


 تقدير وشكر 
 بعد حمد هلل عز وجل القدير بوافر الشكر و العرفان 

أوال و قبل كل شيء سبحانو وتعالى الذي تتم نعم الصالحات                                        و االمتنانعظيم  و
المشرف عمى مذكرتنا الذي قبل " محمد مرواني "كما أخص بالتقدير الكبير و الشكر الدكتور

و تكرم باإلشراف عمينا وعمى كل ما قدمو لنا من توجييات و نصائح أثمرت ىذا العطاء 
رشاداتو المستمرة لمبحث و مالحظاتو القيمة، جزاه اهلل و حفظو من كل مكروه  برعايتو وا 

                 ووفقو في حياتو                                                       
تفضميم بمناقشة ىذه المذكرة المتواضعة لسادة أعضاء المجنة عمى قبوليم و كما أشكر ا

                                                   ورغبتيم في إبداء نصائحيم من أجل تسديدىا.
                                  إلى الوالدين األعزاء              االمتنانكما أتقدم بشكر و العرفان و 

لى كل من ساعدنا  و مد يد العون في ىذه المذكرة. وا 
وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل و العرفان الجميل لمقائمين عمى جامعة مستغانم التي أوتنا 

 .بة و التي لمسنا فييا طعم النجاحكباحثين وأعطتنا ىذه الفرصة الطي
                          

 
                                                                                         

                                                                   
                                                         



 إهداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

منون"ا فسيرى اهلل عممكم ورسوله و المؤ "قل اعممو   

...كرك و ال يطيب النهار إال بطاعتكإلهي ال يطيب الميل إال بش  

 وال تطيب المحظات إال بذكرك ....

 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ....

                                        إلى من بمغ الرسالة و أدى األمانة و نصح  األمة 
             إلى نبي الرحمة و نور العالمين " سيدنا محمد صمي اهلل عميه وسمم "         

                                               فتحار اسمه بكل إ إلى من أحمل          
لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول أرجو من اهلل أن يمد في عمرك                   

  أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى األبد " والدي العزيز عمي "انتظار وستبقى كمماتك نجوم 

إلى مالكي في الحياة ....إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و التفاني.... إلى بسمة 
جراحي إلى أغمى  الحياة وسر الوجود .إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بمسم

                                                         الحبايب " أمي الحبيبة فريحة "
لى إخوتي و أخواتي الكرام " فوزية                  ، بوزيان "بمومي ، ياسمينة ، شريفة ، وا 

إلى من معهم  خاء و تميز بالوفاء و العطاء إلى ينابيع الصدق الصافيإلى من تحمو باآل
سعدت و برفقتهم في دروب الحياة الحموة و الحزينة سررت إلى من كانوا معي عمي طريق 

، أحالم فتيحة، خيرة، بختة، ابتسام،،  زوجي العزيز صالح الدين النجاح و الخير "
                      إلي كل من يتذكرهم قمبي و نساهم قممي .                                                                                        ، ، نورالدينعبد المالكمحمد،

 



 إهداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

منون"ا فسيرى اهلل عممكم ورسوله و المؤ "قل اعممو   

...كرك و ال يطيب النهار إال بطاعتكإلهي ال يطيب الميل إال بش  

 وال تطيب المحظات إال بذكرك ....

 وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ....

                                        إلى من بمغ الرسالة و أدى األمانة و نصح  األمة 
             إلى نبي الرحمة و نور العالمين " سيدنا محمد صمي اهلل عميه وسمم "         

                                               ار فتخاسمه بكل إ إلى من أحمل          
لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول أرجو من اهلل أن يمد في عمرك                   

عبد أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى األبد " والدي العزيز انتظار وستبقى كمماتك نجوم 
"القادر  

إلى مالكي في الحياة ....إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و التفاني.... إلى بسمة 
بمسم جراحي إلى أغمى  الحياة وسر الوجود .إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها

                                                         الحبايب " أمي الحبيبة فريحة "
لى أخواتي الكرام إلى ات " سميمة ، نصيرة ، خيرة وكتاكيت الصغار أتوش، ريان،أنس " وا 

معهم سعدت  تميز بالوفاء و العطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى منخاء و من تحمو باآل
يق النجاح و و برفقتهم في دروب الحياة الحموة و الحزينة سررت إلى من كانوا معي عمي طر 

  ، نورالدين،عبد المالكخيرة ،بختة ،ابتسام ،فتيحة ،أحالم ، الخير " زوجي العزيز لخضر
                    إلي كل من يتذكرهم قمبي و نساهم قممي .                                                                                        
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مقدمة :                                                                                               
تعتبر اإلذاعة بشكل أو بأخر إحدى أىم الوسائل التفاعمية في الساحة اإلعالمية ، فيي ال 

تقل أىمية ال عن سابقتيا وال الحقتاىا من الوسائل اإلعالمية ، فطريقة تقديميا لألخبار 
                                                مكنيا من إبراز العديد من قضايا لمستمعييا عمي مختمف فئاتيم .                               

وميما كانت القضايا قد بمغت منتيي التعقيد إال و كان لموسيمة السمعية ، نصيبا في 
المعالجة وتتبع مجرياتيا ورغم التطورات التكنولوجية الراىنة ، و التي أحدثت ثورة عارمة في 

ر لم ينقص من شأن اإلذاعة كونيا وسيمة وسائل اإلعالم و االتصال عموما ، بيد أن األم
تقميدية ، بقدر ما زاد من قدرة الوسيمة عمي مواكبة سيرورة التطور و مقاومة البقاء ، كما 

تيدف اإلذاعة بشكل أساسي إلي مخاطبة الجميور الواسع المتباين قي ثقافتو              
ي تسير اإلذاعة عمي إبرازىا                و مستوياتو و أعماره ، ومن بين القضايا و المواضيع الت

و ساىمت في جعميا منتوجا قابال لالستيالك من قبل المتمقي ىي المعالم التاريخية ،            
و بما أننا بصدد دراسة مدي معالجة الجانب السمعي في اإلعالم ليذه المعالم ، نأخذ 

ودة  بالوالية ، عمي غرار مدينة مازونة كنموذج : إبراز إذاعة غميزان لياتو المعالم الموج
منارة العمم والعمماء وعالمة بايمك الغرب في العيد العثماني بل وتعتبر ىمزة وصل في 

الطريق التجاري الرابط بين المحيط األطمسي ومدينة تونس ، إضافة إلي قصر كاوا ببمدية 
يعود تاريخ تشييده إلي  الولجة دائرة عمي موسي والذي يعتبر تحفة منطقة الونشريس ، و

قرن في وجود الحقبة الرومانية حين تحول اليوم من وظيفة عسكرية أنداك إلي  71حوالي 
كم جنوب غرب  53وظيفة مدينة وقبمة لمسقف السياحي ، ثم مدينة القمعة التي تبعد بحوالي 

عمي أضرحة غميزان ، وتسمي أيضا قمعة بني راشد المغراويين وتحتوي ىذه المدينة األثرية 
لبعض األولياء الصالحين أمثال : الشيخ سيد احمد بمعزة و المسجد العتيق و المقبرة 

سنة ما قبل التاريخ .                                       0222العثمانية ويعود تشيد مدينة القمعة إلى حوالي 
، وسيمة إعالم خفيفة ىذه المواضيع التي أولت اإلذاعة أىمية ليا جعمت من ىذه األخيرة 

حينما تنبأ عالم الطبيعيات  71ومرنة ، أما تاريخيا فيرجع ظيور اإلذاعة إلي منتصف القرن 
بوجود الموجات الكيرومغناطيسية وفي الجزائر  7531اإلنجميزي كاريك ماكسويل عام 

جة ظيرت اإلذاعة أواخر العشرينات حيت قام أحد الفرنسيين بإنشاء محطة إرسال عمي المو 
 قنوات  5المتوسطة حيث كانت تابعة لمحكومة الفرنسية كما يجدر اإلشارة إلي ظيور 



 

ب  
 

في اإلذاعة و الناطقة بالمغات العربية و الفرنسية و األمازيغية ، و عميو يمكن القول أن 
اإلذاعة الجزائرية شيدت مراحل ما قبل الثورة التحريرية وأثناء الثورة التحريرية التي اعتبرت 

اية الحقيقية لمراديو في الجزائر و مرحمة ما بعد االستقالل حيت ورثت الجزائر شبكة البد
لمراديو و اتسمت ىذه الشبكة بنوع من الجيوية في التغطية . وذلك من خالل تقسيم دراستنا 

إلى ثالث جوانب الجانب المنيجي ، الجانب النظري الذي قسمناه إلى إلى ثالث فصول 
باحث ، أما الجانب التطبيقي فيو تنظير لممادة السمعية البصرية  وكل فصل إلى ثالث م

 من خالل مرحمة ما قبل التصوير،مرحمة التصوير ، مرحمة ما بعد التصوير.                               
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الدراسة السابقة :                                                                       -1
مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر تحت عنوان تأثير اإلعالم المحمي عمى تقدير الذات لدى 
طمبة اإلدارة و التسيير الرياضي، بجامعة محمد بوضياف المسيمة من إعداد الطالبة أسماء 

تناولت  الطالبة في ىذه المذكرة إبراز دور اإلعالم  7002-7002بوساق السنة الجامعية 
المحمي الذي يمعبو في تنمية المجتمع من جية و تنمية مجال الرياضة من جية أخرى كما 
ركزت عمى أىم التغيرات النفسية اإلجتماعية التي تمكن أن تحدثيا اإلذاعة المحمية لدى فئة 

                                                                         الشباب.     
رسالة مقدمة لمحصول عمى دكتوراه ، الفمسفة في اإلعالم و ثقافة الطفل . تحت عنوان :دور 
اإلذاعة و الصحافة المحمية في التنشئة السياسة لممراىقين )دراسة تطبيقية عمي إقميم شمال 

المنيا ، من إعداد : ناصر محمود عبد الفتاح أمين، تحت إشراف األستاذ الصعيد ( جامعة 
، ىدفت الدراسة  7002الدكتور حسن عماد مكاوى و الدكتور محمود حسب إسماعيل سنة 

إلى التعريف عمى دور اإلذاعة و الصحافة المحمية في التنشئة السياسية لممراىقين ،و ذلك 
وضوعات السياسية في كل من إذاعة شمال الصعيد من خالل مدى مالئمة البرامج و الم

 وصحف إقميم شمال الصعيد إلحتياجات المراىقين .
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                                                                                            : شكاليةاإل-2 
ذاعة دور اإل عنوان :كرة تخرج تحت المتمثل في إعداد مذ من خالل مشروعنا ىذا و

نطرح التساؤل كالية شإىذه االنطالق من ، معالم التاريخية لوالية غميزان راز الفي إبالمحمية 
                                                                                 :األتي 

                                                                                                             بالوالية ؟راز المعالم التاريخية بإ ذاعة غميزان في معالجة وإ كيف تساىم
                                                                                                      :  الفرعية التساؤالت

اإلذاعة المحمية لوالية غميزان في التشيير بأىم المعالم التاريخية لوالية  فيما يكمن دور -
                                                                                                       غميزان ؟

                            ؟                 ماىي اآلليات المستخدمة لمتعريف بيذه  المعالم التاريخية -
                                                      ؟ىل حققت حصة غميزان تاريخ  و سياحة تفاعل وتجاوب من قبل المستمع الغميزاني 

                                                                                                                        اختيار الموضوع : دوافع-3  
لكل عمل سبب يدفعنا لمقيام بو و إتقانو و قد كان االختيار صعبا في بادئ األمر و لم 

ختيارنا عمى لطويل أين وقع انستطيع أن نرسي عمى موضوع يتناسب ميولنا إال بعد التفكير ا
تعددت قد  و ؟  دور اإلذاعة في إبراز المعالم التاريخية لوالية غميزان ي بعنوانموضوع تاريخ

                                                          . األسباب من موضوعية و ذاتية
                                                                           :  األسباب الذاتية -

عبارة عن رغبة نابعة من حب اكتشاف ىذه المنطقة و إيصال ما حققو من إنجازات عبر 
                                                                                      التاريخ . 

                              .خرينأن ننقل تاريخ أ أجدادنا لآل ب أننا ننحدر من أصول حبا مناإلى جان -
                                                .االىتمام بالمواضيع اإلعالمية التي  تذيعيا إذاعة غميزان -
نعو، إلى جانب ص تقنواأ تشاف ىذا المخزون التاريخي الذي صنعو رجال ومحاولة اك -

                                         .اإلرثاإلرادة في محاولة الوصول إلى حقيقة ىذا 
                                                                                                            ية :األسباب الموضوع-
 غميزان . واليةبيا  التعريف بالمواقع األثرية التي تزخرالمحمية لتشيير و إبراز دور اإلذاعة  -

 . المعالم التاريخية و ما تكتسيو من أىمية أثرية ، وجب التعريف بيا  -
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                                                                 منهج الدراسة : -4
بإختالف الظواىر و المشكالت المدروسة و ما  إن مناىج و أساليب البحث العممي تختمف

يصمح منيا لدراسة ظاىرة معينة قد ال تصمح لدراسة ظاىرة أخرى وليذا فإن طبيعة الموضوع 
ىي التي تفرض عمى الباحث المنيج الذي يتبعو في دراستو و تنطوي دراستنا ضمن المنيج 

اول المشكالت الموضوعية الوصفي . المنيج ىو الطريقة الخاصة بكل باحث في طرح وتن
قيد البحث أوىو األسموب الذي يتبعو الباحث ، و اإلطار الذي رسمو لبموغ أىدافو . والمنيج 
 يقوم عمى أساس  تحديد خصائص الظاىرة ووصف طبيعتيا ، ونوعية العالقة بين متغيراتيا 

المنيج الوصفي و إتجاىاتيا، والتعرف عمي حقيقتيا في أرض الواقع ، و يعتمد  ،اىياأسب و
 1نجرد جمع البيانات ، و تصنيفيا و استخالص النتائج منيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 2002،  1اإلعالم و االتصال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، طاحمد عظيمي ،منهجية كتابة مذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم  

 132،ص
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                                                                    أدوات الدراسة :-5
يترتب عمى الباحث جمع المعمومات والبيانات التي يوظفيا ومن اجل ذلك يعتمد عمى عدة 

                التي اعتمدنا عمييا في دراستنا  األدواتتسيل عميو ىذه الميمة ومن بين  أدوات
جمع البيانات والمعمومات وىي عبارة عن لقاء او  أدواتمن  أداةتعتبر المقابمة بمة االمق

                                            محادثة تجمع بين الباحث و المبحوث 
وجو لوجو ويقوم في نفس الوقت بتسجيل  األسئمةمن  مجموعةباحث بطرح يقوم فييا ال

 . اإلجابات
 :ىمياد موجو نحو غرض معين ويكون ذلك بإتباع خطوات ألممقابمة ىدف واضح ومحد

 ىداف تحديد األ

 تصميم دليل المقابمة 

                                                                        سئمة المقابمة أ صياغة
ومن اجل الحصول عمى المعمومات والبيانات الالزمة ، جوبة المبحوثين أل التسجيل األلي

 1عمى ىذه األداة الضرورية التي سمحت لنا بطرح موضوع .اعتمدنا  ،لدراستنا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 131، ص  2001،  1عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبان ، مناهج البحث العلمي و طرق اعداد البحوث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط – 
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                                                                                                  :  تحديد المفاهيم
المذياع من لم يستطيع كتم انتشر و و  فشاو ة ي الخبرة أ و من داع الشيء ذاعة :اإل -

التعريف الذي  و، معروف غير  كان خافيا أو عالن ماإ و النشر وتعني االنتشار أ خبرة و
ىي نشر  المصدر من أذاع و ذاعة فييلكممة إ ،  و مجمع المغة العربية في مصرثحداست
: ىي عالمية المصطمحات اإلذاعة حسب معجم و اإل ، الجياز الالسمكيخبار بواسطة األ

فشي بين  المذاع الذي أذيع انتشر و الشيء وي نشره من كممة إذاعة من أذاع الخبر أ
                                                                                                             . الناس

في شكل وظائف و يا عبارة عن تنظيم مييكل يعرفيا عبد العزيز شرف عمي أن : اصطالحا
ا في ستقباليذلك ال ، وقيفي من البرامج ذات طابع ترفييي و تث منظومة أدوار تقوم عمي بث

جماعات  جيزة مناسبة وجماعات بأ فراد ور يتكون من أأن واحد من طرف الجميور المتانث
التقنية المحتوي ىو ما ينتج من  و ذاعة ليا جانبان : المحتوىىنا يمكن القول أن اإل و، 

في المعجم اإلعالمي جيزة خاصة و أ رساليا عبر تقنية محددة وعالمية صوتية إلمادة إ
التمثيميات و  غاني  واأل البرامج و خبار وعمي أنيا " البث المنظم و النشر لؤلتعرف 

                                                                              . لي الجميور العام واستقبال الراديو "أي مواد إعالمية أخري موجية إ الموسيقي و
 تم اختراعيا عمي يدىا مار،  الكترونية سمعية، جماىيرية ويعتبر الراديو وسيمة اتصال 

طمسي من خالل حيت تمكن من إرسال إشارة السمكية عبر المحيط األ،  4281كوني سنة 
تصال ما بين ا تم التركيز عمي الجانب التقني أي االىن و،  4804جياز السمكي في سنة 

يعرفيا محمد  وشارة الالسمكية ، تمتمك جياز االستقبال اإل ، ةجماىير متناثر  نقطة البت و
بجميع  جميور عام ىا شعبية وكثر أ وأوسع وسائل االتصال انتشار منير حجاب : بأنيا أ

منية و العقبات الجغرافية والقيود مستوياتو فتستطيع الوصول إليو مخترقة الحواجز األ
تحتاج  يا الالوصول إلى مجتمعاتيا كما أن األخرى ىذا السياسية التي تمنع بعض الرسائل 

                                                                           1.تفرغ تام إلى 

 

 

                                                           
1
 131، ص 1221،  1بوعات الجامعية ،الجزائر ،طفضيل ديليو،مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية ، ديوان المط – 
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بعيدا عن يصال محتوياتيا وسيمة تتجاوز الحدود الجغرافية إلن ىذه الوىكذا يؤكد عمي أ
                                                      : ذاعة في محتوياتيا اإل التحكم المباشرال من خالل التشويش أو الرقابة عمي البت إ

بمنطقة   REGIONبالمحمي وتترجم كممة الفرنسية   localتترجم كممة  ذاعة المحمية :اإل-
  REGIONما كممة ب المحمية أ  localو ناحية وتترجم االنجميزية أو إقميم أو قطر أ

                                                                                       بالجيوي  REGIONALعالمية المغاربية تترجم كممة فتترجم بالمنطقة وفي األدبيات اإل
ىي إذاعة تختص   LOCAL RADIONنويقول صاحب معجم المصطمحات اإلعالمية بأ

اإلقميمية  المحمية و والداخمية  بالشؤونيا تخمي بإرسال داخمي اإلقميم أو محافظة وتتميز بأن
يا وتعمل عمي يالتي تغطييا فتعني بأخبارىا وفنونيا المحمية والقضايا التي تعتنأو المنطقة 

، مجتمع المحمي الحتياجات النيا تستجيب لإلذاعة بأا، ويعرف االتحاد العالمي  تنمياتيا
ىي تناضل من اجل ديمقراطية االتصال من خالل  كما تساىم في تنمية و دموالذي تخ

 . مشاركة المجتمع المحمي 

تسمية بربرية تعني اليضبة المحروقة ويقال أيضا تعني ربوة   IGHILI-ZANEغميزان :
  .1شعابياالذئاب حيث كان ىذا الحيوان يعيش بصفة واسعة في جبال المنطقة و 

ىو مجموعة من المسئوليات و األنشطة و الصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق .  دور :
  .2و يتم تعريف الدور في عممية

غميزان حضارة قائمة بذاتيا ، ترتمي بين أحضانيا العديد من المعالم التعريف اإلجرائي : 
اعة كجياز إعالمي لتأتي اإلذ، التاريخية و األثرية الضاربة بجذورىا في عمق التاريخ 

 .األثرية  المعالم يعرف و يبرز ىذه

 

 

 
                                                           

1
 22، ص 2002،  1سيد محمود البناء ،المدن التاريخية خطط  ترميمها و صيانتها ، دار المعرفة للنشر و التوزيع ، ط– 
2
 123ص ،مصر ، 11ابن منظور ، لسان العرب ،مج – 
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أهداف الدراسة:                                                                                                  
                                                                                     التعريف بالمعالم التاريخية و األثرية التي تزخر الوالية بيا . -
تسميط الضوء عمى رموز تحفظ ىويتيا الوطنية.                                                                                  -
 تاريخيةإبراز دور اإلذاعة المحمية في إبراز المعالم ال -

إن أي بحث ال يخمو من الصعوبات و المعيقات التي تقف كعائق أثناء القيام  الصعوبات :
بالبحث عمى أكمل وجو ومن بين الصعوبات التي واجيتنا في دراستنا :                            

       صعوبة القيام بعممية التصوير .                                                                  -
 قمة المراجع و المصادر المتعمقة بموضوع بحثنا . -
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                                                                                                          تمهيد الفصل : 
الساحة  اإلذاعة من أىم وسائل االتصال الجماىيري ، وجياز إعالمي اكتسح تعتبر

، ، والوطن العربي بشكل خاصكل عاماإلعالمية بجدارة ، ولقد عرف العالم الغربي الذي بش
، وصمتيا ماىية عميومنذ العشرينات، حيث مرت بعدة مراحل أ تطوراتيا ظيور اإلذاعة و

 ويتميز بالعديد من الخصائص . ح جياز رسمي يقوم بعدة وظائف لتصب
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                                                                                                            . ذاعة عبر العالمظهور اإل
ىو أول من استخدم  ، وماركو ني جوجميمو الراديو في العالم إلىالفضل إلي اختراع يعود 

عندما استطاع  1891وكان عام ، كيا شارات الكيرومغناطيسية السمنظام إرسال واستقبال اإل
 ، لنظام  اإلرسال و االستقبال عمىواصل تجاربو ، ثمرأمتاربعة إرسال إشارة إلى مسافة أ

سمكية عبر تقاط اإلشارة الاللإمن  1801سبتمبر 12في تمكن  سنوات، حتىسبع مدى 
أن موجات التي ذكر فييا ، رية ماكسويل جيمسركوني عمي نظ د ماملقد اعت والمحيط 

رتر وكان لمعالم ىنريك ىي ، ي كيربائية مغناطيسيةموجات لقو  الضوء ما ىي في الواقع إال
، وميما الموجة الالسمكية عمميابات طبيعة إث و، ور في تحقيق صحة نظرية ماكسويلد

ميما يمكن فقد جاء  و، بات طبيعة الموجة الالسمكية عممياإث يمكن فقد جاء اختراع و
اة فاقا متعددة في الحيفتح أي و، راداختراع اإلذاعة ليضيف إلى حضارة اإلنسان بعد أف

ن بمجال تطور ين الميتميولقد تواصمت جيود الباحث، السياسية االجتماعية و االقتصادية،
.                                                                                       وسائل االتصال السمعية 

ذاعة سمعية ذات ظيرت أول إ حيث، 1820عام  يود العمماء بالنجاحمت جتتكخيرا أو 
  مريكيةنتخابات األاإلاك ىي: دنأانت أحداث الساعة ك و، خبارية منتظمةإ برامج موسيقية و

قامت فرنسا المحطات في العديد من الدول، حيت أنشاء سرعان ما انتشرت ضمن إ و
النمس و اسبانيا ،   : األرجتينتم بعد ذلك انتشرت عبر دول 1822 ذاعتيا عامإ

 وكذلك استراليا  مصر السعودية و الجزائر و: منيا ، الدول العربية تشيكوسموفاكيا تم إلى 
وروبية سنة الدول األول ظيورىا في إال أن اإلذاعة المحمية كان أ ،يا أقصى جنوب أس

، رغم معارضة الحكومة ظيرت بفرنسا من طرف منظومة من اليواة  ، حيث 1899
صبحت أزاد في التشجيع ليا  تو الوسائل اإلعالمية ، ومتى بالترخيص إلنشاء مثل ىا

 قام الرئيس الفرنسي  1811ففي عام ، خابات الرئاسية حول االنت السياسيونمسرحا لتنافس 
 1، مون بوليزرق بمدينة بإنشاء إذاعة محمية باسم الخيط األ " ،جسكار ديشاب "

                                                           
.89،ص 2002زهير إحدادان ،مدحل لعلوم اإلعالم و اإلتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية |،  
1
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، الذي يسمح بإعطاء رخص  1898تشار بعد قانون ذاعة المحمية في االنو بعدىا بدأت اإل
من اإلذاعات التي بمغ عددىا عمي ظيور عدد كبير ىذا مما ساعد ،  ذاعات محميةإلنشاء إ

"  BBS" ذاعة العالمية أما في بريطانيا فقد كانت اإل ذاعة محمية فرنسية ،إ 1900زيد من أ
االنطالق الفعمي ليا كان  و 1899المحمية سنة ذاعة لإل  التجريبيىي األولى في البث 

بدأت تنشر عمي مستوي  و، ذاعة محمية إ 20اإلذاعات تو  التي كان عدد ىا،  1891سنة 
، حيث بمغ عدد محطات اإلذاعة المحمية في السويد  بمجيكا ومن ألمانيا ، العالم بعد كل 

  1 . محطة 290 بمجيكا إلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  . 119_ 119،ص 2011عمان ،الثقافة لمنشر والتوزيع دار  ،1ط  ،المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال،الديمميمحمد  رزاقعبد ال 
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                                                        :ذاعة في الجزائر ظهور اإل
ين بإنشاء نس عندما قام احد الفر ،  1820 ذاعية عامعرفت الجزائر إنشاء أول محطة إ

كانت تحت سيطرة  و واط 100لم تتعدي قوتيا ، موجة متوسطة  محطة إرسال عمى
ضعف ، مما أدى إلى غة الفرنسية مبرامجيا بال كانت اإلذاعة تبث و، الحكومة الفرنسية 

الذين يتقنون  ، نيعدد قميل من الجزائري وال الفرنسيون يسمعيا إفمم يكن ، مييا قبال عاإل
ن يجزائريالفرنسية جيدا كبيرا لالتصال بال لكن بعد ذلك بذلت السمطات و ، المغة الفرنسية

خبار و المعمومات الخاصة بالنشاطات السياسية لمحكومة الفرنسية في ، بنقل األن ياألمني
اة أخرى تبث قننشاء وتم إ،  مغة العربيةستوديو متنقل النجاز برامج بال، فخصصت أالجزائر 

ن يولقد كانت نظرة الجزائري.  ىران،  و قسنطينة بجاية ، كل من  غية فيمازيبالميجة األ
، و فكار االستعمارية ثمارية تحمل نشر األتسا، باعتبارىا تمثل وسيمة  يةلإلذاعة نظرة عدائ

إبان  جانبيا ، التي وقفت إلى اعات الدول العربيةاعتمدت الجزائر في البداية عمي إذلقد 
منيا إذاعة القاىرة وكانت اإلذاعة صوت العرب دورا ميما أثناء ثورة التحرير ،  و، ورة الث

 و 1899من عام حيث تقدم األخبار عن الثورة إضافة إلى صوت الجزائر من تونس ابتداء 
لقد ظيرت عدة  و، ، بأىمية الثورة لتحرير ارض الجزائرنشر الوعي  تيدف إلىكانت 

: باتنة ، اعة ة االستعمارية في الجزائر منيا إذكانت تعمل لصالح السياسي ذاعات محميةإ
، أما مكانيات المادية و البشرية وقفت بعد االستقالل نتيجة لتقل اإللكنيا ت و .الخ تقرت ...

في مقدمتيم  فقد كان العديد من المناضمين و ، بعد االستقالل ذاعة مابالنسبة لوضع اإل
داء الرمز التاريخي لصوت الجزائر الحرة ، الذي صار يمثل من حيث األ عيسي مسعودي

كتوبر أ 29، الذي رفع التحدي في يوم ضمن الفريق الصحفي والتقني  من ، المكافحة
يين ، التمفزي بعد انسحاب الفرنس ذاعي واإل ن نجح في ضمان استمرارية البثحي ، 1892

، التمفزيون الفرنسي من عمي مبني اإلذاعة و نزال العمم ن عمي إيعمي إثر  أقدام الجزائري
شكل ذلك  و 1،نوفمبر أولاالحتفاالت بذكري  ، مكانو عشية أولىورفع العمم الجزائري 

                                                           
1
 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية 1خدمة اإلجتماعية  بين النظرية والتطبيق ،طسلوى عبد هللا عبد الجواد،اإلتصال اإلجتماعي في ال   

.                                                                                                                          174، ص  2012  
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ومند ىذا التاريخ استمرت ذاعة و التمفزيون ، لوطنية عمي اإلتاريخيا لبداية بسط السيادة ا
ل القطاع السمعي ائري ، المؤسسة األم التي تمثالتمفزيون الجز  ذاعة الجزائرية تشكل معاإل

شيدت مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  1899ولكن في سنة ،  البصري في عيد االستقالل
ذاعة المؤسسة الوطنية لإل :بع مؤسسات مستقمة ىيالجزائرية إعادة ىيكمة تمخضت عنيا أر 

مؤسسة الو  ،زيمفالتذاعي و اإلمؤسسة الوطنية لمبث ال، المؤسسة الوطنية لمتمفزيون ،المسموعة
ذاعة المسموعة وجب ذلك حظيت المؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري وبمالوطنية لإل

مكانياتيا وتحسين أدائيا في مجال مما مكنيا من تطوير إ، الية وتقنية باستقاللية تنظيمية م
مية عالاالقتصادية واإل التحوالت السياسية ،ذاعة الجزائريةوقد واكبت اإل،  الخدمة العمومية

عالمية كما تجاوبت مع التعددية السياسية و اإل،  1898دستور  ذالتي شيدتيا الجزائر من
         زز من مصداقيتياعالتعبير الحر و المتنوع التي  ت ىامة لمنقاش واوىذا بفتح فضاء

          إضافة إلى ظيور شبكة اإلذاعة الجيوية ، حتالل موقع متقدم لدي الرأي العام و إ
 ،: إذاعة الشبابذاعات موضوعاتيةإ 1 ،يويةذاعة جإ 19و الموضوعاتية تكتمل األولى في 

القنوات الوطنية ، إضافة إلى ذاعة الجزائر الدوليةا  و ، قافيةاإلذاعة الث ،إذاعة القرآن الكريم 
وتعتبر ، ذاعة االلكترونية حتى اإل الفرنسية ومازيغية و لغة العربية و االالناطقة با: الثالث 

ناء اة الناطقة بالمغة العربية ىي األولى أو القناة األم ، و ىي امتداد لإلذاعة الجزائرية أثالقن
بدون تبث  1819بالمغة العربية بل و أصبحت في سنة  حيث تبث برامجيا ، ثورة التحرير 

تحتل موقع الصدارة كونيا تسمع في جميع أنحاء التراب  و، ساعة  21انقطاع عمي مدار 
 ، انية ، وشعارىا الصوت األقرب إليك  أما القناة الناطقة باألمازيغية فيي القناة الثالوطني 

سواء  مع القناة الوطنية األولى نائية متالزمةمن حيث المسار التاريخي ، ثقد كانت تشكل  و
عادة غاية بداية التسعينات ، التي شيدت إ تقالل إلىعمل النضالي أو بعد االسمن حيت ال

اىا قصالحجم الساعي لمبث إلى أن بمغت أ ىيكمة مما سمح لمقناة الثانية بان تتوسع في
مما يعكس  1لبرامجيالتنويع في عرضيا انية من اجل ا، و لقد اجتيدت القناة الث 21/21

                                                           
.  121،ص 2004، 1العربية ، لبنان  ، طر النهضة و تطورها ، داال محمد علي فوزي ، نشأة وسائل اإلتص 
1
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 ،مازيغيةاأل :بمختمف مكونات المغة الناطقةجتماعية مختمف الشرائح اإل ميزتيا في استيداف
الناطقة بالفرنسية ضمن والقناة الثالثة ىي القناة ، رقيةوالت ،الميزابية ،الشاوي ،مية القبائ

يقترن عمميا  طالق من جزائريتيا ودون أن تنسمخ عمي اإل، ة الجزائرية ذاعمنظومة اإل
ن القناة الثالثة تراىن عمي التفاعمية وبما أ، يا بالمراىنة عمي العمل الميدانيوخدمتيا لمستمعي

نيا تولي فإ، ي الميدان وعمي فضاءات التعبيوعمي العمل الجواري والتظاىرات الحديثة ف
 حة الواسعة من الشباب بان تكون مرتبطة أىمية خاصة لمبرامج التاريخية التي تسمح لمشري

بعد  كما عرفت الجزائر، رة تسمعالقناة الثالثة  صو ، وماضييا المجيد بتاريخ الجزائر
                                                                                               : ذاعة وىياستقالليا ثالث أنواع من اإل

، القناة الثانية ، القناة الثالثة   الثالث كما سبق الذكر القناة األولى بفروعيا ذاعة الوطنية :اإل
، عالمحرية التعبير والحق في اإلالذي نص عمي  1880عالم قانون اإلخاصة مع صدور 

اعية محمية عمومية في : إقامة قنوات إذعالمية متعددة منياكما عرفت الجزائر إقامة شبكة إ
                                                            .عدد من واليات الوطن

عبر العالم وتكون لغتيا  وىي التي من داخل دولة معينة إلى دول أخرى ذاعة الدولية :اإل
 ذاعة صوت أمريكا والمالئمة لسكان تمك الدول ، فمثل إذاعة صوت العرب و إ بالمغات
جيزة مي موجة ذات طول معين متفق عميو ، أما قوة اإلرسال فتتوقف عمي أرسال عيكون اإل

التوسع في زيادة وقد صاحب ىذا ، المحطة التي تنتج االستماع ليا عن بعد من مركزىا 
يث تشير إذاعة صوت أمريكا إلى ح، ذاعات الدولية أجيزة اإلرسال في حجم االستماع اإل

وكان افتتاح ، سبوع ، يستمعون إلى برامجيا مرة عمي األقل كل األماليين مستمع  101ن أ
ذاعة من ة ىذه اإلىمييعود ذلك األ و، 2001مارس  19ية في الجزائر يوم لذاعة الدو اإل

ما يحدث في  و نيةيفمسطقضايا الحالية عمي غرار القضية الخالل تنوع برامجيا التي تمس ال
                                                                             .                               1واالسبانية ،االنجميزية ،لفرنسيةالخ وتبث أخبارىا بالغة العربية، االعراق...
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يوجو إلى  يخدم و، عالميإ ىي جياز مشتقة من المجتمع المحمي و ذاعة المحمية :إلا
واليدف ىو التقرب من المواطن  ، محدود جميور المنطقة المتواجد بيا، و تبث برامجيا إلى

انت الواليات األولى التي استفادت من ك و ، تنمية المناطق النائية المساىمة في خدمتو و و
ذاعة الباىية و إينة ، ىي إذاعة سيرتا بقسنطجيزة تقنية .ذاعية مزودة بأإقامة محطات إ

 ثمية كونيا تختمف باختالف المنطقة التابعة ليا حيذاعة المحمن خصائص اإل بوىران و
امتداد لجياز العصبي وتار السحرية وىو ضرب عمي األال": يصفيا مارشال ماكموىان فيقول 
كبر ، إضافة  إلى الوصول إلى أ ير الكالم البشري نفسو  "المركزي وتأثيره أليقونة سوي تأث

تماعي عطائيم فرصة لالندماج االج، حتى األميين والعمل عمي إعدد ممكن من الجماىير 
                                                                   ذاعات المحمية في الوطن : ومن أىم اإل، قافي و الث
                                                 .عمي مستوي الوطن  : ببشار ىي أول إذاعة شرعت في البثذاعة الساورة إ -
عطاء فرصة وحضارة المنطقة و إرقمة تعمل عمي إبراز الثقافة ذاعة الواحات : بو إ -

.                                                             عبير عن انشغاليم قصد رفع العزلةلمت لممواطنين
إضافة ،  تخص االىتمام بانشغاالت المواطنين الثقافية و االجتماعية و :  األغواطإذاعة  -

 1.النعامة ، تيارت،كل من الشمف  إلى 
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                                         تصال:اإل لتكنولوجيا الحديثة لإلعالم و اي ظل اإلذاعة ف
قل خباري ينإذاعة عبر االنترنت أو كما تسمي أيضا اإلذاعة متعددة الوسائط وىي قطب إ

أخبار    www.radioalgerie.dz   ذاعة الجزائريةخالل الموقع االلكتروني لإلمن 
زائر من خالل يضا صوت الجالوطنية والدولية ىي أ حداث المحمية والوطن األ ذاعة واإل
في عالم افتراضي وحقيقي عمية ذاعة الجزائرية في كل العالم عبر االنترنت ، وفضاء لمتفااإل

و عبر االنترنت مصدرا حيويا فيي تعتبر اإلذاعة الجزائرية متعددة الوسائط أ، ن واحد في أ
تيا لكل ذاعة الجزائرية بجميع قنواتفاعمية وانية عمي عمل منظومة اإلمن جية تفتح نافدة 

صفح من توفر لمزائر و المت من جية أخرى و  STREAMINGقناة موقع من البت الحي 
عمي المستوي التقني  ، فقد  ماأ ضا األخبار بالنص و الصورة و الفيديو أي المعمومات و
 تتالءمنتاج بما وسائل العمل و اإل عصرنولتجديد و ذاعة الجزائرية عممية واسعة شيدت اإل

 رقمنوىكذا شرعت في مجيودىا الرامي إلى  و ،  ذاعيلمقتضيات الحديثة لإلعالم اإلمع ا
وتطمب ىذا المجيود في البداية ، منذ منتصف التسعينات ، ذاعية إنتاجيا من البرامج اإل

من استعمال الشريط ، الذي فرض عمييا التقمص التدريجي ، التكيف مع التطور التكنولوجي 
ستعمال ا في وضع و 1888بداية من عام ، انية المغناطيسي ثم الشروع في  المرحمة الث

ذاعية وكذلك التركيب و رامج المعالجة الرقمية لممادة اإلية تم مع ظيور بالتجييزات الرقم
 9 جميا مخطط منالتي وضع من أ الرقمنةعتماد اج و المؤثرات الصوتية بات لزاما المز 

                                                                                                  :  مراحل ىي
                                                                        تعويض التجييزات التماثمية بالتجييزات الرقمية  -
                                                                                 . اخمية لمربط الرقمي قامة شبكة دإ -
                                                                                            .اعي رقمي قامة نظام إذإ -
                                                                             . دة الوسائط دقامة منظمة الكترونية متعإ -

http://www.radioalgerie.dz/
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                                                                              .1 الرقمنةتيم بمجال دواتكوين جميع العمال الذين يرتبط أ –
                                                                                                    .جاه الجميور تالبث الرقمي في ا –

صيحة فزع معمنين قرب  طمقواإلى القول بأن قول زمن اإلذاعة بل و أ ن البعض ذىبأورغم 
ن قمار الصناعية سيما في عيد األولوجية الفي ظل ىذه الثورة التكن الندثاريا كاممة نيايتيا وا 

ن فيو أالشك  مما و، مكانيات ال حدود ليا تو من إتاحروز الثورة الرقمية العارمة بما أب و، 
قد  ، عالمية المعروفة بالتقميديةاإل نو تتبين انو رغم أن الوسائلأل،  ليواجس اندثرتىذه ا

تمك الوسائل  أكثرإن لحقيا الضرر فان اإلذاعة ىي  و، استفادت من الثورة التكنولوجية 
ة ذاعة كوسيماإل شاىدتيالتي أما فيما يخص التطورات التكنولوجية ، ا ، استفادت منيا

ترنت وكما سبق الذكر االن، عبر الفضائيات التمفزيونية و ذاعة اتصال من حيث بث اإل
بمستوييو األرضي و الفضائي و أجيزة االستقبال الحديثة وأىم تأثيرات التكنولوجيا عمي 

 . 2ذاعة وجميورىااإل
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                                                                                                  اإلذاعة.خصائص 
لعالم في اقل من لسمع البصر وقد أكدت الدراسات أن حاء اقدرة الراديو عمي اختراق كل أن-

                                                                                                 .رضية في نحو ثمن ثانيةتدور حول األموجة األكثر 
                                                           .خبار عمي حسب بوب سيمرالسرعة و الكفاءة في تزويد العالم باأل-
، ة تعميميمن يخاطب كل الطوائف وفئات الناس ميما اختمفت درجأ يستطيع المذياع-

الوصول إلي  و، قدرة عمي تخطي الحواجز الجغرافيةمية كما ليا الفاإلذاعة تخطت حاجز األ
جماعات يصعب عمينا الوصول إلييا  ماكن ووجماعات يصعب عمينا الوصول إلى أ ماكنأ

                                 .لبصر مثال ا يذاعة فاقدة لجما ،ىبوسائل اإلعالم األخر 
حيث  توقعاتو،ن يكيف المضمون بطريقة تجعمو يتفق مع يستطيع المتمقي من المذياع أ-

الن  ،ىوسيمة أخر  أكثر من أيطبق ىذا عمي الراديو و ين دراك المضمون ويستطيع تفسير وا  
                                                            .قصي الحدالراديو نشيط الخيال أل

 صبحوا، حيث أن غالبية الناس أي مجيود من جانب المستمعين يحتاج المذياع إلى أ ال -
لمقراء أو المشاىدة أو التركيز الكامل لمتابعة مشغولين وليس لدييم وقت يتصرفون فيو 

ن االستماع لممذياع في أ ي عمل يدوي وتمارس أ ن، بل وأصبحت القدرة مواتية ألج مابرنام
                                                                                  .واحد 

التي تقدم بواسطة المذياع يسيل تذكرىا مما لو  السيمة،ن المواد البسيطة أظيرت التجارة أ-
                                                                                                          ذكاء.قل األ تعميما وقل خاصة بين األفراد األقدمت مطبوعة 

ىي المؤثرات جاذبية خاصة و ذاعية ثالثة عناصر تضفي عمي المادة اإل ذاعةاإل تستخدم-
تخمق جوا من  ظ انفعاالتو ومما يجذب ذلك المستمع ويوق الحوار ، الموسيقي والصوتية

                                                             .1اإلنسانيةالعالقة  الصداقة و
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ن أداة ممموكة لو و أن الحديث موجو إليو، ىو كما أطبيعة المذياع تشعر السامع انو -
والصوتية عند اإلنسان وىو اد لمقوي السمعية يمثل امتد صوتية واضحة و الراديو يقدم صورة

                                         .القارئ ساني غيرأداة تربط بين أفراد المجتمع اإلن
ىو الحال بالنسبة  معينة كما، ليو مقدرة ثقافية يتطمب من المستمع إ ذاعي الاإلعالم اإل-

                                                                                                . لوسائل اإلعالم األخرى
، فقد كشفت  ىمية في حالة المذياعة الجماعية لوسائل االتصال تكون أكثر أن المشاركإ -

، أنو فيما يندر وجود أجيزة الراديو يمجا جريت في المجتمعات النامية جميع الدراسات التي أ
غنياء ة في منازل األاالجتماع عاديكون  ودة والقميمة الموج جيزةالناس إلى التجمع حول األ

 . 1 وفي المقاىي
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                                              ممخص الفصل :                                                                                                                 
وتبقى اإلذاعة وسيمة إعالمية تفاعمية ، تسعى إلى تحقيق و ضمان االتصال بينيا وبين 

أفراد المجتمعات ، كما أنيا تضمن عممية نقل ونشر الوعي اليادفة و المقصودة التي تتعمق 
تخطي الحواجز  بالحياة الشاممة ألفراد المجتمع و ذلك لما تنفرد بو من خصائص كالسرعة و

 مخاطبة جميور واسع متباين من حين الثقافة و األعمار و المستويات . و الجاذبيةو 
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                                                                                      : الفصلتمهيد 
وتعد إذاعة غميزان من بين أىم وسائل اإلعالم المحمية التي تساىم في نشر الثقافة وذلك     

من خالل برامجيا المتنوعة  تحدثوالذي يمكن أن  التأثير كذلك راجع لسيولة استعماليا ، و
كما يتوقف ذلك عمى مدى األىمية التي تعطى ضمن البرامج  عمي سموك مستمعييا ،

يخية لكون اإلذاعة المحمية جياز ثقافي يستطيع نشر الثقافة كالتعريف بالمعالم التار  ، الثقافية
غميزان .لوالية   
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                                                                                               المفهوم.اإلذاعة المحلية قراءة في 
اإلذاعة في والية غميزان تابعة لمؤسسة ، ىم جياز إعالمي زان أغيم إذاعة الجزائر من

يحددىا ، مع بميام رئيسيةتصال تضطىي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة اال و، الوطنية
، بموجبة تتابع في وسائطيا االتصالية النشاطات الرسمية لمؤسسات الدولة دفتر شروط
اإلعالم  طمع بميمة التوجيو و، لمبالد كما تضيقضيو الصالح العام ماالبث وفق  بالتبميغ  و

                                                         7/2006ـ/5الجيوية في  أنشئت إذاعة غميزان  الجواري باإلضافة إلى التثقيف و الترفيو،
الي سماعيل مصطفي دار الثقافة سابقا بوالية غميزان مساحتيا حو وتقع إذاعة غميزان بحي إ

قاعة  ،لمتسجيل قاعة تحرير أستوديوديو لمبث و ستمبنية ويتكون المقر من أ 2م  31226
                                                                                                                 :زان كل من السادةمن غمي دارة وتسيير إذاعة الجزائرإ تناوب عمى، و مكاتب إدارية ،إنتاج 

                                                     . م 2007مارس  17غاية  إلي 2006جويمية  16ري من  ىواالسيد حساني 
                                                               .م  2007جويمية  24غاية  إلي 2007ي مارس 18ل من  ناصر وقال السيد

 28غاية  إليم  2007جوان  28غاية  إلي 2007ة جويمي 24من  بالودالدين  السيد نصر
                                                                        .م  2011جوان 

                                                     .م 2013سبتمبر  16 إليم  2011جوان  28بارة من  السيد تركيبة بر
عن  باإلذاعةالي يومنا ىذا كما يمكن االتصال  2013سبتمبر 16بكر من  بور أالسيد بمخثي

                                                                                      طريق:
                                                                            046924000أو الرقم  046923400 الياتف:
        radiorelizane @yahoo.Fr االلكتروني:البريد    046914020 الفاكس:

اعة الجزائر من غميزان قد فتحت أبوابيا بطاقم ن إذكما أ، سيارات 4تتضمن حظيرة اإلذاعة 
                                                                                                                             تي :يضم عدة أقسام عمي النحو األ
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المدير األمانة  : يضم كل من قسام و: يتكفل باألمور اإلدارية والتنسيق بين األ ادارةقسم اإل
                                                                              1 النظافة.عوان  المالية ، مصمحة لإلشيار أعوان األمن السائقين أ دارة ومصمحة اإل

 نتاج الحصصكمفين بتقديم الفترات التنشيطية إومخرجين مين طيضم منش :اإلنتاجقسم 
 ذواقنب اختيار الوصالت الغنائية حسب أجا إلىوالبرامج اإلذاعية مسجمة ومباشرة 

                                                    . مخرجين 6و  منشطين 5المستمعين ويتكون من 
حداث والوقائع عمي المستوي ميمتيم تغطية األصحفيين  8كون من م:  خبارقسم األ

                                                                                                                      .خبار تقديميا عمي شكل مواجيز و نشرات أ المحمي و
الصوتية يسيرون عمي اليندسة ين في : يضم ىذا القسم تقنيين مختص المصلحة التقنية

مور بشكل جيد ويعتبر التقني عمود اإلذاعة ألنو ييتم بكل األ المستمع وصول الصوت إلى
األجيزة الخاصة ا فيما يخص العتاد و أم،  6التقنية من اجل ضمان البث وعدد ىؤالء ىم 

عمي ،  ذاعير الحسن لمعمل اإليزان وذلك من أجل التسيغميذاعة ذاعة ، فتتوفر إباإل
معدي الحصص  يشرف عمي التركيب طاقم تقني و و، نتاجأخر اإل أستوديو لمبث المباشر و

 ذاعةاإل كما تتوفر، البرمجيات لي وإذ يتم باستعمال احدث تقنيات اإلعالم اآل، يينصحف و
ىذه الشبكة موصولة  و، ذاعةاستوديوىات اإل قسام وعمى شبكة داخمية تربط بين مختمف األ

سيارات  2ذاعة عمي كما تتوفر اإل  ADSLبالشبكة العالمية االنترنت بنظام التدقيق السريع 
خبار و الفعاليات، لمواكبة أىم األ الجاىزة لتكون بذلك في عين الحدث و، لنقل الصحفيين 

من العديد من الجوائز  ،رثكذلك اإلذاعة إلى تنظيم ميرجانات قدمت عمي إ ارتأتىذا و 
                                                                                :بينيا

الميكرفون ذاعي في الميرجانات الوطني لإلنتاج اإل منشط الجاىزة ألولى :أحسنجائزة 
                                                                                                                 األولى.الذىبي الطبعة 

                                                                  .جمول بالحاج مميكولممنشطة  200 يناير:  حسن منشطأ
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                                      ون الذىبي فذاعي الميكر لميرجان الوطني لإلنتاج اإلفي ا ىالجائزة األول حسن مخرججائزة أ
                                                                                             1.دوادي لونا كللمسيد  2 يناير:  حسن مخرجأ

 

رفون الذىبي الطبعة الثالثة الميكذاعي الميرجان الوطني لإلنتاج اإل ترشيح أحسن صحفي
                                                                                                إخباري.إنتاج لصحفية سميرة عبد الرزاق لجائزة أحسن ترسيخ ا 2يناير

طبعة الرابعة الذاعي الميكروفون الذىبي الوطني لإلنتاج اإل برنامج الميرجان :أحسنجائزة 
  2.يمالخدامج تفاعمي لممنتج الدكتور حسن برنالجائزة األولى أل 2فيفري 
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                                                       .الجمهورقيفية لادى اإلذاعة المحلية و الوظيفة التث
، دور فعال في خدمة جماىيرىا ب المحمية كونيا وسيمة إعالمية جماىيرية ،تقوم اإلذاعة 

و ، القضاء عمى األمية التي تسعى من خالليا :  وليا لمقضايا الثقافية اوذلك من خالل تن
الثقافة بصفة خاصة ، وىذه  التعميم و كما تيدف إلى نشر، الجيل المتفشيين في المجتمع 

يزداد ارتباط إلنشاء اإلذاعات المحمية ، ، وامل و الدوافع األساسية األخيرة تعتبر من أىم الع
خاص لما تتوفر عميو من واإلذاعة المحمية بشكل ، اإلعالم المحمي بشكل عام بالجميور 

من األفراد ، ألن ىذه األخيرة ىي أقرب وسيمة من الوسائل األخرى ، خصوصية المكان 
لم تحممو من رسائل موجية لكافة شرائح ، واسع مع مختمف الفئات  فيي تمقي صدى كبير و

تتضمن مضامينيا معاني و أفكار و فوائد ، التي تقدمو من برامج تثقيفية  و، المجتمع 
بأكبر قدر ممكن من ، ذلك بتزويد الجماىير  عظيمة ، كما تقوم اإلذاعة بدور اإلعالم و

محاولة بذلك تيذيب الفكر وتنمية ، و ور تعميمي كما أنيا تقوم بد، المعمومات و المعارف 
فاإلذاعة المحمية تعتبر ناقال أساسيا لألفكار و المعمومات ، التي ، الوعي ، زيادة عمى ذلك 

التطور  و، الحفاظ عمي التراث  ، ىادفا من خالل ذلكمن شأنيا الحفاظ عمي ثقافة المجتمع 
إلذاعي ، حيث يشكل اإلعالم ا اجاتو الفكريةخالل توسيع أفاق الفرد و إشباع ح الثقافي من

، عصبة الحياة الثقافية ومصدرا ميما من مصادر التوجيو السمعي في واقعنا المعاصر
التي تركز عمي القضايا اإلبداعية و المسائل ، والتثقيف، وذلك لما يقدمو من برامج ثقافية 

حيث تقوم بتشجيع المواىب و اليويات لدى ، تؤدي اإلذاعة المحمية دورا ثقافيا  الفكرية ، كما
     كما تقوم عمي التنوير ، من خالل المسابقات الفكرية و المناظرات العممية ، الجماىير 

، فع المستوي الثقافي لدى الجماىيرالتي من شأنيا ر ، و التثقيف ونشر مختمف المعارف 
االىتمام بقضايا التعميم و  و أمتيا ،يستغل اإلعالم المسموع لتوعية الجماىير بقضايا 

التركيز عمى أن تتم العممية التثقيفية و التعميمية عمى أساس الحشو و التمقين ، و عميو 
                                                                                                                                                 .           1الثقافة و الوعي فاإلذاعة المحمية تسعى سعيا حثيثا ، لنشر

                                                           
. 001،ص  0991، مقدمة في وسائل اإلتصال الجماهيرية ،ديوان المطبوعات الجزائرية،الجزائر، فيصل دليوا 
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                                                             .ها في إبراز المعالم التاريخية ادور  اإلذاعة و
المحمية بشكل خاص دورا كبيرا في  غميزانلقد لعب اإلعالم المحمي بشكل عام و إذاعة 

ي التي ىو تاريخي أثر  ما الجامحة في التعرف عمىالتأثير عمى جميورىا و معرفة رغباتو 
مائدة النقاش في إحدى عمى يريد من اإلذاعة أن تحمميا ضمن مواضيعيا وتطرحيا 

المحمية دورا فعاال في إبراز المعالم األثرية لموالية من خالل ما  غميزان، تمعب إذاعة برامجيا
من خالليا إلى ترسيخ القيم التاريخية و األثرية و مضامين إعالمية التي تسعى تبثو من 

تقديم فرصة جيدة لمجميور لكي يتعرف كما تعمل عمى  بيانقميا والتعريف العمل عمى 
ة الموجودة بالوالية وذلك من خالل البرامج و الحصص ويكون عمى عمم بأىم المعالم التاريخي

        ، كما لعبت اإلذاعة كوسيمة اتصال سمعية ، دورا ىاما في التعريف بالمعالم الثقافية
حياءىا و و إبرازىا و اإلعالنات  كالريبورتاجاتالحفاظ عمييا وما تقدمو من مواد صحفية  وا 

 اإلذاعية والتي تعتمد في طرحيا عمي الكممة الشفيية التي ليا سحرىا و قوتيا اإليحائية
                                                                        من أىمية تاريخية و التذكير من وقت ألخر . تكتسيكوصف ىذه المعالم و ما 

قع األثرية التي تعتبر عة المحمية تقوم بتسميط الضوء عمى أىم الموافاإلذا ،عمى ذلك عالوة
سيا من عمق في مؤس بيوت شاىدة عمى ما كان يتميز وطنيا ىاما وحساسا والتي الزال أرتا

   في العمارة وذلك من خالل ما تعرضو من حصص يومية  أو أسبوعية التفكير و إبداع 
التي يتم فييا التطرق إلى تاريخ و مكان ىذه المعالم  البرمجيةأو شيرية عبر إحدى شبكاتيا 

 .1عمي ىذه اآلثار مدى أىمية إطالع الجميور وما تخبئو من أسرار و
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                                                                        ممخص الفصل :
التأثير عمى جميور واسع النطاق تبقي إذاعة غميزان المحمية أىم جياز إعالمي، استطاع 

متعد األجناس و الميجات من خالل ما يذيعو من برامج و حصص متنوعة ، التي تيدف 
ذي تمعبو في الدور الفعال الإضافة إلى  ،إلى تنمية الفكر و الوعي الثقافي لدى جماىيرىا

 . موجودة عمى مستوى الواليةالتعريف بأىم المعالم التاريخية الو  إبراز
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 تمهيد الفصل :

 والتي تعكس صحفية التي ليا وقع عمى الجميور ، نواع اليعد الروبورتاج من أىم األ

 لذلك يتزايد كولوجية  لممجتمع من خالل الواقع ، الثقافية والسي، االجتماعيةو المتغيرات

 خفاء في الصحافة المعاصرة ، ويتطور بإستمرارألنو نوع صحفي قادر عمى إإستعمالو 

 الصحفي بتقديم تقرير بحيث اليكتفي فيو راد في مضمون الرسالة االعالمية ، نفواإلالتمايز 

نما يترك شخصيىتو وأحاسيسو تتدخالن في إختيار األ  حداث لمسرد عن الواقعة فقط وا 

 .والمعالجة 
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 : الروبرتاجتعريف 

 خبارية ويسمى أحيانا األنواع اإلواحدة من ، رتاج ىوفن من فنون الكتابة الصحفيةو الروب

 بورتاج حيث يقوم و العربية  لمر ستطالع ىو التسميةن القول أن اإلبل يمكستطالع ،اإل

 " سامي خبيان" لى الجميور وىو كما يقول الدكتوروبورتاج بتصوير الواقع ونقمو إالر 

 لى كاميرا.صوير بالكممات تتحول معو الكممة أو الجممة إت

 نما نوع إدبية كالقصة والشيرة والرواية ،الكتابة األنواع رتاج ليس نوعا من أو الروبإن 

 غة ،أي يعتني بجمالية النص مسموب واليأخد من خصائص األدب األ، صحفي خالص

 متزاج يولد أسموب ومن ىذا اإل دبي واألسموب الصحفيفيو أسموب يخمط بين األسموب األ

 ق والواقع والغموض في أعماق الناس .ئعادة الحقاورتاج  الخاص والمتميز في إالروب

 سم روبرت " والتي إشتق منيا إ"نجميزيمة الروبورتاج مشتقة من الفعل اإلن كمإ

"reporterخر .آيئ من مكان إلى شتعني نقل  ال "أي المخبر الصحفي و 

 أو يعمل عمى ، خرين يعايشون واقعة ىو نوع صحفي يعمل عمى جعل اآلتاج والروبور 

 نسانية مع ربط كل ذلك بأسموب وصف حالة إنسانية و إلقاء الضوء عمى العالقات اإل

 1قادر عمى التأثير. سموب شفافوأ ،اإلعتماد عمى الصور يتمتع بقدرمن الجمالية و

 

 

 

 
                                                           

 

ص. 02، 0212، دارهومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  1طمحمد العقاب، الصحفي الناجح، - 1
 



 ماهية الروبورتاج                                                     :   ثالثالفصل ال
 

49 
 

 : لمحة تاريخية عن الروبورتاج

 ىم من أدخموا كممة الروبورتاج في نجميز ين عن فنيات التحرير أن اإلؤرخالميقول بعض 

 و وصف الفيضانات أ العمل الصحفي ،وقصدوا بيا وصف دورة من دورات البرلمان ،

 زدىار األدب بإ ن تاريخ الروبورتاج الصحفي يرتبط ويرى البعض أ والحرائق والحروب ،

 يمل إ"في القرن التاسع عشر ،ومن بين مؤسسي ىذا النوع الصحفي األديب الفرنسي 

 يبتن سنكالر "،والكاتب األمريكي "جون ريد " في كتابو زوال" والكاتب األمريكي " إ

 يقول نصر الدين الصين  لى إ عشرات أيام ىزت العالم ورحالت الكاتب" كيش"

 شتغل الذي إرسم الصحفي الفرنسي "البير ليون " نو كمما ذكر الروبورتاج يأ : العياضي

 لى سوريا انطمق بعدىا إ مراسال حربيا خالل الحرب العالمية األولى في جريدة لوماتان و

 العياضي ىو أول من لمانيا ويضيف الدكتور فمسطين ، روسيا و أ ولبنان ،السعودية ،

 وأسيا خالل سنوات فريقيا مثل رحالت إبن بطوطة إلى إ سمات الروبورتاج الحديث ،حمل 

1001 /1011.1 
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 : أنواع الروبورتاج

 : ن نقدم تصنيفا واحدا ألنواع الروبوتاج بل ىناك عدة تصنيفات وىياليمكن أ 

 .وبورتاج مباشر وروبورتاج غير مباشر ر : التصنيف األول

 ذاعة أو ة ، إىو ذلك الروبورتاج الذي يقوم بو الصحفي من جريد : الروبوتاج المباشر

 التمفزة الجريدة أو وم تمك لى الميدان ويجري روبورتاجو ،وتقتمفزة حيث يقوم بالنزول إ

 .بنشره أو إذاعتو  أو بثو  أي أن ىذا الروبورتاج من إنتاج جريدة أو إذاعة أو التمفزة نفسيا

 عالمية أخرى الذي تنتجو مؤسسة إىوذلك الروبورتاج : غير المباشرالروبورتاج 

ويجري لى الميدانإلى النزول الصحفي من وكالة األنباء معينة إ يقومكوكالة األنباء مثال . حيث
 ذاعة أوالتمفزة ،اإلروبورتاجا صحفيا حول موضوع معين ثم تشتريو الجريدة أو 

 نتاج تمك الجريدة ىنا ليس من إوتقوم بنشره أوبثو أو إذاعو ، أي أن الروبورتاج 

 نتاج غيرىا .من إنما أو اإلذاعة أو التمفزة إ

 وروبورتاج يرتبط بالموضوع  .روبورتاجيرتبط  بالحدث ،التصنيف الثاني : 

 نعني بالروبورتاج المرتبط بالحدث ىو ذلك الروبورتاج : روبورتاج يرتبط بالحدث -

 ن يقوم بروبورتاج حول مؤتمر صحفي أو ندوة صحفية اآلني الذي يمكن لمصحفي بموجبو أ

 لرئيسالحكومة  أو وزير معين  أو مسيرة سياسية أو مظاىر عممية ،أو زيارة ميدانية 

 أي يصف مثال أجواء الزيارة النقل والوصف ن يكون موضوعو ىذا يرتكز عمى عمى أ

 1غيرىا من المعطياتوالظروف المحيطة بيا ويصف األماكن التي زارىا رئيس الحكومة و 

                                                           

،  1111، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 8نظرية من األنواع الصحفية ، طر الدين العياضي، إقتربات نص 1
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لى كبيرىا وىذا النوع من الروبورتاجات عادة ما تشتير بو التي يجب وصفيا من صغيرىا إ
 لى فالصورة إعالم األخرى تتمتع بيا عن وسائل اإلالتمفزة بفضل ميزة الصورة التي 

 وال يبقى أمام الصحفي سوى  جانب الصوت تعتبر ناقمة فورية لمعواطف والمشاعر ،

 بداع في التعميق .اإل

 ى تتعمق تجات ىي تمك الان أشير أنواع الروبورتإ: روبورتاج يرتبط بالموضوع 

 ترتبط بالحدث مثل الروبورتاجات ال نية أي وىي عادة روبوتاجات غير آ بالموضوعات ،

 والبيئة ،وغيرىا من المواضيع .  التي تدور حول مواضيع الطفولة

 ليذا التصنيف عدة أنواع  حسب طبيعة المواضيع ،نجد أن : التصنيف الثالث

 : تبعا لطبيعة الموضوع منيا ات الروبورتاجو 

 يدور حول قضايا سياسية واألحداث والوقائع التي ليا عالقة  :روبورتاج سياسي

 رىاب وغيرىا .بالسياسة مثل قضايا األمن واإل

 ويدور حول المواضيع الثقافية  كالمطالعة وبيع الكتب ،التردد عمى : روبورتاج ثقافي

 ستطالع جميور المثقفين  حول القضايا الثقافية .إ المكتبات ،الممتقيات الفكرية ،

 ويتعمق بالمواضيع الرياضية باستطالع المنشات وجميور  روبورتاج رياضي :

 ة .مور المتعمقة بالرياضكل األ الرياضيين والمشجعين و

 جتماعية كالطفولة والمرأة بالمواضيع اإل  ويرتبط مضمونو جتماعي :روبورتاج إ

 1لى ذلك .المخذرات  والتشرد وما إ والبطالة و
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 خصائص الروبورتاج : 

 .في الصيرورة اإلجتماعيةيجسد التطمعومعرفة األشياءواألشخاص والشعور بالمشاركة 

 يقوم بالتغمغل في أعماق الحياة الداخمية لألشخاص الذين يصفيم وىو يكشف عن العوامل 

 ألفعال المخفية.االتي  تممي عمييم بعض 

 1.يرتكز عمى الوصف وىو يثير قضايا شائكة 
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 ملخص الفصل :

 الروبورتاج ىو مراقبة عمميات وتطورات الظاىرة ،فيو تصوير بالكممات ، تتحول فيو 

 لى كاميرا بحيث تحمل ىذه األخيرة لممشاىد صور الحاضر، وتخمق قوة تأثير الكممة إ

 الحضور الناجمة عن التفاعل مع المقطات الحركية عن طريق عممية المونتاج .
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يعد بمثابة خطة عمل توضح عممية التركيب، و ىو بذالك ال يختمف عن السينوبسيس : 
السيناريو الذي ىو عبارة عن ممخص يبين فيو كل الجوانب التي ستدخل في عممية 

التصوير،فيو السجل الذي يحتوي عمى كل المقطات التي تدخل في تركيب الروبورتاج مع 
عية البصرية المتمثمة في روبورتاج مصور مرعاة الجانب التقني، ومن خالل ىذه المادة السم

تناولنا فيو أىم المعالم التاريخية األثرية بوالية غميزان ) قمعة بني راشد،قصر كاوا، مازونة ( 
وبإضافة إلى تسميط الضوء عمى ما تقوم بو اإلذاعة غيميزان المحمية من دور فعال في إبراز 

ل ما تذيعو من برام  و حصص و ىذه المعالم و التعريف بيا لدى جميورىا من خال
إعالنات . نريد أن يكون موضوعنا إبداعنا و نقصد باإلبداع ىنا أن ال يكون قد عرج عميو 

و تعب صاحبو إلنجازه  اجتيادمن قبمنا وىذا حتى ال يكون عمال مكررا بل عمال يدل عمى 
                                                                              بأحسن صورة .

تعتبر ىذه المرحمة من أىم المراحل إلنجاز أي عمل مرحمة ما قبل التصوير: 
سمعي بصري باعتبارىا النظرة المستقبمية لممادة السمعية البصرية المراد انجازىا و 

 و ىي مرحمة اإلعداد لمعمل بحيث أن الصحفي ىنا يقوم بجمع ماتطبيق لمفكرة األولية 
من وثائق ومعمومات واستجوابات لألشخاص الذين ليم عالقة بالموضوع ، وىو  استطاع

األمر الذي حققناه من خالل قيامنا بجمع المعمومات عن الموضوع و ذالك باالستعانة  
                                                        بالكتب و المعاجم و المقابالت.

ى مقر مديرية الثقافة لوالية غميزان وذلك من أجل الحصول إل 2017مارس  5 توجينا في
عمي موافقة التصوير ومعاينة بقية األماكن المتعمقة بموضوع بحثنا ، تم تحديد مواعيد 

التصوير إلجراء المقابالت مع عدة شخصيات أستاذ و باحث محمد لحسن ، مؤسس متحف 
، مراسل في إذاعة غميزان معمر  خاتم توفيق بوعالم ، منشط إلعالمي بو قمعة بومعزة 

طمحاوي، إمام بالمسجد سي عيسى، مشرف المدرسة القرآنية ىني الحاج عمي ، إعالمي 
                                                                   مصطفي المحمي .
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ية المعاينة ىي مرحمة تأتي قبل الشروع في عمم معاينة األماكن و الشخصيات :
التصوير و تكمن أىميتيا في جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات الخاصة بالموضوع 

لإلحاطة بالموضوع الذي نكون بصدد إنجازه  و كان من بين األماكن التي عايناىا لي يتم 
 التصوير فييا :

 : األمــــاكن 
المعمم األثري توجينا إلى منطقة الولجة بدائرة عمي موسى والية غيميزان من أجل تصوير   -

 الروماني قصر كاوا من أجل إبراز أىميتو التاريخية و األثرية .
توجينا إلى منطقة مازونة القديمة من أجل تصوير أىم اآلثار المتواجدة بيا " المساجد ،  -

 حوض السباحة ، عين برقش. 
األثار توجينا إلى منطقة يمل و بضبط بمدية قمعة بني راشد من أجل التصوير بيدف إبراز   -

الموجودة بيا : المسجد ، المقبرة العثمانية ، متحف ، مغارة كوة ، وذلك من أجل تسميط 
 الضوء عمى أىميتيا التاريخية واألثرية .

توجينا إلى إذاعة غيميزان المحمية من أجل تصوير و أخذ مقتطفات من حصة تاريخ  -
ن خالليا التشيير و وسياحة التي تقدم من طرف اإلعالمي مصطفى محمي و التي يتم م

 التعريف بالمعالم سابقة الذكر .
  : كما قمنا بالبحث و التوصل مع العديد من األشخاص من أجل إجراء  الشخصيات

مقابالت و التي تمت مع إعالمين، أئمة، مؤرخين، كتاب، مواطنين  الذين من شأنيم إثراء 
 ىذه المادة السمعية البصرية ،نذكر منيم :

 التاريخ محمد لحسن دائرة عمي موسى بوالية غميزان . أستاذ وباحث في 
 . مؤسس متحف قمعة معزة بوعالم بدائرة يمل بمدية القمعة 
 . اإلمام الحاج عيسى بمازونة القديمة والية غيميزان 
  ميزان المحمية مصطفى المحمي .إعالمي بإذاعة غمنشط 
 ميزان المحمية بوخاتم توفيق .بإذاعة غ إعالمي 
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  : ىو عبارة عن خطة ميدانية لما سوف يتم عرضو في الروبورتاج من سيناريو المعالجة
 خالل الشرح الموسع لممخص الروبورتاج أو الفكرة الرئيسية  معتمدتين في عرض .

المشيد األول :  تصوير خارجي  / نيار / لقطة عامة لوالية غيميزان / حركة الكاميرا   -
 مية  / متحركة / زاوية التصوير أما

المشيد الثاني : تصوير خارجي / نيار / لقطة عامة لقصر كاوا / حركة الكاميرا بانورامية  -
 من اليمين إلى اليسار / زاوية التصوير أمامية .

المشيد الثالث : تصوير خارجي / نيار / لقطة عامة لمنطقة القمعة / حركة الكاميرا متحركة  -
 / زاوية التصوير أمامية .

الرابع : تصوير داخمي / نيار / لقطة عامة لمغارة كوة ا/ حركة الكاميرا بانورامية من الشيد  -
 اليمين إلى اليسار / زاوية التصوير أمامية  .

المشيد الخامس : تصوير داخمي / نيار / لقطة عامة لمازونة القديمة / حركة الكاميرا ثابتة  -
 / زاوية التصوير أمامية .

اخميا / نيارلقطات/عامة إلذاعة غميزان المحميًة /حركة الكاميرا المشيد السادس:تصوير د -
 متحركة  /زاوية التصوير أمامية . 

  : تصوير خارجي / نيار / المكان بقصر كاوة والية غميزان / المقابمة األولى
صباحا / زاوية التصوير أمامية وجانبية / حركة الكاميرا ثابتة/ مقابمة مع  10.30التوقيت

  .مد لحسنأستاذ مح
  : تصوير داخمي / نيار / بمتحف قمعة لوالية غميزان/ التوقيت المقابمة الثانية

مع لألستاذ معزة بوعالم  صباحا / زاوية التصوير أمامية/ حركة الكاميرا ثابتة/ لقطة10.00
 مؤسس المتحف

 : 11:30تصوير داخمي /  نيار /  بمسجد العتيق  بمازونة  / التوقيت  المقابمة الثالثة 
 صباحا / زاوية التصوير أمامية / حركة الكاميرا تابثة /  لقطة صدرية لمشيخ سي عيسى

  مساءا /  12.30بمازونة والية غميزان / التوقيت/  :  تصوير خارجي / نيارالمقابمة الرابعة
 زاوية التصوير أمامية/ حركة الكاميرا ثابتة / لقطة صدرية المراسل االعالمي طمحاوي  
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 بمدرسة القرآنية بمازونة القديمة/التوقيت /  تصوير داخمي / نيارمة الخامسة : المقاب
مساءا / زاوية التصوير أمامية/ حركة الكاميرا ثابتة / لقطة صدرية لممشرف  14.00

 المدرسة القرانية ىني عمي
  بعد الظير/  15.30بإذاعة غميزان / التوقيت/  نيار / : تصوير داخميالمقابمة السادسة

 اوية التصوير أمامية / حركة الكاميرا ثابتة / لقطة صدرية لالعالمي بوخاتم  توفيق.ز 
  : مساءا/ زاوية 13.30بإذاعة غميزان / التوقيت /  تصوير داخمي / نيارالمقابمة السابعة

التصوير أمامية / حركة الكاميرا ثابتة / لقطة مقربة الى الصدر لمنشط الحصة مصطفى 
 المحمي 

زاوية /صباحا 10:00تصوير خارجي / نيار / مدينة غميزان / التوقيت   الثامنة :المقابمة  -
 لقطة مقربة لمصدر لمجموعة مواطنين لوالية غميزان / التصوير أمامية/  حركة الكاميرا تابتة
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  ( : البطاقة التقنية La Fiche Technique ) 
دور اإلذاعة المحمية في إبراز المعالم  الموضوع :  ريبورتاج مصور حول -

  التاريخية لوالية غميزان 
 العنوان : أثير مينا -
 : ريبورتاج مصور. النوع الصحفي -
 :  مشنف لخضر التعميق -
    العود الموسيقى : -
  kanon eos 700 eنوع الكاميرا :  -
    نورالدينبوداني التركيب  :  -
  adobe permiere:  التركيب نوع برنام  -

CyberLink PowerDirector 11    

نى لكل فرد من المستيدف : العمل موجو لمجميور العام حتى يتس الجميور -
عمى أىم المعالم األثرية المتواجدة و ما تمعبو اإلذاعة من دور المجتمع أن يتعرف 

 في التعريف بيذه األخيرة .
 دقيقة  26: مدة البرنام  -
 م  2017/  2016: سنة اإلنتاج -
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  التصويرمرحمة:  

تحتاج ىذه المرحمة إلى وسائل التصوير و التسجيل مثل آلة الكاميرا ، الياتف النقال  و 
ضبط الصوت فيصور الصحفي ما ييمو و ما يمكن أم يساعده من صور يسجل كل 

و  ،جمع المادة الخام فيو عبارة عن جوابات اليامة مع الشخصيات المعنية بالموضوع،االست
كما يتم كذالك ضبط حجم و زوايا و حركات  يو في ىذه المرحمةالعمل عم إلى يناىو ما سع

 ىو مكتوب عمى الورق أثناء مرحمة اإلعداد . آلة التصوير في التعبير ووصف ما
 الصورة :الصوت و  التقاط 

و من موادو معمومات نتجو مباشرة إلى مرحمة جمعنا لما نستحق في ىذه المرحمة و بعد
الخروج بالكاميرا إلى الميدان إلنتاج او ىي لمادة السمعية البصرية المرتبطة بعممية 

 وىي تصوير ما نستحقو إلنجاز العمل . ، بالتصوير
ماكن و بعد القيام بترتيب جميع المواعيد الخاصة بإجراء المقابالت المعنيين باألمرو تحديد أ

عمى  االعتمادالصورة و الصوت مرحمة ميمة التي يتم فييا  التقاطإلى  االنتقالتم  ،تصويرال
 1.عبر مراحل و حسب األيام المختارةثنائيتين الصوت و الصورة وقد تمت مرحمة التصوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 55،ص1،2009رائد محمد عبد ربو و صالح عكاشة ، مبادئ اإلخراج ، دار الجنادرية لمنشر و التوزيع ، األردن ، ط  1  
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 :تبدأ ىذه المرحمة بعد جمع المادة الصحفية لييكمة الروبورتاج  مرحمة ما بعد التصوير

 المعال  فيتم التعميق عمى الصوت و ذالك وفق عمميتي المونتاج و الميكساج.

:  يتم خالل ىذه المرحمة بعد التصوير و جمع المادة الخام  المشاهدة و اختيار المقطات
مشاىدة ما تم تصويره من أجل انتقاء كل ما ىو ميم و يخدم الموضوع المعال  باإلضافة 
إلى اختيار المقطات المناسبة  كما يتم االستغناء عن البعض لعدم حاجتنا ليا في بعض 

رة لمروبورتاج باإلضافة إلى اختيار عناصر تسييل عممية التحكم في المدة الزمنية المختا
خارجية ) صور ثابتة ، نصوص ، عناوين ، مؤثرات صوتية ( و يتم ىذا وفق سيناريو 

 محدد و يجعل المشاىد يحس بو و ىو ما سيجعمو يتشوق لمعرفة المقطات الموالية .

تأكيده خاصة في  يمعب التركيب  دورا ضروريا في بمورة التعميق و المونتاج  ) التركيب ( : .1
فواصل االنتقال من مشيد إلى أخر ، فالمونتاج في المغة المرئية لمربورتاج في حين أن 

و ىو عممية فنية مستعممة  " Montageالتعميق ىو لغتو المسموعة، أصل الكممة فرنسية "
في فن الشريط السينمائي و خاصيتو انو مخطوط من مواد مختمفة بنسب معينة و ذلك 

ل صور مختمفة  في الشريط السينمائي الواحد واصفا األحداث و األماكن و رابطا باستعما
إياىا بالزمن العقمي ) عمى خالف زمن التصوير العقمي ( و ىو عمى ذلك يدخل في 

 مرحمتين : 
 .ثم إعادة المصق أو الوصل من جديد: مرحمة القطع المرحمة األولى -
ير الفني الخاصة الناتجة عن عممية القطع و ىو مضامين وسائل التغي :المرحمة الثانية -

 1.المصق 
 
 
 
 
 

                                                           
. 2002،  1اإلخراج بين المسرح و السينما ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، اإلسكمدرية ، طهاني أبو سالم ، جماليات 

1
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بعد انتياء من التصوير تتم عممية المشاىدة النتقاء أحسن المقطات التي تثري الموضوع و 
ومن خالل ىذه المرحمة قمنا بمشاىدة المادة المصورة عدة مرات حتى يتسنى لي تحديد ما 

بترتيب المقطات في خمية التركيب  ثم قمت ،عنو اىدة و ما أستطيع االستغناءاحتاجو من مش
، و ىذا وفق سيناريو مسطر من أجل تسييل عممية التحكم في المدة  بشكل يخدم الروبورتاج

 الزمنية المخصصة لمروبورتاج.
فالتعميق في المادة السمعية البصرية يقوم بتقوية ما تعرضو الصورة لذلك فيو  التعميق :  -1

االنتياء من تركيب الروبورتاج حتى يمكن تحديد ما تحتاجو لقطاتو  عادة ال يكتب إال بعد
، فالصورة المرئية في اغمب األحيان ال تكتمل إال  من شرح و تحديد الزمن المتعمق بالتعميق

و صياغة المعاني ، كما انو شرح و تفسير  بالصورة الصوتية الموازية ليا و المتفاعمة معيا
اث في إطار وجية نظر محددة، و عمى  الرغم من إن الصورة األحدخبار و الكاممة عمى األ

ىي األساس في الروبورتاج إال أن الكممة تكون ضرورية في الكثير من األحيان الستكمال 
المعمومات و المعاني التي ال يمكن إن تتضمنيا الصورة و ىو ما حولنا التركيز عميو في 

التعميق سد الفراغ النات  عن المادة السمعية كتابتنا لمتعميق إذ حاولت من خالل كتابة نص 
 البصرية .

عرفت الموسيقى منذ أقدم األزمنة ، كما تمعب دورا أساسيا في العديد من الفنون  الموسيقى : -2
، فكثيرا ما نرى المسرحيات و المسمسالت و األفالم وروبورتاجات و غيرىا ، بداخميا 

 صول عمى الجو المالئم و اإليحاء المطموب .موسيقى ليتمكن ىذا النوع من الفنون من الح
معناه خمط األصوات و مزجيا يبعضيا البعض لتزامن الصورة المكساج )مزج األصوات( :  -3

 . فيو تمتد ىذه العممية إلى مرحمة ما بعد المونتاج و ىي المرحمة النيائية لشريط الفيديو
في و ، ثم سجمنا تعميقا خاص  و في ىذه المرحمة قمنا بتصوير جميع ما نحتاجو في الشريط

  .األخير قمتنا بمزج التعميق مع الصور حتى تحصمنا عمى الروبورتاج مصور
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 نص التعميق                              

والطبيعة  الشمس وحضارة المدينة الحسناء جوىرة الغرب الجزائري الفتان، إشراقة غميزان
                 .قراىا أقدامة وطأت ومراسم محياىا كل منضياءىا  سَمبت براقة العذراء، لؤلوة

تواجدت عمييا العديد من الحضارات التي سارعت إلييا بخطى متالىفة، أطمقت عمييا عدة 
سم "مينة" في العيد الروماني.-تسميات من بينيا )إغيل                          إيزان( وا 

لوسط والشرق والجنوب فيي بذلك تحتل موقعا تعد والية غميزان ىمزة وصل بين الغرب وا
استراتيجيا ىاما في سفينة االقتصاد والتجارة، إذ يحدىا من الشرق والية الشمف ومن الغرب 
والية معسكر ومن الشمال والية مستغانم ومن الجنوب واليتي تيارت وتيسمسيمت، تمتد عمى 

                 بمدية. 38و دائرة 13كمم، تتكون من  4851.21رقعة جغرافية مساحتيا 
موقع أثري بمنطقة  103قصر "كاوة" ببمدية "الولجة" دائرة عمي موسى، واحدة من 

الونشريس الذي يعود تاريخيا إلى الحقبة الرومانية، ىذا المعمم األثري ال زالت أطاللو شاىدة 
                                  قرنا من تدشينو. 17عمى عراقة المنطقة  رغم مرور أكثر من 

القصر الزال محافظا عمى أنماطو، كمدخمو وغرفو وغيرىا من المعالم التي جعمتو قبمة لكل 
شعوب ومحبي معرفة تاريخ ىذا القصر العتيق، ىذا ما جعمو قطبا سياحيا وأثريا حضاريا 

                                                                                   عريق.
كمم جنوب غرب مدينة غميزان، تعتبر من أىم المعالم  35قمعة بني راشد الواقعة عمى بعد 

التاريخية التي تزخر بيا الوالية، تعرف أيضا بقمعة )اليوارة( نسبة لمحمد سيدي اليواري الذي 
                                                                  ينحدر من أصول وىرانية.

ومن أىم آثار ىذه المدينة المتميزة شوارعيا الضيقة يزينيا المسجد العتيق الذي تم تشييده 
                                                            من قبل الباي بوشالغم. 1974عام 

كما اشتيرت ىذه  المقبرة العثمانية ال تزال محافظة عمى فن نقوش قبورىا رغم مر السنين،
                                   المنطقة بإنجابيا لمعديد من عمماء الدين أمثال الشيخ أحمد بومعزة.

ىذه الغرفة المتواضعة جعميا األستاذ معزة بوعالم متحفا يتضمن تاريخ القمعة وما يتعمق 
              أواني فخارية.ببعض العادات والتقاليد الموروثة عن ساكنييا من مخطوطات وتحف و 
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مازونة مدينة العمم والعمماء إحدى أىم دوائر غميزان يعود تأسيسيا إلى العيد الروماني، 
اختمف البعض حول سبب تسميتيا، فمنيم من ينسب تسميتيا إلى القطعة النقدية التي كانت 

                              ".... زونة تسمى )الموزونة( ومنيم من ينسبيا إلى ابنة الممك "
                          لعبت دورا ميما بموقعيا الجغرافي وبطبيعتيا الساحرة وتاريخيا الحضاري.

تتخمل مازونة عدة أحياء تختمف باختالف الطبقات االجتماعية، نذكر منيا حي القصبة 
                                                          الذي كان يسكنو النبالء من األتراك.

كما تتواجد بيا المدرسة القرآنية بجانب المسجد الذي كان قاعدة لمتدريس والذي تخرج منو 
                                                    مشايخ وعمماء نابغة في الفقو والتفسير.

لتشيير بيا من ميام وسائل اإلعالم يعد إبراز األىمية السياحية لممعالم األثرية التاريخية وا
بما فييا اإلذاعات المحمية الجيوية التي تقوم بتسميط الضوء عمى أىم المواقع األثرية التي 

                                                                       تعتبر إرثا وطنيا ىاما وحساسا.
ىتمام الموروث الثقافي المحمي لممدينة، من خالل إذاعة غميزان عممت منذ تأسيسيا عمى اال

                  حرصيا عمى التعريف بالمعالم األثرية عن طريق ما تقدمو من برام  وحصص إذاعية.
مصطفى محمي صحفي بإذاعة غميزان ييتم كثيرا بالموروث الثقافية لمدينة غميزان، وىو 

                                    تاريخ وسياحة" ية بعنوان "غميزانيشرف عمى تقديم حصة أسبوع
يبقى دور اإلعالم بصفة عامة واإلذاعة المحمية لوالية غميزان بصفة خاصة دورا ىاما في 

حياءىا لمحفاظ عمى الموروث الثقافي الحضاري الوطني. برازىا وا   التعريف بالمعالم وا 
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 شارة البداية : 

 باديس بنإجامعة عبد الحميد 

 . االتصالقسم عموم اإلعالم و 

 تخصص سمعي بصري و فضاء العمومي. 

 2ماستر 

 تقدم

 روبورتاج مصور 

 بعنوان 

 أثير مينا

 من إعداد وتقديم 

 حميمي فاطمة الزىراء 

 بمقاسم حنان 

 ني محمد مرواتحت إشراف األستاذ  
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 شارة النهاية : 

 كنتم مع 

 ربورتاج  مصور 

 بعنوان

 ميناأثير 

 تقديم و عداد إ

 حميمي فاطمة الزىراء 

 بمقاسم حنان 

 تحت إشراف األستاذ

 محمد مرواني   

 تصوير 

 عروم  نعبد المالك ب

 تعميق  

 مشنف لخضر

 تركيب

 نورالدين  بوداني

 نتقدم بالشكر الخالص إلى من ساىم من قريب أو من بعيد في إنجاز ىذا العمل

 2017.2016إنتاج  
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طاقم 
 العمل

الكاميرا  المنطقة  المضمون
 المستعملة 

 اليوم التوقيت 

التصوير : 
 عبد المالك
 بن عروم

التركيب : 
نوردين 
 بوداني

لقطات عامة 
 لغميزان

والية 
 غميزان

Kanon  /
eos  

700 d 

صباحا03:30 2012أفريل 14   

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

عامة لقطات 
لممعمم األثري 

 قصر كاوا

بمنطقة 
الولجة 
عمي 
موسى 
 غيميزان

Kanon  /
eos  

700 d 

صباحا03:00 2012مارس 10   

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

لقطات عامة 
لممعالم األثرية 
 لمنطقة القمعة

قمعة بني 
راشد دائرة 
يمل والية 

 غميزان

Kanon  /
eos 

 700 d 

صباحا10:00 2012مارس 12   

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

لقطات عامة 
لممعمم لممعالم 
األثرية لمتطقة 

 مازونة

بمازونة 
والية 
 غميزان

Kanon  /
eos 700 

d 

صباحا10:30 2012مارس 15   

التصوير :  لقطات عامة  إذاعة  Kanon  / مساءا 13:00 2012أفريل  3   
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عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

غميزان إلذاعة 
 المحمية

غميزان 
المحمية 
بوالية 
 غميزان

eos  
700 d 

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

مقابمة مع األستاذ 
و باحث في 
التاريخ محمد 

 لحسن

دائرة عمي 
موسى 

بقصر كاوا 
والية 
 غميزان

Kanon  /
eos 

 700 d 

صباحا10:30 2012مارس  10   

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

مقابمة مع مؤسس 
المتحف القمعة 
 معزة بوعالم 

بدائرة يمل 
منطقة 

القمعة والية 
 غميزان 

Kanon  /
eos 

 700 d 

صباحا 11:00 مارس   12 
2012 

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

مقابمة مع باحث 
في األثار عبد 
 الرحمن خميفة 

بدائرة يمل 
منطقة 

القمعة والية 
 غميزان

Kanon  /
eos 

 700 d 

صباحا11:30 مارس   12 
2012 

التصوير :  بالمسجد  مقابمة  مازونة  Kanon  / صباحا11:30 مارس   15 
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عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

: الشيخ  مع اإلمام
  .سي عيسى

والية 
 غميزان 

eos 
 700 d 

2012 

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

ع المشرف مقابمة م
المدرسة القرآنية 
:هني الحاج عمي 

 . 

مازونة 
والية 
 غميزان

Kanon  /
eos  

700 d 

صباحا11:30 مارس   15 
2012 

التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

مقابمة مع المراسل 
اإلذاعة غميزان : 
 معمر طرحاوي .

مازونة 
والية 
 غميزان

Kanon  /
eos   
700 d 

صباحا11:30 مارس   15 
2012 

مقابمة مع منشط  
صحفي بإذاعة 
غميزان : توفيق 

 بوخاتم

اإلذاعة 
المحمية 
لوالية 
 غميزان 

Kanon  /
eos   
700 d 

صباحا11:30 مارس   20 
2012 

مقابمة مع  
اإلعالمي:مصطفى 

 المحمي 

اإلذاعة 
المحمية 
لوالية 

Kanon  /
eos 

 700 d 

صباحا11:30 مارس   22 
2012 
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 غميزان
التصوير : 
عبد المالك 
بن عروم 
التركيب : 
نوردين 
 بوداني

 

مقابمة مع مجموعة 
 مع المواطنين

وسط والية 
 غميزان 

Kanon  /
eos 

 700 d 

صباحا11:30 مارس   10 
2012 
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 المقطة شريط الصورة شريط الصوت

 رقم المقطة مدة المقطة مضمون المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار  الموسيقى ضجيج

العود لمحمد  /
  روان 

ثا 38  شريط البداية  عامة متحركة أمامية  /  01 

العود لمحمد  /
 روان  

غميزان 
 ....فتان 

بانورامية من 
إلى اليساراليمين   

ثا  5 فيديو لمدينة غميزان  عامة متحركة  02 

العود لمحمد  /
 روان  

إشراق.... 
 الحسناء  

 صورة لالفتة مكتوب عميها غميزان جزئية ثابتة أمامية 

  

ثا 2  03 

العود لمحمد  /
 روان  

غميزان .... 
 متالصقة 

بانورامية من 
 اليمين إلى اليسا

غميزانفيديو لمدينة  جزئية متحركة ثا  18   04 
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 المقطة شريط الصورة شريط الصوت

 رقم المقطة مدة المقطة مضمون المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار  الموسيقى ضجيج

العود لمحمد روان  /
  

إيغين..إيزان 
 الروماني  

ثا 3 صورة قديمة لغميزان  جزئية متحركة أمامية  05 

 / العود لمحمد روان  
  

تعد غميزان 
 ....التجارة 

بانورامية من 
 اليمين إلى اليسار 

ثا 28 فيديو لواد مينا  جزئية متحركة  06 

 / العود لمحمد روان  
  

إذ بعد 
 ...تيسمسيمت 

ثا 38 صورة لخريطة غميزان   جزئية  متحركة أمامية  07 

العود لمحمد روان  /
  

.  تمتد .....
 البمدية  

بانورامية من 
 اليمين إلى اليسار

عامة   متحركة فييديو لغميزان     ثا18   08 
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 رقم المقطة مدة المقطة مضمون المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار  الموسيقى ضجيج

وة..اكقصر  العود /  

 بمدية.

صورة لمنطقة قصر كاوا     عامة  متحركة  أمامية  11 09 

الولجة...  العود /
 الرومانية

صورة لالفتة مكتوب عميها الولجة   جزء الكبير ثابتة أمامية  05 10 

 هذا المعمم... العود /

 تدشينه

 11 07 فيديو لقصر كاوا  عامة   متحركة بانورامية 

 12 02 مدخل قصر كاوا جزئية  زوم ضد المغناطيسية  القصر.عريق العود /
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 المقطة شريط الصورة شريط الصوت

 رقم المقطة مدة المقطة مضمون المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

هدا...العريق العود /
. 

ثا 02 المنطقة التي يقع فيها قصر كاوا عامة متحركة  بانورامية   13 

عودال / محمد لحسنمقابمة مع استاذ  مقربة لمصدر ثابتة أمامية نحن ..القهوة  ثا 08   14 

ثا 01 صورة لمنطقة القمعة  عامة متحركة أمامية قمعة..غميزان العود /  15 

ثا 02 صورة الفتة كتب عميها قمعة  مقربة جدا ثابتة أمامية / العود /  16 
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 المقطة شريط الصورة شريط الصوت

 رقم المقطة مدة المقطة مضمون المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج

ثا 02 صورة لحي قديم جزئية  متحركة  بانورامية  / العود /   

ثا 02 صورة لحجر أساس  مقربة  ثابتة أمامية / العود /  18 

ثا 04 فيديو لممتحف  جزئية  متحركة بانورامية  / العود /  19 

ثا 20 مقابمة مع معزة بوعالم مقربة لمصدر  ثابتة أمامية قمعة.وهرانية العود /  20 
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 المقطة شريط الصورة شريط الصوت

مدة  مضمون المقطة نوع المقطة حركة الكاميرا زاوية التصوير الحوار الموسيقى ضجيج
 المقطة

 رقم المقطة

المقبرة  العود /
 ..الروماني

 21 ثا 05 فيديو المقبرة العثمانية  عامة  متحركة  بانورامية

أشتهرت..فخا العود /
 رية

ثا 23 مقابمة مع معزة بوعالم مقربة لمصدر ثابتة أمامية  22 

ثا 12 فيديو لمنطقة مغارة كوة  عامة  متحركة  بانورامية نحن ...كوة العود /  23 

فيديو لمنطقة مازونة   عامة  متحركة بانورامية مازونة..زونة العود / ثا 05   24 

تأسس..  العود /
 معزوز

سي عيسىمقابمة مع االمام  مقربة لمصدر ثابتة أمامية ثا 03   25 
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ةاعتبر.مازون العود / ثا 03 فيديو لممسجد العتيق  جزئية  متحركة بانورامية   26 

ثا 02 فيديو لحفظة القرآن الكريم  جزئية ثابتة  أمامية أيةٌ قرأنية العود /  27 

مراسل طمحاوي مقابمة مع مقربة لمصدر ثابتة  أمامية دور..غميزان العود / ثا 03   28 

 تأسس. العود /

 .مدرسة

مشرف هني عمي مقابمة مع مقربة لمصدر ثابتة أمامية ثا 04   29 

بوخاتم  مقابمة مع مقربة لمخصر  ثابتة أمامية حصة..أترية العود / ثا 05   30 

 سالم.. العود /

 تاريخية

مقربة إلى  ثابتة أمامية
 الصدر

ثا 02 مقتطف من الحصة اإلذاعية    

31 

االعالمي مصطفي محمي مقابمة مع مقربة إلى  ثابتة  أمامية  أليات..بها العود / ثا 22   32 
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مقربة   ثابتة أمامية أنا...معمم العود /
 لمصدر

مواطن مقابمة مع ثا 15   34 

بعض...  العود /
 مازونة

مواطنة مقابمة مع مقربة لمصدر  ثابتة أمامية ثا 04   35 

مواطن مقابمة مع مقربة لمصدر ثابتة أمامية توجد..غميزان العود / ثا 02   36 
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اإلعالم  العود لمحمد   /
. غميزان..  

اإلذاعة               واستديفيديو  جزئية  متحركة  أمامية 
                                   

ثا38  37 

ثا38 شارة النهاية  عامة  متحركة  أمامية   2017.كنتم. العود لمحمد  /  38 

 



ت  
 

 خاتمة  

      تبقى اإلذاعة أىم جياز إعالمي تفاعمي إكتسح والزال يكتسح الساحة اإلعالمية بجدارة،
كانت والزالت اإلذاعة المحمية لوالية غميزان وسيمة إعالمية جماىيرية تقوم بالعديد من 

 بصفةإجتماعية،ناوليا لمواضيع سياسيةاألدوار والوظائف لخدمة جماىيرىا وذلك من خالل ت
،والمواضيع الثقافية بصفة خاصة، عبر ما تذيعو من برامج وحصص تثقيفية تاريخية عامة

عمى أفكار، معمومات وأراء والتي من شأنيا الحفاظ عمى ثقافة التي تحتوي مضامينيا 
المجتمع والتطور الثقافي والحفاظ عمى التراث مثل الحصة األسبوعية التي تذيعيا تحت 

ياحة، تركز ىذه الحصة عمى المحطات التاريخية ألىم المعالم عنوان غميزان تاريخ وس
األثرية والسياحية لموالية ، حيث ساىمت إلى حد ما في التشيير والتعريف بيذه المناطق 
لدى المستمع الغميزاني بشكل خاص والمستمع الجزائري، ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى 

ودول  لتاريخي الوطني، لدى الدول المجاورة،تساىم في تشجيع والنيوض بالموروث الثقافي ا
فالجزائر معروفة بمخزونيا التاريخي وأثارىا الحضارية العريقة التي تحكي كل العالم لما ال.

 واحدة منيا محطة تاريخية عالمية من عمر الوطن الحبيب.
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                                                            قائمة المصادر و المراجع
 المراجع :

،  0220،ديوان المطبوعات الجامعية ،اإلتصال زهير،مدخل لعموم اإلعالم وإحدادان  -( 1
            ص                                                                     082

، دار الثقافة 1،المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال،  طالديممي عبد الرزاق محمد -( 0
                                                                                ص. 022،  0221، االردن ،لمنشر والتوزيع ،عمان

، 0212هومة لمنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار 1محمد، الصحفي الناجح، طالعقاب  -( 3
               .                                                                 ص 322

، ديوان المطبوعات  3، إقتربات نظرية من األنواع الصحفية ، طر الدينالعياضي نص -( 4
                                                                     ص. 052، 1999الجامعية ، الجزائر ،

                  ص. 0227،445، 1بمقاسم بروان ، وسائل اإلعالم و المجتمع ، دار الخمدونية ، ط -( 5
العربي الحديث ، دار  عم ، اإلتصال الجماهري في المجتمجطل عبد العاطي ن -( 6

                                                          ص. 0229،367اإلسكندرية ،المعرفة الجامعية ، 
بين النظرية   االجتماعيةفي الخدمة  االجتماعي االتصالسموى عبد اهلل عبد الجواد،-( 7

                     ص 052،  0210،لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية، دار الوفاء 1والتطبيق ،ط
، 1، ط، لبنانالعربيةالنهضة  ، دارو تطورها، نشأة وسائل اإلتصال محمد عمي فوزي -( 8

                                                                                   ص. 0224،176
                                                                                   ص1،0220،092، طصادق رابح،اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة،دار الكتاب الجامعية -( 9

 ،ديوان المطبوعاتالجماهيرية االتصال، مقدمة في وسائل فيصل دليو -(12
ص                                                                           1998،172،الجزائر،امعيةالج
،منهجية كتابة مذكرات و أطروحات الدكتوراه في عموم اإلعالم و محمد عظيمي - (11

.                                  ص 0229،174،  1الجامعية ، الجزائر، ط االتصال ، ديوان المطبوعات
، البحوث إعدادالبحث العممي و طرق عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبان ، مناهج  -(10

 ص .156،  0221،  1ات الجامعية ، طالمطبوعديوان 
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سيد محمود البناء ،المدن التاريخية خطط  ترميمها و صيانتها ، دار المعرفة لمنشر  -( 31
 ص . 003، 0229،  1و التوزيع ، ط

 المقابالت : 

 13:22عمى الساعة ، 0217أفريل  09مقابمة مع إعالمي مصطفى محمي، بتاريخ  -(1
 .مساءا
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