سنة ( 2014أني رمحام  :2017مو ف
الهًتوم) لي عمدت ناة الن ار علن ب برامج خمتلفة لوؿ الوا ف املعاش للمجتمف اجلزائري و ؿ عملنا
سن اوؿ التعرؼ وت ٘تث ت الش اب هلر الربامج والتعامج مف مف وـ التمثج من مطلق عل االجتماع لي
ةعترب "بيَت بوردةو" ( (Bourdieu.Pierreالتم ث ت االجتماعية أمبا م اغة من ج األتراد إلعطاء معٌت
للوا ف االجتماعي.
اولتنا إل اـ اجلانب النانوم ل ناء اإلع ـ ة اجلزائر نعترب مد ج م لتفسَت انتناؿ من وضعية
اإلع ـ ااهومي اذل وضعية اإلع ـ اخلاص وىأثَت مرا األ َت علن املتلني الري حناوؿ ت ٘تث ى النإتة عن
٘تو ع ة الوضعية اجلدةدة ولف الظروؼ اليت أنشأت ة ضم ا ناة الن ار اليت بدوف شك ستمن نا الهثَت
من التفسَتات لوؿ ى ورات املشامد لرباجم ا ومضامين ا.
من بُت الدراسات اليت امتمت بوا ف اإلع ـ التلفزةوم اخلاص ة اجلزائر وىأثَت علن الش اب جند دراسة
إشناف تواؿ املعنونة ب  :ع ة الننوات الفضائية اجلزائرةة اخلا ة بوا ف الش اب اجلزائري (دراسة ميدانية علن
عينة من طل ة جامعة مولود معمري ىيزي وزو) لي امتمت الدراسة ٔتد عه نوات الفضائية اجلزائرةة
اخلا ة لوا ف الش اب اجلزائري سواء كاف الوا ف اجتماعي أو سياسي ا ت ادي وثناة ومرا ة اج الت والت
خمرب الدراسات االجتماعية والنفسية واألنثروبولوجية

املركز اجلامعي غليزاف ( اجلزائر )

277

مجلة الرواق

مجلد  40عدد  ( 40جوان) ( ) 8402

اليت مر هبا طاع السمعي ال ري الري عرؼ انفتالا ة امت ؾ ناة تضائية و د مت استخداـ ىننية االستمارة
امليدام الري و ج اذل أف :
ة ال
أف الننوات اخلا ة جربت امتماـ الش اب اجلزائري.مناؾ ا ت ؼ ة التعامج مف املعلومة منارنة باإلع ـ ااهومي.امتماـ الننوات بعرض مشاكج الش اب.برغ من االشًتاؾ امل بُت دراستنا والدراسة اليت اعتربناما دراسة سابنة إال أننا نشيد باال ت ؼ ة الًتكيز
علن س ب عينة من الننوات اخلا ة ة اجلزائر ة ْتثنا والري ٘تثج ة ناة الن ار كما أننا منا بإدراج مف وـ
كون عملية نفسية اجتماعية ى در من الفاعج االجتماعي لوؿ جزء من وا ف
التمث ت ة لب ال
املعاش اف عرض ما ىندـ ةلزمنا بتوضي من ؿ طرح جمموعة من التساؤالت كااليت :ما مي ٘تث ت الش اب
لربامج ناة الن ار ؟؟ وكيم ة نظر الشاب اجلزائري اذل الوا ف املعاش من ؿ االعتماد علن ناة الن ار (إع ـ
اص) كمتغَت جدةد ة جمتمع ؟
تحديدات منهجية:
ىعد اخلطوات املن جية م مة ة أي ْت علمي باالعتماد علن ىننيات ومن ج هبدؼ راءة الوا ف
املعاش ضمن إطار االجتماعي و اولة ىفسَت سوسيولوجيا لي مت استخداـ املن ج لو في ملعاجلة موضوع
الدراسة باعت ار "طرةنة من طرؽ الت ليج و التفسَت بشهج علمي منظ " (عمار بولوش وآ روف :2001
 )99كما اعتمدنا علن ىننية املنابلة للتعرؼ علن ٘تث ت األتراد لوؿ برامج ناة الن ار إشنانا منا أف
االستمارة غَت جمدةة بشهج ك َت للتعرؼ علن مؤشر التمث ت ت و عملية عنلية نفسية و ى ور كج ترد لوؿ
موضوع معُت أما املنابلة ىضعنا وج ا لوج مف امل وثُت وىعطي أرزنية أكثر باإلضاتة اذل ىفسَت وىوجي
األسئلة من طرؼ ال ال تند عرت ا مورة أجنرس" بأمبا أداة ْت م اشرة ىستخدـ ة مسائلة األشخاص
راوي وآ روف  )197 :2006وكما جرت العادة ة ال وث
امل وثُت بهيفية منعزلة" (أبو زةد
االجتماعية امليدانية عملية ا تيار العينة ضروري لي ىعاملنا مف عينة دة مهونة من  15م وث ةتابعوف
برامج ناة الن ار من جمتمف لي ٔتدةنة سيق كإطار ميدام جرت تي الدراسة.
اهلدؼ من إجراء الدراسة امليدانية باستخداـ املنابلة مو الو وؿ اذل ٘تث ت األتراد اليت ىشامد ناة الن ار لي
ألننا حناوؿ ىفسَت ٘تث ت لوؿ املشامدة التلفزةونية .
العينة اليت ىعاملنا مع ا ة ْتثنا واليت بلغت  15م وث من ا  11ذكور و 04إناث ة مرللة الش اب
علما أف مف وـ الش اب الري عملنا علي كما جاء ة ىع َت "بيَت بوردةو" أن ال شنهن ل ر مرللة الش اب
بفًتات عمرةة (من – اذل) لي سنتلم أتراد العينة ة ىركي ت العمرةة من  19سنة اذل  40سنة و ٔتستوةات
دراسية مت اةنة من  07مستو جامعي  03مستو ثانوي  05مستو متوسط.
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التأكيد علن انط ة ْتثية ضرورةة مي مشامدة برامج ناة الن ار تند ٖت لنا علن  12ترد من العينة
ةتابعوف ب ورة ةومية (دائما) و با ي امل وثُت ةتابعومبا بنمط متنطف (أليانا) ونأ ر إجابات م وثُت علن
ا ت ت ا (أنثن  24-سنة -جامعية -ماكثة ب ال يت) ٕتيب "نتفرج كي نهمج وااي" و ة اجابة أ ر (ذكر -
28سنة -ثانوي -عامج) رنيب "داشنا كي نروح للدار نشعج التلفزةوف ندةر ناة الن ار ىعطيٍت اع واش را ة
الن ار" ن لظ أف أغلب اإلجابات مولدة عند امل وثُت و ة اجابة أ ر (ذكر  38-سنة -جامعي -عامج)
"نتفرج ا ك ج ةوـ و وة رل نرولل ا الزـ ةهوف تي ا ىلفزةوف وةدةرو ناة الن ار" لي ٘تثج إجابات أتراد
العينة أدناط مشامدة برامج ناة الن ار وةأيت دنط املشامدة ب ورة متنطعة ة اجابة م وث (27سنة -جامعي-
طالب) "نتفرج كي ةهوف عندي الفيد وال معندةش كونهسيوف" أي اف املشامد ةلجأ ملمارسة مشامدة ناة
الن ار ْته و ت الفراغ الري شنر ب أو انعداـ األنًتنيت لي ىشَت أغلب الدراسات اذل استخدامات الش اب
ملوا ف التوا ج االجتماعي.
انفتاح اعالمي ...أم مسايرة لألوضاع:
االنفتاح اإلع مي الري عاةش اصتمف اجلزائري ؿ مرللة من مرالج اإل لات ٘تخ عن تتح
مؤسسات مسعية ب رةة ىننج املعلومة وىعاجل ا و مثاؿ عن ذلك ناة الن ار اليت عرتت بث ا األوؿ سنة 2012
من منرما الرئيسي بالعا مة األردنية عماف هتت بنضاةا الشأف العاـ ة جماالت خمتلفة (السياسية واال ت ادةة
واالجتماعية) باجلزائر اذل غاةة أترةج ٔ" 2013تن ا االعتماد من طرؼ سلطة ض ط السمعي ال ري ومدة
الًت يص سنة والدة ابلة للتجدةد" وإعادة منح أو رت ٘تدةد الر ة من ليات رئي سلطة الض ط
الري عُت م اشرة من طرؼ رئي اجلم ورةة.
٘تثج مر املرللة ة نظر السلطة السياسية و ناع النرار ٘تثج مرللة ىعددةة إع مية ىهرس م دأ اارةة
و وؿ االستثمار ة اصاؿ اإلع مي ومرا ما جاء ة "املادة  02من النانوف العضوي ر  12.05املؤرخ ة
ؿ ما ىندـ مناؾ سؤاؿ م رنب طرل ومو مج ما
 18فر  1433املواتق ؿ  12ةناةر " 2012
نعيش مو لنا انفتاح اع مي أـ جمرد آل ية ملساةرة الوضف أو الوا ف؟ أـ مو نوع من ااراؾ إلبناء النظاـ
السياسي ة مأمن عما لدث ة لي يا وىون ؟ لي جاء ة مناؿ لل ال ع د الوماب بو نوتة بعنواف مج
التلفزةوف احمللي مهاف علن جمرة ىلفزةونات العربية ؟ أف الرئي األس ق للمجل األعلن للسمعي ال ري
الفرن سي "مرة بورج" أف ال لداف اليت ىتأ ر ة ٖتنيق انفتاح ٔتجاؿ طاع السمعي ال ري انفتاح منظ
ومننن ستجد نفس ا ال الة ة مواج ة انفتاح توضوي مفروض لن ىهوف ادرة علن الت ه تي ومرا ت .
من امل لظ أف النظاـ اجلزائري ؿ مرالج م مة ة ىارةخ اجلزائر دل ةن ج ٔتنح الت رؼ وااق ة أي
جماؿ إال بعد لسابات د ينة مثج ما لدث مف التعددةة السياسية اليت تت ا النظاـ أماـ الناشطُت السياسيُت
لهن دائما ٖتت املرا ة والر ابة ٔتختلم أنواع ا وكج من شنشي ارج طة النظاـ ةتعرض للت ميش وإبعاد عن
اصاؿ الري ةشتغج ب لي مت إة اـ اصتمف ٔت دأ اارةة و التعدد واال ت ؼ ة الرأي شهليا ة العمج
السياسي.
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ةلعب اإلع ـ اآلف دور م وتعاؿ ة نف الو ت دا ج اصتمف باعت ار ألد ركائز السلطة والنخب
السياسية لتمرةر أتهارما وأةدةولوجيت ا من ؿ الربامج اليت ىعرض ونوع احملتو املوج اذل اجلمامَت لت نيق
إش اع رغ اى لوؿ ما زندث ة اصتمف احمللي أي الوا ف املعاش مث ما زندث ٔتال لة بروابط التارسنية أي من
ةشًتؾ مع ة الدةن واهلوةة ...اخل لت أيت اولة إلش اع تضول ٔتا زندث ة العادل لتت نق رؤةة ماكلوماف اليت
ىفيد أف العادل ٖتوؿ لن رةة كونية غَتة بفضج وسائج االى اؿ اجلمامَتي.
ما مت اادة عن مو ال غاةة واهلدؼ من مشامدة برامج ناة ىلفزةونية مثج ناة الن ار لن ج علن
معطيات ميدانية ىظ ر ة اجابة امل وثُت (ذكر  20-سنة -مستو جامعي) رنيب "نشوؼ أ ار اجلزائر
ونعرؼ مشاكج الشعب " وة اجابة أ ر (ذكر  28-سنة  -مستو جامعي) رنيب "ن غي نعرؼ األوضاع
االجتماعية و السياسية ىاع ال د" ن لظ أف إجابات أتراد العينة ركزت علن كلمة األ ار اليت هلا دور م
ة ااياة االجتم اعية ولد املتلني" ت ي األساس الري ة ٌت علي ألهام وى وراهت لوؿ العادل الري
ةعيشوف تي لتتشهج نوع من املعرتة و ىعمج أةضا علن ىدعي درة األتراد علن املشاركة" (ع د الفتاح ع د
النيب  )33- 32 :1989ةن د باملشاركة مي التفاعج مف العرض وكرلك مشاركة انشغاالت األتراد لي
ةشعر الفرد بأف الوضف الري ةعيش و مجيف مشاكل مي من عمق اصتمف وة مجيف أ حنائ ا ةعطي نوع من
الرضا ٓت وص ما شنر ب ة وا ع .
لي وجدنا أف إجابات امل وثُت ىعرب عن ذلك مث (ذكر  26-سنة -مستو ثانوي) رنيب "نت ف
مرةك رل ةدةرو تي ا مشاكج الشعب املغ وف كيفنا ة ل ة مسوما رةح جدا" درجة ىأثَت ناة الن ار علن
املتلني مي بالدرجة األوذل من ؿ امتمام ا بانشغاالت الفرد ة اصتمف العميق من اجلزائر ولند اللظنا
اغًتاب وإذناؿ لط نة اجتماعية ة املنظومة االجتماعية واليت وجدت ناة الن ار متنفسا هلا تتمث ت الش اب
للربامج التلفزةونية املعروضة ة ناة الن ار ىعرب كما و ف ا دوركامي عن " الطرةنة اليت ةفهر هبا اصتمف ة ٕتربت
اخلا ة" ( )Alessandro Bergamaschi,2011 :96أي كيفية ى ور الفرد ملعطيات وا ع املعاش.
العدةد من الدراسات السوسيو إع مية هتت بدراسة احملتو ومضموف الربامج اإلع مية تند وجدنا أف
أتراد العينة ةنظروف اذل أف ناة الن ار ىعرب عن انشغاالت اجلمامَت ومناؾ اجنراب للنناة نتيجة نوعية براجم ا
وندع تهرة السابنة أف برامج ناة الن ار هتدؼ اذل عملية إتراغ نفسي لهج الضغوط اليت ةعيش ا األتراد نتيجة
أ ساليب اهليمنة و النيود واالغًتاب النإتة عن ارسات السلطة السياسية ةتضح ذلك ة اجابة م وث (ذكر -
 40سنة  -مستو ثانوي -عامج) رنيب "علن لساب منشوتو ةدةرو شهاةن وةعاونو الناس" وة اجابة أ ر
(أنثن  33 -سنة -مستو جامعي -عاملة) ٕتيب " ناة الن ار ىو ج طل ات الشعب ت ي ناة دماىية ىو ج
رسالة الشعب رل را سا ُت تي " ة اولة إلش اع رغ اى الفضولية وٖتنيق ما ةسمن بالوايفة اإلع مية اليت
ىتمثج ة مشامدة األن اء والربامج اليت ىوضح وىفسر ل الو ائف (الدسو ي ع د ابرامي  )120 :2004تهلما
عربت الربنامج عن مشاكج املشامد كلما ىعاطم أكثر مف احملتو وىأثر بالربنامج و النناة.
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اهلدؼ ال اطن املنشود من ناعة برامج إع مية بشهج معُت مو اولة ىعمي لالة االغًتاب وجعج الفرد
ةتن ل كأن لالة ط يعية لي عرب بوردةو عن ميمنة التلفزةوف علن جممج أنشطة اإلنتاج الثناة والربامج الزائف ة
اليت هتدؼ لنشر الوعي الزائم للجمامَت ة كتاب التلفزةوف واليات الت عب بالعنوؿ « sur la
» .télévision suivi de l’emprise du journalisme
قناة النهار وقضايا الرأي العام ...التموضع في المجال العام
منر أف ررت الدوؿ الليربالية رس م مح النظاـ العاملي اجلدةد ارىهزت علن رأس ماؿ ثناة واجتماعي
٘تثج ة املعلومة كآلية من آليات السيطرة واهليمنة علن اآل ر من منطلق ىط يق اعدة من شنلك املعلومة مو الري
ةسيطر ا ة ة اج الت والت اليت عرتت ا وسائج االى اؿ اجلمامَتي واليت ال زالت رغ مناتست ا من ج
موا ف التوا ج ا الجتماعي ت ي موجودة بتأثَتما ودورما كالتلفزةوف الري رنمف بُت ال وت وال ورة و النص
املهتوب ة معاجلة خمتلم املواضيف االجتماعية واال ت ادةة والثناتية ومن بُت النضاةا اليت ىابع ا أتراد العينة ومت
ذكرما ضية "ىيننتورةن" اليت وألوؿ مرة ىننج ناة الن ار اليت ٘تثج مؤسسة مسعية ب رةة ا ة مثج مرا النوع من
املواضيف املتعلق باجلانب اال ت ادي واألمٍت.
إجابات امل وثُت علن األسئلة اخلا ة بت نيق إش اع معلومايت لوؿ النضاةا اليت ىشهج رأةا عاما
تعلن ا ت ؼ اإلجابات رنيب م وث (ذكر  24-سنة -جامعي) "وض تلي ناة الن ار ضية ىيننتورةن وأملت
ّتميف أبعاد اادث مرا ما دل جند ة نوات أ ر " نشَت منا اذل أن كلما واج ت اجلمامَت غموضا لوؿ
ضية هتم كلما ىوج اجلمامَت اذل وسائج اإلع ـ لتفسَت ذلك الغموض و اولة ت ما زندث ة اصتمف
وة اجابة أ ر (ذكر  25-سنة  -مستو ثانوي -ع امج) رنيب "أوؿ مرة نعرؼ أف منطنة ىيننتورةن تي ا أم
مركز ة اال ت اد الوطٍت أنا مهنتش نعرؼ مري معلومة ب ح مبار وض تلي املوضوع" ة خمياؿ اجلمامَت
اجلزائرةة أف ناة الن ار ىننج املعلومة بهج م دا ية و بسرعة ٔ-تا ةسمن ة جماؿ اإلع ـ واالى اؿ ك نج
معرة ٖتنيق الس ق ال في  -علن عه التلفزةوف العمومي الري كاف ةضيق من ب املعلومة ة مثج مر
النضاةا بالرغ من أف النظاـ رس إطار من أةن ى دأ اارةة و أةن ىنت ي.
اعتمدت ناة الن ار ؿ معاجلت ا ملوضوع و ضية "ىيننتورةن" علن اخلطاب العاطفي املتش ف
بشعارات الوطنية وأولوةة اجلانب األمٍت الري ة دد اصتمف كهج ومرا لتغطية وىربةر الوضف االجتماعي نتيجة
ارسات السياسية اليت اٗتر الفرد مو فا واض ا من ا ومو تنداف الثنة ة األلزاب ااهومية أو املعارضة ا
ةعٍت أف طاب ناة الن ار مو نفس طاب الرمسي لرلك ننوؿ أننا دنلك إع ـ اص من نوع اص ة
ارساى اإلع مية إع ـ موازي ة ارست مف اإلع ـ ااهومي ت و شهج آ ر من السيطرة واهليمنة علن
املنظومة االجتماعية وندع الطرح ٔتا ىناول "نعوـ ىشومسهي" من ؿ ىطوةف وى نيف اإلمجاع ٔتعٍت جعج
الرأي العاـ ةواتق علن أمور ال ةرغ ا با ألساس عن طرةق استعماؿ وسائج دعائية (أميمة ع د اللطيم
.)09 :2003
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٘تلك وسائج اإلع ـ لفية اةدةولوجية ىعمج علن نشرما من ؿ ال ناعة الثناتية اليت ىعمج علن
ٖتنيق نس ة مشاركة ولت نيق وجود ة أولوةات املشامد اجلزائري مستعملتا إسًتاىيجية من ا الًتكيز علن ى ناوؿ
وإة اؿ املعلومة بلغة عربية بسيطة وعلن اللغة العامية (الدارجة) وةتضح ما ننول ة اجابة الد امل وثُت
(ذكر  26-سنة -مستو متوسط) "ىعج ٍت ناة الن ار عندم لغة بسيطة ةندر أي إنساف ةف م ا لىت رل
مشي اري وةزةدو ةدةرو تيدةو وةعطوؾ الدليج" ن لظ ة ىع َت امل وث عاملُت ةساعدان علن ت والتأثر
بربامج ناة الن ار األوؿ املتمثج ة اللغة اليت ىتعمد النناة باعت ارما ااامج األساسي للمعلومة وىضمن رجف
د معُت.
العامج الثام ةتمثج ة الرة ورىاج الري عرب عن "بالفيدةو وةعطوؾ الدليج " كج ناة ىلفزةونية ىستعمج
الرة ورىاج كعامج أساسي ة التعامج مف املعلومة والًتوةج هلا ْتي ةوضف املشامد و اخلرب وج ا لوج لي
أف مناؾ ضرورة داللية بُت ال ورة والهلمة .وة اجابة م وث أ ر (أنثن  22-سنة -مستو جامعي) ٕتيب
"ة دروا بلغة الشعب رل ةف م ا بلخم" اللغة كمعطن سوسيولوجي ة اص تمف دائما ما ٖتتفظ ٓت و يت ا
لهن نشَت اذل أف التهار ىداوؿ اللغة العربية ة النناة ال ةعرب بشهج ىاـ عن مهونات االنثروبولوجية
والسوسيولوجية للمجتمف ْته التعدد اهلوةايت الري ةتهوف من اصتمف اجلزائري باإلضاتة اذل ذلك ٘تارس
النناة الًتكيز علن انشغاالت اجلم امَت بإعطائ ا أذنية بالغة ا ة أ ار احمللية (ال لدةة الوالئية) ةظ ر ذلك ة
اجابة امل وثُت (ذكر  29-سنة -مستو ثانوي) رنيب " ناة ملي ة لننا من ا باف مهاش رل كاف ةسمف بينا
ب ح مي و لتنا ذنومنا" ةنظر اذل النناة علن أمبا وسيط بُت مطالب االجتماعية للفرد والدولة.
اادة عن الرأي العاـ ة ضية "ىيننتورةن" أو عن كلمة وسيط اليت ٖتيلنا اذل ألد مهونات وشروط ياـ جماؿ
عاـ عن م وتق الت ور اهلابرماسي وضرورة إسناط املف وـ لت نيق ت ٖتوالت اصتمف اجلزائري تمن ؿ
ما س ق ىناول ننوؿ أف اصاؿ العاـ وع ت باإلع ـ مي ع ة ىروة و اوالت السيطرة علي وىوجي
ألمداؼ النظاـ وإتراغ من توا النندي باالعتماد علن وسائج اإلع ـ للتضليج و إج اض مشروع ياـ جماؿ
عاـ عن م وىعوةض ٔتجاؿ عاـ منمط مت ه تي .
تمثالت الجماهير لإلعالم الحكومي واإلعالم الخاص  ....هل هناك إضافة ؟
لطاملا ةعرؼ النظاـ السياسي ة اجلزائر كيفية إعادة إنتاج ذاى بآليات خمتلفة وكيفية التعامج مف مسألة
ؿ التعامج مف
التعددةة ة أي طاع مثج ما لدث ة جماؿ اإلع ـ لرلك ارىأةنا أف نن سؤاؿ م
امليدام
امل وثُت متضمن للفرؽ بُت التلفزةوف ااهومي و التلفزةوف اخل اص " ناة الن ار" لي أسفر ال
أف أغلب أتراد العينة ةفضلوف ناة الن ار علن النناة األرضية مربرةن ذلك أف برامج ناة الن ار ىعرب عن
مشاغل وىعاجل وا ع املعاش وةتضح ة اجابة امل وثُت (ذكر 30-سنة -مستو جامعي) رنيب "ىاع
االرضية ميتهلموش لوؿ انشغاال ت املواطن ب ح الن ار هتدر وىو ج مشاكج الشعب للمسئولُت" لفية
عمج النناة ااهومي "األرضية" سواء الهامنة أو الظامرة ىعرب عن اةدةولوجية النظاـ مداـ مو من ةسيطر وشنلك
النناة.
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٘تثج املتلني أف ناة الن ار التلفزةونية ذات طابف اص ةعٍت ال ىعرب عن ملهية لهومية ة لُت أننا نعتربما ة
ْتثنا آلية من آليات النظاـ لل فاظ بناء واستمرارةت وة اجابة أ ر (ذكر 26-سنة -مستو ثانوي) رنيب
"الن ار تور علن األرضية ى ُت كلشي وأ ر ىاع الدولة راؾ عارؼ ةدر و" ة ى ور اجلمامَت أف ناة الن ار
ىتمتف باارةة التامة واألرضية ملك الدولة ٖتاوؿ إعطاء ورة ارنابية عن الوا ف و الوضف االجتماعي كما أف
خمياؿ االجتماعي للفرد اجلزائري زن ر كج ما ل ع ة بالتمرد وتضح أعماؿ املسئولُت والسلطة ةر تي ا نوع
من االنتناـ والتع َت عن مه وىاى وأتهار دا ج اصاؿ العاـ التلفزةوم.
خاتمة:
اللظنا ة إ جابات امل وثُت نوعا من األرزنية لوجود ناة الن ار اليت ىعرب عن الط نة امل مشة من اصتمف كما أف
اللغة املستعملة ة التع َت عن التمثج ةأيت " من لنينة أف رموز االى اؿ مستعارة من اخللفية الثناتية املشًتكة
لسياؽ معُت) .(Alessandro Bergamaschi,2011 :96كما أننا نشَت اذل أف النناة استطاعت
ٖتوةج امتماـ املشامد اجلزائري من الننوات العربية اذل ل ر ٔتشامدة الننوات اخلا ة من ا ناة الن ار التلفزةونية
ومرا ة لد ذاى ٖتوؿ م ة النمط املشامدة . .اف ط يعة التمثج الري ة رح ب امل وث دل ةأيت من العدـ بج
مو نتيجة ىأثَتا ت ناعة إع مية وإةدةولوجية لإلع ـ ماداـ أن ة نم بالنوة الناعمة اليت ى م وعي وال وعي
املشامد وذلك من ؿ "كيفيات النوؿ وسيا اى تهيفية النوؿ ل ىأثَت ك َت ة ىلني املنوؿ وىأوةل وت م "
(مٌت الع يدي  .)2 :2016ىنوـ الننوات التلفزةونية واإلع ـ عموما ٔت اوالت ىشهيج الرأي العاـ من ؿ
بناء وىنميط ٘تث ت وتق األمداؼ املراد ٖتنين ا لرلك ننوؿ أف مف وـ التمث ت سوسيولوجيا م جدا لف
لركية اصاؿ العمومي ة اج ىأثَت دنط امللهية اجلدةد لإلع ـ ة اصتمف اجلزائري ى ورات الش اب لنناة الن ار
كفضاء اع مي ةعرب عن ذواهت وىطلعاهت امل نية واالجتماعية واملطل ية وةت ىفضيل عن اإلع ـ ااهومي ماداـ
ا ة ما ل ع ة بالشغج وٖتسُت الندرة الشرائية.
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دليل المقابلة:

ال يانات الشخ ية:
اجلن :
السن:
املستو التعليمي:
مهاف اإل امة:
املستو املعيشي:
امل نة:
المحور األول :اإلع ـ واصتمف
- 1مج ىشامد الننوات الفضائية العربية؟
- 2مج ىشامد ناة"الن ار" التلفزةونية؟
- 3ما مي أو ات مشامدىك هلر النناة؟
- 4ما مي الربامج اليت ىتابع ا؟ وملاذا؟
- 5مج ىر بأف املواضيف اليت ىتناوهلا النناة ىعرب عن انشغاالىك؟
- 6ة رأةك مج ناة "الن ار" تع ىعرب عن الوا ف االجتماعي اجلزائري؟
المحور الثاني :اشهالية ىأثَت النناة علن املشامد
- 7ماذا ىستفيد من مشامدىك لنناة "الن ار"؟
- 8مج وجدت ىفسَت لوؿ غموض كاف لدةك ة ضية ما ؿ برامج ناة "الن ار"؟
- 9مامي العوامج اليت ىساعدؾ علن الف و إدراؾ ما ةت عرض ة برامج ناة الن ار التلفزةونية ؟
- 10كيم ىر طرةنة العرض ة ناة "الن ار"؟
- 11ما مو ىنييمك لنناة "الن ار من ؿ الطرةنة اليت ىعمج هبا؟
- 12ما مو رأةك ة ناة "الن ار" التلفزةوم باملنارف مف التلفزةوف اجلزائري األرضي؟
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