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 تحديد الموضوع :

يشمل موضوعنا هذا مفهوم اخلطاب الديين و مكوناته وانواعه كما اننا نريد التعرف على مفهوم االعالم الديين  

املبنية على اساس ديين اسالمي كمفهوم جديد ومعاصر يستدعي االلتفاتة و التطلع على زواياه و حيثياته 

منظم جيعله يتميز بالرؤية اهلادفة لتحقيق االرتقاء الثقايف من حيث ترسيخ القيم كما اننا حندد موضوعنا من 

 خالل تطرقنا للدور الذي يلعبه االعالم الديين املعاصر يف تأسيس النظام لدى اجلمهور اجلزائري.

اليت تبث باإلذاعة الوطنية للقران الكرمي و القناة اجلزائرية الرابعة  اليت تعرب  مبختلف براجمه التلفزيونية و االذاعية

 عن االجتاه الديين الذي يرمي اىل االرتقاء بالثقافة وحضارة السلوك و ترقيته لدى اwتمع.

 اسباب اختيار الموضوع:

 تتمثل اسباب ودوافع اختياري للموضوع يف :

دراسة علمية باإلضافة اىل امليل للمجال الديين ،باعتباره اساس االمة اما اسباب ذاتية وهي حماولة اجناز 

 املوضوعية عالقته بتخصصنا وكذا  

ألمهية املوضوع و جدة مفهوم االعالم الديين حول حتديده حاولنا تسليط الضوء و معاجلته مبرجعية جديدة 

االعالمي الديين وكيفية جناحه ووصوله اىل  والتقرب من حيثياته و السبب االهم هو التعرف على معامل العمل

 مستوى عاملي يف ظل حتديات العوملة وكذلك من اهم اسباب اختيار املوضوع هو قلة معاجلة هذا املوضوع.

:اهداف الموضوع  

حتديد مفهوم االعالم الديين مع تأكيد الدور الذي يلعبه هذا االعالم يف ترقية القيم .-1  

ات اخلطاب الديين و التطرق اىل معامل العمل االعالمي الديين.التعرف على اسس ومكون-2  

 أهمية الموضوع:

مبا ان الدين اساس بناء اwتمع فهو موضوع ثقيل و يهم الثقافة االسالمية  عامة واجلزائرية خاصة ولذلك  

على املنظومة االعالمية مراعاة هذا املعيار إلنتاج رسالة اعالمية دينية راقية و فعالة لرتقية القيم وترسيخها ى 

ديين الناجح.االعالم الديين املعاصر و حماولة طرح اسس االعالم ال  
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:          فرضيات البحث  

 االعالم الديين هو اعالم شامل و مفهوم يستدعي االهتمام ألنه يرمي اىل تكريس املبادئ و القيم النبيلة -1  

تعترب االذاعة الوطنية للقران الكرمي و قناة اخلامسة الية من اليات الرتقية احلضارية وتنمية السلوك عرب -2

وبراجمها . يف نشر ارقى القيم عرب براجمها و مضامينها الدينية .مضامينها   

ان اهم ما يطور االعالم الديين هو صياغة املضامني االعالمية بفعالية من عمق االسالم و الدين بطريقة -3

 معاصرة و تقنية ناجحة اكثر

الدراسة االستطالعية :-  

يم و قمنا بالدراسة امليدانية يف االذاعة الوطنية للقران كانت الدراسة حول دور االعالم الديين يف نشر الق-

 الكرمي الواقعة بالقبة اجلزائر العاصمة واستجوبنا qا االعالميني و مدير االذاعة الوطنية عن طريق املقابلة .

.2016:كانت الدراسة يف شهري فيفري و مارس  اvال الزمين   

لوطنية للقران الكرمي الذي يعترب املمثل للمؤسسة .:اعالميني ، مدير االذاعة ااvال البشري   

 ادوات الدراسة :استخدام املقابلة بأسئلة مفتوحة .

 الدراسات السابقة:

 من اهم الدراسات السابقة التي دعمنا بها موضوعنا كانت كالتالي:

–دراسة للدكتور حممد عبد الرمحن طرشاين ، بعنوان االعالم الديين يف ضوء مقاصد الشريعة االسالمية -1

وظائفه ، اهدافه ،ووسائله على املستوى الفردي و اvتمعي . وهو استاذ يف الفقه واالصول ووكيل كلية العلوم 

 االسالمية جبامعة املدينة العاملية 

احملور الثاين اىل فلسفة االعالم الديين ، وتبيان مقاصد الشرعية االسالمية ، و�دف وتطرق يف هذه الدراسة يف 

 دراسته بصفة عامة اىل توضيح تعريف االعالم الديين.

دراسة للدكتور حذيفة عبود مهدي السامرائي بعنوان االعالم الديين ودوره يف نشر ثقافة التسامح كما  -2

ة اىل مفهوم االعالم الديين و نشاته ومكوناته و اهدافه وخصائصه ، تطرق يف املبحث الثاين من الدراس

 وختصص يف �اية الدراسة بذكر دور االعالم الديين يف نشر الثقافة .

دراسة للربوفيسور عوض ابراهيم عوض بعنوان اعالمنا االسالمي الراهن ومواجهة عقلية العصر احلديث ، -3

الم الديين الواقع واملشكالت ،كما انه عاجل موضوع واقع اخلطاب حيث تطرق يف دراسته اىل حتديات االع
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الديين يف وسائل االعالم والربامج الدينية ، ويف هذه الدراسة يطرح السؤال التايل ، هل يوجد اعالم اسالمي 

 باملعىن املفهوم ؟ وهذه الدراسة رايتها مشاHة لدراسيت بشكل كبري .

بكلية االعالم جبامعة افريقيا العاملية باخلرطوم ، وعميد كلية االعالم عوض ابراهيم عوض هو بروفيسور -3

جبامعة الوسيلة للعلوم التكنولوجيا ، مدير قناة االمل التلفزيونية الفضائية ،نال الدكتوراه االوىل يف وسائل 

الثالثة يف العلوم السياسيةاالتصال اجلماهريية و اللغويات ، والدكتوراه الثانية يف االعالم االسالمي ، والدكتوراه   

وهناك دراسة مهمة جدا للدكتور مالك االمحد حيث تطرق من خالل دراسته ملفهوم االعالم الديين -4

املعاصر واحتياجات املستقبل ومن خالل هذه الدراسة اقرتح بعض احللول والنقاط املهمة انشاء اعالم ديين 

 معاصر يف مستوى عاملي.

:المنهج المستخدم -  

استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي النه يساعد على تدعيم الدراسة باملعلومات و التحقق من الفرضيات  -

 املطروحة عن طريق املالحظة و معطيات املقابلة.

 صعوبات الدراسة:

 ان من اهم صعوبات الدراسة هي :

انعدام توفر االمكانيات الالزمة ونقص املؤسسات الدينية.-1  

كرين والكتاب يف صياغة املفهوم و حتديده. تعدد اراء املف-2  

الصعوبة يف جمال املوضوع من متخصص او عام -3  

 تحديد مفاهيم الدراسة:

االعالم :التعبري املوضوعي عن عقلية اجلماهري وروحهم على اوسع اجلماهري بالسرعة اليت تنتجها وسائل -1

يف ا�تمع املعاصر من خالل وسائله املختلفة قد ساعد االعالم ، كما انه احد العمليات االجتماعية اليت تؤثر 

ذلك على سهولة االنتقال ملوادها  املختلفة املرسلة من وسائل االتصال اجلماهريي اليت تدخل كل بيت وكل 

.1اسرة ويستقبلها اغلبية ا�تمع ويتأثرون Hا  

                                                                 
1
 27ص2010حممد، مجال الفار. املعجم االعالمي، االردن:عمان ،دار اسامة للنشر والتوزيع .  



 االطار المنھجي
 

5 

 

االفراد الذين يعيشون داخل نطاقه يف ا;تمع:هو ذلك االطار العام الذي حيدد العالقات اليت تنشا بني -2

هيئة وحدات و مجاعات تسود بينهم عالقات اجتماعية قائمة على التكافل و التضامن املتبادل يف خدمة 

. 2مصلحة مجيع االفراد بغض النظر عن انتماءا[م الدينية او املذهبية او اجلغرافية  

عن غريها بصفات خاصة كما يرتبط افرادها اجلمهور : هو مصطلح يقصد به مجاعة من الناس تتميز -3

بروابط معينة وتقع يف حميط نشاط املنشاة او املؤسسة االعالمية تؤثر فيه وتتأثر به أي هناك تفاعل متبادل بني 

. 3الطرفني  

 

 

 

االذاعة : هو مصطلح يعين البث املنظم و النشر للربامج و االخبار املوجهة للجمهور العام و استقبال -3  

مجاهرييا بواسطة اجهزة استقبال الراديو و{ذا اصبح هذا املصطلح يعرب عن خصائصه فن قائم بذاته وله  ذلك

. 4مقوما[ا املادية ومجهوره ، وتعترب االذاعة االخطر يف الوسائل االعالمية احلديثة لتأثريها القوي  

.5حيث ثوابته ومتغرياته املقال من اخلطاب :مفهوم يستخدم لإلشارة اىل النسق الذي يسيطر على-5  

العوملة :مفهوم ومصطلح انتشر يف السنوات االخرية ، فكرته االساسية ازدياد العالقات املتبادلة بني االمم -6

سواء املتمثلة يف تبادل السلع و اخلدمات ، او يف انتقال رؤوس االموال ، او يف انتشار االفكار وسرعة تدفقها 

.6وتقاليد غريها او يف تأثر امة بعادات و قيم  

االعالم االسالمي :يغطي جماالت احلياة املتباينة ، أي انه ال يرتبط مبهام حمددة كالوعظ او االرشاد مثال و -7

امنا يتجاوزها اىل شىت ا;االت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، فاإلعالم االسالمي اعالم شامل و يستمد 

.     7مشوليته من مشولية االسالم ذاته  

 

 

                                                                 
2
 27ص2010حممد، مجال الفار. املعجم االعالمي، االردن:عمان ،دار اسامة للنشر والتوزيع .  

3
 95.ص2003املوسوعة االعالمية. ا;لد الثالث، القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع. حممد منري حجاب.   

حممد ،مجال الفار . مرجع ه   4
   

5
 272 ، ص2005د مسري سعيد حجازي  .مراجعة جالور جيوردنيينو.معجم املصطلحات احلديثة ، بريوت : دار الكتب العلمية .     

6
 133ص 2004-1425الكايف. معجم مصطلحات عصر العوملة. القاهرة : الدار الثقافية للنشر .د امساعيل عبد الفتاح عبد   

7
 .316ص 2003حممد منري حجاب . املوسوعة االعالمية ، ا]لد االول . القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع .   



عامة مةمقد  

 

  أ

 

ال شك فيه اننا اصبحنا نعيش يف عصر تكنولوجي جد متقدم وان هناك وسائل اعالمية مجاهريية كاإلذاعة امم

والتلفزيون و الصحافة وغريها من الوسائل اليت باتت ضرورة حياتية تقوم بدور متميز يف نشر الثقافة بني اجلماهري 

املباشر واالقمار الصناعية وتطور املعلوماتية بشىت وقد ازدادت ابعاد هذا الدور االعالمي من خالل البث 

استخداماaا وشبكة االنرتنت ؛ فأضحى اجلمهور موضوعا وعرضة للتأثري من كافة جهات ودول العامل وتعاظم 

استخدام البث االعالمي فانتقل الفرد من املمنوع اىل املسموح ومعىن احلر واصبحت هذه الوسائل هي املغذي 

و املثقف مع امتالكها امكانية نشر القيم واملعتقدات وترسيخ املبادئاالول للعقول   

 سواء كانت معارضة او مطابقة ملا حيمله هذا ا'تمع من معتقد وثقافة 

اIا يف تدعيم القيم و التعبري عن االمناط الثقافية السائدة با'تمع يف حالة ما اذا كان يوهنا تربز الرسالة بإجاب

خلي يتعلق باملتلقي اما اذا كان العكس فتصبح الرسالة سلبية تستعمل لتغري القيم و الثقافة و احملتوى حملي دا

 التأثري على اجتاهات السلوك و بالتايل تتشكل ثقافة مغايرة يف القيم واالدب والفلسفة والعادات والتقاليد والدين 

اليت تطوره و لذلك يعترب هذا املعيار و عالقته  هذا االخري الذي يعترب اساس بناء ا'تمع وقيمه واحدى املكونات

باإلعالم ذو امهية بالغة و التحدث عنه امر حساس و البد من مميزات حتدد اسس الرسالة االعالمية الدينية اليت 

تبثها الوسيلة االعالمية و حتديد اطار خطاhا الديين الذي له تأثري كبري يف التوجيه وتشكيل السلوك والفكر 

ن ا'تمع لذلك يظهر االعالم الديين باختالف مضامينه كشكل من اشكال التواصل مع الناس و يعترب ووجدا

قضية واشكالية من حيث جدته واصبح يشغل بال كل مفكر اسالمي وواع مبجريات العصر ألنه يف مفهومه هو 

مراعاة اسس الرسالة الدينية و القيام اداة التبليغ و التواصل واحلوار لذلك فعلى وسائل االعالم الدينية االسالمية 

 باملهمة واداء الوظيفة على اكمل وجه الvا تساهم يف ترسيخ القيم و بناء االمة واستقرارها 

هذا االعالم الديين الذي ال بد ان يكون قوي و ذات مستوى عاملي يف اجلزائر او يف أي دولة اسالمية لينجح يف 

ر تكريس القيم والثقافة لدى اجلمهو   

وعرض اسس الرسالة الدينية ومعامل هذا العمل ومكونات خطابه ودوره يف ترقية القيم لدى اجلمهور اجلزائري   

لذلك قسمنا حبثنا اىل ثالثة اقسام فاجلانب املنهجي يتناول حتديد املوضوع ، اسباب اختياره ،اهداف املوضوع 

صعوبات املوضوع ،مفاهيم الدراسة ، آما اجلانب النظري ،امهية املوضوع ، الدراسات السابقة ،املنهج املستخدم ،



عامة مةمقد  

 

  ب

 

فتناول ثالث فصول الفصل االول بعنوان اخلطاب الديين ومكوناته ،أما الفصل الثاين بعنوان مفهوم االعالم الديين 

 ونشاطه ، والفصل الثالث حتت عنوان االعالم الديين بني الواقع واملأمول .

ت عنوان دور االعالم الديين يف ترقية القيم لدي اجلمهور اجلزائري ، االذاعة اما فيما خيص اجلانب التطبيقي حت

الوطنية للقران الكرمي كنموذج سنعرض فيه حصة مصورة لدعم املوضوع مع عرض للمقابالت و حتليلها وذلك 

 لإلجابة على اشكالية البحث املتمثلة يف:

 اشكالية الموضوع :

وله امهية يف التأثري و تغذية العقول فان تسليط الضوء على معاجلته امر مهم  مبان االعالم الديين مفهوم جديد 

 جدا مما يتبلور بداخلنا الرغبة يف معرفة اسسه و قواعده و للوصول اىل ذلك ال بد من طرح االشكالية التالية: 

 ما مفهوم االعالم الديني ؟وما هو دوره في ترقية القيم لدى الجمهور الجزائري؟ 

تنجر عنها االسئلة التالية: والتي  

ما مفهوم االعالم الديين ؟-1  

ما طبيعة الرسالة الواجب طرحها على املتلقي يف هذا العصر ؟-2  

عرب براجمها برتقية القيم االجتماعية؟ االذاعة الوطنية كيف تساهم   -3  
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 تمهيد:

ان اخلطاب الديين يف مفهومه هو اداة التبليغ و التواصل و التأثري لذلك فهو ميلك امهية كبرية يف صياغة الرسالة   

االعالمية الدينية بغية ترقية القيم لدى اجلمهور و البد من مكونات اساسية تطور بنيته كمفهوم اوال وتطبيق ثانيا 

ة بني افراده .للتأثري السليم يف اOتمع وترسيخ قيم راقي  

اذن ما هو اخلطاب الديين ؟ وماهي مكوناته والياته ؟ .-  
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تعريف الخطاب الديني .-1  

: جاء يف لسان العرب ، اخلطاب هو مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم  خماطبة وخطابا واملخاطبة مفاعلة  لغة-

.1من اخلطاب  

يف عدة مواضيع حيث قال تعاىل "وشددنا ملكه واتيناه احلكمة وفصل  وقد تضمن الذكر احلكيم مادة خطب-

 اخلطاب " .

وقوله تعاىل :"ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب "-  

وقال تعاىل " وعباد الرمحن الذين ميشون يف االرض هونا واذا خاطبهم احدهم قالوا سالما " -  

وبذلك يكون املدلول اللغوي هو توجيه الكالم من شخص الخر يتضمن توجيها او امرا او طلبا .-  

وعندما نرجع اىل مصادر الفكر االسالمي جند مفهوم اخلطاب :انه كل نطق او كتابة حتمل وجهة نظر حمددة من 

. 2االعتبار كل الظروف واالحداثاملتكلم او الكاتب ، ويفرتض فيه التاثري على السامع او القارىء وياخذ بعني   

وبذلك يقصد باخلطاب الديين كل الكالم املوجه لالفراد قصد التوعية واالفهام املعرب عن االحكام االسالمية -

 واملفسر ملختلف الظواهر الدينية يف صورtا التوفيقية املستمدة من الوحي أي مصادر التشريع االسالمي .

و فن بشرط ان يكون مستمدا من االسالم ويعرب عن صبغته التشريعية والفقهية فهو كل فكر او فقه او ادب ا-

. 3والعقدية  

: مكونات الخطاب الديني-2  

 اذا تفحصنا اخلطاب الديين جنده يعتمد على مكونني اساسيني مها :

المكون النقلي :-)أ  

بنية اخلطاب الديين االسالمي وال وهو ما جاء به الوحي االهلي يف القران والسنة النبوية الصحيحة وهو اصل -

حنيد عنه ابدا ألنه ممثل منطلقة ومرجعتيه الثابتة اليت ال تتغري ومنه يستقي مبادئه واسسه وموضوعاته كما جيعله 

الركيزة االوىل يف االستشهاد وقوة التأثري ، لكونه صادر عن اهللا تعاىل كما يعتمد اخلطاب الديين يف الصياغة 

ران والسنة حىت يف مجالية االلفاظ والتعابري اليت ترسم الفكرة املراد ترسيخها لدى املتلقي . اللغوية على الق  

 

  

                                                                 
1
 .360،ص  1992العرب ، لبنان : بريوت :دار صادر ، ابن منظور لسان    

2
 .3،2005امني عبد اهللا الطيارتاويل اخلطاب الديين يف الفكر احلداثي اجلديد ،القاهرة :حولية اصول الدين ، جملد     

 45ص  1986سيد حممد سيد ،املسؤولية االعالمية يف االسالم ، اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب   
3
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المكون العقلي البشري:) ب  

يعتمد اخلطاب الديين على اجلهد البشري وتظهر بصماته جلية وواضحة يف بنيته ويقصد به " ما فهمه واستنبطه -

ذلك فكرا كان او فقها او علوما وادبا لذلك فهو مكون الفرع االول البشر من النصوص الشرعية وما نتج  عن 

 ومؤسس من واليه .

وبذلك نؤكد ان اخلطاب الديين كسب املصدر الرباين الذي يشمل الثبات والتوازن والصالحية يف كل مكان  -

ل به دون اخلروج عن وزمان ، ودعم خلاصية التأثري املباشر على املخاطب كونه يؤمن مبا جاء يف التنزيل ويعم

 حدوده ونصوصه ، فالقران هو الدعامة االساسية للخطاب الديين .

لذلك نستطيع ان نكشف مبعايريه كل خلل واضطراب يف واقع اjتمع ، كما نستطيع حبكمته وصدق قوله ان  -

   4نعاجل هذه اآلفات

:عتبات الخطاب الديني-3  

املوضوع والفئة امللقاة عليها حيث يلقى اخلطاب الديين يف مناسبات ويقصد بالعتبة الدرجة واملستوى من ناحية -

وامكنة وفضاءات خمتلفة ، ومن خالهلا يتوجه مبضمونه اىل املتلقي ،وهنا ميكننا حتديد مستويات اخلطاب الديين 

 اىل قسمني مها :

الخطاب الديني الداخلي او المحلي :-أ)  

ملتعارفة واليت تتقاسم الظروف هلا منهج اجتماعي وعقدي "ديين "موحد يقصد باحمللي او احمللية وهي اجلماعة ا-

وفيها يتوجه اخلطاب اىل فئات متفاوتة ،الطفل ، الفتاة  ، املرأة ،الرجل ... اخل )حبسب املستوى الثقايف والتعليمي 

شروع الدعوي الذي ، وحبسب موقعه ومهنته وظروفه اخلاصة ويعمل اjتهدون من اجل حتديد الرؤية الفكرية و امل

 يصب يف اهداف واحدة .

بناء املؤسسات واملنابر املتخصصة و املؤهلة لتقدمي املعرفة االسالمية الصحيحة وتوظيفها خلدمة االغراض  -

 املسطرة .

االلتزام باملذهب الفقهي و العقدي املعني و االنطالق منه قصد تفسري الظواهر املعاصرة للمسلمني يف وسائل 

والثقافة واصرار الفتاوى الدينية من خالله  االعالم  

التثبت بالراي الواحد واملسؤولية وتقبل الراي وروح احلوار الديين لبناء التفاهم-  

الخطاب الديني الخارجي :-ب)  

                                                                 

 77،ص 1990د خليفة ، االسالم وتطوير االعالم الديين، بريوت: حمم  
4
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يعترب هذا اخلطاب الديين اخلارجي جد متطور بالنسبة ملستوى اخلطاب الديين الداخلي وذلك ملا يشهده العامل -

ات يف ظل تضارب اآلراء و االهداف الغري موحدة يف اخلطاب الديين احمللي .من حتدي  

فاخلطاب الديين اخلارجي املتطور احد السبل اليت حاولت من خالهلا عدة منظمات ومؤسسات منذ عدة عقود  -

ايصال خطاXا االسالمي يف عدة ملتقيات معروفة كحوار االديان واحلوار بني الشرق والغرب واملناظرات اليت تقوم 

 بني العلماء وهو امتداد سنة محيدة 

:انواع الخطاب الديني -2  

:مر العامل بظروف غامضة واحداث عاملية غريت اجندته وجعلت الكثري من الدول  صور الخطاب الديني-أ)

سبتمرب ويف ظل هذا االنعراج اخلطري تعددت انواع اخلطاب الديين معربة عن 11تعيد حساباbا خاصة احداث 

استخالصه jموعة من املالحظات و اراء اصحاXا وممثلة ملختلف التيارات واملتتبع للخطاب االسالمي ميكن 

 املالمح و انواع هلذا اخلطاب .

ومتثله مدرسة االحياء والتجديد واجلمع بني االصالة واملعاصرة ومواجهة العوملة : خطاب الوسطية االسالمية-1

يوسف والعصر واخطاره اليت اصبح يعيشها اjتمع االسالمي ومواجهة االحداث مبرونة ويتصدر هؤالء الدكتور 

 القرضاوي ، الدكتور حممد عمارة ، والشيخ حممد الغزايل وغريهم يف الوطن العريب .

خطاب التيارات الصوفية :-2  

يرتكز على التجارب الروحية وعلم القلوب والتأمالت ويصدر عن فرق متعددة ويشوب هذا اخلطاب شوائب -

 من اخلرافات واالحنرافات .

الخطاب السلفي النصي:-3  

يصدر يف بعض البيئات اليت تلتزم مبذهب معني يتبناه النظام القائم يوظفه لصاحله ويلتزمون باحلق  وهو ما-

 والثبات.

:خطاب الرفض واالحتجاج والعنف-4  

وميثله نسبة ضئيلة من الناس واكثرهم من الشباب العاطلني واحملبطني ومعظمهم من ذوي الثقافة السطحية يف -

.5فيها بداعي احلماس الزائد الشريعة االسالمية وخيوضون  

 

 

                                                                 
5
 عبد اهللا شحاتة مرجع سبق ذكره .  
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تحديات العولمة والخطاب الديني :-2  

ان العوملة الثقافية اصبحت تتحدى مضمون اخلطاب الديين يف الشرق العريب ومواقع شبكة االنرتنت والدردشة -

وخمتلف الربجميات اضحت تقتحم كل منزل وكل فكرة وال بد للخطاب الديين ان يتطور ليصبح خطابا دينيا 

مبستوى عاملي يف ظل املستجدات و التطورات الدينية والثقافية واالنسانية العاملية أي ال بد ان يرتقي اىل مستوى 

 العاملية يف التفكري وال بد من االندماج لتحقيق اهلدف واجلاذبية وقدرة التاثري واهم االساليب يف ذلك .

: الحوار وقبول االخر-  

سم بالتقبل للراي وعدم النبذ والرفض و االبتعاد عن التعصب والعمل بغية ال بد من اخلطاب الديين ان يت-

 العقول بالدين وتعاليمه بعيدا عن اخلالفات فقبول االخر ال يعين بالضرورة مماثال ،بل يعين القبول على ما هو عليه 

القضاء على التخلف الحضاري :-  

وقتنا احلايل حيتث ان تراجع احلالة الثقافية وصلت  يشكل التخلف احلضاري حتد اخر يواجه اخلطاب الديين يف

اىل مراحل غري مسبوقة يف تاريخ العرب واصبحت امة العلم تعاين مشاكل التخلف احلضاري ،ضف اىل  ذلك 

الصراع بني انصار التحديث وبني انصار االكتفاء باحمللي خوفا من ضياع اهلوية ،وبني ذاك وذاك تنشب احلرب 

. 6يؤدي اىل النفور من اخلطاب الديين ولألسف التخلف الثقايف واحلضاريبني تيارين مما   

 - التخلف االعالمي ومستوى الخطاب الديني-

يشكل التخلف االعالمي حتدي عظيم على الربجميات االعالمية وتسريب ثقافته للمجتمع العريب وعاداته -

الذي ميلك كل القنوات والكم اهلائل من الفضائيات  وتقاليده واعتقاداته فالعرب ال ميلكون اعالما مبستوى عاملي

اليت تؤثر على العقول املتلقية وحتد من تطور اخلطاب الديين . الذي مهش نظرا لسيطرة الغرب ، ففي }اية احلرب 

العاملية الثانية سارعت الدول املتخلفة الكتساب االذاعة والتلفزيون مما سبب مشكلة داخل ا�تمعات فمن ذلك 

زمن الزالت الشعوب تتأثر من الغري واملضامني االخرى واىل حد االن مل يتواجد خطاب ديين يف املستوى ال

 املطلوب للحد من التأثري املباشر على العقول والفكر .

فيعترب هذا التخلف االعالمي نوعا من العجز يف املبادرة لتحسني املضامني االعالمية الدينية يف اطار تكريس -

. 7 موحد يرمي اىل تطوير اخلطاب الديين االسالمي عموماخطاب ديين  

اليات الخطاب الديني لمواجهة تحديات العولمة :-   

                                                                 
6
 عبد اهللا شحاتة نفس املرجع .   

7
  54عبد الرحيم حممد الغدوي ،احلوار الديين ودوره يف مواجهة التطرف الديين ،القاهرة :دار اهلالل ،ص   

 



 الفصل االول                                                           مفھوم الخطاب الدیني ومكوناتھ
 

12 

 

:               الخطاب الحضاري كرفع للتحدي -1  

ان االرتكاز على املبدأ احلضاري يف اخلطاب الديين هلو الية مهمة لرفع التحدي والرد على اهلجمات        

 املتكررة ،اذ هو اساس صميم الدعوة االسالمية والتكيف مع العصرنة والتطور والتفتح على العوامل كلها .

الخطاب العالمي والمعاصر :-2  

 ان يتماشى مع متطلبات االنسان يف العصر احلايل بدون تنازل او املساس حيتاج اخلطاب الديين يف عصرنا اىل-

جبوهر الدين واصوله ،فيكون خطابا منفتحا على االديان والثقافات االخرى العاملية متواصال معها وال خيشاها وال 

 يصطدم معها وال يذوب فيها 

احلكمة و الدراية ، فالبد من وضع اسرتاتيجية لتمرير فالتكنولوجيا ال ميكن التعامل معها مبنطق اجلهل ، بل مبنطق 

 االفكار واملواقف وتصحيح الصور النمطية عن االسالم وشعوبه .

خطاب من عمق الكتاب والسنة :-3  

أي خطاب يلتزم بالعقيدة والتقليد و الرتاث الديين ، وتسليم االمانة من جيل اىل جيل يف تواصل منتظم -

ساسية خاصة من القران والسنة ، يقول تعاىل :"واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واالرتكاز على مقومات ا

واذكروا نعمة اهللا عليكم ان كنتم اعداءا فالف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شافه حفرة من 

 عليه وسلم "تركت فيكم ما النار فأنقذكم منها كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم rتدون " وقول الرسول صلى اهللا

ان متسكتم wما كتاب اهللا وسنيت " وتكون مرجعتيه خالق الكون وتعاليم االنبياء والكتب السماوية وتنقله 

  . 8متجدد ال خيالف اجلوهر واالصل االجيال بطابعها اخلاص وفهمها وبتعبري
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 :خالصة 

وتشكيل السلوك والفكر والوجدان للمجتمع ويعترب اداة والتواصل حيظى اخلطاب الديين يتاثر بالغ يف توجيه -

واحلوار والتأثري يف بناء االمة ،فيعترب اخلطاب الديين من اهم االدوات اليت تساهم يف توعية وتوجيه اجلمهور وترقية 

فما هو االعالم الديين  قيمه عن طريق الرسالة الدينية عرب الوسيلة االعالمية اليت تساهم يف بناء اعالم ديين فعال ،

. 
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  تمهيد

يعترب مفهوم  االعالم الديين من اهم املفاهيم املعاصرة واصبح املفكرين يعطونه اهتمامات كبرية يف دراسا�م -

وذلك ملا ميلكه هذا االعالم من قوة تاثري يف ترسيخ قيم صادقة داخل اGتمع واليت تساهم يف حتقيق االنسجام بني 

التعرف على اشكالية هذا املصطلح واصوله مع التطرق لوظائفه وما يقوم به افراده ، وهلذا حاولنا يف هذا الفصل 

 . من دور للوصول اىل رسالته اهلادفة
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  ماهية االعالم الديني* 

 . مرت الصحوة االسالمية يف العامل العريب مبراحل متعددة وجربت احلركات اساليب متنوعة للتأثري يف ا�تمع. -

:كانت الرتبية الفردية صورة راسخة لدى مدارس دعوية متعددة وكانت اخلدمات االجتماعية وسيلة لدى  اوال-

 . فئات اسالمية للوصول للمستهدف واقناعه بالفكرة االسالمية بالطبع بعض السيارات استخدمت القوة

مما سبب فوات الكثري من املصاحل :هنا جاء وعي الصحوة االسالمية باإلعالم وامهيته ودوره متأخرا قليال  ثانيا -

 . والتعرض للكثري من االقصاء

فحىت يستفيد الدين من االعالم والصحوة االسالمية يف ايصال الفكر واحداث التأثري ال بد من عملية تدريبية  -

شرية واملادي ونظرية تأصيلية وهذا ما كان يفتقده االعالم الديين يف الفرتات السابقة اليت كانت تفتقر للكوادر الب

 1وروح الرغبة 

  مفهوم االعالم الديني:-أ)

هو عملية تشمل مجيع االعالم يف ا�تمع االسالمي فهو ليس جمرد بعض الدروس و املواعظ تلقى من خالل -

اجهزة االعالم ، وال تلك املسلسالت عن التاريخ اليت تعرض ضمن برامج االذاعات او التلفزيونات ، وامنا هو 

 . ورسائل وحقائق وندوات وبرامج موجهة ، اقتصادية واجتماعية ، وسياسية ...اخلمواد 

االعالم الديين يعتمد على اخلرباء واالخصائيني والفنيني والكتاب واملؤلفني امللتزمني باإلسالم اميانا وعمال -

 . ويعيشون على هذا النظام بعقوهلم و افكارهم

 حلركية واالستجابة بني املرسلاالعالم الديين هو وجود التفاعل وا-

 واملستقبل وهو يؤدي الوظائف على املستوى الوطين والدويل فهو موجه لكافة الناس

  العالم الديين يستعمل كل اجهزة االعالم املتخصصة والعامة يف ا�تمع االسالمي يف

ويستخدم االقمار الصناعية والعربية  احناء العامل ، وهو يستعني بوكاالت االنباء االسالمية والعاملية املختلفة ، 

 والغري العربية وينشر يف االذاعات الوطنية والتلفزيونية العاملية 

                                                                 
1
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مثل غريه من االنشطة واجه االعالم الديين عقبات هلا عالقة بتحديد اجلانب التطبيقي للمصطلح و نطاق عمله -

هل  –تعقد النشاط االعالمي ومن الذي ميثله واملشكلة هي عدم اجياد الية تطبيق ووضعه موضع التنفيذ بسبب 

 جيب ان يكون شيخا او شخصا حمسوب على الوسيلة االعالمية الدينية بالضرورة ؟

حتول النشاط االعالمي اىل صناعة معقدة ،متجاوزا املفهوم البدائي لإلعالم ،وادرك خرباء االعالم انه ال ميكن  -

 . عب حتقيقه يف يف الدراماتوفر شيخ يف كل برنامج واذا كان ذلك فيص

وهنا يتم الرتكيز على مضمون الرسالة االعالمية الدينية من جانب حتمية مراعاة العنصر البشري املؤهل واملؤدي و 

الناقل ،وبذلك يصبح اجلمهور املتأثر يف املرتبة االوىل واملؤدي يف املرتبة الثانية ،كون ان الرسالة هي االهم وهنا 

هل من النصوص القرآنية  -هي الرسالة االعالمية اليت ميكن ان يعرب عنها باkا اعالم ديين ؟ ما–يطرح السؤال 

بانه كل قول او  الكرمية او السنة ،او السلوكيات املرتبطة oما ؟وبني هذا اجلدل يف ماهية االعالم الديين ، نقر

  .2ممارسة مباشرة 

ملا يتضمنه من احكام وتعاليم وآداب واخالق فيلتزم االعالم :يعترب املصدر االول وذلك  القران الكريم: اوال

بكل ذلك وكذلك كل شخص وكل مؤسسة اعالمية دينية .وهذا املصدر جيعل الرسالة تتسم بالثبات الن 

 . مصدرها االله وال يكون االلتزام بالقول فقط بل بالعمل

  بالتشريع من خالل وسائل االعالميعترب هذا االصل املثل االعلى مما يدعو الناس اىل االلتزام -

  ثانيا :السنة والسيرة النبوية -

املعروف ان القران شامل ولكن التفصيل والبيان جاء يف السنة وهناك ايات كثرية يأمرنا فيها اهللا بطاعة رسول اهللا 

من خالل خمتلف صلى اهللا عليه وسلم كما يعترب القران مصدر لإلعالم كذلك السنة من التزام واحكام وبث ذلك 

الوسائل االعالمية ورفع الناس اىل املثل االعلى وافادzم من القصص والعرب اليت تساهم يف تنشئتهم ويعث 

 . سلوكيات اجتماعية خالصة يف ترقية القيم.

  ثالثا :التجارب والقصص واالنتاج البشري

  اعد الشرعيةوهي جتارب من سبقونا باإلميان وهي عرض امثال وعرب وتلتزم فيها القو 

 . 3الضبط والقواعد اخللقية والقيماما االنتاج البشري فهو حيتاج اىل 
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  خصائص االعالم الديني :

لإلعالم الديين خصائص متعددة جتعله يتميز على غريه من انواع االعالم وسنذكر خصائص اوردها الدكتور حممد 

  واالعالم الديين " وكانت كالتايلمنري سعد الدين يف كتابه "قراءة يف االعالم املعاصر 

:يف النظام االسالمي احلرية هي اساس النظام السياسي  و فطرة ال  اعالم قاعدته الحرية وقمته المسؤولية-1

يصادرها االسالم وهي قاعدة لنظامه االعالمي  اذن يف االعالم الديين القاعدة هي احلرية والقمة هي املسؤولية فال 

 . حرية بدون ضوابط

 :فهو حيرتم العرض ، حرمة النفس ،حرمة العقل  حرمة املال لالعالم الديني حرمات وحقوق-2

  اعالم ملتزم باالسالم واخالقه-3

 اعالم مستقل رافض للتبعية.-4

 -اعالم يدعو الى السلوك الحضاري والعمل الصالح -5

طبته للناس من خالل مضامني رسائله على اعالم قائم على االقناع ال االكراه :اعتمد االعالم الديين يف خما-6

 ..4خاصية االقناع ال االكراه

 : اما الدكتور االمحد مالك فقد حدد خصائصه يف

التدرج :يعترب االعالم اجلماهريي غزير التأثري فال بد من التدرج والتاين وهذا يعين عدم محل الناس على كل -1

 قضايا الدين مجلة واحدة

ة ان نقدم للناس ما تتحمله العقول وال نفرتض يف الناس الفهم العميق والثقافة العالية احلكمة :ومن احلكم-2-2

 . بل نأخذ اكثر الناس واغلبهم

  - االقناع:

قدر االسالم العقل وجعله مناط التكليف وخاطب العقول وميز بني اصحاب العقل الصحيح والعقل الفارغ ، وان  

 . يعمق باألسلوب و الطريقة والقالب الفين الذي يقدم من خالله.كان االقناع اصال باحملتوى لكنه قد 

االثارة :االثارة ليست مقصودة لذا|ا بل حلشد الناس جتاه قضية معينة وتوجيه انتباههم هلا والغرض التعاطف -4

 والدعم واملؤازرة واملشاركة .

 

                                                                 
4
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 - تطور االعالم الديني

وامتدادها شخص املختصون لإلعالم واالتصال اهم الوسائل من خالل التدرج التارخيي للدعوة االسالمية 

االعالمية يف الدعوة االسالمية مبا يأيت :القران الكرمي ، السنة النبوية الشريفة . و االقطار االخرى ، اللقاءات 

السالمية احملاضرات ،املسجد اخلطبة واستقبال الوفود الرسائل اىل امللوك بوصفها اعالما دوليا ،احلج الفتوحات ا

5رحالت التجار واملسلمني اىل اماكن مل تصلها الفتوح
 . 

ومع تطور استخدام وسائل االتصال ومع مرور الزمن واستمرار االنسان يف اكتشاف وسائل االتصال بأنواعه 

الشخصي واجلمعي واجلماهريي احلضاري اتسعت الوسائل املستخدمة يف االعالم الديين واختلفت عن رسائل 

 . يف ايصال الفكرة بشكل مباشر او عري املباشر اىل ما ينبغي لإلعالم الديين من تصورالدعوة 

وهنا يتضح اهلدف الرئيسي لإلعالم الديين اىل تقدمي الصورة الصحيحة للسلوك االسالمي مبوضوعية وقيم اkتمع 

 . املسلم

  معالم العمل االعالمي الديني-

  ومرجعيتهالقران والسنة مصدر لصياغة القران -

 . ثبات القيم واملبادئ مع حركة تليب حاجات االنسان الفطرية-

 . التجديد يف الوسائل و االساليب وحاجات العصر ومقتضياته -

 . عمل انساين فيه اخلطأ و الصواب -

 . الدعوة االسالمية من ركائزه االساسية-

 . تاحلرية ويف التفكري و التعبري ، دون مصادمة االصول واملسلما-

 . البعد عن العنف يف الرسائل واالكراه يف االقناع -

 . ملكية وسائل االعالم متاحة للجميع لكنها ختضع للنظام العام-

 . الصدق واالمانة وحفظ حقوق االخرين وعدم االyام بدون دليل-

 . احلفاظ على اللغة العربية وتشجيع استخدامها على اوسع نطاق -

 عصر يف التقنيةاالستفادة من معطيات ال-

 . 
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 .6تاهيل الكفاءات البشرية -

 وظائف االعالم الديني :

كون ان االعالم الديين له نشاطه وعمله االعالمي املتميز فانه ميلك عدة وظائف تساهم يف امتام العملية -

 : االعالمية الدينية وتقدمي خدمته للجمهور على اكمل وتشمل هذه الوظائف ما يلي

: وهي جزء من االمانة اليت محلتها امة حممد عليه الصالة والسالم ويسعى االعالم الديين اىل نشر  وظيفة دعوية

 . عقيدة التوحيد ، كما يتبىن الدعوة اىل العبودية اخلالصة هللا وحده دون سواه ، فكل االعالم دعوة

  : وظيفة اخبارية

قائع و يتبىن قضايا املسلمني ويربزها وحيللها و يقدم ينقل االعالم الديين االخبار واملعلومات و االحداث والو -

 . احللول املناسبة هلا وفق النظور االسالمي

 :وظيفة علمية وتربوية

ترمي اىل االرتقاء باهتمامات الناس و السمو بعقوهلم ووجداhم وسلوكهم وتزويدهم بعلوم الشريعة و غريها من -

 العلوم النافعة وغرس املعاين االخالقية

  وظيفة تثقيفية 

الثقافة مفهوم واسع يتضمن معارف وعلوم متنوعة يف الشان السياسي و االقتصادي واالجتماعي والعسكري -

 . ويتضمن اخرب وتقارير ومعلومات اليت تؤدي دورا تكميليا و البد االهتمام kا

 وظيفة اجتماعية

اnتمع املتماسك وتعميق الشعور االنساين مع روح  تعمل على بناء الشخصية االسالمية املتوازنة و القوية وبناء-

االخرين وبث االلفة واملودة وحتقيق االنسجام داخل اnتمع ، كما يساهم من خالل براجمه على التنشئة 

 7االجتماعية 

 وظيفة توعوية: -

اء يف اجلانب السياسي التوعية بواقع االمة االسالمية وعالقتها باألمم االخرى ذات التأثري بقضايا املسلمني سو -

 . او االقتصادي

                                                                 

 .1997والشؤون الدينية ،  حمي الدين عبد احلليم ، اشكاليات العمل االعالمي بني الثوابت واملعطيات العصرية ،قطر : وزارة االوقاف-6   
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  وظيفة تنموية-

املسامهة الفعالة يف تنمية ا2تمع اقتصاديا واجتماعيا وعلى اسس سليمة راسخة تعتمد على االرقام واملعلومات -

 . وتؤدي دورا موازيا ومكمال جلهود الدولة

 وظيفة تقويمية

ان من اهم وظائف االعالم الديين عملية التقومي ألداء الناس وانشطتهم و اعماهلم و اقواهلم وهذا ال حيقق اال يف -

 . ظل اعتالء منابر العلم و االميان والصالح

 وظيفة ترفيهية

 .7الرتفيه اهلادف الذي يروح على النفس و بعث النشاط فيها و اسعادها -

 اهداف االعالم الديني

رجال االعالم املعاصر ان لإلعالم الديين اهداف وغايات \ائية الواجب الوصل اليها من خالل العمليات يذكر -

 : االعالمية ، وحيددون االهداف يف االمور االتية

 " توفري املعلومات عن الظروف احمليطة بالناس " االخبار -

يل اجلديد من االطفال او الوافدين اجلدد على نقل الرتاث الثقايف من جيل اىل جيل و املساعدة على تنشئة اجل-

  ا2تمع ، وهذا ما يطلق عليه التثقيف و التعليم و الرتبية

  الرتفيه عن اجلمهور وختفيف اعباء احلياة عنهم-

مساعدة النظام االجتماعي ، وذلك بتحقيق االجتماع و االتفاق بني افراد الشعب او االمة الواحدة عن طريق -

  السيطرة على اجلماهري و ضمان قيامهم باالدوار املطلوبةاالقناع يف 

  وهذه االهداف ترمي اىل اخلري العام لإلنسانية وحتقيق العدالة االجتماعية وترقية القيم .
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  دور ومعوقات االعالم الديني-3

  دور االعالم الديني:-

وتاصيلها ومن اهم االدوار اليت يقوم 8ا هذا االعالم جيدر بنا ان حندد دور هذا االعالم الديين يف ترسيخ القيم 

  هي

  االسهام يف ترسيخ القيم االسالمية يف احلياة االجتماعية من خالل االلتزام هذه املادة االعالمية بالفكر االسالمي

ابراز صورة التصدي للحمالت املغرضة و السموم االعالمية اليت يبثها اعداء االسالم واجلاهلون به  والعمل على 

  االسالم من خالل منهج اعالمي متطور

  العناية بتطوير الرسائل االعالمية املوجهة اىل االقليات املسلمة يف ا[تمعات الغري االسالمية ألZا جد متطورة

ولينجح هذا الدور البد من تأسيس اعالم يوازي ذلك االعالم املغاير الذي اصبح ميلك قوة التأثري داخل وخارج -

الدول االسالمية من خالل استخدامه لتكنولوجيا االتصال العالية املستوى واصبحت تلك ا[تمعات تتخذ 

االعالم سالحا قويا لضرب االعالم الداخلي خاصة الديين وعليه فالبد من اسرتاتيجية حمكمة من اجل صناعة 

 . 8اعالم يف مستوى عايل يستطيع محاية ا[تمع من الفكر اهلدام

  االعالم الديني واقع-

يف ظل تضارب التوجهات  وما تشهده الساحة االعالمية وتطور البث الفضائي املتسارع والكل يؤمن بفكره ، 

9وهناك نقص وتقصري كبري يف حق الرسالة االعالمية
  

لوسائل الدينية ، وهنا الكل يتساءل عن صحة القراءة املطروحة للواقع االعالمي الديين  وذلك نتيجة فشل بعض ا

الدينية يف تصوير اليات التواصل الفعال ناهيك عن افتقاد العامل االسالمي آلليات احلفاظ على اهلوية من الغزو 

 . الثقايف للفضائيات

اذن ، اذا وضع املسجد خلدمة بضعة االف من املسلمني فان الوسيلة االعالمية يف حدها االدىن ختدم عشرات 

صل كمدرسة دعوة فان الوسيلة االعالمية االسالمية متثل اجلامعة ، فهل نستطيع االالف واذا وجد املسجد يف اال

 ؟ 10احلصول على فتوى تشجع وتعطي امهية للوسيلة االعالمية
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  .1999حمي الدين عبد احلليم ، املسؤولية االعالمية يف االسالم ، االصل والقواعد واالهداف القاهرة :مؤسسة اقرا اخلريية   

 

9
 198510بعض القيم لألسرة الريفية واحلضرية ، القاهرة :مكتبة النهضة نوال حممد عمر ، دور االعالم الديين يف تغيري   

10
 خمالفة االعالم الديين لبعض االهواء و اآلراء سيجعله قمة يف افواههم واقالمهم ستكتب السقاطه وهذا لألسف ما حيدث حاليا   
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  معوقات االعالم الديني

ال خيفي على أي احد ما يواجه اعالمنا الديين من عقبات و معوقات سواء املتعمدة او اليت تكون صدفة -

 : منهاوسنذكر بعض 

  الدعم المادي

يعترب الدعم املادي من ابرز مقومات النجاح ، ولعل قلة الدعم يف اعالمنا يكون عائقا يف تقدم هذا االعالم و -

 . حتقيق اهدافه

  النقد لغرض النقد

 . ال يتعب العامل من قضية بقدر تعبه من ناقده غرضه النقد فقط ولكن تبقى نية الناقد هي االساس-

11قلة اخلربات-ي املتخصصة و االياد
: 

اخلربة والتخصص مطلب لنجاح أي عمل ولعل قلتها يف العامل االسالمي يعد تعطيال لنجاح االعالم املرئي -

 . الديين

 : حداثة االعالم الديين املرئي -

عل كون ان االعالم املرئي جديد على االعالم الديين فهذا يشكل عائق كبري ، ويكفي من هذا املعوق ان جي-

 . االعني تركز عليه وتنتظر فشله لتحل حمله بثقافة خارجية مغايرة

 : خمالفته ألهواء البعض-
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  خالصة:

ألمهية االعالم الديين مبختلف اجتاهاته ونشاطاته قد واجه عدة اشكاليات من حيث املفهوم والتطبيق و         

املفهوم كنشاط ثابت ، ولكن يبقى هلذا املصطلح ذات امهيته املمارسة وتعددت اآلراء والتوجهات يف طرح هذا 

وذلك من خالل وظائفه واهدافه اليت يسخرها من اجل ترسيخ القيم الدينية االسالمية داخل اWتمع واليت تساهم 

النشاط و  يف بناء و مواجهة معوقاته سواء الداخلية او االجنبية الغربية ، وعليه فان االعالم الديين اصبح ميلك قوة

 التأثري من خالل قواعده و معامله اليت يبىن عليها االساس يف صحة الرسالة القيمية
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 تمهيد :

يعتبر االعالم الديني من بين اهم الرسائل التي تؤدي دورها في التاثير وتغيير الفكر وتغذية            

العقول لذلك مرت هذه الرسائل بعدة تحديات اثر التغير االيديولوجي والسياسي للعالم ومن بين اهم 

بنيت على اساسها افكار ومضامين سبتمبر والتي 11االحداث التي ساهمت في التغيرات هي احداث 

اعالمية ايديولوجية غيرت صورة االسالم وسنحاول في هذا الفصل التعرف على االعالم الديني ودوره في 

 .سبتمبر11الدفاع عن تفكيره وكيف واجه التغيربعد احداث 
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 :سبتمبر والمعاصر 11االعالم الديني وخطابه بعد -

سبتمرب فقد ذهبت وسائل االعالم الغربية  11ب الديين يف الغرب عن االسالم بعد احداث لقد تغري اخلطا-

تستدعي اوراقا وكتابات قدمية وحاضرة تصف عالقة االسالم بالغرب عالقة عداء ، واصبح ميثل العنصرية حىت 

 ماعية .اضحى خطاب متغرب ايديولوجي ، وتسبب يف االنزالق السلوكي و االحندار عن القيم االجت

سبتمرب على حمو قيم الدين وفصل االعالم عن الدين االسالمي وبث الصراع بني  11وعمل الغرب منذ -

االجتاهات والتيارات االسالمية بغية فصل االمة على الثقافة وبعث ثقافة جديدة ،امسها الثقافة املستبدة باسم 

 العوملة املهيمنة .

االسالمي مواجهة االيديولوجيات الثقافية والصورة املعادية لإلسالم من  ومن هذا املنطلق ساهم االعالم الديين-

 خالل مضامينها االعالمية الدينية اليت تساهم يف بناء صورة االسالم الصحيحة لنشر قيمه واسسه النبيلة .

 :االعالم الديني المعاصر -

ان االعالم الديين املعاصر حباجة ماسة وضرورية لتوظيف وسائل االعالم احلديثة يف نشر القيم واملبادئ ،  -

وخماطبة كل الناس على اختالف مشار�م وافكارهم وتوجها{م وما يؤسفنا ان هذا االعالم الديين املعاصر مازال 

رة يف الراي العام لذلك عليه ان ينتهج اسرتاتيجية قاصرا ويف احيان اخرى مقصرا يف امتالك اوعية اعالمية مؤث

 حمددة ال تتغري و البد ان يبىن على عنصرين اساسني: 

 المحتوى والمضمون : -1

االعالم الديين املعاصر وليد العلوم االنسانية و االجتماعية ومن مث ال ميكن ان يكون مؤثرا اال اذا كان ناجتا عن -

 العناصر واالركان وجيب ان يكون املضمون حقيقي نابع من رؤى ومنطلقات.عملية اعالمية متكاملة 

 االسلوب واالداء :-2

ان من اهم ما مييز االعالم الديين املعاصر هو مسالة التخصص الدقيق وهو ما يعطيه القدرة على رسم -

سلوب راقي والبد من وضع اسرتاتيجية واضحة واالعالم الناجح امنا يكون نتيجة ختطيط وحيتاج اىل كوادر ذات ا

 الرجل املناسب يف املكان املناسب وعليه ان يتطور يف الياته وادواته واساليبه اليت جيب ان تتناسب مع العصر .

  –مرجع سبق ذكره –امحد حممد العسال ،النظام االقتصادي يف االسالم 
1
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 االعالم الديين تطوير ام تسييس : - -2

االعالمية الدينية تطويرا مستمرا وفقا للمستجدات واالحداث اليت تستهدف تشويه صورة لقد شهدت الرسالة 

االسالم و املسلمني ومن امهها الصورة النمطية املشوهة لإلسالم اليت تناوهلا الغرب ودراساته وعرب براجمه ،واليت ال 

السنني تستهدف االغتيال املعنوي خترج يف مضامينها غالبا عن تقدمي صورة منطية مقبولة ومرتسبة عرب مئات 

للشخصية بتقدميها يف صورة سلبية على سبيل املثال :"كتاب التهديد االسالمي " ،"الوهم واحلقيقة " جلون 

وكذلك فيلم "امري مصر "انتجته هوليود وهناك برامج مثال "سيف االسالم " بقناة الرابعة  1993السيوسيتوا 

 خلطر اجلديد الذي سببه املد االسالمي .وذلك يتحدث عن ا 1987بربيطانيا 

فبالرغم التطور الذي وصل اليه الغرب اال ان سياستهم الزالت تبغض االسالم ومتخوفة من قوة تاثري لذلك جيب 

 . 1على اعالمنا الديين ان يعمل لكسب الرهان وانتاج اعالم ديين متطور يف مستوى اعالمهم الغريب

 ضاري :االعالم الديين والتحدي احل-3

جلنة عاملية لدراسة مشاكل االعالم املعاصر ،طبعت اللجنة تقريرها يف  1977عندما شكلت اليونيسكو عام -

 واختذت له عنوان "اصوات عدة وعامل واحد "وهو انعكاس تشابك االعالم املعاصر .1980

لى الكرة االرضية ،بالقرية ومن مث اصبح االعالم كاجلهاز العصيب الذي يشد اجزاء اجلسم برباط واحد ،واطلق ع

 االعالمية .

ان السؤال يطرح ،اين يقع االعالم الديين على خريطة اعالم العامل ؟وال بد من حتديد ملفهوم االعالم الديين املبين -

على االسس االسالمية والذي يكرس داخل ا£تمع التنظيم والتكامل االجتماعي ولذلك جعل الغرب مفهوم 

هدافهم وغايا¦م الرامسالية ،فحاولوا حمو هذا املفهوم وبراجمه الدينية وبرامج القيم الروحية وهنا غامض يتشابك مع ا

 جيرب االعالميون على وضع االعالم الديين كاعالم متخصص ال اعالم عام وجتد االعالم الديين يرتكز فيما يلي :

 املساجد .-

 الصفحات الدينية .-

 ملتخصصة .ا£الت االسبوعية االسالمية ا-

 التلفزيون وذاعات القران الكرمي الربامج الدينية يف الراديو و -

 املناسبات الدينية .–االذاعات احلية -

 فاضحى هذا االعالم يواجه :-

                                                                 
1
 نفس املرجع–ايديولوجيات االعالم االسالمي –منتصر حامت   



 الفصل الثالث                                                     االعالم الدیني بین الواقع والمأمول
 

34 

 

 االعالم االمربيايل االستعماري ،وهو اشد تاثري ونفوذ حبكم االستعمار الثقايف-

 : التحرر من التبعية ضرورة ومطلب

االعالم العريب وختليصه من التقليد ضرورة الزمة ومطلب حضاري ال غىن عنه ،واقرت هذا املطلب اللجنة ان حترر 

حيث تقول :"ان حترر وسائل االعالم الوطنية هلو جزء 32الدولية لدراسة املشاكل االعالمية اليونيسكو يف وثيقتها 

صادي واالجتماعي الذي ختوضه الغالبية العظمى ال يتجزأ من الكفاح الشامل من اجل االستقالل السياسي واالقت

من شعوب العامل اليت ال ميكن ان حترم من حقها يف بث االعالم وتلقيه بطرق سليمة ويتساوى االستقالل ازاء 

مصادر املعلومات ،يف امهيته مع االستقالل التقين ،الن التبعية يف جمال االعالم تؤدي بدورها اىل تعطيل النمو 

 واالجتماعي والسياسي.االقتصادي 

 االعالم الديني الذي نريد:-2

 جيب علينا ندرك هدف هذا االعالم ومنهجه وصورته الشاملة و اليت تنسجم مع احلقيقة االصلية هلذا الدين.::

 هي انه منهج شامل للحياة وليس منهجا جزئيا يعاجل جانب من جوانب الواقع االنساين ويهمل:و 

عالم هو الذي حيقق يف حياة االمة االسالمية التوازن واالستقرار وخيلصها من اثار اجلوانب االخرى وهذا اال

 االزدواجية و التناقض يف الوسيلة الواحدة والصراع اليت تعاين منه االمة كلما ابتعدت عن الدين

مع لربنامج واالعالم الديين املعاصر يعاين من هذه االمراض اخلطرية حيت جتد االزدواجية والتناقض حيث تست-

ديين حيث على الفضيلة والقيم الراقية ، فيعقبه مباشرة برنامج اخر يغري بالرذيلة او اغنية ماجنة ، وتشاهدد على 

التلفزيون برنامج ديين يببين يف نفوس املشاهدين معاين الرجولة والصالح واخلري ، مث تصدم من ذات القناة بفيلم 

 مثري .

خلاصة به وال بد ان تصاغ له منظومة اعالمية ذاتية حتدد معامله ونشاطه االعالمي من فلإلسالم فلسفته االعالمية ا

 اجل التأثري وترسيخ القيم الراقية وللوصول اىل االعالم الديين الذي نريد جيب

ود تطبيق فلسفته االساسية واطاره الفكري العام املبين على التصور االسالمي للكون واحلياة واالنسان وغاية الوج-

 االنساين .
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تطبيق وظائفه العامة واخلاصة ، ومدى ارتباط هذه الوظائف باحلاجات الواقعية الفراد ا*تمع ، ومقدار استجابته -

 لظروفه .

اساليبه وطرقه يف تقدمي املضمون اىل الناس ومدى مراعاة هذه االساليب خلصائص اجلمهور املتلقي للرسالة -

 . 2االعالمية

 سواء التقليدية او احلديثة وكيفية استثمارها وتوظيفها خلدمة اجلمهور .وسائله وقنواته -

 نظمه وسياساته العامة واخلاصة واسسه وضوابطه لتقنني تلك النظم وصياغتها وترشيد  االعالمية-

 اليت يتبناها .

 يتحقق اال هذا هو االعالم الذي نريد مبين على خطوات وقواعد حمكمة ذات منظومة اعالمية هادفة وهذا ال-

جيب علينا ان ندرك هدف هذا -من خالل اجتهاد عصري يقوم به خرباء وعلماء ميتلكون زادا من العلم الشرعي 

االعالم ومنهجه وصورته الشاملة واليت تنسجم مع احلقيقة االصلية هلذا الدين ،وهي انه منهج شامل للحياة وليس 

 ماعي منهجا جزئيا يعاجل جانب من جوانب الواقع االجت

 مستقبل االعالم الديني واحتياجاته : -

رغم اجنازات االعالم الديين فان امليدان مازال حيتاج الكثري من اجلهود و املؤسسات و الكثري من جماالته حتتاج -

 اىل اقتحام ، وكذا العديد من االعمال حباجة اىل االنشاء والتطور ومنها :

ابعة ، املؤسسات البحثية ، املراكز االستشارية ، مؤسسات التخطيط مراكز املعلومات  ، مراكز الرصد واملت-

االعالمي  ، مراكز الدراسات امليدانية ، مراكز البحوث ، وحدات استطالع الراي ، وكاالت االنبتاء الصحفية ، 

 وكاالت االنباء املصورة ، انشاء االذاعات " ارضية وفضائية " ، تاسيس شركات انتاج فين .
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 انشاء استوديوهات تلفزيونية . -

 انشاء مؤسسات التقومي  والرقابة للمنتجات االعالمية  للتأكد من تطابقها مع الشروط االسالمية -

 املشاركة الفعالة يف االعالم االخر غري االسالمي .-

سينمائية وبرامج  انتاج شركات  انتاج تلفزيوين عالية املستوى ، انتاج مؤسسات طبع ونشر حديثة ، انتاج افالم-

 تلفزيونية واذاعية دينية حتث على زرع قيم االسالم .

 انشاء شركات توزيع ذات مستوى عاملي .-

وعليه فان تظافرت اجلهود و التوجهات من طرف املعاهد واملؤسسات االعالمية والدولة فان مستقبل االعالم -

االعالمي الديين وتشجيع التأليف والرتمجة يف هذا الديين سيبىن وذلك من خالل رفع املستوى واالكرتاث للعمل 

اyال ، فال ميكن لتحديد املستقبل وصنعها اال بتحقيق احتياجاته وتلبيتها ، بالرغم من صعوبة املهمة اال انه ليس 

.مستحيل على اي دولة اسالمية بان تنجح يف تطوير االعالم الديين 
3

 

. 

 :نية الفعالةكيفية جناح العملية االعالمية الدي  -1

لقد نوه الكثري من العلماء و املفكرين و الكتاب والدارسني بضرورة االسراع بتطوير هذا االعالم من واقعه احلايل -

و االنطالق به من خالل خطة علمية عصرية شاملة وجادة لتحقق له تلك اخلصائص اليت تقدم ذكرها وهذا لن 

 االعالمية الدينية وهي : يتحقق اال يف وجود عدة عوامل لنجاح العملية

تكوين هيئة اسالمية عليا من رجال الفكر املشهود هلم بالعلم واجلدية لتضع خطط وبرامج علمية شاملة لتطوير -

 االعالم الديين ورسالته اهلادفة لرتقية القيم .

 ني خاصة املعاصرة .استحداث اعالم جيدد اخلطاب الديين ويرقى به اىل معاجلة القضايا اهلامة احلياتية للمسلم-

ختصيص اقسام او شعب يف كليات الشريعة للدعوة واالعالم لتخرج متخصصني يف هذا اyال ، قادرين على -

 اداء رسالتهم مبا متليه احلياة وتتطلب يف مواجهة العصر .

                                                                 

  الموقع الرسمي للدكتور االحمد . .
3
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نشطة الثقافية و التأكيد على مبدا الوسطية واالعتدال كما يراه االسالم وذلك من خالل املقررات الدراسية و اال-

 االجتماعية الرتفيهية ومن خالل اخلطب اجلمعية .

 االهتمام بتعويد الناشئة على النقاش وادأب احلوار و غرس مبادئ السماحة من خالل الرتبية االسرية واملدرسية .-

 االهتمام باآلداب االسالمية وترمجتها وكذلك انشاء الدراما يف مستوى العاملية .-

  4عة اعالمية شاملة بكل لغات العامل احلية ، لتعرف باإلسالم احلق .اعداد موسو -

 :مضامني الرسالة االعالمية الدينية الدينية -3

 ان من عوامل جناح الرسالة االعالمية الدينية جيب االهتمام مبضامينها املوجهة للغرب وميكن اقرتاح ما يلي :-

ى الصورة الذهنية لذى الغربيني اي ان مضامني الرسالة الصحفية الرتكيز على املوضوعات املرتبطة بطبيعة حمتو -

املوجهة للغرب ينبغي ان تشتق من حمتوى صورaم الذهنية وذلك من خالل التعرف املستمر للصورة الذهنية 

 . 5ومكوناaا لدى الغرب

عليها بشطكل مستمر وهذا الرتكيز على املضامني املشتقة مما ينشر يف خمتلف الوسائل االعالمية الغربية للرد -

 اهلدف يتحقق من خالل املزج بني عملييت التصحيح والتعريف.

االهتمام باملوضوعات اليت تثري اهتمام الغرب وحيدث فيها تشويه متعمد او غري متعمد ، وقد يرتدد ذكرها يف -

م االسرة  . . . اخل اوساطهم بشيء من االزدراء و االستخفاف  " حقوق االنسان ، اجلهاد ، احلجاب ، احكا

"مع الرتكيز على القضايا املرتبطة باحلياة اليومية والعادات والتقاليد يف ا�تمع االسالمي و قضايا العنف و التطرف 

 والتسامح مع غري املسلمني .

ع العمل على تقدمي القضايا واملوضوعات املرتبطة باالسالم  وحضارته يف اطار الرؤية العاملية املنسجمة م -

تطلعات االنسان واحتياجاته النفسية والفطرية و املتناسبة مع تطور العصر احلاضر مبستجداته واهدافه  و رهاناته  

6و حتدياته
 

لنغرس شخصية اسالمية: -  

                                                                 

 االعالم االسالمي مرجع سبق ذكره .منتصر حاتم ، ایدیولوجیات 
4
  

5
 مرجع سابق –محمد خلیفة االسالم وتطویر االعالم الدیني    

مرجع سابق –محمد خلیفة االسالم وتطویر االعالم الدیني   
6
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وذلك من خالل قنوات اسالمية ختتص بربامج للطفل تعمل على تعلمه -  

الدين .ختاطب عقله وقلبه وتربيه على االسالم وعلى تعاليم هذا   

فاألعداء جيدون وجيتهدون يف اكتساح عقول نشئنا فلماذا ؟-  

من باب اوىل علينا ان ننشئ اكبادنا على الطريق الصحيح ، ولنبدا بالطفل فلنعلمه معىن الدين ومعىن الرتبية -

 ومعىن االنضباط ومعىن ان يكون انسانا مسلما .

ان نكتفي بضبط قواعد هذا الدين االساسي يف تنمية الثقافة و قبل ان نكتب الفكرة الدينية وننتج برنامج علينا -

 ترسيخ القيم االنسانية املتعلقة باjتمع الفيت املتهور .

البد ان نكسر احلواجز و املعوقات اليت اضحت تتلف جمتمعنا الربيء و صورة االسالم الصادق فقبل كل شيء -

ان نغرسها يف ارواحنا وحنسها قبل ان نبثها .علينا ان نؤمن zذه الرسالة الدينية ومضامينها و   

فاإلعالم رسالة واالعالم احساس وواقع فال نكسر هذا اjال بل ال بد من انشائه بتظافر اجلهود وتوفري االسس -

  7اليت جتعل هذا االعالم عامليا وذلك هلدف واحد وهو احلفاظ على اjتمع وثقافته و مبادئه العالية
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: 

ان االعالم الديين مبختلف اجتاهاته يهدف اىل تكريس املبادىء و القيم وبناء ا(تمع املثقف احلضاري و  -

لينجح يف ذلك البد من اسرتاتيجيات و اضحة لتحديد طريق التطور وبناء مستقبل هذا االعالم وتلبية 

احتياجاته وتدعيمه باملؤهالت واالمكانيات مبختلف املؤسسات التلفزيونية واالذاعية ومؤسسات االنتاج 

اسس اسالمية  املتطورة وذلك من اجل صياغة رسالة اعالمية دينية ذات مضمون حمكم مبين على 

 ولذلك ال بد من جهود متظافرة لتحقيق التطور االعالمي الديين .  
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 : اإلذاعة الوطنية للقرآن الكرمي تطور

 :2011اىل  1991تطور اذاعة القرآن الكرمي من 

 مدير اإلذاعة اجلزائرية سابقا, مث انشاء اداعة القرآن الكرمي,   -رمحه اهللا-بقرار من السيد "الطاهر وطار"

املواد الدينية باإلذاعة الوطنية ادا ما و مل يتم التخطيط هلدا املولود االعالمي مسبقا, و كان الدافع وراء دلك ندرة 

 قورنت باملنوعات الغنائية, كما أ\ا جاءت لتبية رغبة املستمعني للتعرض ملثل هدا النوع من االعالم.

و اجلدير بالدكر أيضا أنا الفرتة اليت شهدت أول بث إلذاعة القرآن الكرمي كانت من أشد الفرتات و أكثرها 

رية احلمراء يشتعل و عليه ميكن القول أن طبيعة املادة املقدمة يف هده اإلذاعة و طريقة حرجا, حيث بدأ فتيل العش

انشائها اضافة للظروف العامة احمليطة pا, كلها عوامل تساعد على فهم التذبذب و التغريات الطارئة واملفاجئة اليت 

 1991جويلية  12ه املوافق ل 1412وصمت عمل اإلذاعة انطالقا من تأسيسها يوم اجلمعة األول من حمرم 

ساعات يوميا , يتخللها صوت املنشط يعلن عن احملطة و  6بربنامج كل ما حيويه تالوة قرآنية تبث على مدار 

 يشري اىل الساعة و يقدم التالوة , مث جاءت موجة التعديالت اليت مست مواقيت البث و كدلك املواد املعرضة.

 3:أي بعد أربعة أشهر و احدى عشر يوما أصبح البث منقسما على 1992أكتوبر  23التعديل األول: يف -

 :1فرتات غري متصلة األوىل ببعضها البعض مبعدل ساعتني لكل فرتة

 صباحا. 11:00صباحا اىل  9:00الفرتة الثانية: من الساعة 

 عصرا 16:00زواال اىل  14:00الفرتة الثالثة: من الساعة 

 : مت فيه الغاء الفرتة األوىل من البث و تغيري موعد الفرتة الثانية ليصبح:1993فيفري  23التعديل الثاين: يف -

 منتصف النهار  12:00صباحا اىل  10:00الفرتة االوىل :من -

 عصرا .16:00زواال اىل 14:00الفرتة الثانية :من 

، غري ان ساعات يوميا  6، حيث اسرتجعت الساعتان ليعود البث 1993مارس  6التعديل الثالث :يف -

 توزيعها تغري ليصبح على فرتتني منفصلتني مبعدل ثالث ساعات لكل فرتة .

 صباحا .6:00صباحا اىل الساعة  3:00الفرتة االوىل :من الساعة 

 زواال  13:00اىل 10:00الفرتة الثانية :من الساعة 

ران الكرمي كان الدافع الرئيسي وراء من خالل التغيريات الثالثة الطارئة على اذاعة القران الكرمي نقرا ,اذاعة الق

انشائها من طرف السيد الطاهر وطار هو تلبية رغبة اجلمهور اجلزائري الذي يتوق لالستفادة مما حيمله االعالم 

                                                                 
1
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االسالمي من ادأب واحكام...اخل ،غري ان املالحظ على االعالم يف اذاعة القران الكرمي يف هذه الفرتات قد 

لقرآنية واليت مل تكن متوفرة مبا يسمح بتغطية مدة البث ، اذ كان على طاقم العمل الذي مل اقتصر على التالوات ا

اشخاص آنذاك ان يقوم بتجميع ما ميكن جتميعه لضمان تغطية الفرتات ، وذلك باجتهادات 2 يكن يتجاوز

اخها كما عملوا خاصة من الطاقم الذي عمل على استعارة العديد من املصاحف املسجلة ألصحا?ا ومت استنس

على تسجيل بعض التالوات بأصوات قراء جزائريني ومع ان للتالوة احكام وضوابط وان التسجيالت يف هذا 

االطار ال تتم اال حبضور مراجع او حمكم خمتص باألحكام لقدسية ما يرتل ، اال ان الشرط هذا الشرط مل يتوفر يف 

امن فيها معرفة القارئ لألحكام و اجادته اياها هذا فيما خيص اذاعة القران الكرمي ، بل متت التسجيالت و الض

مصدر التالوات اخلارجي ،اما تلك املتوفرة داخل املكتبة الصوتية لإلذاعة الوطنية فتميزت بقلتها اضافة اىل قصر 

، ومن جهة مدpا ألoا يف االساس كانت معدة الفتتاح و اختتام االرسال للقناتني االوىل والثانية هذا من جهة 

اخرى فان اذاعة القران الكرمي اثناء التسجيل كانت تصطدم بندرة االمكانيات حىت البسيطة منها كأشرطة  

 التسجيل واحلل امام الطاقم هو اللجوء .

لإلذاعات االخرى و استعارة هده األشرطة أو اعادة التسجيل فوق تلك املستعملة و اليت مل تعد االذاعات 

استخدامها , هده الندرة يف االمكانيات و اليت تكاد تكون منعدمة يف اذاعة القرآن الكرمي,  األخرى ترغب يف 

كلها مالمح تعكس احلالة اليت كانت متر ?ا البالد من االضطرابات تلت فوز احلزب االسالمي "حزب اجلبهة و 

تقد أنه املغذي للجماعات النقاد" و اليت كان من أبرز مظاهرها التخوف من املد االسالمي و الدي كان يع

املتطرفة اليت أعلنت العصيات و العداء للسلطة و هو ما أدى بالتايل اىل التوجس من كل مظاهر التدين و 

اخلطابات الدينية , مث ما أجنر عن كل هدا عن تدهور يف احلالة األمنية هده األخرية البيت كانت سببا كافيا لتبث 

ث مسجلة مسبقا و ليس على اهلواء مباشرة, ألنه  من السهل التنقل اىل العمل الفرتة األوىل من التعديل الثال

مهما كان نوعه عند الساعة الثالثة صباحا, و يصعب األمر أكثر ادا ما تعلق بالعمل االعالمي كون من يشتغلون 

 يف هدا احلقل كانوا من أكثر املستهدفني يف العشرية احلمراء.

اشهر (بث لست ساعات  8بدب عمل اذاعة القرآن الكرمي يف فرتة زمنية تقدر حبوايل كما ميكن لنا أن نقرأ يف تد

على ثالث مرات مث تقليص البث اىل أربع ساعات على فرتتني مث العودة لست ساعات على فرتتني احدامها يف 

 توقيت غري مدروس), اضافة لألوضاع املزرية اليت يعمل فيها الطاقم.
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عدم اهتمام املسؤولني القائمني على مؤسسة اإلذاعة الوطنية انداك +ده اإلذاعة  ادا ما ا&ا مؤشرات واضحة غلى 

 قورنت بغريها من اإلذاعات.

:و يف هده املرة مل ميس التعديل توقيت البث و ال مدته بل بقى على 1992أبريل  11التعديل الرابع: يف -

 حاله:

 صباحا 6:00صباحا اىل  3:00من الساعة    

  زواال 13:00صباحا اىل  10:00لساعة و من ا

غري أن املستحدث هو ادراج برامج إذاعية اضافة للتالوات القرآنية و لعله أول انفراج يف عمل اإلذاعة االعالمي 

 االسالمي و ان كان على نطاق ضيق حيث ستعمل غلى تقدمي برامج تفيد . 

 . -نفس املصدر–بطاقة تعريفية  بإذاعة القرآن الكرمي -4

املستمع و تتحلى بالصيغة الدينية فجل الربامج املقرتحة تتدرج يف اطار تفسري القرآن و األحاديث النبوية و     

شخصيات اسالمية " و "القرآن املفسر" «السرية وتراجم األعالم الدينية  االسالمية, و مثال عن ذلك برنامج 

مسجلة يف الفرتة األوىل من االرسال, مبا يف ذاك ,"احلديث الديين", حديث الصباح" و هي برامج كانت تبث 

صوت املذيع فقد كان أيضا مسجل, كما جند من الربامج اليت تبث يف الفرتة الثانية من االرسال برنامج "الشمائل 

 احملمدية" ,"األسوة احلسنة",و "حديث الضحى .

ية من اجل التثقيف االسالمي ، فان منها وان كانت هذه الربامج يف معظمها تعتمد السرد لوقائع او احداث تارخي

 ما كان يسلط الضوء على بعض املشاهد االجتماعية ويتعرض هلا بالنقد وهذا من خالل احلديث الديين .

هذا التعديل الذي محل اجلديد يف مضمون الرسالة اليت تؤديها اذاعة القران الكرمي ما كان يتجسد اال بعد تصريح 

الدولة حيث قال انه ال يريد اذاعة جنائزية خاصة وان الفرتة شهدت تصعيدا يف عدد الجد اهم املسؤولني يف 

 االغتياالت يف سلكي االمن واالعالم.

 4وهو عبارة عن العودة اىل زمن البث وتوقيته ، ليتقلص ويصبح 1993ديسمرب  05التعديل اخلامس :يف 

 صباحا  9:00صباحا اىل  5:00ساعات مرة اخرى .من الساعة 

 كن اول مرة يكون لفرتة واحدة .ل
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حيث مل يتغري احلجم الساعي للبث ولكن شهد العودة للفرتات 1994ديسمرب  1التعديل السادس: يف -

 . 3املنفصلة

 .صباحا 6:00صباحا اىل 5:00الساعة الفرتة االوىل :من 

 زواال  13:00صباحا اىل 10:00الفرتة الثانية:من 

لعشوائية يف العمل اكثر وتتضح جلية يف الفرتة االوىل من اخلامسة صباحا اىل يف هذا التجديد حتديدا تتكرس ا

 السادسة فرتة ادارية لساعة واحدة وتبث مسجلة للعامل االمين .

 بعد هذا التعديل استقر الوضع اىل ان جاء .

بحت اذاعة القران بعد انتعاش احلالة االمنية للبالد وعودة االستقرار اص2000جويلية  01التعديل السابع:يف -

 الكرمي تبث على فرتة واحدة لكن دون اضافة فيما خيص الوقت .

صباحا وهنا مل يعد الطاقم حباجة لتسجيل فرتة بل بامكاjم احلضور والبث  09:00صباحا اىل  05:00من -

 مباشرة من استوديو االذاعة 

ذ التعديل اخلامس يف ديسمرب وعودة لست ساعات من البث من 2004اكتوبر  15التعديل الثامن :يف -

 ساعات 4سنة من البث الساعي قدره  12اي بعدما يقارب 1992

عادت اذاعة القران الكرمي لتبث على فرتة اوسع من ذي قبل واجلديد هو بث لست ساعات متواصلة وعلى فرتة 

 واحدة .

 صباحا .11:00صباحا اىل 05:00من 

مرة تعرف اذاعة القران الكرميزيادة يف حجما ساعي للبث بعدما  والول 2008فيفري  10التعديل التاسع :يف -

ساعات لكن  08ساعات مبوجب هذا التعديل اضيفت ساعتني للفرتة ليصبح البث على مدار  6كان اعاله 

 على فرتتني منفصلتني :

 صباحا .11:00صباحا اىل الساعة 05:00من الساعة -

                                                                 
3
 2006جوان  -.4مقابلة اجرyا الطالبة ملياء بقجي مع السيد امني ايت جودي مدير سابق الذاعة القران الكرمي يف اطار حتقيق صحفي ،بتاريخ   
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 صباحا . 02:00ليال اىل 00:00من الساعة -

 : 2008جويلية 5تعديل العاشر :يفال

وتستفيد مرة اخرى اذاعة القران الكرمي من توسيع يف حجم البث باضافة ساعتني للفرتة النهارية ليصري عمر البث 

 ساعات لكن على فرتتني Qارية وليلية . 10املباشر 

 زواال .13:00صباحا اىل 05:00الفرتة النهارية من الساعة -

 صباحا .02:00ليال اىل 00:00الساعة الفرتة الليلية :من 

 بطاقة تعريفية لإلذاعة القران الكرمي .ارشيف االذاعة الوطنية للقران الكرميعرض املقابالت :-7

 احملور االول :دور االذاعة الوطنية يف ترسيخ القيم لدى اجلمهور اجلزائري .-

 ما هو دور االذاعة الوطنية للقرآن الكرمي يف ترسيخ القيم ؟ -1

تلعب دورا مهما وذلك من خالل ما نقدمه من برامج دينية حناول من خالهلا ترسيخ وغرس القيم باختالف -

املضامني االجتماعية والثقافية وحىت السياسية اليت ختدم املصلحة العامة وتساهم يف استقرار اkتمع ، كما اQا 

فاعلية اليت تعطي للمجتمع حركية ، فاإلذاعة الوطنية لديها دور كبري يف احياء النشاطات واملسابقات الدينية الت

 للقران الكرمي غايتها تبليغ رسالة سليمة من عمق الكتاب والسنة لتأسيس جمتمع سليم .

يف راي كإعالمي بامليدان ارى ان االذاعة الوطنية للقران الكرمي مدرسة او مسجد ، فهذا املثال يدعوين الن اشري -

هو التنشئة االجتماعية و تساهم بشكل كبري يف ترقية قيم اkتمع و تنمية السلوك  اىل امر مهم ان دورها

 اجلماهريي ببساطة .

 ماهي اهم الربامج اليت يتفاعل معها اجلمهور ؟-2

اين سأذكر اهم الربامج الناجحة ان صح التعبري و اليت حققت تفاعل كبري مثل برنامج     " لنغري ما بأنفسنا " -

بة كبرية من اجلمهور وساهم يف حل نزاعات باسم قيمة التسامح ، كذلك برنامج  "لكم امليكروفون تلقى استجا

"هنا جيد اجلمهور حرية يف التعبري فاهم الربامج اجتماعية تنطلق من الواقع امللموس ، وكذلك برنامج  "املستهلك" 

االستهالك اوكمية االستهالك مع مراعاة  الذي يعترب اقتصادي ويساهم يف اعطاء نصائح للمجتمع سواء يف كيفية

القواعد النظامية ، هنا نستطيع ان نقول ان هذه الربامج التفاعلية من خالل مضامينها الدينية تساهم يف خدمة 

 السلوك احلضاري للفرد اجلزائري .
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ع و Cم كل شرائح عندما نقول برامج تفاعلية فهي من ا/تمع واليه كيف ذلك؟ ان الربامج اليت تبث من الواق-

ا/تمع مما يستدعي ان جنسد مفهوم االعالم الديين كمفهوم شامل يعاجل كل ما حيدث يف ا/تمع من االسرة اىل 

الشارع ، ومن عصر مضى اىل يومنا هذا فهو يتسم باألنية و دائما يسعى اىل التغيري اىل االحسن و النظرة 

 االجيابية يف ا/تمع لتكريس االستقرار . 

 المحور الثاني :االعالم الديني الجزائري و تحديات العولمة .

 كيف يواجه االعالم الديين اجلزائري حتديات العوملة ؟-1

 ان االعالم الديين اجلزائري بنظري جتاوز الكثري من احلواجز و التحديات قبل العوملة   -

لتكوين متخصصني اعالميني يف ا/ال الديين لكن فيما خيص حتديات العوملة ال بد من دراسة اسرتاتيجية حمكمة 

و تقنيني اؤكد على التقنية ألsا تعترب قوة االعالم املغاير الذي استخدمها ليغذي العقول بصورة منطية جذابة ، 

لذلك البد من العمل إلنشاء اعالم ديين يقوده املؤهلني ألنه يعترب اساس الثقافة واحلضارة فالدين هو معيار ثقيل 

  ميكن ان sمله  بالعكس علينا ان نكرس اعالم ديين مبستوى عاملي . ، وال

ان حتديات العوملة بصراحة ارجعت االعالم الديين يف خطر فال بد من التحدي وذلك ليس بالسهل بل بالعمل -

مية الدينية على انشاء اعالم ديين موازي لالعالم املغاير، والبد من ان منلك اكثر من االمكانيات البشرية و العل

 ملواجهة خطر العوملة ان صح التعبري . 

 ما هي اليات تطور االعالم الديين ؟-2

من اهم اليات تطور االعالم الديين انشاء املؤسسات التكوينية باطارات متخصصة ومؤهلة ، تعلم كيفية -

تأسيس جامعات تدرس �ا قواعد استخدام التكنولوجيا و االليات التقنية احلديثة مع استعمال نظم املعلومات ، 

 االعالم الديين ومقاصده .

انا يف نظري كإعالمية من اهم اليات تطور االعالم الديين باجلزائر انشاء قنوات واذاعات دينية متخصصة وذلك -

لفتح ا/ال اكثر للجمهور و االعالم يف نشر قيم الدين و نستفيد اكثر من الربامج و احلصص والدروس ، لذلك 

 علينا ان ننتج اكثر لنؤثر اكثر .ف

 احملور الثالث :مستقبل االعالم الديين 

 كيف نصل اىل اعالم ديين  فاعل ؟-1



 االطار التطبیقي
 

45 

 

نصل اىل اعالم فاعل بفضل التكوين و التخصص يف انتاج مضامني اعالمية وبرامج تتعلق با%تمع و تؤثر فيه -

و احتاد وجهات النظر و االبتعاد عن االختالف و بطريقة مباشرة ، واهم ما جيعل هذا االعالم الديين فاعل ه

 تضارب الراي .

لكي نصل اىل اعالم ديين فاعل البد من االهتمام باملضامني الدينية و ليس هذا فقط بل من ناحية االنتاج  -

او كذلك فإنتاجها بطريقة راقية جيعلها تستهلك من طرف املتلقي ، وتساهم بالتأثري عليه و حىت يف تغيري رايه 

عاداته السلبية و تغرس بداخله روح ذات قيم وال ننسى امر مهم الشخصية اليت تقدم املضمون فعليها ان تكون 

 متميزة يف تقدمي الرسالة الدينية لتحقق غاية التأثري,

 ماهي اهم االقرتاحات حول اعالم ديين راقي ومتطور ؟-2

ل امام القنوات املتخصصة اليت تستثمر يف هذا ا%ال مع ان اهم اقرتاحايت حول اعالم ديين متطور هو فتح ا%ا-

توفري متخصصني من اجلزائر ومفكرين و اهل علم و دعمه  بإمكانيات تقنية راقية وجد متطورة للنهوض oذا 

االعالم يف صورة حضارية اكثر مما هي عليه ، وال بد من جهود متظافرة من اهل التخصص والدولة لبناء اعالم 

 ي .ديين راق

 التحليل :

فيما خيص احملور االول قد كانت االجابات تصب يف اجتاه واحد وهو ان الدور يرتكز يف مضمون الرسالة اليت -

تقدمها االذاعة الوطنية من خالل الربامج املبثة و يقصد بذلك ان صياغة املضمون السليم هو اهلدف غايته 

ا%تمع وعليه فالبد للرسالة ان تقرا احمليط وتدرسه دراسة حمكمة االقناع والقبول من طرف املتلقي هلو فرد من 

 لرتسيخ قيمة او فكرة معينة .

اما فيما خيص احملور الثاين بعنوان االعالم الديين اجلزائري وحتديات العوملة فان حتليلنا لإلجابات جاء مبا يلي : -

ت كل ا%االت ليس االعالم الديين فقط ولكن ان العوملة خطر وهذه حقيقة أضحى العامل يعيشها بأكمله ومشل

 باعتبار ان االعالم الديين متميز ال بد من انشاء اعالم مبستوى عاملي لتحقيق التحدي .

و اليات التطور تكمن يف توسيع الدائرة االعالمية وفتح القنوات املتخصصة وذلك ملواجهة العوملة وال يصوغ هذا -

ال اي الديين و ال يتحقق ذلك اال بتأسيس التكوين يف جمال االعالم الديين سوى مؤهلني و متخصصني يف ا%

 باجلزائر .

ومن خالل احملور الثالث بعنوان مستقبل االعالم الديين باجلزائر وحتليل االجابات لصياغة هذا املستقبل علينا -

ا ا%ال منفتح اخلاص و تصنيف اهل قراءته اوال و دراسته ثانيا اما ثالثا فعلى الدولة ان تستثمر اطارات يف هذ
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العلم و املفكرين الكبار املتخصصني يف الدين و الرسالة الدينية من اجلزائر مع توفري هلم كل التقنيات احلديثة 

 الراقية ملواجهة االعالم املغاير و انشاء مضمون اعالمي ديين ناجح . 

 االسنتاج:

املبحوثني ، نستنتج ان االذاعة الوطنية للقران الكرمي تلعب دورا  من خالل عرضنا للمقابالت و حتليلنا إلجابات-

مهما يف ترسيخ القيم لدى اجلمهور اجلزائري وذلك من خالل براجمها املقدمة عرب االثري ، كما اEا تساهم يف تغيري 

 الدينية املبثة . سلوكيات سلبية عديدة كما ذكر من طرف املبحوثني وذلك لتفاعل اجلمهور مع الربامج و املضامني

وعليه فإننا نستنتج كذلك ان االعالم الديين باجلزائر حقق الكثري وال بد من العمل إلنشاء و تأسيس اعالم ديين -

مبستوى عاملي متطور و ال يتحقق ذلك اال يف وجود اهل العلم واملتخصصني يف اdال مع فتح باب للخاص 

وسيتحقق ذلك مع تظافر اجلهود وتوفري االمكانيات للنهوض jذا  لبلوغ هدف هذه الرسالة االعالمية الدينية

 االعالم .

وهذا ما جيعلنا نتحقق من الفرضيات ان االعالم الديين هو اعالم شامل و ان االذاعة الوطنية للقران الكرمي -

dتمع اجلزائري تلعب دورا مهما يف ترسيخ القيم و تغيري السلوكات السلبية مع بعث قيم جديدة تتناسق مع ا

 االسالمي.
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 بطاقة فنية للحصة المصورة 

 اسم احلصة:لنتحاور .

 موضوع احلصة: االعالم الديين باجلزائر .

 جمال احلصة: ديين .

 د 30مدة احلصة :

 16:00توقيت احلصة: على الساعة 

مهم ومتعلق بالثقافة والدين اجلمهور املستهدف: مجيع فئات اHتمع و نستهدف اجلمهور العام فهذا موضوع 

 اللذان يعتربان اساس اHتمع .

اهلدف من احلصة :ايصال افكار مهمة جدا امهها ان االعالم الديين جمال واسع وشامل واهلدف من معاجلة هذا 

 املوضوع هو االملام بزواياه و التقرب من روحه و غايتنا هي فتح افاق االعالم الديين باجلزائر .

: استاذ التعليم الثانوي وعضو يف جملس سبل اخلريات مبديرية الشؤون الدينية ، استاذ باجلامعة  ضيوف احلصة

 وعضو مبجلس سبل اخلريات مبديرية الشؤون الدينية  وامام .

ديكور احلصة :ديكور عادي و هادئ له عالقة مبوضوع احلصة ذو الوان متميزة ترمي اىل التفاؤل و النظرة 

م الديين باجلزائر فهي زاهية كاألزرق و االبيض اليت توحي اىل التحدي و االمل هلا عالقة باملوضوع املستقبليةلإلعال

 ، ميكروفون ، يعين بساطة الديكوربطبيعة احلال ، كرسي للضيف االول مث الثاين 

 مراحل انتاج العمل المصور :-

 مرحلة ما قبل االنتاج :-

 از دور االعالم الديين يف ترسيخ القيم االجتماعية .حتديد فكرة احلصة : اليت تتمثل يف ابر -

 مجع املعلومات عن كل ما يهم املوضوع واملتعلق بزوايا االعالم الديين ، وكان ذلك من خمتلف املؤسسات الدينية -

 توفري االمكانيات الالزمة لنجاح احلصة واجناز العمل املصور .-

 حتديد مكان وزمان التصوير املناسبني .-

 ديد املواعيد مع الضيوف بعد اختيارهم مع ما يناسب املوضوع حت-

 هذه املرحلة هي كتابة السيناريو و احلوار جتسيد الفكرة .-

 اجناز االسئلة مبحاورها : -

 فتمحورت احلصة يف احملور االول :عن مفهوم االعالم الديين كمفهوم جديد .
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 ما مفهوم االعالم الديين كمفهوم جديد ؟-

 احملور الثاين : حول االليات املستعملة يف ترقية االعالم الديين .اما -

 ماهي االسس واالليات اليت يستعملها االعالم الديين يف ترقية القيم لدى ا=تمع ؟-

 اما احملور الثالث : مستقبل االعالم الديين باجلزائر -

 زائر ؟ما هي اهم االقرتاحات اليت تساهم يف تطوير االعالم الديين باجل-

 مرحلة االنتاج :-

 وتعد مرحلة التصوير و اختيار اللقطات و تثبيت زوايا الكامريا ، هذه املرحلة ذات امهية النتاج العمل املصور .-

 هذه املرحلة تعد مرحلة تنفيذ السيناريو و تطبيق الفكرة .

 مرحلة ما بعد االنتاج :-

 و صوال اىل مرحلة املونتاج .يف هذه املرحلة مت االملام باللقطات و جتميعها -
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 جدول تقطيع للعمل املصور:

 اللقطة
 شریط الصوت شریط الصورة

رقم 
 اللقطة

مدة 
 اللقطة

مضمون 
 اللقطة

سلم 
 اللقطات

زوایا 
التصو

 یر

حركات 
 الكامیرا

الموسیق الحوار
 ى

الضو
ضاء 
والضج

 یج

01 

 

یك رجنی ث27
 البدایة

  ___  __ عامة

- 

موسیقى 
 ھادئة 

 

- 

االستودیو  ث16 02
 المقدمة 

  ثابتة --- عامة

اھال بكم 
مشاھدینا 

الى برنامج 
 لنتحاور....

 

 

 

___ 

 

 

 

---- 

االستودیو  ث10 03
والمقدمة 

 االول

  ثابتة مباشرة عامة

الترحیب 
:نرحب 

بالسید محمد 
االمین 
 -بحطیطة

//  

- 

االستودیو  ث10 04
ومقدمة 

البرنامج مع 
الضیف 

 االول

في رایك  ثابتة مباشرة قریبة
مفھوم 
االعالم 
 الدیني ؟

 

 

____  

 

- 

االستودیو  ث10 05
والمقدمة مع 

 الضیف

االعالم  ثابتة مباشرة قریبة 
الدیني ھو 

..... 

____  

- 
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االستودیو  ث20 06
والمقدمة 
والضیف 

 االول

  ثابتة مباشرة قریبة 

یبنى على 
القواعد 
الدینیة 

 والمرجعیة
من صاحب 

 الكلمة

____  

- 

االستودیو  ث13 07
المقدمة 
والضیف 

 االول

 

 عامة

 

 مباشرة

 

 ثابتة

 

السؤال 
الثاني :في 
رایك كیف 

تساھم 
المؤسسات 
في ترسیخ 

 القیم؟

 

 

 

 

_____ 

 

___ 

االستودیو  ث20 08
الضیف 
االول 

 والمقدمة 

اجابة  ثابتة مباشرة عامة
الضیف 

:بایةقرانیة 
:"وال تقفوا 

لیس لكم بما 
 بھ علم "

//  

- 

االستودیو  ث23 09
والمقدمة 
والضیف 

 االول

  ثابتة مباشرة عامة

متابعة 
االجابة مع 

تدخل 
حواري من 
المقدمة :اي 
انھ ینمي 
السلوك 

الحضاري 
.... 

 

 

 

_____ 

 

 

 

___ 
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المقدمة  ث18 10
والضیف 

 االول

  ثابتة مباشرة عامة

حوار بین 
المقدمة 
والضیف 

:ھذه االمور 
البسیطة 
 ترقي القیم

 

 

 

____ 

 

 

 

____
_ 

االستودیو  د1 11
والضیف 

 االول

 

 عامة

 

 مباشرة

 

 ثابتة

 

متابعة 
تحاور مع 
االثنین 
:وسائل 

االعالم لھا 
 تاثیر كبیر

//  

- 

الستودیو ا ث25 12
والضیف 
االول مع 

 المقدمة

متابعة  ثابتة مباشرة قریبة
الحوار 

:امثلة .[ھذا 
ھو الخطاب 

 الدینیي]

//  

- 

االستودیو  ث45 13
والضیف 

 االول

متابعة  ثابتة مباشرة عامة
:تحاور 

التحدث عن 
البرامج 
الدینیة 

ودورھا في 
اداء الرسالة 
[نقدم ھذه 
الرامج 

ونخصصلھا 
[.... 

- 

//  

- 



 االطار التطبیقي
 

52 

 

االستودیو  ث45 14
المقدمة 
والضیف 

 االول

متابعة  ثابتة مباشرة قریبة
:صورة 

االسالم منذ 
سبتمبر[11

امنا یدخل 
ویخرج امنا 
واالعالم 
ھو الذي 
یوصل 
رسالة 

االسالم ھذا 
 ھو االعالم]

 

//  

- 

االستودیو  ث18 15
والمقدمة 
والضیف 

 االول

وفي ظل  ثابتة مباشرة قریبة
ھذا الكالم 
نمر الى 
..البورتري

.... 

_____  

___ 

قسم االخبار  ث10 16
لالذاعة 
الوطنیة 
للقران 
 الكریم

  بانورامیة مباشرة قریبة

تعلیق [منذ 
تاسیسھا 

مقدمة -....]
 للبورتري

//  

- 

مقدمة  ث4 17
برنامج 
 خیري

  ثابتة مباشرة قریبة

تساھم 
االذاعة 

الوطنیة في 
عمل 

الخیرمنذتا
 -سیسھا

موسیقى 
 ھادئة

 

- 

مقابلة مع  ث6 18
سید احمد 

 سلماني

تعمل  ثابتة مباشرة عامة
االذاعة 
الوطنیة 

 

 

 

- 
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للقران 
الكریم 
 لتحقیق

 اھداف ...

_____ 

مقدمة  ث9 19
البرنامج 
 الخیري 

الواحد  ثابتة مباشرة عامة
یكون 

مستحیل 
بالنسبة لیھ 

یلقى 
ملیو 40

للعملیة لكن 
كي یدق 

باب 
االذاعةیتح
ققلھ الحلم 

ویدیر 
 العملیة

  

- 

المقدمة  ث19 20
 والضیف

الترحیب  ثابتة مباشرة قریبة
بالضیف 
[اھال بك 
سیدي ] 

..... 

 

- 

 

- 

المقدمة  ث11 21
والضیف 

 الثاني

طرح  ثابتة مباشرة صدریة
السؤال 

:ماھو رایك 
في االذاعة 
الوطنیة 
للقران 

الكریم في 
ترسیخ 

 ....القیم؟ 

 

- 

 

- 

المقدمة  ث10 22
والضیف 

 الثاني

  ثابتة مباشرة قریبة 

الضیف 
یتحدث 
السالم 

 

 

 

- 
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علیكم 
وشكرا على 

 االستظافة

اجابة  ثابتة مباشرة عامة || ث30 23
الضیف 

[تقدم برامج 
مھمة 

...ھادفة 
[... 

 

 

____ 

 

- 

المقدمة  ث36 24
والضیف 

 الثاني

تابع [الیوم  ثابتة مباشرة صدریة
نقول ان 

الخطر في 
المرجعیة 

.....الدینیة]
. 

 

- 

 

- 

الحمد F  ثابتة مباشرة قریبة  \\ ث26 25
راه عندنا 
شبابنا في 

 ......الجام

//  

- 

حنا ندعو  ثابتة مباشرة قریبة \\ ث28 26
اھل 

التخصص 
في ھذا 
المجال 
........... 

//  

- 

تابع لالسف  ثابتة مباشرة صدریة \\ ث20 27
ھناك من 

ینشطون في 
جانب 
االعالم 
الدیني 
وغیر 

متخصصو
 ن

 

- 

 

- 



 االطار التطبیقي
 

55 

 

كما ھنك  ثابتة صدریة قریبة \\ 14 28
تخصصات 
في الریاضة 

وفي 
السیاسة 
الزم 

التخصص 
في ھذا 

 ....المجال

 

// 

 

- 

المضمون  ثابتة مباشرة قریبة \\ ث8 29
النابع من 
الثقافة 
 .االسالمیة

...... 

 

// 

 

- 

حوار  ثابتة صدریة قریبة \\ ث30 30
لالثنین 
یجب ان 
یكون 
الجانب 
اللغوي 
 بسیط

 

- 

 

- 

االستودیو  ث14 31
فیھ المقدمة 
والضیف 

 الثاني

تقدیم  ثابتة مباشرة عامة
حصص 
یفھمھا 
 المتتبع

//  

- 

یجب ان  ثابتة مباشرة صدریة \\ ث23 32
ناخذ من 

العرف لھو 
.......الواقع

....... 

 

- 

 

- 

یجب ان  ثابتة مباشرة عامة \\ ث12 33
یكون ھناك 

مرصد 
لضبط 

 

// 

 

- 
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 ...اعالمیین

مقدمة  ثابتة مباشرة عامة \\ ث10 34
البرنامج 
[یجب ان 

تكون ھناك 
دورات 
تكوینیة 

[......... 

 

- 

 

- 

الضیف  ثابتة مباشرة صدریة \\ ث20 35
ھناك 

مالعب 
مالعب ال 
یجب ان 
نخصص 
 مجال للدین

 

- 

 

- 

االستودیو  ث33 36
المقدمة 
والضیف 

 الثاني

یجب الیوم  ثابتة مباشرة قریبة 
االكثار من 
ایصال القیم 
 السامیة ...

//  

- 

االستودیو  ث11 37
فیھ مقدمة 
 البرانامج

مشاھدینا  ثابتة مباشرة عامة
وصلنا 

وایاكم الى 
نھایة 
 ..البرنامج..

//  

- 

 

 



 خاتمة

 

ويف االخري ال يسعنا اال ان نقول ان االعالم الديين هو اعالم ذات رسالة موجهة للمجتمع مبختلف فئاته و -

 هو توجيه هذا اجلمهور اىل الطريق السليم . هدفهشرائحه و 

فرد من ا`تمع  أليانه رسالة هلا وزن ثقيل ومكانتها التارخيية ألنه اعالم متعلق بالعقيدة و الثقافة و ال ميكن -

من عمق الكتاب والسنة ، لذلك تعترب مهمة االعالم  ألgاسواء كان متعلم ام امي ان يستغين عن هذه الرسالة 

 أن ميكن والمعا  واإلعالمالديين كبرية وذات مسؤولية ثقيلة جدا ، فالبد ان يقوده اطارات ومتخصصني يف الدين 

الت و هو اعالم شامل يستدعي الدراسة والسهر على جناحه ، وال هذا االعالم متميز عن باقي ا` أنننسى 

 يتحقق ذلك اال يف وجود مضامني اعالمية دينية فعالة و مركزة اىل حد ما فهو يستدعي االهتمام الكبري .

 وعليه ال بد ان تعمل الدولة اجلزائرية بكل ما لديها من قوة يف تأسيس هذا االعالم و توفري امكانياته سواء-

 ديين  يف مستوى عاملي . إعالم تأسيسو  واإليديولوجيةاملادية او البشرية ملواجهة العوملة وخماطرها الفكرية 
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