المجلة الدولية لإلتصال اإلجتماعي
ISSN: 2437 – 1181

جامعة عبد الحميد بن باديس  -مستغانم  .الجزائر
اﻟﻌدد 1 :اﻟﻣﺟﻠد7 :

EISSN: 2710-8139

( )9120ص127 - 016 :

دور الصحافة المكتوبة في صد المرجعيات الدينية الدخيلة بالجزائر
دراسة تحليلية على عينة من أعداد يومية الخبر
The role of written press in repelling the external religious trends in Algeria
Analytival study on a sample numbers of Elkhabar daily.
مصطفى سعو ،هشام بطاهر
جامعة جيجلmoustafasaou7@gmail.com ، ،
جامعة جيجلbetahar.hicham1@gmail.com ، ،
تاريخ اإليداع2019/09/03:

تاريخ المراجعة 2019/11/02:

تاريخ القبول2020/02/02 :

ملخص:
سعت الدراسة إلى إبراز العالقة الطردية الوطيدة بين دور الصحافة المكتوبة كأحد تجليات وسائل اإلعالم داخل

المجتمع والتصدي لما من شأنه أن يهدد المرجعية الدينية الوطنية فضال عن التحذير المسبق من خطورة المرجعيات
الدخيلة كاألحمدية والكركرية  ،وتبرز أهمية الدراسة في الدور الذي باتت تعلبه الصحافة المكتوبة من أجل الحفاظ على

الهوية الدينية  ،وبغرض الدراسة المثلى لهذا الدور استخدم الباحثان المنهج الوصفي قصد الوصف الدقيق للظاهرة ،واستعانا

في ذلك بأداة تحليل المحتوى التي قسمت إلى فئتين :المحتوى والشكل  ،والخروج بجملة من النتائج أهمها الدور الكبير

للصحافة في التنبؤ بخطورة المذاهب والمرجعيات الدخيلة ،وتراجع نشاط هذه المرجعيات بعد تسليط الصحافة الضوء عليها.
الكلمات المفتاحية:

الدور ،الصحافة المكتوبة ،المرجعية الدينية ،يومية الخبر ،األحمدية ،الكركرية.
Abstract:
The study sought to highlight the relationship between the written press as a manifestation of
the media within the community and to address what would threaten the national religious
reference, as well as a prior warning of the gravity of extraneous references such as Ahmadia
andAl Karkariya, and highlights the importance of the study in the role of the press Written
for the preservation of religious identity, the researchers used the descriptive approach, using
the content analysis tool and the study went out the most important result is the large role of
the press in predicting the gravity of extraneous doctrines and references, and the activity of
these references is diminished after the press spotlight It .
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مقدمة:
برزت العالقة الطردية واملصاحل املتبادلة بني وسائل اإلعالم من جهة واألنظمة من جهة ثانية منذ أزيد من أربعمائة سنة بأوروبا مث
بقية دول العامل ،حيث تعمل وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها على العمل على استقرار األوضاع االجتماعية بشىت متظهراهتا
وجتلياهتا وهي من أبرز األدوار املسندة هلا عموما باإلضافة إىل الدور التوعوي التثقيفي واإلرشادي وال شك أن التكامل جد واضح
بني هذه املداخل ،وال ينكره ناقم وال جاحد.
وقد أشارت يف هذا السياق دراسة أمريكية إىل أن  % 59من جمموع املستجوبني حيصلون على معارفهم ومعلوماهتم من وسائل
اإلعالم ،وهي نسبة تظهر درجة التأثري املعريف الكبري لوسائل اإلعالم على اجلمهور مبختلف أصنافه .1
ومن هذا املنطلق اهتمت األنظمة مبختلف دول العامل هبذه األدوار اليت متارسها الصحافة سيما املكتوبة منها إلرسا هذه األدوار
التثقيفية التوعوية واإلرشادية بعيدا عن اإلثارة أو التهويل الدخيلتني على وسائل اإلعالم ،خصوصا إذا تعلق األمر مبواضيع ذات
مرجعية دينية وطنية أو اليت من شأهنا املساس مبا ميكن تسميته باألمن الديين للبلد ،حيث يعترب هذا املبدأ خط أمحر ال ميكن
املساس به.
ونظرا لألساليب التحريرية والطرق االستقصائية ومناهج التقصي اإلعالمي اليت وصلتها الصحافة فقد أعطت مكانة مرموقة لنفسها
متكنها من الوصول إىل املعلومة بأسهل الطرق وباحرتافية كبرية ممزوجة بالسالسة يف الطرح ما جعلها تقدم خدمة جليلة للتنبؤ
واكتشاف أي خطر ديين يهدد استقرار املرجعية الدينية بالدولة خصوصا وأمن الدولة عموما.
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ورغم اختالف الصحافة املكتوبة اجلزائرية يف تعاطيها ملختلف املواضيع وتركيزها على حمتويات دون غريها ،فإن جريدة اخلرب ومبا
متلكه من خربة إعالمية تفوق الربع قرن من الزمن اإلعالمي قد جعلت من املرجعية الدينية الوطنية حتديدا أحد أهم املوضوعات
اليت تركز عليها سيما بعد جتربتها املريرة أثنا العشرية السودا عندما فقدت رمزا من رموزها بسبب هذه املرجعية الدينية أال وهو
عمر أورتيالن رمحه اهلل.
ولذلك جا ت هذه الدراسة للرتكيز على حمتويات جريدة اخلرب وعالقتها باحلفاظ على املرجعية الوطنية من جهة وصد املرجعيات
الدخيلة من جهة ثانية.
إشكالية الدراسة:
شكلت الصحافة املكتوبة يف اجلزائر دورا بارزا يف تغطية األحداث الوطنية منذ التعددية اإلعالمية اليت أقرها الدستور اجلزائري
خالل تسعينيات القرن املاضي ،وعلى الرغم من التعدد العناويين واملوضوعايت ملختلف هذه اجلرائد إال أهنا جتتمع حول املرجعية
الدينية الوطنية وظلت تقف يف وجه أي مرجعية دينية دخيلة ملا هلا من آثار سلبية وخيمة من شأهنا اإلضرار بسوسيولوجية الفرد
اجلزائري خاصة غري املثقف ،حيث يعترب اجلهل مذكيا أل ي حالة إفساد ديين حدثت أو ستحدث ،إذأن الصحافة املكتوبة تشكل
درعا واقيا من كل الصدمات الفكرية الدخيلة واليت ورائها أجندات لضرب استقرار وأمن الوطن .
وقد حظيت املواضيع الدينية بصحيفة اخلرب بنصيب األسد منها سوا يف شكل مواد قارة احلضور والتواجد يف صفحاهتا الـ 42من
خالل صفحة إسالمية اليت حتاول دائ ما التأكيد على مساحة الدين اإلسالمي ويسره وكذا هنيه عن كل أشكال التطرف الديين
والعقائدي فضال عن هذه الصفحة الدائمة احلضور جبريدة اخلرب فهناك وصالت وفالشات إعالمية تدرجها جريدة اخلرب بني احلني
واآلخر ،سيما إذا تعلق األمر بأي عقائد دخيلة آخرها ما يعرف بالكركرية واألمحدية ،وهنا وجب التنبيه إىل األمهية الكبرية اليت
كانت تلعبها جريدة اخلرب يف توعية احلس الديين الوطين الرمسي منه والشعيب وكذا تنبيه ا هليئات املعنية إىل ضرورة التبصر واحلذر
واختاذ اإلجرا ات الالزمة لتفادي أي أضرار عقائدية ودينية.
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كما ركزت السياسة التحريرية جلريدة اخلرب على معاجلة املواضيع اخلطرية على املرجعية الدينية يف وقتها قبل فوات األوان مستفيدة
من جتربة العشرية ،ورغم تعدد املواضيع واملعاجلات وأساليب الكتابة التحريرية يف جريدة اخلرب ،ميكن تشخيصها علميا وإعالميا
وفق ما تقتضيه أدبيات البحث ،من خالل اإلجابة عن التسالل الرئيس التاي:
كيف ساهمت جريدة الخبر في صد المرجعيات الدينية الدخيلة بالجزائر؟
وانطالقا من التسالل الرئيس السابق ميكن إدراج التسالالت الفرعية للدراسة بالشكل التاي:
التسالالت الفرعية للدراسة:
ما هو موقع أخبار املرجعية الدينية الوطنية يف يومية اخلرب؟
ما هي األشكال الطبوغرافية اليت أدرجتها اخلرب يف معاجلتها ألخبار املرجعية الدينية الوطنية؟
ما هي اجتاهات الصحفيني واملراسلني بيومية اخلرب اجتاه املرجعية الدينية الوطنية؟
ما هي أهداف صحيفة اخلرب من نشر األخبار املتعلقة باملرجعية الدينية الوطنية؟
فرضيات الدراسة:
وكإجابات مؤقتة عن هذه التسالالت الفرعية أدرجت الدراسة الفرضيات اآلتية:
حتتل أخبار املرجعية الدينية الوطنية موقعا هاما يف يومية اخلرب.
تنوعت األشكال الطبوغرافية اليت عاجلت اخلرب من خالهلا أخبار املرجعية الدينية الوطنية بشكل كبري.
جا ت اجتاهات الصحفيني واملراسلني بيومية اخلرب اجيابية اجتاه األخبار اخلاصة باملرجعية الدينية الوطنية.
يعترب احلفاظ على األمن الديين الوطين أهم األهداف املتضمنة يف أخبار املرجعية الدينية الوطنية يف يومية اخلرب.
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أسباب الدراسة:
لكل دراسة حبثيةدوافعها وأسباهبا سامهتفي بلورهتا بال شكل الذي يرغب فيه الباحث تبعا مل عطيات البيئة العلمية وشرو احلقل
املعريف الذي ينشط فيه ومسعاه األكادميي خالل الدراسة؛ وعلى هذا األساس جا ت هذه الدراسة تبعا للعناصر التالية:
األسباب الذاتية:
الفضول ا ملعريف حملتويات ومضامني وخلفيات األخبار الدينيةوزاوية معاجلتها.
امليل الذايت للصحافة املكتوبة وخمتلف املواضيع اليت تركز عليها.
الرغبة يف معرفة استكشاف العالقة بني وسائل اإلعالم وخمتلف املواضيع الدينية.
األسباب الموضوعية:
حداثة موضوع بعض الطوائف كالكركرية وإغفال العالقة بينها وبني ووسائل اإلعالم.
ال تشخيص املعريف ل لعالقة بني اإلعالم من جهة وخمتلف املواضيع الدينية الواردة يف الصحافة املكتوبة من جهة ثانية.
زيادة التوسع املعريف يف حتليل احملتوى من خالل تطبيقه بشكل مستمر ومتواصل ،وهذا من خالل التعرف على خمتلف الفئات
والوحدات اليت ميكن أن تدرج أو حتذف حسب طبيعة الدراسة ومتطلباهتا.
سرب أغوار احملتويات الدينية والقوالب الصحافية لدى يومية اخلرب.
حماولة إثرا الدراسات املقدمة يف جمال اإلعالم الديين.
املزاوجة بني الدراسة الدينية واإلعالمية من خالل األخبار الدينية.
أهمية الدراسة:
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ال شك أن قيمة الدراسة نابعة من القيمة املعرفية هلذه الدراسة ،فالدراسة حمل البحث والتنقيب املعريف هي حماولة حتليلية ملعرفة
العالقة الرتابطية بني األخبار الدينية وحمتوياهتا اليت تعاجلها الصحافة بشكل عام ويومية اخلرب بشكل خاص ،يف ظل ما تشهده
الساحة اإلعالمية من ضألة وتناقص العناوين الصحفية يف اجلزائر خاصة بعد تراجع الدعم اإلشهاري هلذه املؤسسات وهو ما يؤثر
بشكل مباشر على تواجد اجلريدة وبالتاي تواجد هذه األخبار اليت ينظر إليها يف بعض األحيان مبنظور مادي براغمايت ،كما أن
قلة الدعم اإلشهاري أو انعدامه من شأنه أن يؤثر على نظر القائمني على املؤسسات الصحفية إىل الصفحات الدينية واألخبار
اخلاصة باملرجعية الدينية الوطنية وهذا ما يلقي بآثاره املباشرة على مجهور هذا النوع من األخبار.
تعديل النظرة الكالسيكية اجلزائرية اليت ت نظر إىل اإلعالم الديين واألخبار الدينية عموما وأخبار املرجعية الدينية الوطنية
خصوصابسطحية كبرية وتصحيح هذا املفهوم الضيق لألخبار وما يرتتب عنها من آثار سلبية حنو املصطلح أين ارتبط هذا املفهوم
بكل ما هو رجعيوختلف وغري خنبوي رغم بعد مدلول كلمة الدين عن هذه النظرة كل البعد.
أهداف الدراسة:
إبراز أمهية الصحافة يف احلفاظ على املرجعية الدينية الوطنية من خالل طبيعة معاجلتها هلذه القضايا واألخبار ،من خالل األدلة
والرباهني العلمية بعيدا عن الذاتية واالحنياز ( من خالل منهج حتليل احملتوى).
تقدمي نتائج دراسة علمية بني أيدي الطلبة والباحثني لالستناد عليها يف هذا اجملال واالنطالق حلل مشكالت قادمة.
إزالة اللبس والغموض عن طبيعة العالقة الثنائية إعالم –دين من خالل نتائج حتليل احملتوى.
التنبيه لفرق دينية ضالة تنشط باجلزائر يف اآلونة األخرية من أجل التحذير منها وتبيان حاهلا وموقعها من الدين اإلسالمي ،للشعب
اجلزائري كي يتجنب الوقوع يف الصراع الطائفي على املدى املتوسط والبعيد.
كما هندف من خالل هذه الدراسة إىل تدعيم القيم الدينية السائدة وذلك بالتعرض بالنقد والتحذير من القيم الدينية الدخيلة
على اجملتمع اجلزائري احملافظ ،وتشجيع قيام دراسات الحقة يف جمال اخلصوصية الدينية لتكون مرجعا هتتدي به خمتلف الشرائح
االجتماعية.
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منهج الدارسة وأدواتها:
تظهر صحة وعلمية أي حبث أو دراسة علمية من خالل املنهج املستعمل والكيفية اليت يتم من خالهلا تطبيق هذا املنهج لدراسة
الواقع  ،2وبنا على ذلك مت اعتماد منهج حتليل احملتوى يف هذه الدراسة ألنه يتعلق مبحتوى رسالة إعالمية وهي األخباراخلاصة
باملرجعية الدينيةيف يومية اخلرب ،وكذا للطابع الكمي الذي تسعى الدراسة الوصول إليه أخريا ،إلظهار التفاضل الكمي بني تغطية
هذه األنواع والتمايز الكيفي يف طريقة املعاجلة اإلعالمية هلا.
حيث مت حتديد جمموعة من الفئات والوحدات مبا يتناسب طرديا مع أهداف الدراسةوكذا تسالهلا الرئيسي وذلك ل تكون عناصر
هذا البحث مرتبطة ببعضها ارتباطا منطقيا علميا وسلسا ،مستندا على مقومات منهجية منطقية.
ونظرا للرتابط املنهجي الذي يفرضه هدف البحث وال تسالل الرئيسي للدراسة مت استخدام استمارة حتليل احملتوى لإلجابة العملية
على التسالالت اخلاصة هبذه الدراسة ،ليكون بذلك التنقل من اجلانب النظري التجريدي إىل التطبيقي التجسيدي هي اخلطوة اليت
تضمن الوصول إىل النتائج اليت يسعى إليها هذا البحث .حيث مت تطبيق خطوات استمارة حتليل احملتوى وفق ما أشارت إليه
األدبيات املختصة يف هذا السياق بداية من حتديد موضوع الدراسة إىل التوصيات وخالصة البحث  ،3وضمن هذه اخلطوات
املنهجية يتم استنطاق املادة املبحوثة علميا وعمليا للخروج بنتائج جتيب عن تسالالت وفرضيات الدراسة تأكيدا أو تفنيدا.

مجتمع البحث:
ويقصد به األفراد أو األحداث أو ال تسجيالت أو الفيديوهات أو امل نشورات موضوع الدراسة  ،4وعلى هذا األساس مت اختيار يومية
اخلرب من بني اليوميات الوطنية اجلزائرية ومن مث اختيار أعداد من شهر أكتوبر ونوفمرب وديسمرب لسنة  4102وهي الفرتة الزمنية
اليت شهدت حركية كبرية يف املرجعيات اليت متس باهلوية الدينية الوطنية ونقصد بالقول الكركرية واألمحدية.
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تعترب طرائق العينة جز ا من اإلحصا الذي يهتم جبمع البيانات لغرض القيام بدراسة علمية أو حبث علمي  ،5وقصد مجع معطيات
األخباراملهتمة باملرجعية الدينية من يوميةاخلرب مت اختيار سحب عشوائي لثمانية أعداد من جمموع  10عدد وهي عينة متثيلية تبلغ
نسبتها  %01,00من جمموع أعداد شهر أكتوبر ونوفمرب وديسمربمما يسمح بتمثيل دقيق للعينة.
اشرتطت أدبيات البحث املنهجي شرطا من أجل أن تكون العينة متثيلية جملتمع البحث وحددت نسبة بأكرب من عشرة باملائة إذا
كان جمتمع البحث يقل عن ألف عينة  ،6وهو ما ذهبت إليه الدراسة هذه.
مفاهيم الدراسة:
ملفاهيم الدراسة أمهية معرفية كبرية من حيث توجيه البحث املعريف وإعطا الصورة العامة للموضوع بالنسبة للمهتمني به فضال عن
إزالة اللبس والغموض عن الشائك معلوماتيا من مصطلحات الدراسة.
مفهوم الدور" :هو جمموعة من املسؤوليات واألنشطة والصالحيات املمنوحة لشخص أو فريق ...وميكن لشخص أو فريق أن
يكون له عدة أدوار على سبيل املثال دورا مدير التهيئة ومدير التغيري ميكن أن يقوم هبما شخص واحد" .7
ميكن تعريف األدوار" بأهنا منظومات إكراه معياري أو عريف يفرتض باملمثلني(الفاعلني) أن يتقيدوا هبا ومنظومات حقوق متالزمة
مع هذه االكراهات ،أي أن األدوار تعترب أنظمة الزامات معيارية ،فانه يفرتض من الفاعلني أن يقوموا هبا ويلتزموا مبتطلباهتا ،ويف
املقابل فانه يرتتب عن أدا الدور حقوق مرتبطة بتلك االلتزامات" .8
يعين الدور أن هناك جمموعة من الوجبات اليت تقع على عاتق الفرد واجلماعة واملنظمة حكومية أو خاصة ،البد من االلتزام بأدائها
وكلما كانت األدوار مرتبطة باملؤسسات الكربى واجلماعات مثل مؤسسات اإلعالم واالتصال كلما كانت القضايا املعاجلة مهمة
وحامسة يف تقرير مصري اجملتمع على املدى القريب والبعيد.
األحمدية :هي ":من أبرز الطوائف اخلطرية اليت وجدت هلا مكانا يف ديار املسلمني ،ودخلت عقول كثري منهم ،مع أن العلما
أمجعت كلمتهم على أهنا فرقة كافرة ال متت لإلسالم بصلة  ...وقد ظهرت هذه الفرقة يف أخر القرن التاسع عشر ميالدي يف
اهلند" .9
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فهي فرقة من الفرق الضالة اخلارجة عن نطاق الد ين اإلسالمي وقد ":أحيت وأثارت ما دفنته األيام من ضالالت اإلمساعيلية
وغريها من الفرق والطوائف الباطنية الغالية ...واحتضنها االجنليز حينما كانوا حكاما حمتلني للهند ،وتبنوها وبذلوا لنصرهتا ما يف
وسعهم من اإلمكانيات املادية واملعنوية" .10
الكركرية :تنسب الكركرية إىل الشيخ حممد فوزي كركري املغريب وهو موطن الطريقة األصلية ...يرتدي مشايخ ومريدي الطريقة
مالبس غريبة عبارة عن عبائه جتمع عدة ألوان خمتلفة  ...ويقوم منهج الطريقة على اثنتني اخللوة واحلضرة" .11
و" هذه الطائفة املعروفة مالبسها امللونة الغريبة مزيج بني األمحر واألصفرواألخضر ،وتقوم طريقتها على مبدأين أساسيني ومها اخللوة
واحلضرة ويدعي أصحاهبا االنساب اىل  24قطبا بداية جبربيل عليه السالم ووصوال للرسول صلى اهلل عليه وسلم".

12

الصحافة المكتوبة:ت عرف الصحافة على أهنا ":العملية االجتماعية لنشر األخبار واملعلومات الشارحة إىل مجهور القرا من خالل
الصحف املطبوعة ،لتحقيق أهداف معينة" 13وتتمثل الصحافة املكتوبة يف أبسط تعاريفها يف" :الدوريات املطبوعة اليت تصدر
بشكل منتظم ،ويف مواعيد ثابتة سوا كانت هذه املواعيد متقاربة أو متباعدة"  ،14وتعرف أيضا على أهنا ":املهنة اليت تقوم على
مجع وحتليل األخبار والتحقق من مصداقيتها وتقدميها للجمهور" .15
وميكن إضافة بعض املؤشرات واملتغريات هلذا التعريف كاحتوائها على مواضيععامة أو خاصة ،ذات بعد جهوي ،وطين أو دوي
هلا ملكية عمومية (تابعة للدولة) ،أو تابعة للقطاع اخلاص (للمالك من أشخاص ماديني ومعنويني) ،إذن ميكن القول أن الصحافة
املكتوبة هي مطبوع يتضمن فنون وقوالب متعددة ترتاوح بني التحليل العميق والسطحي للقضايا وصوال إىل التقصي والتحقيق وكل
هذا يعد مطلبا أساسيا يف استمرار سريورة اجملتمع وسالمته األمنية.
المرجعية الدينية":هي جمموع املبادئ واملصادر واألسس الدينية اليت حيتكم إليها الناس يف دولة من الدول ،أو جمتمع من
اجملتمعات للتبصر يف أحكام دينهم ،وتفسري خمتلف املسائل الدينية اليت تعرتض حياهتم"  ،16حيث يتبني لنا من خالل هذا
التعريف أن املرجعية الدينية يف بلد ما متثل الفيصل و ِ
القاض يف تسيري شؤون حياهتم ،سيما الدينية منها.
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المرجعية الدينية الوطنية:أما املرجعية الدينية يف اجلزائر ،فهي تلك املبادئ واألسس واالختيارات الدينية اليت تبناها اجلزائريون
لتسيري شؤوهنم الدينية كاألشعرية يف جمال العقيدة ،واملذهب املالكي يف جمال الفقه ،ورواية ورش عن نافع يف جمال القرا ات القرآنية
واإلسالم بصفة عامة كديانة .17
يومية الخبر :هي" الصحيفة اليت عرفت النور بصدور العدد األول هلا يف الفاتح نوفمرب عام  ،0551وخالل مسرية مل تتجاوز
عشر ( ) 01سنوات ،متكنت أن حتتل املرتبة األوىل من حيث االنتشار يف اجلزائر ،فقد جتاوز سحبها عام  0554ما يقارب
 211ألف نسخة يوميا وأصبح اليوم يقارب نصف املليون نسخة يوميا"

18

وهي جريدة يومية وطنية جزائرية تأسست بعد فتح التعددية اإلعالمية ،تتخذ اجتاها خنبويا يف تغطيتها لألحداث واملواضيع
املختارة ،تتخذ موقف املدافع عن بعض القضايا الدولية ،كاحلفاظ على استقالل الصحرا الغربية ،وفلسطني ،كما تسعى للحفاظ
على الثوابت الوطنية أبرزها املرجعية الوطنية.
المقاربة النظرية للدراسة:
ال شك أن املقاربة النظرية للدراسة هلا دور معريف كبري يف حتديد االجتاه البحثي العام للدراسة حبيث ختتصر على الباحث طريق
معاجلة حبثه نظريا ومنهجيا ،وذلك يعود إىل األدوات املنهجية اليت تتميز هبا كل مقاربة نظرية يف علوم اإلعالم واالتصال ،فضال
عن حتديد موضوعه وفق إطار نظري يسمح له بنظرة استشرافية جلميع مراحل حبثه ،بداية بالشعور باملشكلة العلمية وصوال إىل
النتائج وتوصيات الدراسة؛ وبنا على هذا املنطلق وبالنظر إىل طبيعة الدراسة وموضوعها فإن املقاربة النظرية األنسب هلذه
الدراسة هي املقاربة النظرية الوظيفية.
لقد أعطت املقاربة النظرية أمهية كبرية لنقطتني علميتني مها :دراسة التأثريات ،وحبوث حتليل احملتوى  ،19وانطالقا من النقطتني
السابقتني نستشف اخللفية النظرية للدراسات اإلعالمية اليت تركز بشكل مسهب على دراسة التأثريات ،وهنا جند موضوع البحث
الذي يظهر تأثريات الصحافة املكتوبة كمكون رئيس من مكونات وسائل اإلعالم يف اجملتمع ،ومن هذه الصحافة املكتوبة يف البيئة
اجلزائرية مت التطرق لألدوار والتأثريات اليت باتت تلعبها صحيفة اخلرب باعتبارها أحد أبرز العناوين يف الساحة اإلعالمية اجلزائرية
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واجلمهور الكبري الذي يتابعها مما يذكي إعالميا من قوة التأثري من جريدة اخلرب حنو اجلمهور اجلزائري بشكل عام واجلمهور املتابع
للجريدة بشك ل خاص ،ومن بني جمموعة كبرية من املواضيع اليت تسلط الضو عليها جريدة اخلرب ما يصطلح عليه يف األوسا
اإلعالمية والدينية باملرجعية الدينية؛ ومت التطرق هلذا املوضوع بعد سلسلة من األحداث ذات العالقة املباشرة باملرجعية الدينية
خالل األشهر األخرية من سنة  4102ونذكر على سبيل املثال ال احلصر طائفيت األمحدية والكركرية اليت كثُر احلديث عنها ،واليت
تزايد نشاطها أيضا عرب جماهلا اإليكونيوميدي سوا يف مواقعها اإللكرتونية أو مواقع التواصل االجتماعي.
وال شك أن التطرق املعريف لدراسة تأثريات جريدة اخلرب حول املرجعية الدينية الوطنية يتم من خالل حتليل حمتويات ومضامني هذه
اجلريدة وطبيعة تركيزها على هذه املواضيع دون غريها ،وهي النقطة املرجعية الثانية اليت أشارا إليها أرمان وميشال ماتالر يف كتاهبما
املوسوم بتاريخ نظريات االتصال يف اجلز اخلاص باملقاربة البنائية الوظيفية ،حيث أن وجود هذه املواضيع من عدمها يف جريدة
اخلرب ،يعطي انطباعا باألمهية اليت حيظى هبا املوضوع يف أجندة القائمني على جريدة اخلرب ،وينعكس يف حمتوياهتا.
وقد منح الزويل اإلعالم جمموعة من الوظائف أبرزها مراقبة احمليط؛ من خالل الكشف عن كل ما يهدد أو خيل بنظام القيم
جملموعة ما  ،20وتربز هذه الوظيفة بشكل جلي يف هذه املضامني واألساليب املستعملة يف صياغة عناوين مواضيع املرجعيات
الدخيلة وخطورهتا على الدين اإلسالمي احلنيف ،كما أن مضمون الكتابة الصحفية يف هذه املواضيع ال خيتلف عن حمتويات
العنوان من خالل الرتكيز على املتابعات القضائية اجتاه أتباع ورلوس هذه الطوائف ،فضال عن ربطها يف كثري من األحيان باخلطر
على الوضع األمن الوطين.
ويف تفصيل لوظائف اإلعالم يقول حسني سعد يف ورقة حبثية مقدمة لطالب الدكتوراه باجلامعة اللبنانية بأن تعزيز القيم من األدوار
اليت ميارسها اإلعالم  ،21وهنا تظه ر املرجعية الدينية يف اجلزائر كأبرز القيم املتواجدة يف الشق الديين اجلزائري اليت نالت نصيبها من
التغطية اإلعالمية واليت تربز حقيقة الدور الذي متارسه الصحافة املكتوبة عموما يف الوقوف كسد منيع يف وجه املرجعيات الدخيلة
من جهة ،كما تربز يومية اخلرب كلبنة أساسي ة يف النسيج اإلعالمية اجلزائري أو حىت بني الفئات املطالعة للجرائد حيث تتموقع
كواحدة من أكثر اجلرائد مقروئية يف اجلزائر مما جيعل األدوار اليت تقوم هبا واالجتاه الذي تدعمه مبثابة املثري اإلعالمي القوي وسط
اجلمهور العريض من القرا هلذه اجلريدة.
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ويشري الباحث روبرت مريتون أحد أبرز املشتغلني واملؤسسني هلذه النظرية فروض هلذه النظرية بالقول" :أن وسائل اإلعالم تقوم
بأنشطة متكررة ومتماثلة يف النظام االجتماعي ،وتساهم يف حتقيق التوازن االجتماعي هلذا اجملتمع"  ،22وهي الفرضية اليت تتجلى
بشكل واضح يف مضامني جريدة اخلرب حي ال قضايا وأخبار خمتلف املرجعيات الدينية بشكل عام وطائفيت األمحدية والكركرية
بشكل خاص ،كما تربز هذه األنشطة املتكررة من خالل الرتكيز على أخبار هذه الطوائف يف صفحات معينة مهمة بالنسبة
للقارئ وحتتل مكان يلفت نظر اجلمهور ،وال شك أن تكرار مثل هذه املواضيع مع إرفاقها بالصيغة التحذيرية يف أساليب الصياغة
التحريرية بالنسبة للصحفيني جيعلها تشكل النواة اليت يتكاثف حوهلا خمتلف الشرائح اجلماهريية لتحقيق التوازن االجتماعي يف
اجلزائر ويقصد به يف الدراسة األمن الديين ،حيث أن ختلخل وترهل اجملتمع دينيا على مثل هذه الطوائف من شأ نه أن يتسبب يف
حدوث خلل اجتماعي إعالمي بالدرجة األوىل وال يكون ذلك إال إذا ختلت وسائل اإلعالم ومنها املكتوية عن هذه األدوار
املنوطة هبا.
الدراسات السابقة:
تقدم الدراسات السابقة فائدة علمية ومنهجية كبرية للبحوث والدراسات من خالل تقدمي تصور عام عن سريورة البحث العلمي
وكذا توصيف مراحل الباحث اليت مير عليها الباحث ،كما تظهر فائدهتا يف تفادي صعوبات البحث اليت اعرتضت هذه الدراسات
مما يسهل على الباحث طريقة البحث ،واختصار الوقت واجلهد ،وقد مت توظيف بعض األحباث كدراسات سابقة يف هذا املوضوع
حيث تقرتب منه منهجيا أو موضوعاتيا وهي:
الدراسة األولى:
دور اإلعالم في تحقيق التنمية والتكامل االقتصادي العربي:
جا تالدراسة عبارة يف شكل مقال للباحث مجال اجلاسم حممود منشور مبجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،يف اجمللد
 41بالعدد  4سنة 4112؛ حيث جا ت الدراسة لرتكز على إبراز األدوار التنموية لوسائل اإلعالم ،مع الرتكيز على نوع مهم يف
وسائل اإلعالم واملوسومة باإلعالم التنموي باعتباره أحد الفروع األساسية لإلعالم للنشا اإلعالمي الذي يهتم بقضايا التنمية،
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وإن كانت الدراسة ال تربط التنمية بوسائل اإلعالم فقط إال أهنا تعتربه رافد مهم من روافد التنمية مع الرتكيز على إبراز هذه
األدوار علميا ووثائقيا ،من خالل األدبيات املوجودة يف هذا احلقل العلمي ،فضال عن توضيح العالقة العضوية اليت جتمع بني
التنمية من جهة ووسائل االتصال اجلماهريي من جهة ثانية ،أين سلّطت الدراسة الضو على مواقف الباحثني يف الشأن اإلعالمي
حيال هذه القضية املهمة.
كما حاولت الدراسة تقدمي الصورة احلقيقية ووضعية اإلعالم العريب الراهن من خالل طرح مجلة من التسالالت متعلقة مبوقع هذا
اإلعالم ودوره حيال موضوع التنمية ،إذ قدم الباحث يف هذا اإلطار العلمي رلية جديدة ملشروع إعال مي عريب تنموي ،مع اخلروج
حبلول مرتابطة فيما بينها لتحقيق جمموعة من األهداف املنشودة كإجياد صناعة إعالمية عربية ،تنظيم محالت إعالمية تنموية
السعي ملعرفة رأي اجلمهور وتوجهاته وتلبية حاجياته والبحث عن قنوات اتصال جديدة جتعله أكثر قربا منه...اخل
أوجه االستفادة:
لقد قدمت هذه الدراسة تصورا واضحا حول األدوار اليت تقدمها وسائل اإلعالم داخل اجملتمع كبنيات تكاملية متارس أدوار
مكملة ومنسجمة فيما بينها ،وهذا ما ساهم يف بلورة التصور العام لدراستنا حيث متت اإلشارة إىل أدوار وسائل اإلعالم واختري
دور واحد وهو صد املرجعيات الدخيلة وهو موضوع حديث يف الساحة اإلعالمية اجلزائرية سيما بعد ظهور الكركرية ،ورغم أن
هذه الدراسة السابقة حتدثت عن اإلعالم بشكل عام ،إال أن دراستنا تطرقت جلريدة اخلرب من خمتلف وسائل اإلعالم نتيجة الطابع
امليداين للدراسة من جهة وبروز هذا العنوان يف الساحة ا إلعالمية اجلزائرية من جهة ثانية ،من خالل بعض اإلحصائيات واألرقام
اليت تظهر درجة تأثر الرأي العام مبضامني وسائل اإلعالم.
الدراسة الثانية:
دور الصحافة المكتوبة في تكوين الرأي العام في الجزائر ،جريدة الشروق اليومي نموذجا:
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متثل الدراسة مذكرة ماجستري من إجناز الطالب فرحات مهدي ،جبامعة وهران سنة  ،4101/4115وقد جا ت الدراسة لتجيب
عن التسالل اآليت :ما هي األساليب الصحفية املنتهجة من طرف جريدة الشروق اليومي يف تكوين الرأي العام اجلزائري إزا
التعديل الدستوري 4114م؟
وبغرض اإلجابة عن هذا التسالل مت اعتماد حتليل املضمون للتوصيف الكمي لبعض املقاالت اليت تندرج ضمن موضوع التعديل
الدستوري اجلزائري لسنة  4114م ،وقد خلصت الدراسة إىل :األثر البالغ الذي حتدثه املادة اإلعالمية وتكرارها ومتوقعها على
املتلقي وتكوين اجتاهاته وآرائه ،واالنتقائية اليت تعمل وفقها أجندة يومية الشروق يف اختيار وتوزيع املواضيع من حيث حجم
التغطية وطريقة الكتابة ،كما خلصت الدراسة إىل عدم إعطا جريدة الشروق ألمهية كبرية ملوضوع التعديل الدستوري اجلزائري
 4114م.
أوجه االستفادة:
قدمت هذه الدراسة عرضا خاصا وطريقة خمتلفة لتحليل احملتوى إذ مل تتوقف عند حدود املعطيات والنسب الكمية ملختلف
مواضيع التعديل الدستوري  4114بل أعقبت كل تغطية إعالمية بتحليل علمي يصف ويشرح الظاهرة ويقدم تربيرات علمية
معرفية هلا ،وهو ما سهل علينا طريقة التعامل مع التحليل فضال عن توفري خاصية عمق التحليل دون التوقف عن تكميم الظاهرة
واملواض يع اليت جا ت لتعاجلها ،كما برزت أمهية العالقة الرتابطية بني حمتويات وسائل اإلعالم املكتوبة وأثرها يف الرأي العام اجلزائري
حنو هذه القضايا.
الدراسة الثالثة:
إسهامات األنترنيت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر ،دراسة وصفية استطالعية على عينة من الصحفيين:
الدراسة عبارة عن مذكرة ماجستري من إجناز الطالبة تيميزار فاطمة ،جبامعة اجلزائر سنة  ،4114/4112حيث أجابت الدراسة
عن التسالل الرئيس اآليت :ما دور األنرتنيت يف تطوير العمل الصحفي املكتوب باجلزائر؟
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وقصد اإلجابة عن هذا التسالل وظفت الدراسة االستمارة للتعرف على رأي الصحفيني حنو أثر األنرتنيت يف عملهم الصحفي وال
شك أن أي تغري رقمي وتكنولوجي على الصحفي من شأ نه التأثري على حمتويات املادة اإلعالمية املوجهة الحقا للجمهور كعملية
بعدية.
ومن مجلة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة نذكر :االنرتنيت جعلت الصحفيني ،يهتمون أكثر ملا حيدث فـي الساحة األجنبية من
أخبار وأحداث ،فاألنرتني ت نافذة مفتوحة على العامل وفرصـة جيـب استغالهلا أحسن استغالل من قبل الصحفي ،كما أظهرت
النتائج بأن هناك اختالف وتنوع فـي الـدوافع املؤديـة بالصـحفي املبحوث إىل استخدام االنرتنت ،وحيتل دافع البحث عن أخبار
ومعلومات خمتلفة صدارة ترتيب كل الدوافع بنسبة % 11,12مث يليها دافع قرا ة الصحف واجملالت املختلفة بنسبة %30,28
وتعكس هذه النتائج مدى حاجة الصحفي إىل املادة اخلام يوميا وهي املعلومة.
أوجه االستفادة:
شكلت هذه الدراسة قاعدة معرفية ونظرية سوا من حيث تقدميها ل بعض املفاهيم اليت تعسر العثور عليها يف غريها من الدراسات
وبالتاي تسهيل توثيق املادة املعرفية والنظرية لدراستنا ،أو من حيث كشفها لبعض العوامل التكنولوجية اليت أثرت يف أدا الصحفي
والذي يؤثر أيضا يف حتريره للمادة اليت يرسلها للنشر ،وهو ما مينح فضا علمي ومعريف يف االستدالل وتقدمي بعض الشروحات
والتفسريات لدراستنا من أجل التعمق يف الطرح وقوة التحليل للمضامني اإلعالمية ،وهذا ما يشكل قيمة مضافة لدراستنا.
نتائج الدراسة ( تحليلها ،تفسيرها ومناقشة نتائجها):
نظرا للطابع التحليلي للدراسة ومتاشيا وتسالالهتا وأهدافها مت تقسيم نتائج حتليل احملتوى إىل نتائج مرتبطة بالشكل أو ما يعرب عنها
منهجيا يف حقل اإلعالم واالتصال بفئة (ماذا قيل؟) وهي اليت جتيب عن التساللني الفرعيني األول والثاين ،ونتائج مرتبطة باحملتوى
أو فئة (كيف قيل) وهي اليت جتيب عن التسالل الفرعي الثالث والرابع ،وقد مت االعتماد على أهم الفئات والوحدات اليت جتيب
عن التسالل العام للدراسة وتتساير معرفيا مع أهداف الدراسة.
فئة الشكل ماذا قيل:
121

المجلة الدولية لإلتصال اإلجتماعي
ISSN: 2437 – 1181

العناصر التيبوغرافية

النوع الصحفي

الصفحة األوىل

المجلد 6 :العدد )9102( 3 :ص127 - 016 - :

EISSN: 2710-8139

فئات الشكل

املوقع

جامعة عبد الحميد بن باديس  -مستغانم  .الجزائر

التكرار

النسبة املئوية

ميني

4

44,92

يسار

9

20,21

اجملموع

2

011

موضوع مرفق بصورة

9

20,21

موضوع دون صورة

4

44,92

اجملموع

2

011

خرب مركب

2

41

تعليق

0

41

اجملموع

9

011

يظهر

4

21

ال يظهر

1

11

اجملموع

9

011

إن أول نتيجة يف الدراسة واملتعلقة بفئة الشكل خبصوص موقع املواضيع اخلاصة بالكركرية واألمحدية وردت يف الصفحات اليسرى
من يومية اخلرب بنسبة  20,21باملائة ما يعين أن هذه األخبار حتتل أمهية كربى من حيث التغطية اإلعالمية؛ حيث أن الدراسات
السيميولوجية تؤكد بأن العني يف اخلط العريب تتوجه مباشرة إىل أعلى اليسار من الصفحة مث أعلى اليمني وبعدها أسفل اليسار مث
أسفل اليمني بشكل حرف ( )Zباللغة الالتينية ،وبنا على التحليل الكمي الذي متثله النسب واإلحصائيات املتعلقة بتحليل
املضمون والتحليل النوعي الذي تربزه القرا ة التعيينية والتضمينية للتحليل السيميولوجي املوظفة يف عنصر متوقع مواضيع املرجعية
الدينية يف يومية اخلرب جند تأكيدا علميا ومنهجيا كميا ونوعيا على األمهية اليت حتتلها مثل هذه املواضيع يف أجندة القائمني على
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ج ريدة اخلرب كمراسلني صحفيني رلسا مكاتب أو رلسا حترير ،فلو مل يكن هذا املوضوع ضمن أجندة اليومية الوطنية ملا مت
التطرق إليها متاما ،أ و التطرق إليها مع إدراجها يف موقع غري مهم لنظر القارئ.
وجا ت  20,21باملائة من أخبار املرجعية الدينية يف اجلزائر مرفقة بصورة وهذا يؤكد النتيجة األوىل بشأن األمهية الكربى ملثل هذه
املواضيع يف يومية اخلرب ،وخري دليل على ذلك املثل الكونفشيوسي القائل الصورة خري من ألف كلمة ،حيث يعكس هذا املثل
حقيقة وأهداف الدراسة وميكن اإلشارة ضمنيا إىل وجود عالقة ترابطية بني فئات الشكل وفئات املضمون ،إذ متثل فئات الشكل
اجلانب اخلاص جبريدة اخلرب كمتغري مستقل ،يف حني ترتبط فئات املضمون بشكل كبري بفئة اجلمهور (القارئ اجلزائري) ونلمس
ذلك يف األهداف املوجهة إليه بالدرجة األوىل.
 41باملائة من املواضيع اليت تناولتها اخلرب حول الكركرية واألمحدية جا ت يف شكل خرب مركب يف حني جا ت  41باملائة املتبقية
يف شكل تعليق؛ وهذا ما يعطي الطابع اجلدي للتعامل مع مثل هذه األخبار ألن التعليق يف العادة ما يكون يف شكل ساخر
فالتعاطي هلذه املوضوعات يف ق الب اخلرب املركب يظهر اهتمام اجلريدة مبوضوع املرجعيات الدينية ،ألن اخلرب املركب حيتوي تفاصيل
عن املواضيع يف إجابته عن األسئلة املعروفة يف فنيات التحرير اليت يعرب عنها بالشقيقات الستة (من؟ يقول ماذا؟ مىت؟ أين؟ ملاذا؟
كيف؟) وتفرض اإلجابة عن هذه األسئلة تقدمي تصور واضح وشامل للجمهور عن هذه الطوائف واملرجعيات الدخيلة بشكل
يسمح للجمهور بتشكيل رأي حول املوضوع.
رغم أن يومية اخلرب متنوعة املواضيع إال أن نسبة ظهور املواضيع الدينية يف صفحتها األوىل مقدرة ب  21باملائة ما يعترب مؤشر حنو
هذه املواضيع ،ألن تقنيات اإلخراج واخلط االفتتاحي للجريدة يظهران يف صفحتها األوىل ،وألن اجلريدة موضوعاهتا عامة ،تنشر
املواضيع السياسية ،االقتصادية ،الثقافية ،اجملتمعية ،فإن نسبة املواضيع الدينية هبذه القيمة يظهر فعال األمهية البارزة هلا مقارنة بباقي
املواضيع املدرجة يف سلم أولويات واهتمامات اجلريدة.
فئة المضمون (كيف قيل؟)
فئات املضمون

املؤشرات

النسبة املئوية

التكرار
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داخلية

9

011

خارجية

1

1

اجملموع

9

011

إجيايب

2

41

سليب

0

41

اجملموع

9

011

اقتصادية دينية

0

41

أمنية دينية

4

21

سياسية دينية

0

41

دينية

0

41

اجملموع

9

011

ضد التشدد والتكفري

0

41

إبراز دور املسجد

4

21

الدين واالنتخابات

0

41

االستنجاد باألمن

0

41

اجملموع

9

011

من األدلة التحليلية واملنهجية الدامغة على األمهية القصوى للمواضيع الدينية يف جريدة اخلرب وحتري الصدق واليقني يف ذلك هو
النسبة اخلاصة مبصادر املعلومات الداخلية باجلريدة واملقدرة بـ  011باملائة ،وهذا يعكس توجه اجلريدة يف عدم الوثوق يف أي
مصدر خارجي وأن صد مثل هذه املرجعيات الدخيلة مير حتما بالثقة التامة يف صحفييها ومراسليها فقط دون غريهم ،حيث أن
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االعتماد على مصادر خارجية يف مثل هذه املواضيع احلساسة من شأنه اإلخالل بالنظام الديين ال عام ،سيما إذا كانت املصادر
تدرج إيديولوجيتها وجتهها الديين ملواضيع املرجعية الدينية ،كما أن إدراج التوجه اإليديولوجي ميكن أن يكون بشكل ضمين بني
السطور التحريرية وليس بشكل جلّي مما يصعب من مأمورية التعامل مع املصادر اخلارجية ،فضال عن ذلك فإن مرور مثل هذه
ال توجهات الدينية املخالفة للمرجعية الوطنية يسبب أيضا مشاكل إدارية ومتابعات قضائية للجريدة وقد يسهم حىت يف غلقها.
جا ت اجتاهات اجلريدة حنو املواضيع الدينية إجيابية بنسبة  41باملائة ما يعكس الرلية الوطنية هلذه اجلريدة ومسايرهتا للتوجه العام
الديين للجزائر ،بل أكثر من ذلك حىت  41باملائة املتبقية جا ت يف شكل تعليق ساخر وليس يف الصفحات اجلادة للجريدةحيث
أن اإلسالم ميثل دين الدولة وأحد الث وابت الوطنية فال ميكن املساس به ،ولذلك جا ت النسبة الكربى يف هذا اإلطار ورغم أن
النسبة املتبقية جا ت يف شكل ساخر وتعليق طريف إال أنه ال ميس املرجعية بشكل مباشر بل موجه ألشخاص معينني فقط.
 21باملائة من القيم املتضمنة يف أخبار الطوائف الدخيلة على اجلزائر وردت يف سياق ديين أمين وهي قرا ة كمية عميقة حول
الدور الذي تلعبه الصحافة الوطنية عموما واخلرب خصوصا كقرون استشعار أمين قبل حدوث أي خطر ووقوفها يف صد هذه
املرجعيات ،ويظهر هذا الرقم اإلحصائي األمهية الكبرية جلريدة اخلرب يف استشعار اخلطر األمين املرتبط بأي مرجعية دخيلة على
الدين اإلسالمي دين الدولة ،ومن األسباب اليت سهلت ذلك ليومية اخلرب خربهتا األمنية السابقة خالل العشرية السودا  ،حيث
ك انت يف قلب احلدث ،بل كانت األجرأ على تناول خمتلف املواضيع األمنية ،مما كلفها فقدان أحد أعمدهتا الفقيد عمر أورتيالن
رمحه اهلل.
من بني األهداف البارزة يف أخبار يومية اخلرب حنو الطوائف الدخيلة والوقوف يف صف املرجعية الوطنية ،جا هدف إبراز دور
املسجد يف تطهري الفتنة ،والتشدد والتكفري بنسبة بلغت  21باملائة من جممل األهداف ،يف حني جا ت بقية األهداف بنسبة
 41باملائة لكل منها على التواي ،دور املؤسسة الدينية يف مواجهة التطرف الديين ،الدين السياسي ،االستنجاد باألمن هذا األخري
يؤكد قطعا العالقة الرتابطية بني اإلعالم و األمن من أجل حتقيق ما تسميه أدبيات التنظري الديين حديثا باألمن الديين حيث أن
استتباب هذا األخري ُمذك الستتباب األمن عموما ،وذلك إبرازا لدور املسجد والرسالة املسجدية يف إيصال الرسالة اإلسالمية وفق
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املقاصد اليت جا ت هبا  ،وكذا اعتباره مؤسسة تنشئة اجتماعية بامتياز ورافد مهم يلتف حوله املسلمون أثنا تأدية شعائرهم الدينية
كما جيتمع املسجد واليومية يف كوهنا وسيلة إعالم وحفاظ على املرجعية الدينية.
خاتمة:
تكشف نتائج حتليل احملتوى مدى التكامل الواضح بني األدوار املسندة لوسائل اإلعالم يف احلفاظ على املرجعيات الدينية الوطنية
والتصدي لكل ما من شأنه أن يشكل خطرا دينيا مستفحال باجملتمع مما يتحول بعد الرتاكمات التارخيية ويف ظل بيئة معينة وشرو
خاصة إىل هتديد ديين وأمين يضر بـأمن وسالمة الدولة ومواطنيها.
والشك أن ا لرهانات والتطورات اخلاصة باملرجعيات الدينية املختلفة عرب العامل تفرض تطوير سبل التعامل معها من حيث الوسائل
أو حىت التقنيات التكنولوجية املناسبة ،ولذلك وجب حتديث املرتكزات اليت تعتمد عليها الدولة جملاهبة أي خطر ديين ،ولكون
اإلعالم سالح اسرتاتيجي يف مثل هذه املعارك اإليديولوجية ،فإن حتديث الوسائل اإلعالمية املكتوبة منها واملسموعة والبصرية
وحىت اإللكرتونية وختصيص مزيد من الرعاية واالهتمام هبا كالدورات التكوينية اخلاصة بانتشار املرجعيات الدينية عرب العامل
ويقوي شوكتها الستشعار أي خطر ديين قبل حدوثه ،بل
وتزويدها بآخر املستجدات من شأنه أن يغّلب الكفة يف ميزان الدولةّ ،
والتنبؤ به زمكانيا وهذا خيار اسرتاتيجي على املدى القريب املتوسط والبعيد لتجنيب الدول خسائر مادية وبشرية وهيكلية ال حتمد
عقباها.
وجتدر اإلشارة يف األخري أن وسائل اإلعالم أصبحت هي األخرى مؤسسة للتنشئة االجتماعية وتكوين الفرد دينيا ،شأهنا يف ذلك
شأن األسرة واملدرسة واملسجد ،بل األدهى من ذلك أن اإلعالم وعلى الرغم من أنه آخر املؤسسات االجتماعية ظهورا إال أنه
أصبح فاعال يف سيكولوجية املواطن دينيا وسوسيولوجية اجملتمع من ناحية ممارسة خمتلف أنشطته العقائدية والعباداتية ،وهي رسالة
لالستثمار األمثل فيها وربطها خبدمة األهداف العامة دينيا وعلى رأس هذه األهداف صد املرجعيات الدخيلة واخلطرية يف الوقت
ذاته  ،يف ذات السياق البد من وجود مرجعية دينية كمؤسسة واضحة األهداف واملعامل يف اجلزائر لصد كل الفرق الضالة اليت
تتعارض مع صريح التعاليم اإلسالمية فغياب مقر علمي جيمع علما الشريعة اإلسالمية اجلزائريني يرتك اجملال مفتوح أمام الفرق
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الضالة لإلفتا بفتوى التكفري والتبديع وحتريف الشريعة اإلسالمية وتضليل الشعب اجلزائري ،ومن أجل حتقيق مرجعية دينية سليمة
البد من تفعيل دور اجلامعات اإلسالمية وتوجيه أهدافها حنو تشكيل جملس يتكون من علما يف الشريعة يكون موحدا على
املستوى الوطين هبدف الفتوى يف خمتلف القضايا ،كما ينبغي تفعيل دور الصحافة املكتوبة وختصيص جمال للصحافة الدينية يف
اجلزائر وتكوين الصحفيني دينيا وذلك بسبب أمهية الصحافة بشكل عا م يف إبراز دور العلما ومتييزهم عن أصحاب الفرق الضالة
وذلك من خالل العمل جبهد مع املرجعية الدينية الرمسية وفق لفنيات التحرير الصحفي اليت متثل خصائص رجال اإلعالم
واالتصال.
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