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أوال-مقدمة الدراسة:

يستقبل املشاهد العريب دفقا إعالميا مكثّفا تبثه باقات عديدة من القنوات واإلذاعات؛ ويستهلك منتجات

إعالمية متنوعةّ ،
لعل من بينها املنتج اإلعالمي الثقايف والديني ،ألمهيته من جهة ،ولام حيدثه من تأثري ،وما يلعبه من

دور يف تغذية احلياة الفكرية والثقافية من جهة ثانية .وعندما وصلنا اليوم إىل العرص املديائي

()L’ère médiatique

الذي هو ثمرة العوملة االتصالية ،أصبح هلذا الدفق يف صورته املستحدثة (فضائيات تبث عىل املبارش ،قنوات

متخصصة ،وسائط للتواصل االجتامعي ،وما يسمى عىل اإلمجال بـ >اإلعالم الفائق<) دور وتأثري مكثّف يف تشكيل

يستقر عليها هذا املشاهد وهو يتحول من قناة
عادات وأنامط مشاهدة جديدة ،وتأثري عىل نوعية االختيارات التي
ّ
ألخرى ،ويتجول بني فضائيات متكّثرة وغري منتهية العدد.

تقدّ م قنوات "إقرأ" ،و"الرسالة" ،وشبكة "املجد" ،و"قنوات القرآن الكريم والسنة النبوية" ،وقنوات القرآن

األخرى و/أو القنوات الدينية التي استحدثتها دول عربية وإسالمية يف ظل االنفتاح اإلعالمي املعارص ،مواد
إعالمية وتثقيفية ودعوية وتربوية وعلمية ...إىل جانب تلك القنوات التي تبث تالوات للقرآن عىل مدار الساعة،

وباختصاصاهتا املتعددة ،وبمحتواها اإلعالمي ،وبرباجمها املتنوعة تسهم هذه القنوات يف انفتاح مجهور واسع من
املشاهدين عىل الثقافة اإلسالمية ،وعىل القرآن الكريم وعىل علومه وتفسريه ...وهو ما عمل عىل توسيع هامش

الثقافة الدينية لدى خمتلف الرشائح االجتامعية ،وزاد من وعيها الديني ،وباتت الكثري من القضايا واملسائل الدينية

والفقهية ...جماال للتداول والنقاش العام بشكل مل يكن متاحا قبل عقود سابقة ،مما أعطى هلذا النوع اإلعالمي
يف زمننا الراهن بعضا من احلضور ،مع االعرتاف بأنه عىل أمهية اجلهد املبذول من اجلهات التي تسنده (رسمية
وحكومية ،خاصة) إال ّ
أن بعض األنواع اإلعالمية األخرى (اإلعالم الريايض ،اإلعالم الفني ،إعالم الفرجة

واملتعةّ )..
تفتك هي األخرى مجهورا عريضا ،وبخاصة من الفئات الشبانية التي -ربام-مل يستطع اإلعالم الديني
والثقايف أن جيتذهبا ،إما لفقر يف التقنية و/أو لفقر يف املضمون ،وهو ما يستدعي جهدا مضاعفا من قبل اجلهات التي

تدعم هذا النوع اإلعالمي ،كام تستدعي جهدا بحثيا وختصصيا مكثّفا يقف عىل واقعه املشهود يف اجتاه تصويب
األداء ودعم أفاق التطوير.
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ثانيا :مشكلة الدراسة:
تعترب الدراسات التي تشتغل عىل ارتياد و/أو وصف و/أو تشخيص آراء املشاهد و/أو متثّالته اجتاه القنوات

الدينية ،واجتاه اإلعالم الديني عىل اإلمجال ،وما يسهم به يف نرش بعض القيم الدينية وأنامط التدين ،وما يمكن أن

ينقله عن اآلخر املختلف دينيا-إذ اإلعالم الديني ليس مقصورا فحسب عىل الفضاء اإلسالمي؛ حيث نعثر عليه

يف فضاءات حضارية أخرى ،بل هو خمتلف أيضا حتى داخل الفضاء اإلسالمي (سنة ،شيعة -)..وعن طقوسه

وممارساته((( ،وعالقة ذلك بام يمكن تسميته باألمن الثقايف والديني للمجتمع...

يعد االستطالع واحلفر حول بعض التجارب اإلعالمية العربية واإلسالمية يف هذا املجال أمرا بالغ األمهية

التعرف إىل مكامن القوة والضعف ،وهو ما يتيح يف املستقبل رسم خطط
من الناحية العلمية والعملية ،ألجل
ّ

واسرتاتيجيات التطوير ،أوال :لضامن إشعاع أوسع هلذا النوع اإلعالمي ،وثانيا :وهو األهم ،لتوصيل رسالته إىل

مجهور أوسع داخل البالد العربية واإلسالمية أو حتى خارج الفضاء التارخيي لإلسالم(((.

َأ َوليس من الوجاهة إ ًذا أن تتجه بعض الدراسات السوسيو-إعالمية الريادية والوصفية والتشخيصية

لتستطلع وتشخص وتق ّيم املوجود من املؤسسات والفضائيات اإلعالمية ،وبخاصة ذات الصلة باإلعالم الديني

والثقايف؟ ،ذلك ما يعدّ رضوريا لكل جهد يروم تطوير أداء هذه املؤسسات وتعميق إسهامها يف التحصني الثقايف
وحتقيق األمن الفكري املطلوب يف ظل الصبيب الثقايف العوملي غري املسبوق.

لقد انربت عديد الدراسات اجلزائرية والعربية لالشتغال عىل بؤرة هذا املوضوع املهم وأطرافه وقدّ مت يف

هذا الصدد أطروحات وأبحاث نظرية وميدانية حول هذه الفضائية أو تلك ،املتخصص منها والعام ،الديني منها
أو اإلخباري ،..أو حول عينة من هذه القنوات والفضائيات عىل سبيل الوصف أو املقارنة ،...وهو ما أفرز تراكام

التعرف إىل أمهية ودور هذه املؤسسات وإىل
نظريا مهام بإزائها ،وبالتايل منح رؤية أكثر وجاهة لكل من يروم
ّ

مناقبها ومثالبها .يف مقابل ذلك مل حتض قناة القرآن الكريم اجلزائرية(((بام هي القناة الدينية الوحيدة يف اجلزائر
((( Patrick Eisenlohr, Media and Religious Diversity, The Annual Review of Anthropology, 2012 Vol. 41, p: 37-50.
https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092611-145823. consulté: 22/03/2019.

((( الحظ ق ّلة عدد الفضائيات العربية املتخصصة يف اجلانب الديني؛ ففي الوقت الذي حييص فيه التقرير السنوي الحتاد إذاعات الدول العربية
لسنة  2015ما ال يقل عن  1230قناة تلفزيونية منها  1097قناة خاصة و 133قناة عمومية ،ال يتجاوز عدد القنوات الدينية  55قناة،
وقليل منها ما هو موجه باألساس خارج الفضاء التقليدي لإلسالم .يراجع :جامعة الدول العربية ،احتاد إذاعات الدول العربية ،اللجنة
العليا للتنسيق بني القنوات الفضائية العربية> ،البث الفضائي العريب :التقرير السنوي  ،<2015ص ،14-9 :بروتوكول نقل النصوص
التشعبي ،)http://bit.ly/2a6sntN( :استعرض بتاريخ.2017/11/16 :
((( هذا التقرير متأسس طبعا عىل ما توصلنا إليه عرب عملنا املسحي للدراسات واألبحاث املنجزة خالل الفرتة التي أنجزنا فيها هذه الدراسة.
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بدراسات ريادية أو وصفية تتيح لنا معرفة أكثر وجاهة بخصوصها من حيث مستوى ونوعية براجمها ،وطبيعة

خطاهبا ،وحجم ونوع مجهورها ومتابعيها ،وموقعها يف اخلريطة اإلعالمية اجلزائرية ،ومقارنتها بنظرياهتا العربيات،

وغري ذلك مما يمكن أن يكون جماال للدراسة والبحث السوسيو-إعالمي.

ّ
التعرف إىل متثالت املشاهد اجلزائري هلذا النوع اإلعالمي عىل وجه العموم ،وللمضمون واملنتج اإلعالمي
إن ّ

املوجه لالستهالك يف هذا الصدد كام جتسده القناة اجلزائرية اخلامسة التي تسمى قناة القرآن الكريم ،وإىل موقفه
منه ،واملدى الذي يصل إليه تأثريه فيه؟ وهي مسألة -برأينا-مهمة جدا ،هو ما تنهض هذه الدراسة وتروم الوصول

إليه ،وعىل هذا فإن بؤرة إشكاليتنا ،تتمحور حول اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:

	-كيف يق ّيم املشاهد اجلزائري الدور التثقيفي والديني الذي تؤديه القناة اجلزائرية اخلامسة؟
	-ما املدى الذي وصلت إليه القناة اجلزائرية اخلامسة يف هذا الصدد؟
ثالثا :منهجية الدراسة :تنقسم هذه الدراسة إىل قسمني اثنني:
 األول نظري يناقش موضوعات اإلعالم واإلعالم الديني عىل اإلمجال ،ومسار تطور اإلعالم اجلزائريواإلعالم الديني إىل املرحلة التي وصل فيها إىل عرص الفضائيات ،كام حيفر حول نشأة وتطور القناة
اخلامسة ويصف ويق ّيم مضمون شبكتها الرباجمية...

 والثاين ميداين يستطلع ميدانيا حضور قناة القرآن الكريم ،وتقييم املشاهد اجلزائري لدورها.رابعا :يف اإلعالم واإلعالم الديني عىل اجلملة:
امللح إىل
نشأ اإلعالم ،مكتو ُبه ومسمو ُعه ومرئ ُّيه يف تقليده األول ،عا ّما وجامعا متجاوبا مع
ّ
التشوف اإلنساين ّ

اإلعالم واإلخبار ،وعندما اتسع ضاق كام يقول املثل؛ حيث سلك سبيل التدرج والنضج إىل أن وصل يف عرصنا

الراهن إىل التخصص الدقيق.

ورغم بقاء عديد الوسائط اإلعالمية وعىل رأسها الشاشات التلفزية ،وحم ّطات البث الفضائي متجاوبة مع

هدف تقديم اخلدمة اإلعالمية الشاملة حتت مسمى >القنوات اجلامعة< ،إلاّ ّ
أن التخصص (القنوات املتخصصة)
بات سمة ال حميد عنها ،ذلك ّ
أن ما يتعاظم يف عرص احلداثة الفائقة هو التوالد اإلعالمي ،واالنفجار االتصايل عىل

صح أن يتسمى عرصنا بعرص
صعيد الكم كام عىل صعيد الكيف؛ وزيادة منسوب الدقة والدفق واالنتشار .وإذا ّ
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الذرة واإللكرتون والثورة الرقمية ،فإنه يصح أيضا أن يتسمى بعرص تقسيم العمل وعرص التخصص العلمي

واملهني و...؛ إذ النزوع إىل التخصص بات سمة مائزة ،وقد عرب إىل حقل اإلعالم واالتصال فوسمه بميسمه.

يف العقود الثالثة الامضية عرف العامل عىل اإلمجال ،وعاملنا العريب عىل وجه التحديد مدّ ا إعالميا غري مسبوق

م ّيزه بروز ظاهرة الفضائيات اجلامعة واملتخصصة التي تغطي احلاجات االستهالكية لإلنسان عىل متصل يبدأ من

إشباع احلاجات املعرفية ،وينتهي باستثارة غرائزه ومكبوتاته يف ما يعرف بالقنوات اجلنسية واإلباحية ،مرورا بتلك
القنوات التي تبث عرب السواتل (األقامر) االصطناعيةـ ،وعرب الشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،وتتخصص يف هذا

القطاع أو ذاك من قطاعات احلياة اإلنسانية ،كتلك املتخصصة يف الشأن االقتصادي ،أو الشأن السيايس (القنوات
اإلخبارية) ،وتلك املتخصصة يف قضايا األرسة والطفل ،أو القنوات الوثائقية ،أو الرياضية ،بل وحتى بروز قنوات

تروج للسحر والكهانة وقراءة احلظ(((.
ّ

وسريا عىل قانون التخصص ،وجماراة لام غدا ميزة للعرص كله ،برزت عىل املشهد اإلعالمي العريب كام عىل

املشهد اإلعالمي العاملي قنوات تلفزيونية وفضائيات جعلت الدين حمور نشاطها وبثّها املوجه إىل آماد وآفاق

جغرافية وبرشية وثقافية مل يكن لألساليب اإلعالمية الكالسيكية (مسموعة ،مكتوبة) أن تبلغها قبال ،كام حيصل

راهنا مع اإلعالم الرقمي املرئي بام أتيح له من قدرة عىل التوصيل والتأثري.

يرجع البعض هذا التوسع اإلعالمي وتكاثر الفضائيات الدينية املنشغلة بالدين والظاهرة الدينية إىل العامل

التكنولوجي اجلديد ،وإىل املزايا التي أتاحها (تطور األجهزة ،زهد التكلفة ،تطور القدرة عىل استقبال الشارات

التلفزية)(((؛ وإىل ما يمكن تسميته برجعة األديان ( )return of religionأو انفجار البعد الروحي لدى األفراد
واجلامعات كرد فعل عىل احلداثة الامدية التي شطبت من حساباهتا أشواق اإلنسان الروحية ّ
وتعشقه للقيمة ،وفطرية

نزوعه إىل التدين ،واختزلته يف بعده الامدي الواحد((( .أما يف السياق العريب فيشري البعض إىل تزايد العداء لإلسالم
واملسلمني من لدن رشحية واسعة من الك ّتاب واملثقفني الغربيني ،ومن خمتلف وسائل اإلعالم التي تتحامل عىل

اإلسالم ،وتتعمد تقديمه يف صورة الدين املقرتن بالعنف واإلرهاب ،وهو ما دفع عديد الشخصيات واملؤسسات
((( حيي اليحياوي ،اخلطاب الديني يف الفضائيات العربية :مقاربة من منظور املوسطة( ،الرباط :مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
واألبحاث ،)2016 ،ط ،1ص.27
((( تقرير >البث الفضائي العريب :التقرير السنوي  ،<2015ص.8 :
(((
Voir: Jeremy Stolow, Alexandra Boutros, Visible/Invisible: Religion, Media, and the Public Sphere, Canadian Journal of
Communication 2015, VOL 40, NO 1, p: 3-1.
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واجلمعيات اإلعالمية لتأسيس فضائيات تسعى لتقديم صورة حقيقية عن الدين اإلسالمي((( .لذلك نشهد منذ
مدة-إذا نظرنا يف السياق العريب-انبثاق عديد القنوات التي تتخصص يف الشأن الديني((( ،وهي وإن كانت قليلة

العدد إذا قارناها بالقنوات املتخصصة كالقنوات الرياضية واإلخبارية والفنية ..إال أهنا تتطور عدديا كل سنة،

وتتوطن ضمن املشهد اإلعالمي العريب الراهن .كام يبينّ ذلك اجلدول(.((( )1
أصناف القنوات

جدول رقم ( )1توزيع الفضائيات العربية حسب االختصاص

القنوات اجلامعة
القنوات الغنائية
قنوات الدراما (أفالم ومسلسالت)
القنوات الرياضية
القنوات الدينية
القنوات اإلخبارية
قنوات األطفال
القنوات الثقافية
القنوات الوثائقية
القنوات التعليمية
قنوات األرسة
قنوات السياحة
قنوات االقتصادية
قنوات الرتوجيية
قنوات تراثية
قنوات الطبخ
قنوات طبية
قنوات شبابية
قنوات كوميدية
املجموع

القطاع العام

القطاع اخلاص

00

23

33

28

56

05

236
43
50

05

56

05

19

02

00

04

12

01

03

14

01

00

01

00

03

00

32

00

02

00

02

00

01

00

00

01

00

01

512

128

املجموع
292
23
48
61
55
61
21
04
13
17
01
01
03
32
02
02
01
01
01

640

املصدر« :البث الفضائي العريب :التقرير السنوي  ،»2015ص .13
((( اليحياوي ،اخلطاب الديني ،ص.16-9 :
((( ليس معنى تشديدنا عىل دور العامل اخلارجي (اإلساءة لإلسالم) نفيا لعوامل أخرى داخلية (ثقافية ،اسرتاتيجية ،ربحية )..قد تكون حفزت
جهات حكومية أو خاصة ( )Privéللمبادرة إىل إطالق هذه القنوات.
((( الحظ ّ
أن هذا العدد يشتمل أيضا عىل القنوات الدينية املسيحية العائدة للطوائف املسيحية العربية كاملوارنة واألقباط ،وكذا إىل تلك القنوات
املنتمية للمذهبية الشيعية.
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بالرجوع إىل تقارير سابقة يمكن مالحظة التناسل والزيادة اهلامة فـي عدد القنوات الدينية ،وخاصة العائدة

منها للقطاع اخلاص؛ حيث انتقلت من  35قناة سنة  2009إىل  41قناة سنة  2010وإىل حدود  135قناة خالل
سنتي  ،((( 2013 -2012وإذا وضعنا يف احلسبان القنوات الدينية احلكومية فإن العدد سريتفع من دون شك.
بيد أن تقرير سنة  2015يبينّ ّ
أن هذا العدد هو يف حدود  55قناة دينية ،مخسون ( )50منها خاصة ومخسة ()05

تابعة للقطاع العام((( .وهو رقم عىل أمهيته يبدو متواضعا جدا إذا ما قارناه بعدد الفضائيات الرياضية أو الغنائية،
أو غريها من القنوات املتخصصة األخرى .هذا مع رضورة التنبيه إىل أن مسمى >القناة الدينية< قد خيتلط أو يندغم
حمرفة تيسء إىل اإلسالم احلنيف ،أو تقدم تأويال سطحيا
لدى البعض مع قنوات متارس الشعوذة ،أو تبث معتقدات ّ

مترر رسائل مبطنة للعنف واإلرهاب ،وهي مسألة أشارت إليها تقارير عدة ،عندما ن ّبهت إىل
للنص الديني ،أو ّ

الزيادة املتسارعة يف عدد متابعي هذه القنوات (خصوصا بني الرشائح اهلشة يف املجتمع مما جيعلها فريسة ملعتقدات

تكرس اجلهل والفكر الظالمي املنغلق)((( ،مما يضع عىل القنوات الدينية امللتزمة و<الوسطية< مسؤولية
خاطئة ّ
كبرية للنهوض بواجب تقديم الصورة الصحيحة للدين اإلسالمي يف ظل اهلطل اإلعالمي الضخم والساموات

املفتوحة.

خامسا :يف اإلعالم ،واإلعالم الديني يف اجلزائر :اقرتاب تارخيي:
اإلعالم يف اجلزائر أثيل ،يمكن أن نرجعه يف مبتدئه األول إىل جتربة بعض أفراد النخبة اجلزائرية يف الصحافة

الفرنسية املكتوبة التي تأسست أوىل صحفها يف اجلزائر املستعمرة (صحيفة املبشرّ ) يف سنة  .1847مستفيدين

من احتكاكهم هبذه التجربة ،سوف يؤسس هؤالء-مع هناية القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين-ألوىل
صحفهم اجلزائرية ،أو ما سمي ب ـ (الصحافة األهلية).

يؤكد املؤرخ اجلزائري سعد اهلل ّ
أن الصحافة الوطنية يف اجلزائر مل تظهر قبل  ،1894وعىل هذا فإن >أول صحيفة

جزائرية ظهرت يف عنابة بعنوان (احلق) [ ]...وهي جريدة أسبوعية وسياسية ودامت حوايل سنة<((( ،ثم سيتوايل
((( جامعة الدول العربية ،احتاد إذاعات الدول العربية ،اللجنة العليا للتنسيق بني القنوات الفضائية العربية ،البث الفضائي العريب :التقرير
السنوي  ،2013-2012اجلدول  ،7ص ،25بروتوكول نقل النصوص التشعبي ،)http://bit.ly/2zAnSVb( :استعرض بتاريخ:
.2017/11/16
((( البث الفضائي العريب :التقرير السنوي  ،2015اجلدول  ،2ص ،13وهو ما يشري إىل الطبيعة غري الثابتة واملستديمة لبعض هذه القنوات،
أو خضوعها للمعطى السيايس ،فقد جرى مثال غلق ما يقارب  20قناة دينية إثر التغريي السيايس يف مرص بعد وصول الرئيس السييس إىل
السلطة كام أشار إليه تقرير البث الفضائي العريب لسنة  ،2013-2012ص.24
((( انظر :تقرير  ،2013ص ،25وتقرير  ،2015ص.43
((( أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية ( ،1900-1860بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1992 ،ط ،4ج ،**1ص ،573 :ص:
.576
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بعد ذلك صدور جمموعة من الصحف عىل غرار (صحيفة اجلزائر) سنة  ،1905و(صحيفة اإلسالم) ()1910
للصادق دندان ،و(ذو الفقار) ( )1913لعمر راسم ،و(الفاروق) ( )1913لعمر بن قدور ...،وغريها(((.

تضمنت هذه الصحف مواضيع عدة تتعلق بالشؤون اإلسالمية للجزائريني ،وبتعزيز ثقافتهم اإلسالمية وتدعيم
وعيهم الديني ،وحماربة اآلفات االجتامعية ،وإصالح الوضع االجتامعي لألهايل ،..ويالحظ عليها استمدادها من
الديني كام تشري إىل ذلك عناوينها وأسامؤها ،زيادة عىل الترصيح املبارش لبعضها باجتاهها وطابعها الديني عىل غرار
إضافة الالحقة >جريدة دينية< ،واهتاممها باملواضيع الدينية ،ونرش تعاليم الدين وتطهريه من اخلرافات والدعوة

إىل األخالق اإلسالمية((( .سيتوسع هذا اإلعالم عىل يد نخبة مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني ()1956-1931
التي أنشأ روادها عديد الصحف واجلرائد إما باسمهم الشخيص ،أو باسم مجعيتهم (املنتقد ،الشهاب ،اإلصالح،

السنة ،الرصاط ،الرشيعة ،البصائر )…La défense ،وباللسانني العريب والفرنيس لتبليغ رسالة اإلسالم والعربية،
ومقاومة املرشوع االستيطاين الفرنيس واسرتاتيجياته اإلحلاقية.

خالل فرتة الثورة التحريرية ( )1962-1954ستتوقف صحافة الثالثينيات واألربعينيات كلها تقريبا

لتعوضها صحف الثورة (املجاهد ،املقاومة اجلزائرية) .وعندما تدلف اجلزائر إىل مرحلة استقالهلا سينطلق العمل
اإلعالمي متأثرا باحلالة اإلعالمية املوروثة عن احلقبة االستعامرية وبمنظومتها القانونية التي استمرت إىل حدود

سنة  1982عندما وضع قانون جديد لإلعالم ،فقد جرى إنشاء عديد الصحف واجلرائد الوطنية (يومية الشعب
يف  ،1962النرص واجلمهورية يف  )1963لتساير مرحلة االستقالل ،ولتؤدي دور اجلهاز الدعائي لالختيارات
السياسية واأليديولوجية والتنموية للسلطة احلاكمة .كام اضطلعت وزارة األوقاف والشؤون الدينية بمهمة نرش
الفكر اإلسالمي ،ويف هذا الصدد تم إصدار >جملة املعرفة< ( ،)1965-1963ثم جملة القبس( )1966وجملة

األصالة( )1971ثم جملة الرسالة( )1980وصحيفة العرص( ،)1981وكلها تقريبا جعلت من موضوعات
الثقافة والدين عىل رأس اهتامماهتا.

إىل جانب اجلهد الرسمي يمكن أن نتحدث عن إعالم ديني غري حكومي (إعالم مجعوي) ،فقد أصدرت

مجعية القيم اإلسالمية ( )Association AL-QIYAMبني سنوات  1966-1964جملة >التهذيب اإلسالمي<
((( ملزيد اطالع حول تفاصيل صدور هذه الصحف وغريها أنظر :الزبري سيف اإلسالم ،تاريخ الصحافة يف اجلزائر (اجلزائر :الرشكة الوطنية
للنرش والتوزيع ،)1986 ،ج ،2ص 33 :وما بعدها.
((( هند عزوز ،الصحافة اجلزائرية وتنمية الوعي الديني لدى القراء :دراسة حتليلية ميدانية( ،2013/2012 ،أطروحة دكتوراه غري منشورة)،
كلية العلوم السياسية واإلعالم ،اجلزائر :جامعة اجلزائر ،ص.62-60 :
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بالعربية وجملة

(Musulman

 )Humanismeباللسان الفرنيس ،ومها جملتان عاجلتا عديد املوضوعات الدينية يف

جماالت العقيدة والفقه واألخالق والفكر اإلسالمي وغريها؛ وهناك جملة أخرى هي جملة ماذا أعرف عن اإلسالم

> <Que sais-je de l’Islamالتي صدرت هي األخرى باللغة الفرنسية سنوات  1980-1969عن مسجد جامعة
اجلزائر ،لتأخذ عىل عاتقها مهمة التعريف باإلسالم احلضاري(((.

أما عن اإلعالم الديني يف وسائل اإلعالم الثقيلة (اإلذاعة والتلفزيون) فقد كان حارضا هبذا الشكل أو ذاك

عرب الدروس واألحاديث الدينية األسبوعية ،وعرب التغطيات األسبوعية لصالة اجلمعة ،وبث بعض احلصص

اإلذاعية-ذات الصلة بالفتوى والتوجيه األخالقي والديني-التي كانت تنشطها فعاليات دينية وأئمة وخطباء،
بالتنسيق بني وزارة الشؤون الدينية وإدارة مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون .وقد كان لبعض هذه احلصص صداها
الكبري لدى مجهور واسع من املتتبعني واملشاهدين كأحاديث الشيخ حممد الغزايل ،والدروس الصباحية للشيخ

حممد كتو ،وحصص الفتوى التي كان ينشطها شيوخ اجلزائر أمثال الشيخ أمحد محاين ،والشيخ عبد الرمحن اجلياليل،

وحمارضات ملتقى الفكر اإلسالمي-التي كانت تبث عشية يوم اخلميس من كل أسبوع -وهو موعد ديني وثقايف
وفكري عىل مستوى عال ،نظري من حيرضه ويؤطره من العلامء والباحثني املسلمني والغربيني ،والذي كان ينعقد

كل سنة يف مدينة من مدن القطر اجلزائري ،وحيظى بتغطية إعالمية وحضور شباين واسعني .هذا إضافة إىل بعض
التغطيات املناسباتية للمواسم الدينية كمواسم احلج ورمضان؛ حيث تتعزز الشبكة الرباجمية بمفردات دينية جديدة

جتاوبا مع الزيادة يف الطلب االجتامعي عىل الدين.

تد ّعم اإلعالم الديني يف اجلزائر بعد فرتة طويلة من هيمنة القناة التلفزيونية الواحدة واإلذاعة الواحدة بتأسيس

إذاعة متخصصة يف الشأن الديني هي (إذاعة القرآن الكريم) يف يوليو 1991؛ حيث كانت أول إذاعة موضوعاتية

يف خريطة اإلعالم اجلزائري ،بدأ البث فيها بتالوات قرآنية عىل مدار  6ساعات يوميا ،ثم عرفت سلسلة من
التعديالت مست توسيع حجم بثها املبارش ليصري  15ساعة((( ،مع تطوير يف شبكتها الرباجمية من الدروس
واحلصص الدينية .وخالل هذه الفرتة (فرتة التسعينيات) ،وهي فرتة االنفتاح السيايس واإلعالمي شهدت اجلزائر

توسعا إعالميا كبريا بخاصة يف قطاع اإلعالم املكتوب؛ حيث ظهرت عديد الصحف واملجالت التي تعنى بالشأن
((( انظر تفصيالت بخصوص هذه املجالت يف :الطاهر سعود ،احلركات اإلسالمية يف اجلزائر اجلذور التارخيية والفكرية (ديب :مركز املسبار
للدراسات والبحوث ،)2012 ،ط ،1ص.568-546 :
((( انظر يف هذا الصدد :موقع إذاعة القرآن الكريم عىل بروتوكول نقل النص التشعبي http://bit.ly/2zDllHa :استعرض بتاريخ:
.2017/10/22

85

الطاهر سعود

الدور الديني لقناة القرآن الكريم اجلزائرية

الثقايف والديني إما عىل سبيل التخصص ،أو عىل سبيل أن يكون أحد حماور اهتاممها ،سواء تلك املحسوبة عىل
األحزاب السياسية ومجعيات املجتمع املدين ،أم تلك التابعة ملؤسسات الدولة(((.

أما يف جمال اإلعالم املرئي فقد بقي التلفزيون اجلزائري بقناة واحدة جامعة حتظى فيها املسائل الدينية

ببعض االهتامم النسبي (خطب مجعة ،آذان ،بعض األحاديث الدينية) ،وبقيت اجلزائر متأخرة مقارنة إىل نظرياهتا
من الدول العربية األخرى يف جمال االنفتاح عىل تعددية اإلعالم املرئي ،بالرغم من أهنا من أوائل الدول العربية

رشعت لالنفتاحني السيايس واإلعالمي منذ  1989بموجب دستورها اجلديد .وإذا كانت
واإلسالمية التي ّ

التعددية اإلعالمية يف جمال اإلعالم املكتوب قد بلغت ذروهتا بني سنوات  ،1992-1989فإن اإلعالم الثقيل

(اإلذاعة والتلفزيون) بقي حكرا عىل الدولة رغم املحاوالت الرسمية لتعزيز قطاع السمعي البرصي بتجربة
اإلذاعات اجلهوية ،ثم املحلية منذ  ،1991ثم بإطالق قناة فضائية موجهة للجالية اجلزائرية باخلارج هي قناة
اجلزائر

()Canal Algérie

سنة 1994؛ أي بعد  4سنوات كاملة من إطالق مرص ثم اململكة العربية السعودية

ألوىل قنواهتا الفضائية يف حدود سنة  .1990خالل هذه الفرتة استقبل اجلزائريون الدفق اإلعالمي اخلليجي،
وتوالت الفتوحات اإلعالمية اخلليجية بمسامياهتا املتعددة لتشكل فضائياهتا وبراجمها عىل اختالف أشكاهلا أحد

أبرز املواد اإلعالمية التي بات يستهلكها ساكنة هذه املنطقة الطرفية يف خريطة العامل العريب .فأصبحت قنوات

> <ARTو> <MBCو>إقرأ< ،ثم قنوات >اجلزيرة< و>العربية< وجممل الفضائيات اإلماراتية (>أبو ظبي<> ،ديب<..)..
وغريها من مجلة القنوات التي باتت تزاحم القنوات والفضائيات الفرنسية واسعة الذيوع يف اجلزائر واملغرب
العريب العتبارات التاريخ واجلغرافيا.

لقد أسهمت هذه القنوات (اخلليجية) باختصاصاهتا املتعددة (إخبارية ،رياضية ،دينية )..وبرباجمها املتنوعة

يف انفتاح ساكنة اجلزائر عىل الثقافات الفرعية اخلليجية ،وكرس بعض جوانب الرتابة التي طغت عىل اإلعالم

اجلزائري الثقيل؛ حيث مل جير فتح قطاع السمعي البرصي إال بعد ما يقرب من  20سنة بعد ذلك؛ أي يف حدود

سنة  2011يف خضم ضغط ثورات الربيع العريب> ،عندما اختذ جملس الوزراء [ ]..قرارا [ ]..بإقراره مرشوع قانون
ينص ألول مرة يف تاريخ اجلزائر املستقلة عىل فتح املجال السمعي والبرصي ،مما يسمح بإنشاء
إعالم جديد((( ّ

((( يف هذه الفرتة أصدرت جبهة لإلنقاذ جريدة املنقذ ،وأصدرت حركة النهضة نرشية النهضة ثم السبيل.كام أصدرت حركة محاس جملة
اإلرشاد ،ثم جريدة النبأ وجملة التضامن واألمة .وأصدرت مجاعة البناء احلضاري نرشية اجلمعية اإلسالمية للبناء احلضاري ،واستأنف
مسجد الطلبة باجلامعة املركزية إصدار جملة التذكري .كام صدرت صحف وجرائد حكومية كالعقيدة والعرص ،وأخرى مستقلة كاهلداية،
والبالغ ،والنور بالعربية ،وجريدة الفرقان ،و  L›eveilبالفرنسية.
((( انظر بخصوص تطور انفتاح جمال السمعي البرصي والترشيعات ذات الصلة به ،أنظر :بوحنية قوي ،فتح قطاع السمعي البرصي باجلزائر:
الضوابط القانونية واملامرسات امليدانية ،جملة اإلذاعات العربية  ،2015العدد  ،4ص ،114-99 :بروتوكول نقل النص التشعبي
 http://bit.ly/2io46Caاستعرض بتاريخ.2017/11/15 :
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قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة ،مع التخفيف من مهام مراقبة الدولة لوسائل اإلعالم واستحداث هيئات مهنية

متخصصة يف هذه املهام تتوىل تنظيم وضبط العمل اإلعالمي<(((.
سادسا :قناة القرآن الكريم ومرحلة التعددية اإلعالمية:

أثمرت فرتة التعددية اإلعالمية التي خربهتا اجلزائر بعد  1989جتربة رائدة يف جمال الصحافة املكتوبة بكل

أنواعها (الدينية ،الثقافية ،الساخرة-)..كام ب ّينا يف ما سبق -ورغم الظروف األمنية والسياسية الصعبة خالل
عرشية التسعينيات ( )2000-1992إال ّ
أن هذه التجربة حافظت عىل جانب من حريتها رغم بعض التقييدات
التي فرضتها مقتضيات تلك املرحلة .طيلة عرشيتني كاملتني بقيت القناة األرضية ،والفضائية اجلزائرية

(Canal

 )Algérieحتتكران مشهد السمعي البرصي لوحدمها ،لكن الدفق اإلعالمي بشتى ختصصاته وجماالته عىل الصعيد
العريب والدويل ،يبدو أنه قد أقنع القائمني عىل احلقل اإلعالمي يف اجلزائر برضورة التجاوب مع الطلب االجتامعي

الكثيف عىل اإلعالم املرئي التعددي(((.

يف هذا السياق تم إطالق >القناة اجلزائرية الثالثة< املوجهة للجالية اجلزائرية يف العامل العريب شهر يوليو ،2001

وأعقبها بعد ثامين ( )8سنوات تأسيس القناتني الرابعة واخلامسة؛ أي >القناة األمازيغية< و>قناة القرآن الكريم<

اللتان تم إطالقهام بتاريخ  18مارس  2009تثمينا للمعطى اهلويايت والثقايف األمازيغي للمجتمع اجلزائري،
والنتامئه وهويته العربية اإلسالمية ،عىل اعتبار أن العروبة واإلسالم واألمازيغية هي أركان اهلوية الثالث التي
جرى التنصيص عليها يف الدساتري اجلزائرية اجلديدة.

-1قناة القرآن الكريم :يشء من التاريخ:
متر عىل قناة القرآن الكريم اجلزائرية منذ بداية بثها التجريبي إىل اليوم تسع سنوات كاملة .منذ تلك الفرتة
ّ

ختصصت القناة حرصا يف تقديم مادة براجمية وإعالمية مرتبطة بالقرآن الكريم ،وبعلومه وهديه ومنظومة قيمه
ّ
العليا ،وهي تشتغل بنظام البث املفتوح عىل األقامر الصناعية

 HOT BIRDو ،EUTELSATو ،Nile SatوAB3

(((

((( م .بوس ــالن ،اجلزائر تقر ألول مرة فتح قطاع الس ـ ــمعي البصـ ـ ــري :مكس ـ ـ ــب تارخيي للمامرس ـ ـ ـ ــة الديمقراطية،2011/09/13 ،
 http://bit.ly/2jihuLfاسرتجع بتاريخ.2017/11/10 :
((( يتجىل ذلك يف كثافة استخدام اجلزائريني للهوائيات املقعرة (الدش) لغرض التقاط ومتابعة برامج الفضائيات الدولية عرب ّيها وغرب ّيها.
ففي مسح أجراه الديوان الوطني لإلحصاء سنة  2012عىل عينة مقدرة بحوايل  9آالف أرسة موزعة عىل كامل الرتاب الوطني تبينّ أن
أكثر من  -96.2منهم حيوزون عىل هوائي مق ّعر .أنظر :اجلمه ــوري ــة اجل ــزائ ــريــة ال ــديمق ــراطيــة الشعبي ــة ،وزارة امل ــاليــة الدي ــوان ال ــوطنــي
لإلحص ــائي ــات ،املسح الوطني حول استخدام الوقت ،اجلزائر  ،2012ديسمرب  ،2013اجلدول  ،2ص .9بروتوكول نقل النص التشعبي
 ،http://bit.ly/2hxS9wpاسرتجع بتاريخ ،2017/11/12 :وتقدر بعض املصادر عدد اهلوائيات املقعرة ب ـ  2مليون هوائي.
((( انظر املوقع اإللكرتوين للمؤسسة الوطنية للتلفزيون اجلزائري http://bit.ly/2AIz5Aw :اسرتجع بتاريخ.2017/10/10 :
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باملحصلة.
لتكون متاحة جلمهور واسع من املشاهدين داخل اجلزائر أوال ،وخارجها
ّ
بدأت القناة ببث يومي مدته ثامين ( )8ساعات ،ثم توسع مداه يف السنوات الالحقة ليتحول إىل بث متواصل

عىل مدار الساعة ( 24/24ساعة) ،وبشبكة براجمية جيري تطويرها وتعديلها لتنسجم مع احتياجات اجلمهور
ومتطلبات العرص ،ورؤية القناة للعملية والرسالة اإلعالمية.

تظهر القناة يف قائمة الريسيفر باسم ( ،)Algérie 5وهي واحدة من القنوات اخلمس التابعة للمؤسسة العمومية

للتلفزيون اجلزائري ( ،)ENTVوإن كانت (أي القناة اخلامسة) تعترب من الناحية املؤسسية والتنظيمية >مديرية من
ضمن مديريات مؤسسة التلفزيون اجلزائري ،فهي ترجع يف شؤوهنا الاملية للمؤسسة األم ،وتتمتع باالستقاللية
ضمن حدود اإلمكانات الامدية والبرشية املتاحة واملخصصة للقناة<(((.

يرأسها الصحفي حممد عوادي ،وينشط شبكتها الرباجمية نخبة من الصحفيني ،ويقوم عىل خمتلف شؤوهنا

ما يزيد عن  130موظف ًا كام يظهره اجلدول رقم ( ،)2وباإلضافة إىل هذا الطاقم العامل تستعني القناة بنخبة من
األساتذة اجلامعيني يف ختصصات علمية ورشعية عديدة (الطب ،علم النفس ،علم االجتامع ،الدعوة واإلعالم،

الفقه وأصوله ،علوم احلديث ،التاريخ )...لتنشيط شبكة حصصها وبراجمها.

جدول رقم ( )2عدد موظفي قناة القرآن الكريم
العدد

الوظيفة

40
10
20
20
10
05
05
10
10

صحفيون
التقنيون-املخرجون
تقنيو الصورة
تقنيو الصوت
املونتاج
األنفوغرافيا
تقنيو اإلرسال
األرشيف والربجمة
اإلدارة

130

املجموع

املصدر :الصحفي نذير السعيد محزة
((( املعلومة تم استقاؤها من الصحفي بقناة القرآن الكريم نذير السعيد محزة باعتباره املكلف بصفحة الفايسبوك اخلاصة بالقناة ،وقد وجهنا له
مجلة من األسئلة وتلقينا منه ردا كتابيا.
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-2قناة القرآن الكريم :يف طبيعة الرسالة واألهداف:
تُستمد األهداف العامة للقنوات الدينية عادة من حقل التخصص الذي تنتمي إليه؛ أي حقل اإلعالم الديني

اإلسالمي .وغري خاف عىل املتابع أن هذا النوع اإلعالمي هيدف بشكل عام إىل(((:
 -نرش العقيدة والدين اإلسالمي والتعريف بأحكامه وأصوله.

 -التعريف بالرتاث وباحلضارة والثقافة اإلسالمية ،والتصدي لام تتعرض له من تشويه فكري من مراكز

صناعة الرأي املعادية.

 تصحيح املفاهيم املغلوطة حول اإلسالم واملسلمني وتقديم الصورة الصحيحة عنهام. -تنمية الوعي الديني وتنمية وسائل مقاومة اآلثار السيئة للعوملة الثقافية .ووسائل اإلعالم وعىل رأسها

القنوات الدينية هي أحد املنافذ اهلامة للمحافظة عىل هذا الوعي الديني وجتديده(((.

 -يؤكد عديد املهتمني عىل أن للكثري من الناس سواء يف الداخل اإلسالمي أو يف بالد الغرب (أمريكا مثال)

فضول روحي ،وأن لدهيم أسئلة دينية كثرية يبحثون عن إجابة هلا >وهم جيدون هذا يف الدين ،لذا فعندما يغيرّ ون
القنوات التليفزيونية ربام أهنم قد سئموا من املواد الضحلة غري ذات املعنى وهي فقط تُعنى بالتسلية ،ولكنهم

يبحثون عن يشء له جوهر أكرب ،إذ ًا من أجل هذا هم يشاهدون برامج [أي الربامج الدينية والقنوات الدينية] كهذه
ألهنم يدركون أن هناك أشياء أكثر يف احلياة ..أكثر من  ..التسلية والربامج اجلنسية والعائالت املفككة ،وأنه بالفعل

هناك برامج يمكن أن تغذي روحهم وحياهتم الروحية<(((.

 -ويعدد بعض الباحثني بعض(أهداف) إجيابيات هذه القنوات مشددين عىل دورها يف احلفاظ عىل الذاتية

الثقافية ،وتوفري اجلو الروحي وتيسري التثقيف الديني ،وحتقيق املنافسة اإلعالمية اإلجيابية وتقديم البديل األصلح

لنرش القيم الفاضلة واألخالق احلسنة والسلوك القويم ،وكذا نرش ثقافة التسامح واالعتدال التي تنبذ التشدد

والعنف(((.

((( يرسى خالد إبراهيم ،الفضائيات اإلسالمية بني اخلربة اإلعالمية والتأصيل العلمي ،جملة اجلامعة العراقية  ،2012عدد وجملد  ،1/28ص:
.341
((( هند عزوز ،الصحافة اجلزائرية ،ص.1 :
((( ظاهرة القنوات الدينية ،برنامج كواليس ،قناة اجلزيرة ،بروتوكول نقل النص التشعبي http://bit.ly/2jFAvHV :اسرتجع بتاريخ:
.2017/10/10
((( فتحي بوعجيلة ،الربامج الدينية يف التلفزيونات واإلذاعات العربية :مقاربة يف املضامني ،جملة اإلذاعات العربية  ،2012العدد  ،3ص:
.39-37
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وعطفا عىل ما سبق ،فإنه إىل جانب ما استبان لنا من أهداف القنوات الدينية عىل اإلمجال ،وهي -لإلشارة-

أهداف تشرتك فيها مجيع هذه القنوات(((مهام اختلفت أسامؤها أو اجلهة التي تثوي وراءها ،فإن لكل قناة أهدافا
أخرى خاصة ،إما مسكوت عنها أو مرصح هبا .وعىل هذا فإننا يمكن أن نتلمس أهداف قناة القرآن الكريم
اجلزائرية بام هي قناة حكومية ،يف ما أشار إليه بعض القائمني عىل جهازها اإلعالمي أو بحسب ترصحيات بعض

املسؤولني احلكوميني.

رصح لنا الصحفي نذير السعيد محزة بأن قناة القرآن الكريم >هتتم بمعاجلة األمور العامة
يف مقابلة معه ّ

واملشاكل اجلزائرية والعاملية ضمن منظور ديني للرقي بالفرد أخالقيا وحياتيا< ،وأن >اهلدف من إطالقها هو
استقطاب اجلمهور اجلزائري املهتم باألمور الدينية ،وتنوير فكره ضمن قالب الوسطية واالعتدال لنبذ التطرف؛

وكذا نرش ثقافة التسامح والفكر املعتدل<((( .غري بعيد عن ذلك ،فإن اهلدف الرئيس الذي يثوي وراء إطالق

هذه القناة يتمثل -بحسب ما رصح به مسئول حكومي-يف >التصدي للفتاوى املستوردة عرب الفضائيات وشبكة
اإلنرتنت ،وهي فتاوى شاذة وخارجة عن اإلمجاع ،لكنها لألسف أ ّثرت بشكل سلبي يف وعي اجلزائريني خصوصا

إبان األزمة األمنية<((( ،ومعلوم ما خربته اجلزائر خالل فرتة التسعينيات من حرب أهلية طاحنة نتيجة فكر

وروج ملفاهيم مغلوطة للجهاد واالستشهاد .ويف ترصيح لكاتب الدولة لالتصال
ترسب إليهاّ ،
متطرف كان قد ّ
ّ
أن >إطالق قناة القرآن الكريم هيدف إىل إظهار صورة اجلزائر املسلمة بدون إسفاف أو تطرف< ،ويفسرّ ذلك بأنه
جاء كاستجابة للطلب االجتامعي عىل اإلعالم املرئي املتمحور حول مسائل االنتامء واهلوية((( ،وكاستجابة إلقبال
ماسة إىل سد الثغرة احلاصلة يف هذا الصدد
املشاهد اجلزائري عىل القنوات الدينية العربية؛ حيث أصبحت احلاجة ّ
بقناة >تنطلق من بيئتها اجلزائرية ،و[ ]...تستجيب حلاجة وطنية أمام مالحظة إقبال اجلزائريني عىل ما تبثه فضائيات
دينية من فتاوى تصلح لبيئة معينة؛ لكنها ال تراعي بالرضورة خصوصية املجتمع اجلزائري<(((.

هذا وتفيد عديد الترصحيات التي أدىل هبا وزراء الشؤون الدينية املتعاقبون ،عزم احلكومة اجلزائرية عىل

تعزيز املرجعية الدينية للمجتمع اجلزائري بالتشديد عىل االنتامء للمذهب الاملكي يف الفقه ،وللمدرسة األشعرية يف
((( نستثني منها القنوات >الدينية< التي حتث عىل الكراهية واالستقطاب الطائفي ،وتدعو إىل التعصب املذهبي ،أو تلك التي تشجع عىل
الشعوذة والدجل ،مع تنبيهنا الدائم إىل أننا نقصد بالقنوات الدينية تلك املقصورة عىل الدين اإلسالمي.
((( نذير السعيد محزة ،املقابلة السابقة
((( رمضان بلعمري ،اجلزائر تطلق قناة القرآن الكريم ملحاربة الفتاوى الشاذة للفضائياتhttp://bit.ly/2ixPsIK ،2017/10/15 ،
((( نعيد التذكري بأن احلكومة اجلزائرية أطلقت يف الفرتة نفسها من سنة  2009قناة القرآن الكريم وقناة األمازيغية.
((( رمضان بلعمري ،املصدر نفسه.
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العقيدة ،وللجنيدية طريقة يف التصوف ،وهي التي عبرّ عنها النظم الشعري البن عارش بقوله> :يف عقد األشعري

وفقه مالك .....ويف طريقة اجلنيد السالك<((( .وتأيت قناة القرآن الكريم لتجسد هذا االنتامء عرب شبكتها الرباجمية

منذ تأسيسها إىل اليوم.

-3البنية الرباجمية لقناة القرآن الكريم:
تنتمي قناة القرآن الكريم اجلزائرية إىل فئة القنوات التي يصطلح عليها املختصون يف الدراسات اإلعالمية

بـ<القنوات اجلامعة<؛ وهي<تلك القنوات التي تقدم مزجيا من املواد الدينية يف سياق شبكتها الرباجمية من قبيل
الربامج اإلرشادية والتوعوية ،والتعبوية دون إغفال تقديم األعامل الدرامية ..ذات النكهة الدينية أو املتمحورة

حول الدين<((( .بمعنى أن الشبكة الرباجمية ال تقوم عىل إنتاج و/أو بث مادة دينية واحدة مثلام تفعله >القنوات
الدينية املتخصصة< التي ختتص ببث تالوات القرآن مثال ،أو ببث األناشيد الدينية ،أو بتقديم االستشارات
والفتاوى الدينية ...وإنام تتزامل فيها الامدة الدينية املتخصصة جنبا إىل جنب مع املواد اإلعالمية األخرى ذات

النَ َفس الديني (مسلسالت دينية ،حلقات دينية ،حتقيقات.)....

ابتناء عىل ما سبق نتفق مع البعض عندما يؤكّدون عىل أن التأمل يف شبكة برامج الفضائيات الدينية العربية

اجلامعة يكشف عىل ّ
أن بنيتها ال ختتلف كثريا بعضها عن بعض ،عدا يف بعض التفاصيل ،أو يف أسلوب املعاجلة

املعتمدة((( .وعىل هذا ال نجد اختالفا ب ّينا يف البنية الرباجمية لقناة القرآن الكريم عن نظرياهتا من القنوات الدينية

العربية اجلامعة ،سوى يف بعض املسائل املتعلقة باخلصوصية الثقافية للجزائر ،أو ما تفرضه السياسة العامة للقناة
يف مستوى طبيعة الامدة اإلعالمية املنتجة واملعروضة ،وهو ما أملعنا إليه سابق ًا.

وبشكل عام يمكن أن نم ّيز يف ما خيتص بالشبكة الرباجمية للقنوات الدينية العربية اجلامعة بني جمموعة من

األنواع حرصهتا ثريا السنويس يف مخسة هي(((:

برامج تفسريية حتليلية :يتم فيها تقديم رشوحات للقرآن ،ويستخدم فيها االستدالل النيص(النقل) أواالستدالل العقيل والعلمي عىل مسائل العقيدة والتوحيد لبيان حقيقة الدين ورضورة العبادة.

((( وهو املعروف والشائع يف الديار اجلزائرية واملغاربية عىل اإلمجال بـ> :املرشد املعني عىل الرضوري من علوم الدين< لعبد الواحد بن عارش
األندليس املتوىف سنة  1040للهجرة.
((( اليحياوي ،اخلطاب الديني ،ص.37 :
((( اليحياوي ،اخلطاب الديني ،ص.44 :
((( ثريا السنويس ،مالمح الفضاء االتصايل الديني العريب :دراسة مونوغرافية وحتليلية ،جملة اإلذاعات العربية  ،2012العدد  ،3ص.23-21 :
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برامج رسدية :تتأسس عىل الوظيفة الرسدية لوقائع سرية الرسول وسري الصحابة والشخصيات اإلسالميةالتقوم هبا.
الفاعلة عرب التاريخ ،وبيان أوجه العربة فيها لغرض ّ

برامج تعليمية تلقينية :ختتص يف تدريب املشاهد عىل أحكام جتويد القرآن ،وعىل أداء بعض الشعائرالدينية وفق رشوطها الفقهية (حج ،عمرة ،وضوء ،صالة.)..

برامج إخبارية :تتجىل يف تغطية املواسم الدينية ونقل اآلذان والصلوات اجلامعة ،وخطب اجلمعة ،ونقلأخبار بعض النشاطات الدينية كتغطية أشغال املؤمترات والدروس.

برامج تروحيية :وتتجىل يف الفواصل اإلنشادية واالبتهاالت واألذكار ،واألعامل الدرامية الدينية..
أما عن برامج قناة القرآن الكريم اجلزائرية فهي عىل تنوعها ال تعدو أن تندرج ضمن اخلطاطة السابقة ،مع

بعض اخلصوصيات ذات الصلة بالوسط الثقايف الذي تتحرك فيه.

ويف وقت يشري التقرير العريب إىل احلاجة الامسة إىل إنتاج إعالمي جديد؛ إذا ما اعتربنا أن قناة بث تلفزيونية

واحدة تتطلب  7000ساعة إنتاج سنويا((( ،فإنه مما حيسب لقناة القرآن الكريم أهنا تنتج أكثر من  %70من براجمها

اإلعالمية ،التي تتنوع بني احلصص الطويلة املبارشة ،أو تلك املسجلة ،أو احلصص القصرية .ويتم تغطية النسبة
املتبقية برشاء اإلنتاج املحيل اجلزائري اخلاص ،أو بمواد إعالمية دولية وعربية(((.

وإذا نظرنا للشبكة الرباجمية للقناة من زاوية املوضوعات املطروقة والفئات املستهدفة فإننا نخلص إىل أهنا
حتوم يف غالبها حول دراسة القرآن الكريم وتنهل منه؛ فباإلضافة إىل ِ
العظات الدينية ،والبث املبارش للصلوات
اجلامعة (اجلمعة ،الرتاويح) ،وتالوة القرآن ،وحلقات الذكر >تُرافق هذه احلصص الدينية املتنوعة [ ]...الشباب
يف حياهتم اليومية ويف بحثهم عن احلقيقة[ .و] تستهدف [ ]...مجيع أفراد العائلة الواحدة ،كام ّ
أن الرسائل التي

ُروج للقيم األساسية التي ترتكز عليها الديانة اإلسالمية :احلب والتسامح واالحرتام واالنضباط.
تب ّلغها [ ]...ت ّ
التعرف عىل حياة رسول اهلل عليه الصالة والسالم وتعاليمه وكيف
أ ّما لألصغر سنّا ،فتتيح هلم برامج القناة فرصة ّ
يمكن تطبيقها يف احلياة اليومية<(((.

قارة وأخرى
وبشكل عام فإن الشبكة الرباجمية لقناة القرآن الكريم تتمحور حول حصص وبرامج رئيسة ّ

مناسباتية (أنظر اجلدول رقم ( ،)3هذا وتقدم القناة برامج أخرى كالرسوم املتحركة املوجهة وبعض احلصص
((( تقرير احتاد إذاعات الدول العربية لسنة  ،2015ص.39 :
((( نذير السعيد محزة ،مصدر سابق.
((( بروتوكول نقل النص التشعبي http://bit.ly/2AAeq0G :اسرتجع بتاريخ.2017/10/20 :
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اهلادفة لفئة األطفال ،واملسلسالت الدينية ،واحلصص القصرية واخلفيفة (مثل حصة :مفاهيم ،حديث األشجان،

إال أخالقنا )..التي تشدّ املشاهد حتى ال ّ
يمل من الربامج الطويلة ،كام يتغذى مضمون القناة بوصالت من األدعية
واألحاديث النبوية واألشعار ..يف شكل تسجيالت صوتية ونصية بني الربامج والفقرات املعروضة ،وبالبث
املبارش آلذان الصلوات بأصوات جزائرية.

وجيدر التنبيه إىل ّ
أن الشبكة الرباجمية القارة للقناة يتم تطعيمها بربامج تتجاوب مع بعض املناسبات واملواسم

الدينية والوطنية؛ فشهر رمضان مثال تتم فيه عملية نقل مبارش لصالة الرتاويح ،وتبث حصص وبرامج تنسجم مع
املتطلبات الروحية هلذا الشهر الفضيل .كام جيدر التنبيه أيضا إىل أن القناة تبث بعض براجمها األخرى بالفرنسية،

موجهة بشكل خاص للجالية اجلزائرية باخلارج ،أو للفئات ذات التكوين اللغوي الفرنيس ،كام تبث
والتي تكون ّ
بعضها اآلخر باللغة األمازيغية للجمهور الذي يتكلمها من اجلزائريني.

جدول رقم ( )3يوضح بعض حصص وبرامج قناة القرآن الكريم

اسم الربنامج

وصف الربنامج

الامهر بالقرآن

برنامج تلفزيوين نظري-تطبيقي يعنى بتعليم أحكام التالوة عىل رواية ورش عن
نافع من طريق األزرق من تقديم الشيخ عبد الكريم محادوش ،يدوم حوايل ساعة.

صغار القراء

تاج القرآن

حصة حتبب األطفال يف تعلم تالوة القرآن وحفظه ،وجيري فيها التعريف ببعض صغار
القراء.

مالحظة

برامج مادهتا األساس
هي القرآن الكريم
(تشجيع حفظه ،إتقان
قراءته ،الرتبية عليه)

مسابقة قرآنية تتم عىل مراحل وخيتار يف األخري أحسن املتنافسني من كال اجلنسني بإرشاف
مقرئني جزائريني ،يتوج الفائزون بجوائز معتربة ،وهي هتدف لتشجيع احلفظة من الشباب
عىل اإلقبال عىل حفظ القرآن وجتويده وفق أحكامه.

تالوات للقرآن الكريم يتم بثها يف أوقات خمتلفة ملقرئني جزائريني برواية ورش.

قراءة مجاعية للقرآن ،أو تالوة احلزب الراتب ،يتم بثها يف أوقات عديدة من مسجد أو مدرسة قرآنية أو من زاوية
(زاوية اهلامل مثال) ،وهذا الشكل من القراءة منترش يف كامل منطقة املغرب العريب ومنها اجلزائر ،وقد أجازها
بعض علامء املنطقة عىل سبيل تسهيل حفظ القرآن.

قال الرسول صىل برنامج يدوم نصف ساعة ،يعنى باحلديث النبوي الرشيف وبرشحه والتعريف به،
اهلل عليه وسلم وبالتعريف برواة احلديث وأئمته وعلامئه ،يعتمد الربنامج عىل أسلوب الصوت
والصورة والعرض النيص لألحاديث.
حلقات من تفسري القرآن للشيخ البوطي

جمالس القرآن

برنامج يدوم ساعة ونصف يعنى بمدارسة آي القرآن الكريم ،يبدأ الربنامج بتالوة آيات
تكون حمورا للمدارسة.

برنامج مصحفي

برنامج تفاعيل مع املواطنني خارج األستوديو يدوم حوايل ربع ساعة يف شكل مسابقة
يطرح فيها سؤال ديني (مثال :ما السبع املوبقات ،من أشار عىل النبي بحفر اخلندق )..عىل
املواطنني ،ومن جييب ينال جائزة هي مصحف للقرآن الكريم.

هلاّ سألوا

برنامج يومي يدوم حوايل ساعة ،يستضاف فيه خمتصون يف الرشيعة لإلجابة عىل أسئلة
املشاهدين الفقهية.
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اسم الربنامج

وصف الربنامج

مفاتیح

برنامج يدوم حوايل ساعة ،هيتم بقضايا ومشكالت املجتمع ،ويتطرق إىل مواضيع
اجتامعية هتم األرسة اجلزائرية يف شكل حواري يستضاف فيه أساتذة ملناقشة موضوع
ما ،متبوعا بفواصل وريبورتاجات ميدانية يف املجتمع حول املوضوع املختار.

حديث األصيل

مفاتيح لألطفال

الدروس
املحمدیة
لقاء القناة
والصلح خری

تعرف بمسارها وتناقش بعض
حصة تبث كل سبت ملدة ساعة تستضيف شخصية علميةّ ،
أفكارها ومشاريعها.

حصة تبث أمسية كل ثالثاء ملدة ساعة ونصف وتستضيف متخصصني يف علم النفس
والرتبية ..بحضور بعض األطفال ملناقشة موضوع خاص هبذه الفئة تتخللها فقرات من
الرسوم املتحركة ،والوصالت الرتوحيية والرتبوية اهلادفة واخلاصة بفئة األطفال .هدف
احلصة هو بناء وتنمية شخصية منسجمة ومتوازنة.
سلسلة من الدروس الدينية تنقل من زاوية الشيخ حممد بلقايد بوهران.

برنامج أسبوعي يدوم حوايل الساعة من الزمن يناقش قضايا الفكر يف اإلسالم حيرضه نخبة
من العلامء واألساتذة.

برنامج تفاعيل يدوم ساعة حتت شعار >وأصلحوا بنی أخویكم< هيدف لتفعيل سلوك اخلري
بني اجلزائريني ،وتوثيق شبكة العالقات االجتامعية الرتامحية ،وإجياد احللول للنزاعات
الناشبة بني األفراد ،يعرض فيه املشاهدون مشكالهتم باالتصال بالقناة ،وتقدم هلم النصائح
والتوجيهات ،ينشط الربنامج األستاذ سعيد بويزري وهو أحد وجوه العمل الدعوي
واالجتامعي والديني يف منطقة القبائل.

فاستبقوا اخلریات برنامج أسبوعي هيدف لتفعيل سلوك اخلري بني اجلزائريني؛ تعرض حاالت اجتامعية ألناس
مرىض أو من ذوي الفاقة واالحتياجات اخلاصة ...أو زيارة ميدانية ملستشفى ..للدعم النفيس
ّ
وحث املشاهدين ألجل تعميق مبدأ التكافل االجتامعي.
وتقديم املساعدة،

حدیث األشجان يدوم نصف الساعة ،يتضمن توجيهات تربوية ودينية يقدمه الدكتور حممد عبد النبي
حديث الروح

برنامج حيتفي باإلنشاد واملنشدين

مدرج املعرفة

برنامج تفاعيل أسبوعي يدوم حوايل الساعة ينشطه صحفي من القناة بمدرج اجلامعة.
الربنامج أشبه بالندوة املفتوحة يقدم فيها أساتذة من اختصاصات خمتلفة مداخالهتم حول
قضايا ومشكالت وموضوعات اجتامعية وفكرية وعلمية (مثال :اإلعالم التفاعيل ،التطرف،
التكفري ،التصوف )...ويفتح حوله نقاش مع احلضور من الطلبة.

بلسم

ضحى القناة

وخالق الناس

سيد األخالق
وجهة نظر
لقاء خاص

برنامج طبي أسبوعي تفاعيل يستضيف خرباء يف احلصة ملناقشة مرض ما من األمراض
واإلجابة عىل أسئلة املشاهدين

برنامج صباحي لساعتني ،جيمع بني تشكيلة من الفقرات تبدأ بأذكار الصباح ،تتبعها
فقرة >بيتي جنتي< تقدم توجيهات خاصة باملرأة حول كيفية تربية األبناء والتدبري
املنزيل ..فقرة طبية<صحتكي سيديت<> ،قبسات من حممد × ،ركن >الرشيعة
والقانون< <،ركن مطبخي< ،ركن >صغار القرآن< ركن فنون إسالمية يتم فيها
التعريف بفن من الفنون اإلسالمية أو ببعض املشتغلني هبا.
حصة تدوم ربع ساعة يف شكل درس يقدمه أستاذ يناقش فضائل اخللق احلسن

حصة قصرية يف شكل درس تقدم صورا من أخالق الرسول ×
درس توجيهي يدوم حوايل  10دقائق يتناول موضوعات خمتلفة
يستضاف فيه أحد األساتذة والك ّتاب ملناقشة موضوع ما
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مالحظة

فكري

اجتامعي-تربوي

اجتامعي-تربوي
فكري
فكري
اجتامعي-إصالحي

اجتامعي

توعوي
ترفيهي

طبي توعوي

علمي-أكاديمي

ترفيهي-تثقيفي
أخالقي
أخالقي
توعوي
فكري
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اسم الربنامج

وصف الربنامج

مالحظة

املجلة

إخبارية تتناول قضايا اقتصادية وتارخيية وفكرية وموضوعات االجتامع اجلزائري من منظور
إسالمي نقدي بنائي.

إخبارية

التاريخ عربة

برنامج للتاريخ اإلسالمي واجلزائري ،يستضيف متخصصني يف املجال ،تناقش فيه مسائل
التاريخ وصفيا ونقديا للوقوف عىل العربة.

 Sur la voie duحصة باللغة الفرنسية تستضيف خرباء وخمتصني يناقشون موضوعات يف االقتصاد اإلسالمي
changement
و..

تارخيي
علمي-أكاديمي

سابع ًا :الدراسة امليدانية :ألجل اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة إزاء كيفية تقييم اجلزائريني للدور الديني الذي

تؤديه القناة اجلزائرية اخلامسة (قناة القرآن الكريم)؛ وللمدى الذي وصلت إليه هذه القناة يف هذا الصدد ،قمنا
بمسح استكشايف ميداين لعينة من متابعي القناة.

-1منهج الدراسة وأدوات مجع البيانات:
اعتمدنا يف هذه الدراسة االستكشافية عىل منهج املسح لعينة من اجلمهور املتابع لقناة القرآن الكريم ،وقد

اخرتنا أن تكون هذه العينة من النوع غري االحتاميل ،وهي >العينة املتاحة< لتعذر احلصول عليها بالطريقة االحتاملية،
عىل أن تكون مفرداهتا من املشاهدين الفعليني للقناة ،واكتفينا بعدد  50مفردة العتبارات تتعلق بـ:
 ّأن هدف الدراسة كان استطالعيا باألساس.
 -صعوبة احلصول عىل عدد أكرب من املبحوثني الذين يتابعون القناة؛ حيث فوجئنا لدى نزولنا للميدان بأن

كثريين ممن التقيا هبم ال ُيقبلون عىل مشاهدة أية قناة تلفزيونية وبخاصة القنوات الرسمية اجلزائرية ،وكثري منهم مل
يسمع بتاتا بقناة القرآن الكريم ،أو يسمع هبا ولكن ال يتابعها ،هذا إضافة إىل ّ
أن من التقيناهم من الفئات الشبانية

هم يف الغالب ممن يقترصون عىل استخدام اهلاتف املحمول الذي أصبح وسيلتهم املفضلة والبديلة عن القنوات
التلفزيونية والفضائيات مثلام أكّده لنا كثريون منهم.

موزعة عىل فئات اجتامعية ومهنية وعمرية متعددة (أساتذة
 -مع هذا فقد راعينا أن تكون هذه العينة املتاحة ّ

جامعات ،طلبة ...،ومن واليات خمتلفة >سطيف ،قسنطينة ،بسكرة< ،)..ومن اجلنسني حتى تعكس لنا بعض معامل

هذا املوضوع ،ويمكن أن حيصل التوسع فيه يف دراسات وصفية الحقة.

-2أدوات مجع البيانات:
اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل استامرة االستبيان كأداة أساسية .تم توزيع عدد كبري منها يف الفرتة املمتدة بني
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 26-19نوفمرب  ،2017بالطريقة اليدوية واإللكرتونية ،ومن جمموع ما وزعناه استعدنا ( )58استامرة فقط،
ألغي منها ( )08استامرات لعدم صالحيتها للتفريغ ،ليصل العدد النهائي لالستامرات املقبولة للتفريغ إىل حدود
الـ( .)50بنيت االستامرة منهجيا بثالثة حماور أساسية هي:

 حمور خاص بالبيانات الشخصية الرضورية عن املبحوث :مشكّل من أربع أسئلة حول جنس وسن وسكناملبحوث ومستواه التعليمي.

تعرف من خالهلا
 وحمور عادات وأنامط مشاهدة قناة القرآن الكريم :تم فيه الرتكيز عىل الكيفية التي ّاملبحوث عىل القناة ألول مرة ،وأسئلة تتعلق بمدى متابعته لرباجمها ،وحجم الوقت الذي يقضيه يف متابعة
هذه الربامج ،ودوافع مشاهدته هلا (األسئلة من .)12-5

 وحمور تقييم أفراد العينة لقناة القرآن الكريم :تناول تقييم املبحوثني لربامج القناة ،ودرجة استفادهتم منها،ولدورها عىل اإلمجال ،وموقفهم من املضمون واحلجم الزمني املخصص له ،بخاصة ذلك الذي يتصل

مبارشة بتعليم القرآن وعلومه (األسئلة من .)23-13
-3تبويب وحتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية:

-1-3خصائص العينة :اجلداول ( )6 ،5 ،4تربز بعض خصائص العينة جمال الدراسة.
اجلنس
فئات السن
30-20
40-31
50-41
أكثر من 51
املجموع

ك
08
08
04
06
26

ذكر

جدول رقم ( )4يوضح جنس وسن املبحوثني
%
30.77
30.77
15.39
23.07
100

ك
11
06
03
04
24

أنثى

%
45.84
25.00
12.50
16.66
100

ك
19
14
07
10
50

املجموع

%
38
28
14
20

100

يعكس اجلدول( )4تقاربا يف نسب التمثيل اجلنيس يف العينة املختارة ،وقد راعينا يف االختيار أن يكون هناك

متثيل لشتى الفئات العمرية (شباب ،كهول )...لالستدالل عىل مدى انتشار مشاهدة قناة القرآن الكريم بني مجيع

هذه الفئات ،وكذا لتمكيننا من التعرف عىل تقييمهم لدورها يف خدمة القرآن الكريم.
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جدول رقم ( )5يوضح املستوى التعليمي للمبحوثني

اجلنس

ذكر

املستوى التعليمي
ابتدائي
متوسط
ثانوي

ك
00
01

جامعي

23

88.46

26

100

آخر
املجموع

02
00

أنثى

املجموع

%
00.00
03.84

ك
02
02

%
08.33
08.33

ك
02
03

17

70.83

40

80.00

24

100

50

100

07.70
00.00

08.33

02

04.18

01

04

%
04.00
06.00
08.00
02.00

01

رغم اختالف املستوى التعليمي ملفردات العينة املختارة كام يربزه اجلدول ()5؛ حيث ينحو االجتاه العام نحو
فئة اجلامعيني بني اجلنسنيّ ،
فإن هذا التمثيل يتيح لنا ،معرفة ما إذا كان يف مستطاع الفئات ذات التعليم البسيط
التجاوب مع برامج القناة وقرب بعض مضامينها ملستواها الفكري وخماطبته الهتامماهتا ،أما الفئة اجلامعية فكان

اهلدف من ورائها قياس مدى قدرة القناة عىل تقديم برامج نوعية تالمس اهتاممات هذه الفئة وتتجاوب مع

احتياجاهتا الفكرية النوعية.
مكان السكن
ريفي
حرضي
املجموع

جدول رقم ( )6يوضح مكان سكن املبحوثني
		 ك
11
39
50

%
22
78

100

 %78من أفراد العينة كام يتبدى من اجلدول ( )6هم من ساكنة املدينة ،أما  %22منهم فهم أصيلو ريف ،وهذا

التنوع يف التمثيل عىل تفاوته جيعل من تقييم دور قناة القرآن يف خدمة القرآن الكريم مسألة ممكنة وأكثر موضوعية.
 -2-3عادات وأنامط مشاهدة قناة القرآن الكريم اجلزائرية:

تتعرف عادات وأنامط املشاهدة لدى املختصني بأهنا >السلوكات الظاهرية التي يبدهيا األفراد أثناء وبعد تعرضهم
(((
هيمنا قبل امليض يف تقييم دور القناة يف خدمة
للامدة اإلعالمية؛ مكتوبة كانت أو مسموعة أو مشاهدة<  ،وعليه ّ

القرآن الكريم أن نتعرف إىل بعض عادات وأنامط مشاهدة املتابعني هلا ،لغرض معرفة كيف شك ّلت هذه القناة
((( رحيمة عيساين ،اجتاهات الشباب اجلزائري نحو الفضائيات الدينية اإلسالمية ودورها يف توعيته ضد التطرف والتعصب :دراسة ميدانية،
ص  ،22بروتوكول نقل النص التشعبي http://bit.ly/2ieUxsf :اسرتجع بتاريخ.2017/11/20 :
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مجهورها حتى غدا من متابعيها ،وبالتايل قادرا عىل تقديم تقييمه ملضامينها.
جدول رقم ( )7يوضح كيفية تعرف املبحوثني عىل القناة ألول مرة

الكيفية
عن طريق الصدفة وأنت تتنقل بني القنوات

ك
29

طريقة أخرى

10

%
58

11

بتوجيه من أحد األقارب أو األصدقاء

50

املجموع

22
20

100

تعرفوا إىل قناة القرآن الكريم اجلزائرية ألول مرة عىل
يشري اجلدول ( )7إىل أن غالبية املبحوثني بام نسبته (ّ )%58

تعرفوا عليها بتوجيه من أحد أقارهبم أو من أحد أصدقائهم،
سبيل املصادفة ،بينام أجاب ( )%22منهم بأهنم ّ
املوجه عن قنوات دينية إلشباع
وتعرف عليها اآلخرون من طرق أخرى :كاإلشهار التلفزيوين ،أو لدى بحثهم
ّ
ّ
احتياجاهتم الدينية.

جدول رقم ( )8يوضح مدى متابعة املبحوثني لربامج قناة القرآن الكريم
ك
06
36
08

مدى املتابعة
أتابعها يوميا
أتابعها أحيانا

أتابعها نادرا

50

املجموع

%
12
72
16

100

يف تقييمهم لعاداهتم يف مشاهدة القناة الدينية (القرآن الكريم) أكّد  %72من املبحوثني أهنم يتابعون برامج

القناة أحيانا ،واختار  % 16منهم التأكيد عىل أهنم يشاهدوهنا نادرا ،بينام شدّ دت النسبة املتبقية ( )%12من املبحوثني

عىل أهنم يشاهدوهنا بشكل يومي.

تدلل هذه األرقام عىل ّ
أن نسبة املشاهدة الدائمة لقناة القرآن الكريم اجلزائرية ال تزال يف مستويات غري مرضية،

وهو ما حي ّتم عىل القناة العمل ألجل توسيع قاعدة مشاهدهيا ،وبخاصة يف ظل التنافسية امليديائية املوجودة؛ فقد
تبني من اجلدول (ّ )12
أن املبحوثني ال يكتفون بمشاهدة قناة القرآن الكريم لوحدها ،بل ينرصفون إىل متابعة
غريها من القنوات الدينية ،وهذا قد يعود إىل احلداثة النسبية لنشأة هذه القناة ،وجتربتها الفتية يف جمال اإلعالم

الديني.
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جدول رقم ( )9يوضح حجم الوقت الذي يقضيه املبحوثون يف مشاهدة قناة القرآن الكريم
املدة

ك
17
29
04
50

أقل من ساعة
من ساعة إىل ساعتني

أكثر من ثالث ساعات
املجموع

%
34
58
08
100

يشاهد أغلب املبحوثني بام نسبته ( )%58قناة القرآن الكريم اجلزائرية مدة ساعة إىل ساعتني ،وهي نسبة

معتربة ،ويمكن للمبحوثني الذين يقضون هذا الوقت يف مشاهدة برامج القناة ،باإلضافة إىل فئة املبحوثني الذين

يقضون أكثر من ثالث ساعات ( % 8منهم) أن حيصل هلم مستوى من اخلربة يمكّنهم من إبداء تقييامت أكثر واقعية
وموضوعية إزاء ما تبثه القناة من حصص وبرامج .هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن زخم احلياة وكثرة القنوات
الفضائية الدينية وغري الدينية ،باإلضافة إىل وسائط التواصل االجتامعي ال تتيح مساحة زمنية أكرب للمتابعة ،وهذا

ما جيعلنا نقر بأن قناة القرآن الكريم اجلزائرية استطاعت رغم عدم انتظام عديد املبحوثني يف مشاهدهتا يوميا أن
تكسب نسبة معتربة منهم ليتابعوا بعض براجمها كل هذه املدة.

جدول رقم ( )10يوضح السنوات التي بدأ فيها املبحوثون متابعة قناة القرآن الكريم

السنوات
2011-2009
2014-2012
2017-2015
املجموع

ك
07
12
25
44

(((

%
14
24
50
88

تعرفوا عليها
يكشف اجلدول بأن نصف عدد املبحوثني هم حديثو عهد بمتابعة قناة القرآن الكريم؛ حيث ّ

رصحوا بذلك خالل الثالث سنوات األخرية ( ،)2017-2015وربع املبحوثني بدأوا متابعتها منذ الفرتة
مثلام ّ

( ،)2014-2012بينام تشكّلت النسبة املتبقية من قدماء متابعي القناة التي أطلقت بثها األول سنة .2009
حاصل القول إن مجهور القناة مثلام تربزه األرقام يتطور سنة بعد سنة ،وهذه مسألة إجيابية حتسب للقناة؛ إذ بالرغم
ّ
تفتك هلا مجهورا من
من حداثة نشأهتا قياسا إىل قنوات دينية أخرى (إقرأ ،املجد )...استطاعت هذه القناة أن
املتابعني ،ما انفك يتزايد سنة بعد أخرى.

((( مل جيب عىل هذا السؤال  6من املبحوثني أي ما نسبته  %12من أفراد العينة ،ويرجع ذلك إىل طبيعة السؤال الذي حيتاج إىل استدعاء الذاكرة،
وهو ما مل يكن يف مستطاع املبحوثني تقديره بدقة ،وقد آثرنا عدم إلغاء االستامرات ذات الصلة بسبب ضيق مدة إجراء الدراسة امليدانية وعدم
إمكانية تعويضها بغريها.
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جدول رقم ( )11يوضح دوافع مشاهدة املبحوثني لقناة القرآن الكريم

الدوافع
تعلم القرآن وعلومه

ك
14

%
20.90

03
05

04.47
07.47

زيادة معارفك الدينية

45

املجموع

67

قضاء وقت الفراغ
دوافع أخرى

67.16

100

مالحظة :عدد اإلجابات يزيد عن عدد أفراد العينة ألن السؤال بدييل يتيح أكثر من اختيار.
يشكّل البحث عن زيادة املعارف الدينية الدافع األول الذي يستحث املبحوثني عىل متابعة قناة القرآن الكريم
بحسب ما يربزه اجلدول ()11؛ حيث أكد عىل ذلك ما نسبته  %67.16من اختيارات املبحوثني ،ويأيت يف مرتبة
ثانية دافع تعلم القرآن وعلومه؛ حيث شدّ دت عليه ما نسبته  %20من إجابات املبحوثني واختياراهتم .وهي
مسألة تبدو طبيعية عندما نفهم الدور الذي تأسست ألجله جممل القنوات الدينية؛ حيث تسعى إىل إشباع حاجات
املشاهدين ّإزاء هذه البدائل ،وهذه املسألة أكدت عليها عديد الدراسات السابقة ذات الصلة ،كدراسة الباحثة
رحيمة عيساين ودراسة رضا عبد الواحد أمني ،وغريمها.

ّ
إن مشاهدي القنوات الدينية يتابعوهنا >ألهنا تشبع عندهم حاجة التزود بمعارف ذات صلة كالفتوى الفقهية،

واملعلومات حول القرآن والسنة النبوية ،وأصول الفقه والسرية النبوية الرشيفة ،ومعارف الوحي والكتاب،
وكيفيات التالوة والقراءات القرآنية ،وكذا تاريخ الثقافة واملعارف اإلسالمية<(((.

جدول رقم ( )12يوضح مدى اكتفاء املبحوثني بمشاهدة قناة القرآن دون غريها من القنوات الدينية
اخليار
نعم
ال
املجموع

ك
04
46
50

%
08
92
100

رصحوا بأهنم ال يكتفون بمشاهدة قناة القرآن الكريم دون غريها
غالبية املبحوثني وبنسبة وازنة جدا (ّ )% 92

من القنوات الدينية ،أما نسبة قليلة منهم ( )% 08فأكدوا أنهّ ا قناهتم الدينية الوحيدة التي حتظى بمشاهدهتم الدائمة.
ويمكن تفسري االجتاه العام للمبحوثني-الذي َر َج َح جلهة تفضيل االنفتاح عىل القنوات الدينية األخرى-
((( عيساين ،اجتاهات الشباب اجلزائري ،ص ،25 :وص.27 :
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بعديد العوامل ،منها ميل املشاهد إىل تنويع اختياراته ومصادر تثقيفه ،كام أن لعامل السبق يف نشأة وميالد القنوات

الدينية األخرى-وهي لإلشارة أقدم من قناة القرآن اجلزائرية-يعطي هلا رصيدا دائام من املشاهدين ،وهذا ما أكده
اجلدول (/12أ)؛ حيث حظيت قناة إقرأ بام يزيد عن  %30من تفضيالت املبحوثني متبوعة بقناة الرسالة واملجد

ثم الفضائيات الدينية األخرى عىل تنوعها.

جدول رقم (/12أ) يوضح القنوات الدينية األخرى التي يشاهدها املبحوثون

القناة
إقرأ
الرسالة
املجد
قنوات دينية أخرى
املجموع

ك
28
22
17
24
91

%
30.77
24.17
18.69
26.37
100

مع ذلك فقد شدّ د غالبية املبحوثني عىل أمهية قناة القرآن الكريم اجلزائرية يف إجابتهم عن السؤال املفتوح
(رقم  )10والذي مفاده >بم تتميز قناة القرآن عن غريها من القنوات الدينية األخرى؟< ،وإن كان بعضهم مل يخُ ِ
ف

موقفا ثالبا هلا ،وهو ما مجعنا أهم عنارصه يف اجلدول ( )13اآليت:

جدول رقم ( )13يوضح أوجه مت ّيز قناة القرآن الكريم اجلزائرية عىل غريها من القنوات الدينية حسب ما رصح به
أوجه التميز اإلجيابية

املبحوثون

املوقف الثالب
 -ال تتميز بيشء.

 أسلوهبا السهل والبسيط يف توصيل الفكرة -بساطتها  -كل من يشاهدها يفهمها وال حيتاج إىل  -رداءة الصورةمستوى درايس كبري -قناة متنوعة وتراعي خصوصية املجتمع اجلزائري  -حصصها االجتامعية تتميز واالنقطاع املتكرر
باجلدية وحتسيس املواطنني بروح التضامن اإلسالمية والوطنية  -برامج ختدم املجتمع ومتطلباته للبث.
 شمولية عروضها وتنوعها ومعاجلتها ملواضيع تتصل باحلياة الواقعية لألفراد كام تعمل عىل تربيةالذوق العام -تتناول مواضيعا اجتامعية ودينية  -هتتم بقضايا املجتمع اجلزائري -االعتدال والوسطية
واملحافظة عىل املذهب الاملكي  -املنظور الفقهي املعتدل  -تقدم فتاوى من الواقع اجلزائري ووفق
املذهب الاملكي ،وترتيال برواية ورش -تستضيف أئمة وعلامء ممتازين -قرهبا من املشاهد اجلزائري
تسهل وصول الرسائل دون صعوبة  -تتميز
وعاداته وتقاليده  -لغة التواصل بني امللقي واملتلقي ّ
بإرشاك األلسن املختلفة للمجتمع اجلزائري (العامية اجلزائرية ،األمازيغية)..

-2-3تقييم أفراد العينة لقناة القرآن الكريم اجلزائرية :يشكّل هذا املحور اجلانب األهم يف مسار دراستنا لقناة
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القرآن الكريم ويف مسار تقييم دورها الديني ،وذلك بالرجوع إىل ما يقوله مشاهدو القناة أنفسهم.
جدول رقم ( )14يوضح تقييم املبحوثني للدور الذي تقوم به قناة القرآن الكريم

تقييم الدور

ك
18

%
36

ضعيف

03

06

جيد

مقبول

املجموع

29
50

58
100

يق ّيم أكثر من نصف أفراد العينة وبنسبة وازنة ( )%58الدور الذي تقوم به قناة القرآن الكريم اجلزائرية

يعزز
باملقبول ،ويق ّيمه ( )% 36منهم بأنه يف سوية >اجليد< ،وهو تقييم يصف دور القناة عىل اإلمجال باإلجيايب ،وهذا ّ
الرابطة املعنوية بني القناة كمؤسسة إعالمية عمومية تقدم خدمة تثقيفية وتعليمية وتربوية تسهم يف التأطري الديني

للمجتمع ،وبني مجهورها املتنوع ،وهو ما يضعها (أي القناة) أمام مسؤولية أخالقية للحفاظ عىل هذا اجلمهور من
جهة ،والسعي إىل كسب مشاهدين جدد .وكل ذلك رهني بتحسني نوعية الربامج واملضامني .أما بخصوص تقييم

النسبة املتبقية من املبحوثني ( )%06لدور القناة ووصفهم له بالضعيف فقد تلخص يف تأكيد بعضهم عىل افتقار

العاملني يف القناة للخربة الكافية ،وتشديد بعضهم اآلخر عىل الطابع احلكومي للقناة الذي قد يعيق املبادرة احلرة.
جدول رقم ( )15يوضح تقييم املبحوثني لدرجة استفادهتم من مشاهدة قناة القرآن الكريم
درجة االستفادة

ك
13

%
26

ضعيفة

03

06

قوية

متوسطة

34

املجموع

50

68
100

عىل الرغم من التقييم اإلجيايب للدور الذي تقوم به قناة القرآن الكريم اجلزائرية إال أن تقدير املبحوثني لدرجة

توزع بني اجتاه عام يصف هذه االستفادة باملتوسطة ( )%68وهو االجتاه الغالب ،وبني
استفادهتم من متابعة براجمها ّ
من يق ّيم هذه االستفادة بأهنا كبرية ( .)%26ويتبدّ ى من النتائج اإلحصائية ّ
أن املبحوثني الذين ق ّيموا دور القناة

بالضعيف (اجلدول  )13قد احتفظوا بالتقييم نفسه إزاء درجة استفادهتم من براجمها؛ حيث بقيت النسبة يف عتبة
( .)%06تبدو هذه النتائج منطقية حال ربطها بنتائج اجلداول الالحقة ( )17 ،16التي ق ّيم فيها بعض املبحوثون
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وبنسب معتربة مضمون برامج القناة وحجمها وتوقيت بثها ومستوى مقدميها باملتوسط أو ما هو دونه ،وهو ما

حي ّتم عىل القناة السعي الدائم للتجدد والعمل عىل جتويد نوعية اخلدمة اإلعالمية املقدمة.

جدول رقم ( )16يوضح الربامج التي يفضلها املبحوثون مرتبة حسب أمهيتها بالنسبة هلم
الرتبة

البديل

الربامج التي تتحدث عن علوم القرآن كالتفسري والتجويد

األوىل

الربامج التي تتحدث عن قصص األنبياء وسري الصحابة وسرية الرسول ×

الثالثة

برامج الفتاوى

برامج املسابقات

الثانية

الرابعة

اخلامسة

الربامج التي تتحدث عن الرقائق واجلوانب الروحية

السادسة

الربامج املنوعة

مع أن برامج قناة القرآن الكريم متنوعة وتغطي مساحة واسعة من األذواق واالهتاممات (الفقهية ،االجتامعية،

اخلريية ،التثقيفية)...؛ وتتجسد عرب شبكة مكثفة من احلصص والربامج عىل مدار األسبوع ،إال أننا اخرتنا مساءلة

املبحوثني بخصوص الربامج التي تشكّل حمور ارتكاز القنوات الدينية ،وهي الربامج املتمحورة حول علوم القرآن

كالتفسري والتجويد ،..وقد حظيت بالتفضيل األول لدى املبحوثني؛ يليها برامج الفتاوى ألهنا ألصق بيوميات
الفرد املسلم من حيث بحثه عن تطابق سلوكه مع مقتىض األمر الرشعي ،وعىل هذا حتظى هذه احلصص بمشاهدة

عالية مثلام توضحه إجابات املبحوثني عن السؤال( )12من استبيان هذه الدراسة >هل لك أن تذكر لنا مخس برامج
لقناة القرآن الكريم اجلزائرية حسب درجة مشاهدتك هلا< ،فقد أجاب أغلب املبحوثني ( )%68عىل أن حصة<هلاّ
سألوا<-وهي حصة للفتوى تنقل يوميا عرب اهلواء مبارشة-من الربامج األكثر مشاهدة لدهيم .تأيت يف الرتبة الثالثة
الربامج التي تتحدث عن قصص األنبياء وسري الصحابة وسرية الرسول × مثل حصة<سرية األمني< .ثم يليها
يف الرتتيب برامج املسابقات ،وهنا أشار املبحوثون إىل مسابقة >تاج القرآن< التي نوهت هبا نسبة معتربة منهم

(.)%26

وجاءت يف املرتبة اخلامسة الربامج التي تتحدث عن الرقائق واجلوانب الروحية .وأمجع غالبية املبحوثني تقريبا

عىل وضع الربامج املنوعة يف رتبة أخرية ،وربام يفسرّ ذلك بأن هذا النوع من الربامج متوفر بكثرة يف الفضائيات

والقنوات العامة ،وعىل هذا فعندما ُيقبل هؤالء عىل الفضائيات الدينية فإن ذلك مقرتن حتديدا ببحثهم عن مواد
مميزة تشبع هنمهم لكل ما هو ديني خالص ال تتوافر عليه القنوات غري الدينية إال لامم ًا ،أو تتوافر عىل بعض منه
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خملوطا بربامج ال تنسجم مع الذوق اإلسالمي العام.
جدول رقم ( )17تقييم املبحوثني حلجم حصص تعليم القرآن ،ونوعية مضموهنا ومقدميها
مستوى التقييم

التقييم

كبري
متوسط

تقييم احلجم الزمني للحصص
املجموع

قليل
جيد

سطحي

تقييم مضمون احلصص

بعضها جيد /بعضها سطحي
املجموع

تقييم أداء مقدمي احلصص

جيد
ضعيف

بعضها جيد /بعضها ضعيف
املجموع

ك
04
34

08
68

50

100

12
26
02
22
50
17
01
32
50

%

24
52
04
44

100
34
02
64
100

بخصوص احلجم الزمني للحصص والربامج املتصلة مبارشة بتعليم القرآن وعلومه (ترتيل القرآن ،أحكام

التجويد ،علوم احلديث )...أكّد غالبية أفراد العينة وبنسبة وازنة ( )%68أن حجمها متوسط ،وأكدت نسبة %24

بأن حجمها قليل ،وهو ما ييش ّ
منهم ّ
بأن هناك اجتاها عاما لدى متابعي القناة يقول بعدم كفاية هذه الشبكة الرباجمية

املتخصصةّ ،
وأن لدهيم اجتاهات مل يتم إشباعها بحزمة الربامج واحلصص التي تقدمها القناة .أما بخصوص
مضمون هذه احلصص فقد أكدت نسبة  %52من أفراد العينة بأنه جيد ،بينام فضل  %44منهم القول بأن مضمون

بعض هذه احلصص جيد وبعضها غري ذلك ،وهي مسألة ينبغي عىل القناة التنبه هلا لتعميق انغراسها بني متتبعي
القنوات الدينية ،وبخاصة يف ظل املنافسة التي تفرضها قنوات شبيهة أكثر خربة وأقدم منشأ كام هي حال قناة إقرأ،

وشبكة املجد .أما بخصوص مقدمي الربامج ومنشطي احلصص فقد سجلت أعىل نسبة ( )%64لدى املبحوثني
الذين أكدوا عىل أن أداء بعض هؤالء املقدمني جيد ّ
وأن أداء بعضهم ضعيف ،يف مقابل نسبة  % 34من املبحوثني

أكدوا عىل أن مستوى أدائهم جيد .تتبدى وجاهة تقييامت املبحوثني إزاء مقدمي الربامج واضحة ،ومع تسليمنا
بأن هناك كفاءات هلا خربة يف التنشيط والتقديم الرباجمي ،فإن هذا ال ينفي تأخرا سجله بعض املهتمني بخصوص
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إشكالية نوعية التنشيط يف القنوات الدينية ،ذلك أن التكوين املتخصص يف جمال اإلعالم الديني مل يتم إدراجه
ضمن الربامج األكاديمية يف اجلامعات واملعاهد العليا إال منذ مدة ليست ببعيدة((( ،وعىل هذا ال زال حضور كثري

ممن ُيقحم يف جمال تصميم وإنتاج وتنشيط الربامج واللقاءات اإلعالمية املتمحورة حول الدين من غري إعداد
وتكوين وتدريب مهني رصني واضحا بقوة(((.

جدول رقم ( )18يوضح تقييم املبحوثني ملدى نجاح قناة القرآن يف تلبية احتياجاهتم الدينية
نجحت بدرجة كبرية

ك
18

%
36

01

02

نجحت بدرجة متوسطة

31

املجموع

50

مل تنجح

62
100

بنفس الروح التي ق ّيم هبا املبحوثون برامج قناة القرآن وأداء مقدّ ميها ،يق ّيم هؤالء درجة نجاح هذه القناة يف

تلبية احتياجاهتم الدينية؛ حيث اختارت النسبة األكرب منهم ( )%62التأكيد عىل أن القناة نجحت يف ذلك بدرجة
متوسطة ،بينام أختار ( )%18منهم التأكيد عىل أهنا نجحت بدرجة كبرية .ويمكن أن نفرس ذلك باحلداثة النسبية
لتجربة القناة يف جمال اإلعالم الديني؛ حيث ال يزال من املبكر احلكم عليها من هذه الوجهة ،ألن حتقيق النجاح

الواسع يستدعي إمكانات مادية وبرشية وتقنية ال تزال القناة ال حتوز عليها ،فهي من الناحية التنظيمية فرع من
فروع مؤسسة التلفزيون العمومي ،ومتويلها ومدّ ها بالكادر البرشي والتقني الالزم ال زال خاضعا آلليات التسيري
البريوقراطي للقطاع العمومي ،فالقناة بدأت بثها وكثري من طاقمها الصحفي ال يزال مشتغال بعقود التشغيل

املؤقتة ،ومل جير إدماج كثري منهم إال بعد مدة طويلة نسبيا(((.

جدول رقم ( )19إجابة املبحوثني حول مدى احتياج اجلزائريني لقناة دينية مثل قناة القرآن
نعم
ال

املجموع

%
98
02

ك
49
01

100

50

من امللفت لالنتباه حقا أن يجُ مع كل املبحوثني تقريبا وبنسبة ( )%98حول حاجة اجلزائريني لقنوات تلفزيونية
((( اليحياوي ،اخلطاب الديني ،ص.8-7 :
((( أمحد عظيمي ،اإلعالم الديني :نحو ختصص جامعي جديد ،جملة اإلذاعات العربية  ،2012العدد ،3 :ص.70-60 :
((( ذلك ما رصح لنا به صحفي القناة.
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دينية مثل قناة القرآن الكريم ،وقد ّبرر هؤالء هذه احلاجة بجملة من املسوغات بعضها لصيق بالداخل اجلزائري

وبعضها آت من خارجه؛ حيث ق ّيم كثري منهم الوضع الديني يف املجتمع اجلزائري بأنه ّ
معتل؛ إذ إن هناك -برأهيم-
>ابتعادا ملحوظا لدى رشائح كثرية من األفراد عن القيم الدينية وغيابا للوازع الديني يف املجتمع ككل<((( ،هذا

إضافة لام >تعرضه القنوات اهلدامة من برامج سلبت الفرد هويته وحولته ملستهلك لنفايات املدنية الغربية< ،لذا
فإن مزيدا من القنوات الدينية اجلزائرية مهم جدا ألجل >نرش الوعي الديني وسدّ النقص الذي يعاين منه عديد

األفراد< ،واملسامهة بالتايل يف >ترسيخ بعض السلوكات ،وتدعيم بعضها اآلخر ،وتفعيل عملية التنشئة الدينية<،
كام أن >املعرفة أكثر بالقرآن ،والتفقه فيه وتصحيح األفكار اخلاطئة رضوري لتقوية الوازع الديني< بخاصة لدى

الفئات الشبانية.

أما بعض املبحوثني فقد شدّ دوا عىل مسائل أكثر عمقا وتتعلق بـ>اخلصوصية الثقافية للمجتمع اجلزائري<

وتتمثل باألساس يف مسألة >املرجعية الدينية< ،وبخاصة يف ظل الدفق اإلعالمي العريب من القنوات الدينية
األخرى السني منها أو الشيعي؛ حيث يتعرض املشاهد اجلزائري لصبيب هائل من األفكار والطروحات املذهبية
تروج للتطرف والعنف .وعىل هذا حرص بعض املبحوثني
املخالفة لام درج عليه أهل هذا القطر ،بل وتلك التي ّ

(((

عىل التأكيد بأن >قناة القرآن الكريم جتربة رائدة ألهنا تلتزم باملرجعية الدينية اجلزائرية الوسطية املتمثلة يف املذهب
الاملكي ورواية ورش ،وهناك بصامت لفكر مجعية العلامء اجلزائريني ،هذه املرجعية حتتاج إىل تعميق يف مؤسسات
أخرى هلا تأثريها املجتمعي< ،وشدّ د البعض عىل أننا >نحتاج مرجع ّية واضحة املعامل بعيدة عن االسترياد< ،وإىل

رضورة >إحياء الفقه الاملكي ،ومواجهة التطرف ،وطرح اإلسالم الصحيح< ألن >لكل جمتمع خصوصياته الثقافية
واالجتامعية ،واجلزائريون بحاجة إىل من يفهم هذه اخلصوصية وخياطبهم هبا<.

إن اجلزائريني حيتاجون برأي بعض املبحوثني >إىل قنوات تلفزيونية دينية وليس فقط قناة ،تلبي رغباهتم وجتيب

عن أسئلتهم بام يتوافق مع واقعهم وعاداهتم انطالقا من مرجعية البلد .تكون قريبة منهم وتؤدي دور البديل

األنسب للقنوات الدينية األجنبية التي القت رواجا كبريا وامتدادا يف الفراغ الذي تركه غياب إعالم ديني عندنا<.
هذا ومل يغب عن فئة أخرى من املبحوثني مسألة مهمة تتعلق باملنافسة ،فوجود أكثر من قناة دينية جزائرية

ونوه آخرون بأن >اجلزائريني بحاجة
سيعمق قانون التنافس و<خيلق اإلبداع ويزيد من قوة وأداء الربامج اهلادفة<ّ .
((( النصوص التي ترد بعد اآلن بني شولتني هي تعبريات املبحوثني أنفسهم كام سجلوها يف استامرة االستبيان.
((( غالبيتهم كانوا من النخبة اجلامعية (أساتذة جامعات ،وطلبة الدكتوراه) الذين شكلوا جزء ًا من مفردات عينة الدراسة.
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إىل قنوات دينية متحررة عمومية وخاصة ،تعنى باجلوانب اهلامة للمجتمع كاألخالق واألرسة واالقتصاد ...بعيدا
عن إمالءات احلكومة والنظام< التي مت ّيز عادة القنوات التابعة للقطاع احلكومي.

جدول رقم ( )20يوضح إجابة املبحوثني بخصوص اقرتاحاهتم لتطوير القناة
نعم
ال

املجموع

%
44
56

ك
22
28

100

50

هذا اجلدول يتأسس يف عمقه عىل سؤال مفتوح سابق عليه (السؤال رقم  )20والذي مفاده >من وجهة نظرك،

لامذا ال يقبل بعض املشاهدين عىل مشاهدة برامج قناة القرآن الكريم؟< ،وعىل هذا نفهم لامذا اختارت نسبة معتربة

من املبحوثني ( )%44التجاوب مع فكرة تقديم مقرتحات لتحسني أداء هذه القناة الدينية جلهة توسيع مجهورها
من املشاهدين وحتقيق أهدافها.

مل يغفل املبحوثون التأكيد عىل دور اإلعالم اجلديد وهيمنة اإلعالم االلكرتوين ومواقع التواصل عىل اهتامم

الشباب واملشاهدين ،وهو ما يكون عىل حساب مشاهدة الفضائيات عامة والدينية حتديدا ،كام أشار بعضهم إىل
ق ّلة الوقت املتاح للمشاهدة بسبب االنشغال بترصيف أمور احلياة ،هذا مع وجود دفق رهيب من القنوات األجنبية
ووجه كثري من املبحوثني نقدا مبارشا
املغرية واملثرية ،فضال عن القنوات األخرى الغنائية والرياضية والدراميةّ ...

لقناة القرآن الكريم تفسرّ عدم إقبال البعض عىل متابعة براجمها تلخصت يف> :طبيعة بعض براجمها التي تقترص يف

الغالب عىل الدروس واحلوارات رغم ّ
أن هناك وسائل إعالمية أخرى أكثر جاذبية وإثارة ،كام أن نوعية املواضيع
املختارة أحيانا يتم تناوهلا بسطحية أو اختزال ،أو من زاوية واحدة ،مما يولد الروتني< ،كام أن االقتصار عىل نفس
يورث برأهيم السآمة لدى املتتبع .هذا ويشكّل عامل >وجود قنوات
الوجوه التي تتداول عىل كثري من الربامج ّ
عاملية أفضل منها< و<وجود قنوات أقوى ذات سبق يف املجال الديني< دافعا قويا النرصاف املشاهدين عن قناة

القرآن الكريم اجلزائرية نحو غريها .أما بخصوص اقرتاحات املبحوثني فقد توزعت عىل ثالث فئات هي:

 من حيث توقيت البث :شدد املبحوثون عىل رضورة مراعاة وقت بث بعض احلصص يف أوقات مناسبة،وبخاصة الربامج التي تعرض يف مرحلة الذروة بني الساعة  23-18يومي ًا.

 من حيث املضمون :طالب املبحوثون برضورة إضافة برامج متس فئة الشباب بشكل خاص ،وإنتاج107
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برامج حية وفعالة ،ومعاجلة القضايا االجتامعية احلرجة بأسلوب يتوافق مع روح العرص ،وعدم االكتفاء

باخلطاب الديني الكالسيكي ،ورضورة االستفادة من الكثري من اإلطارات اجلزائرية يف املعاهد واجلامعات
اإلسالمية وتقديمها للمشاهد ،وإجراء دراسات ميدانية ملعرفة تفضيالت اجلمهور.

 من حيث أسلوب وشكل التقديم :إرشاك فئة الشباب ،إسناد الربامج إىل أشخاص ذوي كفاءة ،تكوينمقدمي حصص قادرين عىل اإلقناع ،واالرتقاء بالقناة إىل مستوى االحرتافية.

جدول رقم ( )21يوضح إجابة املبحوثني بخصوص تفضيل مشاهدة قناة القرآن عىل غريها
نعم
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يف ختام االستبيان طلب من املبحوثني إبداء رأهيم بخصوص تفضيل مشاهدة قناة القرآن عىل غريها من

يفضلوهنا عىل غريها من القنوات الدينية ،وبرروا ذلك بجملة من
القنوات الدينية فأجاب( )%56منهم بأهنم ّ

املسوغات ،أمهها أهنا "األقرب إليهم لغويا" ،فهي تستخدم يف براجمها إىل جانب الفصحى ،العامية اجلزائرية
ّ
واألمازيغية وحتى الفرنسية لوجود مجهور واسع يف اجلزائر ويف املهجر يستخدم هذه اللغة يف يومياته ،بينام ّبرر

آخرون تفضيلهم هلا بأهنا تقدم "حصصا للفتوى مستخلصة من املذهب الاملكي امل ّتبع" ،وأن براجمها "تراعي
مالمح العادات اجلزائرية ،وتنطلق مما نعيشه وليس من واقع جمتمعات أخرى" ،وأن خطاهبا تصنعه "شخصيات
فحري
معروفة لدى اجلزائريني وقريبة منهم" ،وبـأن "يف اجلزائر أعال ٌم يؤخذ منهم ،أهل علم ودراية وحتقيق ونظر،
ّ

بنا أن هنتم بعلامئنا وأن ن ّتبعهم ،ونثق هبم ونأخذ عنهم".

هذا وأكد آخرون عىل دور القناة "يف احلفاظ عىل املرجعية الوطنية لدى اجلزائريني" ،وشدّ د آخرون عىل أهنا

تساعدهم عىل تع ّلم قراءة القرآن وأحكام تالوته ،واهتامم براجمها بقضايا املجتمع من مجيع جوانبه ،ودورها العام
يف إثراء رصيدهم الفكري والثقايف .مع ذلك يبقى موقف نسبة معتربة من املبحوثني ( )%44سلبيا إزاء القناة؛
حيث أجاب هؤالء أهنم ال يفضلون قناة القرآن عىل غريها من القنوات لو طلب منهم ترتيبها ضمن القنوات

الدينية األخرى التي يشاهدوهنا ،وهذا املوقف له ما يربره من أسباب كنا قد أملعنا إليه يف حتليلنا للجداول السابقة.
يبقى موقف املبحوثني إزاء قناة القرآن الكريم إذن مستقطبا بني من يقيمها بالسلب ويصفها بــ>القناة املهجورة
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من طرف الشباب ،واملنسية" وبني من يقيمها باإلجياب-وهو لإلشارة املوقف الغالب-وخيلع عليها أوصافا إجيابية
مثل" :قناة التنوير واإلصالح ،قناة إحياء املجتمع ،القناة اهلادفة ،قناة االعتدال والوسطية ،قناة املرجعية ،صوت
الشعب ونبضه ،املثالية ،البديل<(((.

خامتــــة:
رفعت قناة القرآن الكريم اجلزائرية منذ تأسيسها يف مارس/آذار  2009شعار >الوسطية واالعتدال< ،ويبدو

كام تبينّ من الدراسة امليدانية الراهنة أهنا بالفعل قناة االعتدال والوسطية ،فقد وصفها العديد من املبحوثني بأهنا
املفصلة سواء تلك املتعلقة
العاكس للمرجعية الدينية السنية الاملكية يف الديار اجلزائرية .وابتناء عىل إجاباهتم
ّ
بعادات وأنامط مشاهدهتم للقناة ولرباجمها ،أو تلك التي متحورت حول تقييمهم لدورها الديني ،فإن مواقف

املبحوثني إزاءها متيزت عىل اإلمجال باإلجيابية؛ حيث أكّدوا يف غالبيتهم عىل ّ
أن هلا دورا مهام يف خدمة القرآن

الكريم ونرش علومه وتثقيف اجلزائريني بقيمه وأخالقه.

يمكن يف املنتهى أن نلخّ ص ما توصلت إليه هذه الدراسة من استنتاجات يف ما يأيت:
 -يشاهد أغلب املبحوثني قناة القرآن الكريم اجلزائرية مدة ساعة إىل ساعتني ،وهناك من يقضون أكثر من

نقر بأن القناة استطاعت رغم عدم انتظام عديد املبحوثني يف مشاهدهتا أن تكسب
ثالث ساعات ،وهذا ما جيعلنا ّ
نسبة معتربة منهم ليتابعوا بعض براجمها كل هذه ا مْلُدَ ِد.
تعرفوا عليها خالل السنوات الثالث األخرية ،لذا
 -نصف عدد املبحوثني هم حديثو عهد بمتابعة القناة؛ حيث ّ

ّ
فإن مجهورها مثلام تربزه األرقام يتطور سنة بعد سنة ،وهي مسألة إجيابية حتسب للقناة.
 -البحث عن زيادة املعارف الدينية هو الدافع األول ملتابعة قناة القرآن الكريم.

 يشدّ د غالبية املبحوثني عىل أمهية قناة القرآن الكريم اجلزائرية ألسلوهبا السهل يف توصيل الفكرة ،واعتدالووسطية هنجها وجهدها يف املحافظة عىل املذهب الاملكي.

 -يق ّيم أكثر من نصف أفراد العينة الدور الذي تقوم به قناة القرآن الكريم اجلزائرية باملقبول ،ويق ّيمه بعضهم اآلخر

بأنه جيد ،وهو تقييم يصف دور القناة عىل اإلمجال باإلجيايب.

((( هذه التوصيفات قدمها املبحوثون يف إجابتهم عن آخر سؤال يف االستبيان والذي مفاده "إذا كان البعض يطلق عىل القناة الوطنية األوىل
تسمية "اليتيمة" فامذا يمكنك أن تصف به قناة القرآن الكريم عىل سبيل التقييم اإلمجايل؟".
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 -قدّ ر غالبية أفراد العينة درجة استفادهتم من متابعة برامج قناة القرآن الكريم باملتوسطة وهو االجتاه الغالب،

وق ّيمها بعضهم باالستفادة الكبرية.

 حظيت الربامج املتمحورة حول علوم القرآن بالتفضيل األول؛ يليها برامج الفتاوى ثم تأيت يف الرتبة الثالثةبرامج قصص األنبياء وسري الصحابة وسرية الرسول × ثم يليها برامج املسابقات ،وجاءت يف املرتبة اخلامسة
برامج الرقائق والروحانيات ،وأمجع غالبية املبحوثني عىل وضع الربامج املنوعة يف رتبة أخرية.

رصح أفراد العينة بعدم كفايتها وتراوح
 بخصوص احلجم الزمني للربامج املتصلة مبارشة بتعليم القرآن وعلومهّ ،تقييمهم ملضمون ثم ألداء مقدمي الربامج بني اجليد والضعيف.

 أكد غالبية أفراد العينة أن القناة نجحت يف تلبية احتياجاهتم الدينية ،إما بدرجة متوسطة أو بدرجة كبرية. أمجع كل املبحوثني تقريبا حول حاجة اجلزائريني لقنوات تلفزيونية دينية مثل قناة القرآن الكريم.يفضلون قناة القرآن الكريم عىل غريها من القنوات الدينية.
 نسبة مقبولة من أفراد العينة ّمع هذا فإننا نؤكد يف األخري احلاجة إىل دراسات وصفية وتتبعية لتعميق بعض استنتاجات هذه الدراسة ،أو

تصحيح بعضها اآلخر من خالل توسيع دائرة املسح االجتامعي ليشمل عينة أوسع من مشاهدي القناة ومتتبعيها،

جلهة إبراز الدور احلقيقي الذي باتت تشغله هذه القناة الدينية الوحيدة ،يف املعادلة االجتامعية والدينية واإلعالمية
اجلزائرية.

إنه مما ال شك فيه ّ
أن قناة القرآن الكريم-وإن تواضعت إمكاناهتا أو مل تنضج بعد جتربتها-فإهنا أصبحت تشكّل

رقام إعالميا مهام يف اإلعالم اجلزائري املنشغل بالدين والتدين ،وبخاصة يف ظل املستجدات الدولية واملحلية
التي باتت فيها املنظومات اهلوياتية والدينية أكثر قابلية لالخرتاق الثقايف والديني ،وهو ما يستدعي من القناة

تكثيف جهدها للمحافظة عىل األمن الفكري للمجتمع اجلزائري ،وعىل اخلصوصية الثقافية اجلزائرية وحتصينها
من االخرتاق(((.

((( بات املشهد الديني اجلزائري أكثر اخرتاقا من طرف بعض الفعاليات الدينية التنصريية ،والشيعية واألمحدية القاديانية ،والتصوفية املنحرفة،...
وقد وضعت مصالح األمن اجلزائرية يدها عىل عديد هذه اخلاليا يف مناطق خمتلفة من الوطن.
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املصادر واملراجع
أوال-املصادر واملراجع العربية:
•إبراهيم ،يرسى خالد ،الفضائيات اإلسالمية بني اخلربة اإلعالمية والتأصيل العلمي ،جملة اجلامعة العراقية
 ،2012عدد وجملد .1/28

• بلعمري ،رمضان ،اجلزائر تطلق قناة >القرآن الكريم ملحاربة الفتاوى الشاذة للفضائيات،2017/10/15 ،
بروتوكول نقل النص التشعبي:

.http://bit.ly/2ixPsIK

•بوحنية ،قوي ،فتح قطاع السمعي البرصي باجلزائر :الضوابط القانونية واملامرسات امليدانية ،جملة اإلذاعات
العربية  ،2015العدد  ،4بروتوكول نقل النص التشعبي.http://bit.ly/2io46Ca :

•بوسالن ،م ،اجلزائر تقر ألول مرة فتح قطاع السمعي البرصي :مكسب تارخيي للمامرسة الديمقراطية ،نرش يف
صحيفة املساء يوم  ،2011/09/13متوفر عىل الرابط اإللكرتوين.http://bit.ly/2jihuLf :

•بوعجيلة ،فتحي ،الربامج الدينية يف التلفزيونات واإلذاعات العربية :مقاربة يف املضامني ،مقاربة يف املضامني،
جملة اإلذاعات العربية  ،2012العدد .3

•جامعة الدول العربية .احتاد إذاعات الدول العربية ،اللجنة العليا للتنسـ ــيق بني القنوات الفضائية

العربية> .البث الفضائي العريب :التقرير السنوي  .<2015بروتوكــول نقل النصوص التشعبي:
( ،)http://bit.ly/2a6sntNاستعرض بتاريخ.2017/11/16 :

•جامعة الدول العربية .احتاد إذاعات الدول العربية .اللجنة العليا للتنسيق بني القنوات الفضائية العربية.
>البث الفضائي العريب :التقرير السنوي  .<2013-2012بروتوكول نقل النصــوص التشــعبي:

.http://bit.ly/2zAnSVb

•اجلمه ــوري ــة اجل ــزائ ــريــة ال ــديمق ــراطيــة الشعبي ــة .وزارة امل ــاليــة الدي ــوان ال ــوطنــي لإلحص ــائي ــات .املسح الوطني
حول استخدام الوقت .اجلزائر  .2012ديسمرب  .2013شوهد يوم ،2017/11/12 :بروتوكول نقل
النص التشعبي:

http://bit.ly/2hxS9wp
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