
ي!-الثدشليرلث

وال!منوع:الوحدةبيناقتقافةم!كهفياف!لؤيون
الطئير:!لتلمؤيونااهمية

و-!طالامؤنرةبطربقةالغرلئن،العالمكلا!تلفزيونيسمحدملم

كبيرةضجةأثارفقدذلكومع،اعشريناا!رنهذامنالاربعينات

والمعنيينالاجتماعيةاءلومواوالتطيموانتربيةبلأعلامالمشضغلينبين

فبل.منالمطبعةاستخدام!هلمانحوعو،برمامةبالنقافة

الاتص!!الفيجديدةكصبانيهولبلةخ!التلؤيوناندلك

البعيد،مصدرها"شالم!حركةأصورةوااكلمةااليهمننقل،بالصماهير

جماءاتفياواؤرادااليهموتصللاسلكمةموجاتعاى،حدوئهالحظة

.!نتدياتوماوبيوتهم!يمي!مطص*ث،صعمرة

راوا!فياعوبركباالو!نطمناجزاءالىيصلاللؤيونوصدأ

الىالانوصلحتىدلكبهدانتشارهويعمالمقرنهذامنالع!سينات

كلفعيهالطبعديه*للموانالعر!يةالبلادمنالعظىالغالئية

.بالسكانالاهلةمناطق!ا

الاتص!!!،ل!يا!جديدةاولمم!لمةاهذءتثىرانطبيعياوكان

،-ريفراتوماأ!ارتمامثل،قىالوبالمنطقةفي،بالجماهير

ولن!يرلم!ةاسمالسب"وفضاياء*"كنئماتمنالبعيدوالشرقالضبفي

يجعا!اماوهو-المعاصروبالانهلاىلهمةالمشالانسانيةبالعلومتمصل

ف!!ىوالضموعاوحدةا"وصوعيث!رهاالتيالق!ا!اميمكانهاتعتل

.ا!اعرةالعربصةالثقافة

ؤكن!-مسصكله،الذيالالراءعفىاك!انارلمفزيوا!يةوترجع

نجدردةاالولىيلة*ـ!هت!وفيبرعناءسالممصلةا،صيزاتبيبمشاهده

ذاتها.

اصورةبااوظ!زيولىطريقء!تقلنبقىالاف"4اكجربةااوفالرهـاقى

حةا!عاوفدرة4خا!هص،ذببكأ!فتحققبالصوتالمقترنةحركةة4ا

.بهاوالانفعالارس!ا)كأاادراكسوو)ةالىبعضهايرجعالاقناععلى

ء:عوبانصدامالمض!اهدد.راح!طا!طىرةوااءلمادبي!اهذهءنويزيد

ءهيىةالىالهلمفيءماءقىيحيلول!اوتل!اونصالةبثكأ!ربينالز!

العميقة.الوجدانةالمثهار!ةمن

-حم!التبموالاج!فماضي!ا)خ!هءجةاظروفاوداكهذاالىيف،ف

ق-صيطرالهجميوالالةة"ووءوونصوءىعادةقىمانهاادالتلقيبعملية

اتقبلامهماةابيشر،ال!ضف!بماو-!دولىالخاصاوالعائ!التب!عع!

والعاطفى.العقلي

نشر:وء!ازاتناجج!ازالتلفزيون

ل!لمل!ماهير4واتصالكوسيلةالتلفزيونظهوراشنتبعوقد

داصحيح.طبيفنهامعتتلاءمفنيةاشكالظهور،الخاصةهميزاتها

لفقافهفافىه!ه!صعصث

ع!!ئث!اا!ماف-!أ يرءحبم

لم!صعلى مس..صحح!

وسا!ك!ؤجم!اممائلةاخرىالتثالاساسع!فامالاث!كمالهذهمع!م

،االا،الراديو)اصوليةاالاداعةاوالمسحاوكالس!بنمااخرىاتهء،ل

اش!لاميماءصمبحتمفنفيئنهعليهافيضاىاستطاعاكلةنريون

التلؤيولية"بايعونلهروءالتيوهيالخاص!مواصفافها!اجدردة

مرامرامااعنوهاولمممعخفلاش.جتااصبحتمثلاالتلفزيوبةفالدراما

طوي!اوالموفوعاخنيارحيثمنسواءالراد*اوالمسخاوالسينما

هذاليهوصلتبرمااستعازتقدكانتوان،اخنكيذا!ريقةاوالعلاخ

الةلمؤيونمازتحفيقعني!قالدراماعني!لوما.قل!االوسائل

..وبروواوغيرهاآلمجصتبمامبراو(الريبورناج)

اخ!نل!.ال!يةالم!د!!المنتعجطزالنالهلمالؤيو!

الاخرأا!خعالوت!(!جهلصئألبعفثءسج!رايمماواخمه

الب!وقاعاتوالم!رحا"ءي!ن!اكا..نمص،،ةىمعنشا!ينلاءمالتي

..ذلكالىوماوالمحافرات

اكعوصالهالمننجةالجهالطجم!!!ن!ديشارالانناجانذلك

ساعا،تقدمانا!ىمضطرةانثلعزليونيةوا!خدطث.والمألىالجهد

جصد!اتضونحمىالممنةلمممدارعويوم3لفيالار-المن!ي!دقى

!امضصةنراهاولذاكا!تمهنا!رر!ور4الال!شفباقاجؤةيشتري

لاالنحوع!اًلاخرىالانصالوسى،!لقئ+جهماببضالاستعانة

الدمالننلؤيونيغيرالانتا!أهذابعضاناكطا،كهباصهذاً..ؤهـمما

التقاهـاحيالنيمنكبيرةالصمةر4عون!*ءالتلؤ!ونفربقعنيذاع

الاعلاميه.اوالتر!ب!او

ء..ينتجهرمماؤمطلشىمر!طايىافزيمنتأ!يرؤ(نواتإك

.الاخرىنجماهم!ياالالصالوس(ئلانناجمناذاء؟4لهيتاحوبما

:ا!!ىالم**ل!هلولطفىمعالتلؤبونردعتكا!

يميعملاوالجماعةالفردعل!طالنضلفزيوىتأبرعننتحدثدمناوما

عدرامهظكانبمهنى..فراعةهئيرءمللاافنلؤيونانيةولناان

اتثيعمل!ةرعيف،ركهالمخملةةواثؤثراتوالانظمةالاخرىالوسائل

والمدرسالنم!عبيوار،راثا!وميوالتراثالدييالةراثفهناك..

والصضالكتبالىبالاضاكةوالعامالغاصىا،جتماعيوالهح!طوالالوة

-كلوالتيالمؤثراتمنوذاكهذاوغيروالمسحوالمميمنماوالزاديو

ايجا7اثراييخققانللتلكليونيم!ن.!ل!اتاليوبا،ا!فردوج!ان

يعاوأماالاخرىالظليروسائلمنوجداذاالاضالنحوعلى-لم!ياو

تأثير.منير-دماتحقيقعلى

اًلانشوبولوجيا:عالماءدئدالثقافةمعية

فلا!،الثقافيوائرهاةلمفزيوناعنالبحتصددفيدكلظوما

\



منب!جهانيمكنوبماللتلفزيونموجزبشكلتعرضنأانبمد-لنا

.هدابحثظا!رفيالنعادهلماهيمةايضاشديديجازةنعرضان-اثر

ا!خاصةالحيا!طربالةاثطفةاقعنيالالروبولو-؟علماءفعند

والمعتفداتالم!يةالسلوكافماكأعلىتمن!نورو!ى،انسأييتجمعيئي

اسنحد(مهامنهالاحرونوبوفعالغليشخمم!والتيعلهااثتمار!

!عادات.الحيوانيةا!مجمطتعتالاسطنيانمجنمعتميزالتيومي..

اجتماعياتراخونتقلالتاريخمنتسم!دوافجاهاتهاوا!طرهاالجماعه

وانالتض!هلنقلالرديسيالطملهيواللغه.المتعافبها،جيظالي

اللغة.كيراخرىبوسآنللكتسمبوالاتجا!تالسلوكانماظبعضكافت

ايدوية،اوالحرووالحديثانماطتش!لفالثقا!ةالأساسهذاوعلي

المجتمع،فيالمفروضمةالاساسيةوا!ار!،والطفوس،والمبارفيت

ارثباتمنفدوكلهلهذايتواكرانبدولا.اورينيةوالمفنفدالظ

.والاستمرار

العم:بم!هاالع!أت

وال!صاةالوجودالىعامةنظرة!هيالعامبممناهاالث!فةاما

هذايتجسدوكد،جميماهؤلاءمنموففكذلكوهي،والانسان

واتشريعيهمبادىءاومؤيمذهباوهنيقعبيراومحميدةكيالموفف

عملي.اخلافيم!سلكمي

للمجتمع،العلويالبناءهيائتتماملانعامالمعنىبهدأوالثظ!ة

العامةوالعيموالتشريعوالأدبوالفنوالفلسفةالدينمنيتالفالذي

المجتمع.فاالسائد"

للتربيةالدوئيةالمنطمةبمقرالخبراءمنمجموعةاجتمعوعن!ما

يونيه3الىمايو92منالفترةكلاليونسكوبمالروالملوموالثقادة

الراصالةعنثواسةلاجراءاللارمةاكوصياتلوصع9691سنة

تعريصعلىاتفقوا-افيضيةسنةالمئةخلالعربيةوالفنونوالاداب

والمميةالفكريةوالنشاطاتالحقائقمجىةأبانهاالعربيةالثفافظ

العربية،الحضارةالىالمنتميةالشعوبمنالمعاعرةلئمجموعةرالعلمية

هذهيهاتعيرالتيالوسائلاستخداماليالثقاالةهذهتتمثلكما

العالمسائروالىابظئهاالىرس!لنهاوتبليغفاكالهاعن!لهجضعه

."بلال!افيوادائهاالعالمرلالةوللقي

عرفبانهةالثقمعنىصين!الدكنورالاسهاذاوضحوقد

يوليو-المجلةمجلةمنالسابعبالعددنشرهلهممال!يالمئقفالرجل

لهاوتهيمابهاولانرواحبهاالمعرفةذاقالذيهو))باله،05791سنة

فيالغربةيحسلاانسمانا،الكلمةهذهمعانيباوسعانممعانافاصبح

حينالقلقيجدولا،بيئاتهممنبيئةاوالناساوطانمنوعناي

."الحديثقروبمنفربايفييتعدثونافى"سيس!مع

للثقافة:الوفال!فيالدور

لكلمةالشا"لالواسعتريفصالانووبولوجياعلملىوضعوعنثعا

وظيفةدي9رالتوماكانتالمعهومبهذاالثقافةانالىاتج!واكقافة

السلورلانماطدراستهمفانولذلك..الانسانيةالمجتمعنحياةفى

جميعاوتطورهاالفكريةوالألجأهاتوالعاداتالانسمانيةالتجمعاتفى

التطورمسارتحديدفيعليهايعتمدونالمحياتؤشراتبينمنهي

انماطانلهمثبتانمبعدالانسانيللمجتمعوالافضاديالاجتماعي

مهنحولهاقاموماالمختلفةوالعاطفيةالدريةوا+دجاهاتالسلوك

انشطتهوثثبيتالمجتمعمسارفيمحددالوراتلصبكانتانماانثمة

بلالثروبولوجياالنطريةهذهسميتوقد..و*فتصادية!لاجتماعية

؟!ظتذن.

لمحعاصر،.بهمناهاال!ثقافةالىالئظرفياايضاا.لضانهووهذا

الاوضاععنتعبيرانهامنبالرغمالثقافةانعلىالراييس!قركاد!د

آلياانعكاسااوتعبيراليستانهاالاالسلاهةوالاقتصاديةالاجه!ملكية

الثقافةتشكيلفم!يدخلاذ،المرآةفيالشيءصورةكانعكاسمباثرا

انهاالاالواقع!نعبيرهيفالثقافة،والخلقالشخصية*رادةعمل

ه

لتغييرهـ.!عالةوهـليلة!ضا

بندوةصالخطا!هآفي"لتكريرفيافعنىهذأوضحوفة

والئطفةللنربيةاءدوتيهانمنكمةعفدتهالدي(9النئ!ثيهالس!يا!

وحدد6791سنةديىمبر2؟-18وونأفيضرةكيموطكونيا!ع!وم

الىيهد!ألذياواعياالننت!لأكأم!علملمبال!ا!ن!كاكيثلسمياسكأ

والطبيعي!ةأبهـيةالمص!درواستغلالأضتطكمةا،حتبجاتواجهة

اكثرثيالم!ريراكدكما."سمكنتأووىافىأ!معكيلناحه

والأجتماسالا!تصاديبطلت!ر!4انم!افمصياسةرب!ضرورةموضعق

التلؤيونيقثمهاالتيمجيةالبرتالمنفك!تافى!رىأذةو!ن

بماتتضممهالعربيةم!تمعالناثيالحياهـبهمةمحريثهنعكساللاجدنا

الوانمنتفممهماجانبائ،والمباربتوالحركطالسيكال!!ن

بمفهومهاا!نئماتقىيجعلالديالأمر..والل!د!الحشنعبير

هذاولعل.البحثهدأأطرعنبعيدهعيرافئمرلافتروبوأوجي

سيوردهاالتيتاث!رطبعصالمىالداكعهويكون!نايصال!هوم

بينمتوازنهوغيفيةعربيةت!،لةحلقثيالتلمزيونلدورالنعرضند

.والتنوعلوحدة

أل!كلأكةكيفكفمه2وأنشون!ص؟اف!ع!!رمامى

موضع،انثقافةمبم!يوأنننوعآلوحلىةموضوع!نرلفد

ضرماأهممنونعل.العالمي!لمسهوىع!انككرينمنقيرهتممام

بألنسبةالوحدة"عئوانفحتاليوتست.كنبهما،افكارمنيي

التقافة.لعريفنحوملاحظشكمابهلي"لاكليم

...الهامةاثنعا!منمج!وعةائفصلهذأمياتبتوكد

ولاالاتحادشديديكونالاينبغيماشعبنغهـافةتزث!رفلكي"

الثفاهة.فيالنمواعراديعوقالناليقي!نككلا.الأل!م!طمتديد

شعوريةلاوحدةتكونانيجب؟لمجالىهطكيالمعصودة،والوحدة

معينةامةهيمواطن؟نهالالسانينن!رالاالمهم!من.كبيرحدنى

الولاءوهذا.محليولاءوئهبلادهمنمعينجزءكيموالشبل،سعسب

.للاسرةالولاءمنننسا

ينبغيمذالقةكلانهي-ار!ثثامةمجالفي-انطل!ةالميممةوان

ثقافاتمعتنسجمانايضاينبغيالتيالمميزةفطكتيل!تبونن

وتثريها.المحاورةلمناطق

المحليةالثقافاتمنمحمودغيرعددمحصلةالفوميةالثقافهوان

)،.اصعرمحليةثقافاتمنمكونةانهالوجدنغسهاهيحللتلوالتي

مثالا،مطيناانالعربيةوالحضارةالاسلاميةالحصارةتاريحولعل

المحليةالثقافاترواهدمنال!مالثقااليالتياراستظدةعلى!موذجيا

هعا.يثريهماانسجامفيععهوتلتئمتغذيهالننيوالمتعلأدةا!ممنوعة

نايمكنالديالدورهي،البحتهذاموضوعانقضيةولكن

المتوازنة.العربيةالثقافةاثراءفيالتلفزيونبهبفوم

لفبرامع:الث!افياننأنيرمدى

التلؤيونيةبالخدمةالمتصلةالنةتيرلعناصرقبلمنتعرضناوأقد

الخعمة.لهذهالثقافيللتائيرنتعرضانالانوعلنا.لعامة

علينامواج!ماالهامةا!تسلالاتمنعددايثيربذاتهالموفوموهذا

الموفرم.اعما!فيالدخولفبل

الثقافية!موادهعلىمامرالمتلفزيونالث!فياثكللرفهق

الثقافية؟الموادهذهمدلولهووما

!بالضرورةنصومحاالثقاال!ةالموادلهذهوطا

أللتلغروونالثنافييلأثرهذاطبيعةهيوما

-9لتلو!قمصاهب!حاننفولالثسملألاتهلىهعليوملأجابلأ

برامعها!اعان!بعفىهلىظلق-العظىغالبيتهاولاعهاوليسمت

متعرفيالتيالبرامجمجموعةبهاوتعني"الثقالهـيةالبرامج"عبارة

وا!رالساتالادبيوالنقدصالادبالمتصلةللانشطةمبنهـثربشكل

الانسانعةساتوالدولوالعلوموالمم!رحالتشكيليةوالفنونالديفية



ثقافينإوبرامحاخباريةبرامعالىالبرامحوتقسيم.ذلكالىوما

للمرأةواخرىللاطفالىوبرامحتعليميةوبرامعفنيةاوترفيهيةوبرامح

انماالبرنامجيةالوحداتمنالسلسلةهذهاخرالىلللاحينوثالثة

تيسيرالاولىالدرجةفيبهومقصودبحتا!طلاحيتقسميمهو

بهالمقصودوايسللانتاجالحرفيبالمستوىوالارتفاعالادارةعمليات

أثو.منف!هتخلفهوماجمهورهانوعيةوتحديدالبرامعطبيعةتعريف

اخدماتا!"الثق!يةالبرامح"اصطلاحذلكعلىدليلاولناخذ

والموسيقىالدراماعنتماما!منفصلةفيإ.بهتاخذالتيالتلفزيونية

الكبادتعليموبرامحاقعليميةوالبرامجالجاريةالاحداثوبرامحال!ادة

المختلفة.ونوعياتهاباشكالها

بارتبططممترفةغيرالخدماتهذهمصنانبداهةيمكنولا

هـنوهيللفردالثقافيبالتكوينوالتعإيمالجادةوالموسيقىالدراما

الاساسية.مكوناقه

الىالتلمزيونيةالغدماتمنباحميرادىالذيهوالضلظوهذا

اصطلاحاتواستخداما!قا"افىثقافيةالبرامح"عبارةاستخدامعدم

اطارهافيق!خلكانتالتيالبرامعمجموعةالىللاشهارةاخرى

الاصطلاحي.

يفاثرلهايكونانيمكنالتلفؤيونبرامحكلانوالواقع

العائلةاوللاطفالبرامحكانتسواءوالمجموعللفردالثقافيالتكوين

كانتاوعربيةاواجنبيةمسملسلةحلقاتاوسيإمائيلابرامعكانتاو

واتمثيلياتكانتوسواء،الجاريةبلاحداثمتصلةبرامحاواخبارا

خليقةا!برامحاهذهمثلانبل.التسليةمجردتنشرترفيهيةبرامع

مباشر-غيربظريقسوالمجموعالفردفيالثقافياثرهاتتهـكبان

اتصا!المتصلةالجادةوالنمواتوال!راساتالبرامحتفعلهممابح!ر

الملم.اوالفناوبالادبمباشرا

وامبالثرااثرايكونقدالبرامعهذهتتركهالذياثقافياوالاملر

المد؟علىيظهراو،عاجلايكونثدانه؟خربمعنىاومباشرغير

المستقبل.منوعيودونالطودل

جديد،اتحاهخلقاو،معلوماتاضافةبرمجرد*ثريتصلوقد

محددنظروجهةخلقعلىالمعاونةاو..قديماتجاهاضعافاو

قيمإخلقفييكونوقد،اخرىنظروجهةمنمتحولةاو..جديثهإ

وقا..عنهاالتحولاوقديمةقيمةمن*ضعافاوتدعيمهااوجديدة

،.جديدسلوكالىعنهالعدولاوقائمسلوكؤإعديلفي*ثريتمثل

التاثير.بالجاهاتيعرفماهوكلهوهذا

؟ا..الوظبفؤاوءأثيرنظريةالمجالهذافىننسىالاوينبغى

البعكليسميهاكمااو"الاعتبار2!يالاخرىاظروفا"ياخذالذي

.)الاصرىبالظواهر!هتمالليالثاثيو"نظبرية

هإو،)مرحلتينعلىالمع!وماتسريان)"نظريةننسىالاينبىإكما

الجماهيرءالاؤصالوسائلمنهكبراو-التلفزيونتاثيرانك!بمتإالتي

بعضهـاًوهوإلاءاناًذ..مباشرةعنهيتلقونالذين9قطيشمللاس

هـبهتاثروااوتلقوهمانقليتولون..الاخرينعلىإتاثيرلهإمإن

رحلىخلالىومن..يشاهدوهلمالذفيالاخرينالىالتإلم!فزيونبرامح

تضعفااوتقوىقداخرىموإثراتتداخليتمهذهالثنائيةالتاثير

التلدزيويإة.الرسالةاحدثتهالذيالاولالاثرتعكسحتى

بصإوهالخاصىالتساولعلىالاجابةفىنشيرانينبغىإواخيرا

براهـمنكثيرااًنسثقافيةفيراوثقافيةكانتسواء-البرامح

التلفزيونيفالبرامج..المعروفبالمعبىنصوصلهاليسالتلفزيون

قسمين.ايى،قبلمنكاملااعداداالمعدالنصحيثمنقنقسم

ا!ص،والرامج.والاخباركاكمفلياتكاملةنصوصىذاتبرامح

كاكللتإهاوكاملةغيرنصوصىذاتاخرىوبرامح،سينمائياتصويرا

اشإهواكبرامع)ارتكافينقاطاومكموبةعامة"وجيهاتاممرداي)

وغيرها.والمنوعاتوالمجلاتا!واروا

تصويرنصوص"هيالتلفزيوبةالنصوصرانهذاالىيضاف

عديمآقرالهاعندالنصوصىهذهيجعلالذيالامر..اكحصفيالمكتوبة

يقرارإلالئيالتلفزيونيللمجزإجبالنسبةالاادبيةكنصوصالحإوى

النص.كلماتجانبالىللصورةتخيلهيضعوهو

الثقاءا+يرعنبحثنافيانناالىكلههذامنننتهيانولعلنا

نصعالاويعبالثقافيةبالبرام!يسمىماعندنقفالايجبلل!لفزيون

!م!رعننبحثوانما..البرامعهذهلنصوصالاهتماممنكثعروا

للنالربهتدهرالذيا!نهائيشكلهافيبرامحمنالتلفزيونيقمعهماكل

ممالخف!الجانبوهو..النصوصفيالادبر!الحانبالىنظردون

البرام!.

اثحك!افببة:بك!يراميعوعلاقتهااثمطببميةاليرامج

الثإقا2واثرهابعاملىالتلفزيويةالبرامحعرإوقفناقدكناواذا

ضبالذا!التمليميةالبرامحعند!ميرةوقفةمنلنابدفلا

.التلفزيون

فالثقاف..والتعليمالثقافةبينفرقامناكبانمبدئياونطم

الوجوالىعاملأنكلةقبلفااوضحنامانحوعلىالعامبمعناها

التعليإاما..جميعاهوإلاءمنموقفكذلكوهيوالانسمانوالحياة

وتوجي!الفكرلعيإ،غةمخإطةبطريقةمإنظمةمعايمماتتلقي"فهو

."هعيننحوعلىالاخلاقبم41سلكوتحديدالوجدان

بدالاانناالا..منهماكلطبيعةفيالفرقبهذااعترافناومع

و.العامالتعليممنسليماساسبغيرثقإافةلابانهايضانعترف

وجماليواخلاقيهو!وحيةفكريةوقيمتصوراتبفيرالمامللىهليمتثبمت

ومتبادلة.وثيقةوالتعليمالثقافةبينفالعلاقة..سليمة

نظمتهاليوئمثالذيالخبراءلاجتماعالنهائياتقريرافيجاءوقد

رأامثرناانلناسبقوالذي،الثقافيةالسياسةلمناقشةموناكوفى

تسإانينبغيالثقافيةالسياسةانفيهشكلاالذي"ان،ايضا

ينبغياكما،والاجتماعيالاقتصاديالننطورمعجنبالىجنباالان

."3مليميةاالسمياسةمعجنبالىجنباتسير

التعليمميالتلؤيو!يلعبهاى!مكنالذيالمورانوالواقع

هو"،وانإ؟ور!يةالمتقدمإةالعالمبلادمنكثيرفيبالفعليقومائنوا

الواقعية.العمليةبالتجربةفإاليتهثبتتالاتلرعميقكبير

خارءاوالممرسعةداخلالمطممحلالتلخريونيحلاننعنيولا

"4المباشرإةالصلةوعنالمعلموجودعنالتعذميةاعمليةاف!غنىفلا

المملبيثرمميلأانيمصتطيعالتلخريونولكنتلامذتهوبينبببنهكنشا

المدر-ية.برامجهطربقعؤ؟اخرىبوسائلالتعلىمية

وسالىب!تقديماللمراسيالفصلداخلفيالمدوس!اونفهو

ءو..التعليميةالعملية!حعماللها!زمةوالبصريةالسمعبكأالايضايم

ا!قليدببالوسائلعليهاالمدرسهعوليمكنلاالتىاوساقلا

وكيفا.كماالتعليممحتإولاس!اعتكلفتهالضخامة

مثرجهدجهدهالىيذجفبانالفصلمدرسيعاونوهو

المم!المتعليمفروعفيالمتخصصةالصفوةمنيختارالذيالتلفؤي!ن

اقىلهريس.طرقوفى..

يهـدمهالتي،)اؤإراء"بدإروسمنزلهفياظإالبيعاونوهو

فصله.فياظإالبحصلهلمأترإيما

الهنتمثيبالمدرسيناتصالهافيالتعليميةالسلطاتيعاونوهو

.المتطور)التطيمبطرقللاخذالاقلب!اوالقطرداخل!ى

ام!بلر:وتعليمالنلفر!ن

فالتلفزيونبهيقومانبمكقارر!االدورهوهذاكانواذا

.الكبارتعليمفنياخردورالهفانالمدرسيالتعليم

هإالعإمإسواء،الاميئ"حوحملاتفيالمعاونةيستطيبإفهو

علببئريقةتسبرانلهاينبغي،التيالحملاتوهيالوظيفياو

للمباث!تتركولاوالاقلإيةاقومجةواالمحليةعلالمستوياىمدروسة



اىاالوصولعلىوقدرتهالتلفزيونجاذبيةفيهات!ستغلوان6لفردجمة

اشكالعلىالمشاهداصته،5زتركيعلىوفدرنه،!فرك!بعيدةعثن

ي!الذينالاميةمحوفيهماتفيالرواد!وراغفالعدممع،مينها

.اذاتباالكتابةعلى4هارةاتعليمرئ!الأكبرالعبءدليهم

((المدرسي!ةبهد"المناهجتهـقديمف!يعاونانااتلمفزيونيستطعو

مرا-لاستكملواللذين"الانعاتر،فيمناهجاوالمختلفة"التكميلية"او

منطقووقالعمليويلزمهماحيأةا!يورخلواا،ختلفيةا!هجبةا!عليم

والجاةالعلومفروعؤحبيجدبطاص!لعلىلظلواا!العثرينالؤ!

ا)-حليميووتياهمررلمنترفعتكد!هلهيةمناهحمئهايحصلؤااناو،المغعلفة

ترهـكذانالإ؟ضل،ناحالاتاهذهوفي.المنعددةالتخ!صصإتفي

زوالمراع-،بالمو(ل!لمةالفليمب!برا?الخلفزيوفي"البرامحهذهمثل

.الكبارلنعليما!لية

ال!يةالمهاراتمستوىرفعفييعلونانا!،نفزيونويستطيع

-للاوص،فادراكهمأفاوويوسعاشخنلفةال!ملمجالال!فيللعامليئ

العيلية.التاتخصصمختلففيوالعايات

بدورجمومانالكبارتعليمامنجمالؤ!يانلفزدون!يعكما

على،الاجبيةاللغاتوتعليم..الاجسيبةااثغارزتعليمؤرزاس،سي

قى-اساسضرورةبلترفايعدلم،اهربرهـبئاللشعوبباف-بةالاخص

المناسب.الثقافيالمس!توىالىالفردلوصول

:لله!لؤيونالذاتيالاثرعن3ثمة

الالصالبوسائلالمتصلةانظرياتواللبحوثالمتجمعانعلى

اتجاهاهناكانيكتشفبالذاتالتلفزيونوبوسيلة..الجماهيري

نظرية)ء!الا؟ص،لهعدوم!يهائلالويااحدثتنظريةاوجديدا

الفيلس!صوفهدانظريةومؤدى"الاتصالوسانلفهمفيماك!هام

مجسسالفيوتطبق!اجديدةتكئولوجيااياكتمشافانالمعاصرالك!ندي

وحص،ريةثقافيةتعيراتاحداثالىبذاتهدي-9انشأنهمنالالصال

اننظربصرف..الجديدةاننكنولوجياهذهاليهتدخلالذيالمجتمعفي

ذا!افيالوسيلة))انيقولفهو..افكارمنالوسيلة6هذتحملهعما

ف!ومونالمصاوالوسيلةتنقلهاالتيالرسالةاًما.."الرسالةهي

بداتها..نثيراككاهاالاولىالرسالةالىتضافاخرىرسالة

الانسانية،المجتمعاتمنمجتمعالىيدخل!عندمامثلافارلمفزيون

منالتقلإلدون!يقدمهاالتيالبرامجعنالنظروبصرفبذاتهفائه

المجتمع.هداثقافةفيءميقةتاثيراتيحد!-البرامجهذهأهميه

المجتمعنحول-ء،كلوهاميقررميما-مثلاالتاثيراتهدهبينمن

ن!يتلقاهفيمااعتمادهايا)رؤيةثقافةالىالمشافهةثقاف!ةمن

الدرجةفياءتمادهمنبدلاوالس!معالنظرحاستيعلىانسانيةحبرات

عميقة.ئقافيةآثارمنهذاعلىيترتبوماالسمعحاسةعلىالاولى

..المكاننابعدباالفرداحساسالغاءمثلاالتإكيراتهذهومن

لقظبرياالمجتمعالىالمحليمجتهعهتعبرلكبماهتماماتهاتساعوبالتالألي

العالمي.معالمصئمالقوميالمجتمعثم

والثقافةالقوميةالثقافةسيادةبدايةايض،التاثيراتهذهومن

اقبلية.واالمحليةالثقافةحس(باعلى-للفردبالنسمبة-العا!ية

جد!رةانهارغم،النظريةهذهعندطويلانقفاننرلدولا

يقدمهـاالتر!"البرامح"هوبحثنافموضوعوالدرا!كلةبالبحث

ذاته.في"التففزيون11وليس..اثلؤيون

العربية:االلنلفز!يونيئلفلمعةاثمقاويةا*مح

المحلببة:والثقافاتاللهجات-أ

وماهيةالثقافةوماهيةالتلفزيونلماهيةالعامالاوونتعراضهذاوبعد

البجث،هذامنالمقصوداليفا)ىنأ"*..للتلفزيونالثقافيأنتالير

اخقافةاقوميةبينللتلفزيونبالنسبةالقائمالوضععلىالتعرف!وهو

..ومحليتلاالعربية

تمىصزالعرريةالمنطقةفيالتليفزيونيةالخدءاتاننحدوهنا

''

؟درس04سبيصه!كا'جع'ربعس!سب*ل!ط+'2ـهـرصححط-عو!

هـنلكشرالمحدودةالامكان!باتاىاراصعوبعفبهاذاته!لهريوني

اهـدىااىالاحرالبعضويرءع،العربيةالتلصفزيونيةخدمات

العربية.احماهيرابيناتليفزيونياضقبالالاساجهزةشارلادكدود

خلافعلى-التليمفزيونيالارس،لجهازبنثتنبهالتيؤإلاثإرة

العاديةالظروففيتنعدىلا-الراديواجهزةمنالم!بعثةشارات

عاىالراديواشارةارحهنؤى،يلومتراتسهـعورفطرهالصفئرة

هـ-سنالالافعث!راتالى؟ه*لارر،كنوالقصيرةاثتوهـطةج!نين

قطرااننليفزيونيةالخدمةتغطياللأبانههداومعمى..كيلمومترات

الارلس!المحطاتأمنلش!بكةاقامةمنبدؤلمرالمس!حةء*وسطب!يا

ا!جغرافيللتوريعوفقانقاظصدةفيالمواصفاتمختلفةتليفزيوئب

نفف،ت.دقتضياًلذيالا.ر-للمكانالطبيعيةلاظووفووفقا-!كان

باقاهـسهفاكنفتالعرببةاررولاا-ةءاالالاحتىت!ط!هال!كظة

لقخطبصةالمدىمحدودةشبكاتاووحدهااركبرىهـن4اتخدمكطات

التايؤيرونيةللخدماتالمصطيننظروصهةمنبالمصمكا!71هلةالمناطقلم

اساساتعملالمحلإةالتببفزيوليةالتتبكاتاوالمخطاتوهده

بالبهضبعضهـ،لربطلافنيئوسائلتوحدلاحبيخفالمحلياجمهورافدمة

ربطهيالانحتىالمعروفةوالوسائل.القومبىالمسعتوىعلى"خر

واالتقويةمحطاتمنمترابطةسلسلمةطريقعنمعاالمحبةنم!بكات

مخساتطريقىعغالمحليةالمئمبكاتفيهتشتركءكناعي9،رطر!ق!

معاالمحايةا؟مربيةالشبكاتمئتبرتبطولا..مئابكلخاص"!ض!ية

وآونس.والجزائراخرباشبكاتالامعينةقراتميلأ3مشترخدمة!

ناعامبشكلالعربيةاتلميفزيوكيةااحدماتاعلىفرصهراكل

الاحيانبعضوؤكبمابل..اررإىلمجعورهاعلىاهتمام!امعظمكر

بعصهوالوحيدتتن،ءوالاس-تحدمهاالتيالكبيرةالمدينةحمهورلى

تبعانلهاالمنتجةالعربيةالمخطاتبعضترجوا!تيالقليلةلبرامح

وحدهافهذهالعربيةادطقةفيالاخرىالمصاتا)اىاستةللالها!ق

القومي.اجانبانيها-اعي

العربسهالتليفزيونيةللبرامجا(مححثيالاهتمامهذامظاهرواول

المحليةالثقافةالوانعلىوتركهزهاعليهاالمحليةاللهجاتميطرة

الاالاعمالاغلبفيتعنيلاوعاداتممفء!قوتناولالمض؟لفةفروعها

اله.تجهالذيالمحبماجمهوراذا

القومي:المستوىعلىالمحدودالبرنامجياًلتبادلسب

عل!الغالبةالمحليةالصفةهذهغلواءمنيخففمماانهثنولا

بعسضعلىالاعتمادالىاضلإارهاالعربيةالتليفزيونيةلخدمات

لكياحرىعربيةمحطاتصالمنتجةالعربيةالتليفزيونيةلبرامج

الذيالامر،جديدانتاجاىاالمس!مرةالتلمفزيونيةأخدعةاحاجة-د

.الاحياناغلبفيالمحدودةالمحليةبالامكانياتدائمايتيممر.

محطاتبينالبرنامجيالتبادلهذاانا"سفمنولكن

سبب.منحرمحدودنطاقفييتمتالعربياننليفزيون

..المحطاتهذهبينمتكافئةعيرواننقنيةالفنيةفالمستو؟ت-

علىالقادرةالمحطاتفيالتلبفزيونيةابرامجاائفي،جوتكلفة-

حقمقابليجعلالذياًلامرمحدودتورإ،!اونطاقكع!رة-كافةتناجها

هذهمنكثبرعنهتعجزء-واالاحرىنيةيوا)كلبفزطاتالم!فيلأستغلالها

.المصات

ا-توىاعلىاظيةحزيونيةاالبرامحلتبادلفعالنظاموجودعدم!

ءـفىالتحقيق"بذا،االتيالج!ودرعمزومببةهيةعا؟تشرفالقومي

ام!بية.االثرلاذاعاتاتحاداهدفأ

الاجنبية:يونيةالتلطةزاًكلجالصر!مامادالاست-ص

الموقفنجدا)مربيكوىالمسهعلىالملائمءيرالوضيمهذاوامام

والهيئاتالمنظ!اتءعالعربيةالمحطاتتعاملفيتمامالختلف

هذهلتزويداستعدادعلىمنهاالكبرفنجد..الاجنهـببكأالسركات



"!قواءباسعارالاجنبيةالتليفزيونيةالبرامجمناليهتحتاجبماالمحلات

منكةءرايغريمما..الاطلاقع!مقابدب!وناوزهيدةباسعاراو

فيالاجنبيةالهيئاتهذهعلىبالاعتمادالعربيةالتليفزيونيةالحدمات

فيالتغاليوفيبل..الاجيبيمةالتليفزيونيةالبرامجمنحاصماسد

البرامج.هذهعلىالاعتماد

الهربيةالمحطاتكلؤيتخضعالاجنببةالبرامعهذهانونعرف

تكونانتمدولاالاء!الاكلبفيولكظ..الرقابةأنواعمنمالنوع

اقيسماعلىاوقابمةاهوالاهمانمعاخلاقيةرفابةاوسياسيةرفابة

الجرامي.هذهتحملهاالتيالمباشرةنجبراوالمباشرةوالاتجاهات

الثقافاتوجهفيالعربيةالثقافةانغلاقبوجوباح!ديقولولا

ء-يموستظلزالتوماكانتالبربيةالفقافةانبللمفةالمصالاجنبية

..منهالكلالمتبادلالاثراءبهدف..اثقافاتاهذهمعوعطاءاخذ

منوحمايتهاالعربيةالثقافةمقوماتعوالحفاظضرو،ةمعولكن

..داخلهامنتخربهاالتيالقيم

المدن:اهلمنالمتوسطينثقافةطغيان-د

التليفزيوناعلاقةجمةبالنسالقائمالوضعفيآخراعتباروهناك

ناحيةمنمركرةلعرببةاالتلأبيفزيوفيةؤالخدمات..العربيةبالثقافة

.اكبيرةاالعربيةالمدنفي،اوضحتانسبقكما،الارسال

مرتفصةالخدماتهذهاستقبالاجهزةانتعقيدا*مرويزيد

العربية.المنطقةفيللدخولالعامللمس!توىبالنسبةالثمن

بس!رمستمركهربائيتياروجودالاحوالكلؤىتقتصيأو!ط

كثيرفيينتوءرلاالظرفهذاانومعروفالاستقبالمناكقمطمعقول

اسربية.االمناصمرز

غاورةفيص؟جهالعربيةالتليفزيونيةالخدماتجعلهذاكل

الملمن.اهلمناتوسطةالطبقاتالىالا!يان

عنوظائفهمبطبيعةمهـممؤواونالتلإفزيونلبرامحواً،خ!ون

الذيالجمهوروبينيقدمونهاالتيالتليفزيونيةالخدمةببنالملاءمة

جم!سورالىتقدمبل..فراغفيتقدملاخدمةفهي..اليهتقدم

..الثقا!ةواحتياجاتهموا?فاتهلهم!حدد

العربيةانتليفزيونيةالخدماتانهذالكلالمنطقيةوالنتيجة

هـاعلىوزركزتبلؤقطالمحليةالعربيةالثقافاتتعدسلااصبحت

تغذيها.التىالمحلإلأاعربيةاللمجتمعاتالطبقةالثقاف!معيرتناسب

لطبقية.االمحليةهبمانتاجهاعلىالغالبةلمقافية1الصفةاناي

ثقدةاحلمنالعوبيئاالتليفزيونببةا!م!ل!مبي

متولهردلأ:

؟لثقاقىالتليفزيونلعلاقةبالفسبةالقائماوضءاهوهذاكاناذا

!فالتليفؤيرونوضعطريقهاعنلمكنالتيالوسائلهيثماالعوبية

والقومبة؟المحليةبيزمتوازلةءرليةثقافة4حدماجا!منالهمحيحمكانه

السياسةفيا!طسيادحراا!ليفؤيوناغنبلرشيءكلوقبلاولاينبعي

اقومي.االمستوىعلى،ثماوطنياالممستوىعلىالثقاثية

خطةالهوبيةإهـوا!امندواكألهلى"كهنانبداهةي!ضيوهذا

..المدىقصببوةاصرىخططوالمدىطويلةثقا!ءكأ

علىعامةثقافيةخطةهناكتكولىا!اارضابالبداهةويقتص!

ء،ليةالتحليطبلأالس!ياساتووضع..كلهالهربيالقوميالمسنتوى

الاءالمئمجموعةاولفماراتمجردوليسمتالتمقبدظدةمعقدةعلمية

..الاحوالنااحم!فىيال!جةا!نياتكلمعالناسامامتطرحالمة-

.الحياةا)ىطريقهاكلعررءلاتم

الانث!طةاطارثيقبلمننشاتودكانتوانالتخطيطوعمليلأ

هـنوعيرهاالثقافةمجالوىلي!االاحدانالا،وإلعل!تالاقننصاديه

واعتب-بلاعاىرهالحبلماةضر؟راتمناصبحالانسانيةالانشطة

نتائج.منحققهلمارائعااكتض،فا

وقببمهوفكرهالفردبوجدانبارتباطهاا!ثقافةانضولىانويكفي

'

)االاك!"لهظويرايميهايتحمقانيمكنلاالحياهمنوموهاله

الطويل.المدىعلىالوسافىتحقيقهااجلمنوجئتاهدافهرسمت

-المراتعشراتاسصهلمصنعبئاءعمليةانا)مشائعةالاقوالومن

جماعة.اوثردوجدانبناءءملية

ارليااوبعامةالتحطيطنظريةفيالتفصيلمجارهناوليس

كلمفنعريفبسرعةنعرضانالضروريمننرىولكنابخاصةالثقافي

هـكاناذابهنعرفمقياساتكونحتىعناحرهايوضجبماالتحليط

اماالعلميبالمعنىفعلاتخطيطهوالوصفهذاب"ونطلق،بر"نقوم

وتفاعاالاستمراربصنةيتميزاناي)عمليةفالتصيطس

البعض)بعضهامععناصره

لقتضموهذا)الىاحةوالمجمشريةالاديةالامكاناتت!حيدمؤداها-

كفاءتها(مدىوتحديداولاحمرها

فبامقدماالعملفرورةيعنيوهذا)تناحانيمكنوالتي-

السمعلىيتوقعجديدةوبثمريةماديةمواردايجادعلىالخلةوضع

.(توافرهامقبولة

المتمتدطويلةممونقدالفرةهذه)معينةزهنيةفترةخلال-

.أنحوهااوسنواتحنمسالىتمنندقصيرةاومثلاسنةعشربن

ثبتحثدالاهدافوهذه)هحددةاهدافتحقيقاجلمن-

.)القومياوالاقليمبمالمستوىعلىالاضملالاهدافاطار

اكخفيذيةاثالخطط)وتفصيليةعامةسياساتطريقعن-

تفصىوا!ثرالاعلىالمستولىفيالامممسنتوياتعلىتتمالسياسات

.)الادفىالمستوياتفي

هـىنلاعمانبمعنى)التنفيذمدارعلىماليتهامدىتختبر-

واسبا،ايتائجاتحقيقفيالفشلاوالنجاحلمدىمتابعةلءخفيذاعملية

.)الاختباراتلهذهوثقاالتنفيذيةالسياساتتعديلمعذلك

المجمانبمراعاةاي)والطاقاتللمواردالامثلتخدامالاسمع-

.(العملكفايةوزيادةالتن!فيذفيالاقتصادي

11المصيالمستوىعلىالثقافيةالخططوضعانطبعاومفهوم-

والاجتمههيعهالا؟صصاديةاتميةخطةاطارفييكونانيجبالقومي

تحياوياتي..المختلفةمستوياتهافياتعليميةاالصطمعومتمشيا

..ارر"ملةالثقاثيةالحلةاطار!"التليفزيونبىالنشاط

ملاحظتين:الىهناننبهانوينبغي

العرببالحولافيملحوظااعلاميالوراللتلنزيونان:الاولى

!بكلفيالقائملسياسياالفكراطارفيواج!باتوعليه..المختلفة

مصافي-ووديهالذيالمؤثرالدورعنمنفصلةمسالةوهذه،عرببى،

فسلطاتوهناك،هناالحديختعليهيركزماوهوالثقافيةالحياة

فرهـاطارفيلدتليفزيونالاعلاميالمورعنمسثولةعربيةلولةكل

البحت.هذااطارعنيخرجالذيالامرالسياسي

الشبمفيبينهافيماكختلفالعربيةامدلاان:الثانيةالملا-ظة

العاالتنظيميالاطارداخلالتليفزيونثيهيوضعالذيالتنظيمي

ضرودمىيتعارضلافهوالوضعهذاكانمهماانهعلى-للدولة

بالفالتليفزيونلربطدولةكلفيمتاسبةتنفيذيةصبنةايجاد

كلالعربيةافىطقةتشمل،أعمخطةاطارفىللدولةالعامةالعنقاثية

اليه.الوصولسبيلفىالمخلصةالقوىتجذدانينبغياملوهو

ال!ا،رضمنلميفزيونالونخطةوفعفرورةعلىاتفقنافاذا

لابالمقتضي!منم!وعةالتليفزبونلخطةفان-العامةالثقافية

التالية:الفقراتفياهمهاانهنعتقدمانسوقمراعاتهامئ

ممعدلىممبرالىالضليفزيونببةباليخدمةالوصول-ا

المشاهلدين:

قدر3اكبرا)تل-فزيونيةللخدمةبهاريداذاطئيع!امروهذا

هـحعيرأتغيببديهيةتبدوا)نيالفكرةهذهانوالغريب..التاثير

بمحتوانثغالهمبسحببالرهـزيونجبةالخدماتعليالقائىنافنمامات



وتوجي!هها.البراصي

:اتجاهاتعدةفييسيرانبدلاافنليقريونيةالح!مةونمثر

كلتغطيبحيثالوطنيةالتليفزيونلشبكاتمدعلىاًلعملسا

الاعتبارفيالاخذمععرببسةدوو"كلفيبال!كانالاهلةالاماكن

.المجاورةالعربيةالدولبشبكاتبربطها!م!محاتياالتقنيةالجىانب

تولمحيرخطةمعالةلميفزيونصةالمفكاتامنتدادخطةتقترنان-ب

ا)تليفزيولم!الارسالاء!اايصلالتبمالاماكنفيالثابختالكهربائيالتيار

تدارالةكه!افتليفزيونيالاستقبالاجهزةعلىالاعتمادانوذلك..

وثبىصتالت!ليفكثيرةمعقدةعمليةالسائلةاوالحاؤةبالبطاريات

منكهربائيبيارعلىالاعتمادانكما،جدواهاعمالعمليةبالتجربة

مرهوناالمستقبلينالىالتلمفزيونهةالخدمةوصوليجعلمحليمولد

لافراضه!ئمغيلهقينمماغاإباوهو،ا،ولدهذامثلتشغيلبمواعيد

التلبفزيو!بما.الاستقبالعمليةمع-تتعارشلمان-!لف

ذجمم!عايالىالك!باءتكنولوجياوصهولانالىبالافافةهذا

آصسطورالىطورمنالتحمعهذاثقافةينقلانشأنهمنافساني

تقمعا.اكثر

باسعارالتليترءنيالاستقبالىاجهزةقوفيوعلىالعمرفرورة-!

اما،المصنفةالعربيةالبلادم!العربيةالاسرةدخلررتوىمناسبة

المنتجةالاجنبيةالمثركاتمعبالا!اقاومحليةكجميعصناعاتبانشاء

باعفاءاو،تكلفةاقلوبالتاليبساطةاكثربمواصفاتاج!زةانتاجعلى

هذهانالاعتبارفياخذاالجمركيةوالرسومالضرائبمنيلاجهزة

اوالترفامتعةمنوايستعامةكاميةخدمةاداءفيتشتركالاجؤة

.امماليات

الجماعية:اهلمهالمشبنظاميلاظس؟

تمتلكانالافتصاديةظروفهالهاكتيحلاارتكاالاوساطالهـ،وذلك

للمشاهدةنوادباقامة،العافلإلأاوالفرديةللمشاهدةاشقبالىاجهزة

فيالعالميةالتجارباليهاوصلتاتناللفتائجو!اتيرنيةالتليغريو

تتثنىوالتيالناميةالدولاوالمتقدمةالدولفيسواءالمجالهلا

اليونسكو.منظمةالاناليهاالعثوة

العابرةالمشاهدةفرصةاتاحةمجردليسالنطامهذامنوالمقصود

تمفويانتس!تطيعلامحموعاتاوافرادجانبمناوليفزيونلبرام!

الأيادتنتعانالعابرةالمشاهلم!هذهشانمنلشاذالاستقبالاجهزة

لمجموعاتمن!مةصشاهدةاًلطاميتيحانالقصدوانماالمرجوةالثقإفية

الخدساتمعبالاتالاقتصمممعينةولبرامحلقافيامتناسبةمحلية

بينهافببماالجماعةتمخللكيفرصةالمثاهدة!طونوان،القليفزيونية

الةليؤيونية،البرامحهذهخلقتهاالتيوالم!لوماتالانطباعاتحوارلى

م:،قشاتفتيجةا!كجاهاتاوالقيماوالسلوكفيالمؤثرالتغييوويلاممه

كانهذااجلومن..التفييرواتجاهاتبضروراتواقتناعهاالبماعة

ا:واري:اهذهانشاءفيمعظمهااواكإليةبالثروطيلاطذ*ففملمن

هنابالناديالمقصودوايس)نادكل.ؤيالمشترممينعدد!عديد-

منالمجموعةهدءتجمعمجردالمقصودبل..المعروفالاصطلا!هالمعنى

.(التليخريونيللاستقبالبجهازويزودعليهتتفقمكاناىفيالهثشركين

لمجردصنيراكانصماالمألمنقعرايمشترككليدفعان-

اللهنبقيةبدفعوتقوم..وادارتهالجهازملكيةفيبالمشاركةاشمارء

المعنية.المثعبيةاوالرورميةالجهاتاحمدى

بهمنمنوالمناقثمه"المشاهدةلتنظيمرئيساالاعضاءيختاران-

خارجها.منوليم!يانغسهمالجماعةاعض!اء

الخدمةفيوالسئولينالناديبنمتموةعلاقةانشاء-

اًلبرامجازاءفعلهمورثودالاعضاءبرغباتلأبلاغهم،لتليينزيونية

اثطتلت.

اريفيةالمناحىافيالاعمالافلبفيستئتشرالنواديهذهمملأيتولما

بينيهوالتقرببالفرثيالثقافيالمستوىرثعاليكسوممقءبالفرورة

\

علىثقايةوحدةخلقالىوديالذيالامر،المديرئههستوىبين

المستوىعلىالاجزاءمتنوعةوحدةمبلأتهامعتكونالوك!ي!وى

لقومي.

المشاهدين:لب!ثمسنمرنظاموفمعس3

هـنالاولالمحلفييآخذانب،ث!فيتصي!ايانذلك

نحديدمعالاتصالوسيلةاليومتصلللذيناتنئطكيالمستوىتمياره

عالمارؤهمهاعدمنبجةادرسا:ة.لخسيعلاحتىالمثن!ميةحتياجا:هم

صلتهالانقطاعيهااهتمامهمعدمتيخجةاوالمسم!تقبلينلمستوىلاءمتها

للمجتمعاتميدانيمسمحاجرا،ضرورةي!تمهـالذي3الا..احض!ياجانهم

.اإةليفزيونئاالارس،لي!صلهااخياالمختإفةلمحلية

نايمكنلابشريتجمعلايا!تفافمةوالاتجاهاتالقيملانونطرا

لذإك...،قنوعةمختإفةفأتيراتءنبهايحيطماكلمعثابتةفون

ليتص-ومنيطراماكلأوصمدم!مزيرةالبحوتخدهنكوزأنبدظلا

ا!لأئمبالتغييمهاةمواج!لاثكمانالقا!تالاحتياجاتاولمستويات

اشقامية.اإسبياسات!

غيوانهبمعنى،مبانرةغير)اش!،لوسبلمةالتايفزيوتكاوروئا

فوريبسكلال!ثفافيكأ)رسالتهالعةلردودشلىالصصولع!ىتدر

نةبدفلا()يجه؟بر!ا)المبالثرل9الأتصفييحثالذياكحولمى

للبرامجبافبةالفهلرثودرصدايفالعحوثهذهفاهدةمنمون

؟لتاإية:الا-ملةعلى.دجيبلكيالاخعىعلى..لنتليخريونية

-؟المعنىالجمهوراىاالتليفزيونيةاتالرساص!فوسك!د-

منها؟المقصودالوجهعلىفهمتوهل!

وصولمعتعارضتاوالتكهـاعدتالاحرىالعناصرحثىبوها-

صحيحز؟لرسالم"

ةاضاوفيمحددةاهدافابكققانلةالرستاستطاعتوها!-

.لثبنتهااومعينةعاطفيةاوؤكريةوموالمحضاتجاهاتت!يراوملومات

؟الم!صلموكواًنماط!للقيمبالنسبكأالامركذلك

حققته؟الذيالمدىهووءا-

المسمتوىتحقيئالىالعربيةالنتلمفزيوفيقىا)خدماتقه"لولكي

البحورزهذهبضلأؤيماتتبادلانبدفلاالثقاؤيةالقوميمةمنلمناسب

البلادفيالتليفزيونيةللجدماتالمحلإونالم!ططونيكونحتىتائجهاو

المختلفةالعربيةالهيماتالثقاؤيةبالملامحدرايةعلىلم!ةالمشلعربية

وضعفيتعاونهملكيالمختلفةالبرنامجيةللانماطبئئنمكلمبهفهـعلها2رثود

المستو!علىالثقافيالرهالهايكونانيمكنالتيالبرنام!يةفططهم

لقوهـ!.

اساسع!المحلحةالبرنامجيةالخطكلوضع-4

الفقاك!:التوازنحقببق

باسالشاخذاالعربيةالتليفزيونيةالغدماتفيالعرفجوى

على،الئربيةالاذاعيةالخعع!فيقبلمنفنبعةكانتالتيلعهل

برنامجيةضةترسمانبمعنى،ه!ليةبطريقةالبرامجخططمفع

فقط.اشهرثلاثةكل

الناحيةمنعنهاغئىلاانهابل-الفصليئالخططمنباسولا

العامةخطوطهاعلىمتفقشاملةخطةاطار!ي+كلونانبشرط-لعملية

يمكنوافيملالالفا)صثقافيةالخطةاطارفيتم،كلهاالسنةاطارمحط

اكثر.اوسنواتلخمستوفعأن

بالاضماؤةقصيرةؤمراتعلىيتحققانيمكنلاالثقافيفالتأثير

كيرااطولوقضابطبيعتهاتستلزماننل!ؤيونييلان!اجعملياتانالى

الفصلية.الحطةتطارن

عدةعلىالمخنلفةبممصشوياتهالبرنامجيال!نخطيطيدورانوينبة!ه!

الثقافي.اروازنمنالنشودالقدريعققلكيحاور

المحلإةياسكالهاالعربيةالثقافاتوتطوبرنثرعلىيعملانبدفلاس

العوبية.للثقافةالقدمصالتارتغذىالف،وافدادث!،لمختلفة



والطبقيىالفئويةالثقاة،تيطورويشراقايضالهبدلابل-

الوطبالوحد!تثبينظشانهمنفهذاالواحدالصببمالبلداطارفي

القومية.الثقافةمصادروزيادة

الثقافهالعربيةوتدمميمالقيمنشرصرورةالعملهذامعيتوارىو-

والهالفكرمنتراظخلفطويلحضطريتاريخعلىالمفنمدةالقومية

،علمالوساتلمنعرهمع،4!لاريبعيبلال!ليفزيونيستطيع

.يركونارننلي!لجهازالملائمةبالاسانيبونشرهاحياثه

اكنيفز!فيالبرامحلاستخدامالامكانبقدردقيقةمعاييروضهحح-

الجما!واًلعربمنهاتطلنافذةالهوا!حهذهتكونبحيثا،جنبيه

اداة-كوناندونالذاتي!ةثقافعهافتثريالاجفقيالثقافاتعلى

وافسى!الداخلمنالعرببلآالثقافةلتخرلب،وعيبغيراولوعي

،سيةهالاسقيمها

الصحي!العربيةال!ةسصخداملامعماي!بروضعس5

:اقنلبهـؤيون!!

بمف-اصماعهمفيالخبراءعليهاجمعلماالكاملالتقديرمع

لثراسةاصااا0691سنةمنذيوليه3الىمايو9؟من)كواليوف

ان"الثقاهـمن،الماضيةلسنةالمأئةخلالاهربيةاوالهفنونوالارابالف!ر

نط!أفيتتجاوزالمعاصرةاوالحديثةاواأ!دمةسواءال!يلية

اعتبارهيمكنلاالصبيةاللغةفانولذلكنفسهاالعربيةالبلادشمولها

هأاطارفي،نرىانناالا"..الثقافة!ذهالوحيدالمعيار

ا)نياتدكيمفييااساسهعنصراتشكلالعربيةاللغةان،البحث

..الوبمةللثقافةاقوميا

عأسيقومنشاطوهو-التليفزيونيالنشاطحوليدورفبحثن!

يقتعانهكما،الملغةاي..المنطوقةاكلمةاعلصيقومكصاالصورة

الاولملغتهامنطقةوهي،احربيةاالمنطقةفياكنفزيونيةالانشطةعلص

الغا!فيمكنوبةغيراخرىلغاتوجودرغم)العربمةاللغةهي

اهـ-تشمياولكن!العوجمطالعالمةكطت!ماجدامحدودةلاطيات

.)العربيةالحضارة

نقواولا-الا-اسببةالعناصرمنالعربيةاللغةكانتولقد

حبلغةوهي..اعربيةاالثقافةواستمرارمموصفي-الوحيدة

مقتضيازوفقوالكيفاذتظورمنمزجمدعلىا)قدرةلديهامتطورة

الوساقواجهوداتبدلثلاالعبر!ةكاللغةمندثرةلغةوليست..العصر

..مصطنعقوصيوجودلخلقلاحيائهاالمصطنعة

التليفزيونييىالخدمةبهماق.مميزالض!طالمحليةالهصفةالىوبالنطر

الخدههذهتوديءنوالخوف،قبلمناوضحناهالذيالنحوع!

بوءالعملينبفيلذلك،المتباينةالمحليةاللهجاتصاويفيبكاملها

الخدمسالمعلىالصحيحةالعربيةاللئةسيظرةضرورةعلىكامل

مقوماتهـمناساسعد(بعنمراح!نفاكلهالضمانالعربيلاالتليفزيوذية

مهذ/بطريقةاظ!ورافصالمحله!ةاللهجاتلحقاهداردون،القومية

اًللغة.صحيحعنالبعدفىتبالغلا

فلظ،العربيةإلغةالادبيسلوبالا!سيطرةهنانقصدولسنا

وصوتيةمرئيةاذاعةوهو)التليفزيونثماله"وتيةالاذاعةفرضت

،واصالادبيالاسلوبءنيختلفاللغةاستخدامفىخاصااسلوبا

الكل!ادواختيارالبمماطةيممزهمااهم،الاذاعيبالاسلوبيعرف

بحصومحوينها،القصيرةالجملواتحدام،المألوؤلةالعربية

معا.والسمعا)!نطقعلىثسهل

خدطفيالعربيةا!نليفزيونيةالخدماتوفع-6

(لنعليم:

المدرسيالمنهجي،بشقيهالتعليمهوهنانقصدهالذيوالتعليم

هذمنسابقةفقرةفياوضحناهالذيالنحوعلىالكباروتعليم

م.

-.--حما--س.----.-.-..--يم.-----حب
المعلميروالمارمعاونةعلىالذاتيةبخصائصهفاثرالتليؤبونوان

المدبسةداخلفيسواءالتعليميةالخم!ةمستوىرفععلى

مستمعلىالتمعليميةا!سلطاتتبذلهاالتيوالجهودخارجها

التطىلمناهحالاساسيةالسمماتتوحمدسبيلفيكلهالعربيالوطن

كلالتعليمقوميةاليوصولاالتدديسوطرقالمختلفةمراحله!،

العربية.المنطقة

عنالتطالمسثولينعاتقعلىتقع،سةالسبهذهتنفعذومسئولية

مسئوامستوىنفسعلى،اعربيةاالبلادفيالكباروتعليمالمدرسي

تدشمعاوعليهما،العربيةالتليفزيونيةللخدماتالمحظطين

المناس!والفنيةوالافتصاديةالضنظيميةالصيفةايجادمسعئولية

لطبيمايمكنعامةصيغةهناك!بب!ت..الهدفهذاالىللوصول

متباينة.متمددةالمجالهذافيامالماوتجارب.الاحوالكلفي

العربرمبلأ:المستوىعل!اننلوك!-7

كلالعاملينبهشولىللار!اعتدريبيةس!ياساتوضعهناونمني

اث!ثظيميهـلمستوياتهماختلافعلىالعربيالمجالف!التليفزيونحقل

علىالتدريبخصتنفيذفيالغالبالجزءيكونوانتخعصاهم

..العربيةالارض

:اهدافععهاليهذامنونقصد

كاثي!زيالةلعنيللبرامحوالتقنيالفنيبالمس!وىفلارتفاع-

المحلي.جمهورهاعلى

تليفزيوتشاشاتعلىللظهورامامهاالمجالفتحيعنيوهو-

عربية.اخرى

تصبرنامجيةواشكالصيغالىالوصولايضايعنيوهو-

انطرالهلييتاحيكن)مثقافيةمضامبتيطرقانللتليفزيونتتيح

التقليدية.الفنيةالاشكلاظلفي

!ليضمنالعربيةالارضىعلىاغلبهفيالتدريبيكونوان

المشت،الفنيةاللغةبيهمفتنمثط..مباشرةالعربالتليفزيونيين

وتضمنا..القوميالم!صتوىعلىمسئوليت!ماداءفيت؟ونهمالتي

الم!فيمثيحهاعنحميواتختلفلافنيةاجهزةعلىالتدريب

ءاعربيةلاوطانالمالافيةيلاكأياجاتويلمس!ن..بهايعملونال!

تىخبرةذلكمنفيمىتفي!ونالتليفزيونياذتاجهاعلىتنعكسوكيف

الفومي.المملتدكيمال!بطبيعتها

يهانعلىء.المتق!مةالعولىفيالتدريباهميةهذاينفيولا

قيم!بالفعلتشكلتالتيالعلياالتئظيميةاتوياتعلىقامرا

عليها.وتطغيالاجنئيةالروافدتثرهابحيثالثالالهيى"

العربيالمستوىعليالشسعور..التدريباطارفيولدخل

المتشابهةمالتليهـفزيونيالةالألشطةعنالمسعئولينبينتتملقاءاتوفي

اإكلملالتييالبزيونيافيالقوميةالثقافيةوالاتجاهاتالقيمتدكليماجل

اثملبمفزيوذ!بينا!نلببفؤيوئبمالتبادلجمزيلاةس8

العولية:

برااذامةبهنعئيواللي،البرنامجيالتباللهذاانشكولا

،اخرىعربيةدولاودولةتليفزيوناتفيعربيةلمولةتليمزيونية

اللأويزيد،العربيةللثقافة19قوميةالمعالمتدكيموسائلاكثرمن

الثبادل.يشملهاالت!الارفىومساحةالبوامحعددزيامةبمقدار

ثطاقم!فيالعر.بييةاللأولتليفريوناتبينالانالتبادلويتم

حميراسكللىيعهاالتيالاجذبيةالبرامحبنسبةقيساذاخصوصاجدا



يا)التسجميلاتبتبادلاماالممليةهذهوتنن!.العربيةا!تلؤيونات

شمكةربططريقعناو،اكثراومحطتينبين)الستغلالهاحقلثراء

تامذانمنهماكلفتسطيعليامجاورةباخرى.وفنيةتليفزيونية

وتصي.الاخرىمن

فيف!رةالاكلهاالعرببكأالمنطقةفييتيسرلمالثانيالشكلوهذا

ارتب!-توالتبموالمغربوالجزائرتونمىمحطاتوبينجداهتاخرة

."فيزيونمغرب"باسمعرفتارضيةبشبكة

هذامثلمنمزيداجلمنتبذلانيففيالجهودانشكولا

مشروعاتوهناكخصوص؟المتجاورةالعربيةالدولببنالربط

.المجالهذافيا!علبامدروسه

ا!!نه!ةالشمكاتلربطالمدىطويلة!وضع!9
:ال!ماءطريقعن

الوطن!ب2ءالعربالتليفزيونلف:كاتلربطالمثلىالطريقةانعلى

تليفزيوناتربطهي،كلهالقوميالمستوىعلىوا-هـةبركةفي

خصيصايطلقصناعيقمرعبرافضاءاطريقعنكلهاالعربيةالمئطفة

العالميةالصناعيةالاقماراحدباستخداماوالعربملآالمنطقةلخدمة

العمل.بهذاايضاتقومان!مثينالت!

في-معندةفنيةتفاصيلفيادخولادون-الفكرةوتتلخص

قمرعلىالتليؤيونيةللاشاراتوارسالاستقبالمخصةاقامة

اراتالاشىيسشقبلالارضلسرعةموازيةبممرعة!دورصناعي

البيالعربيةالبلادفيتقامخاصةارضيةمملاتمنالتلببفزيونية

الارضيةالمحلاتالىترسلالاشاراتوتعكسبرامجهاارسالفيترعب

ابم!محلةتستطعوبذلك.الاشاوةاستقبالفيالراغبةالعربيةللدول

الاخرىالعربيةالدولبرامجمنث،ءماتستقبلاوترسلانعربعيمة

برامجها.بينوتذيمهالنظامهذافيالمشترمسة

برنامجاتشاهدانبعضهااوالعرببةادولاكلتسمتطيعوبذلك

فتخلقوحدة..الجودةم!سثوىوبنفسالوقتنفسفياحداهاتلىيعه

ولى،ئلمناخرىوسيلةايةتس!طيعمالاووجدانيةعقلي!ةثقافية

.ا!لصال

زالتوماحققه"الذيالضخمالتق!مبمدحلماهذايمدولم

بينالانتربطالتيالوسيلةوهو..بنالصثراقرنا-كنولوجياتخنقه

اسوفياقط.االاتحادءمهورياتتربطوالتيواميركاالغربيةاوروبا

الثقافيمةالوحدةلديمقريباطريقهاستاخذا!تيالوسيلةوهو

وارجاء..اللاتينيةامهبىكادولمنوعددءن!دامنكلفيالقومية

الفسميحة.الهنديةالقارة

سئواتعدةمنذةالفيهذهالعربيةالعولاذاعاتاتحادويتبنى

اللمولمنوعددالا"لحادطلبعلىبئ!،اليونسكواوفع!وقد..

كمثلعربيةثولستفيمثدئيةلحرالسةاجرتبعثة،العربية

الىواتهتكلهاالعربيةالمنطنةاجزاءبقيةوثقافياوسكانيا؟جتماعيا

لآلدراس-صلملا-يتهافينموذجيةمنطقةالعربيةالمنطقهان

لحضاريةمقوماتهاابسببصناعيقمرطريقعنتليفزيونيربطمثروع

ا"مقافةانمراضخدمةاىا.لهدف..9!ةوالجغبراواللغوبةوالثقافبلا

القومي.توىالم!علىوالتعليموالربية

اتطورامنمزيدااعرءبيةاللثقافةيحققانالقريبالمستقبلولغل

للقرنالضخمةالعلميةبالمنجزاتالاخذاحمممئامااذاوالوحدة

منامنيةتحنيقاجبلمنمخلصواعرتخطيطواخضعفاها،العشرلن

جميعا.العرباملالياعز

لعينيسعد-القاهرة
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((تقدم!دابدار))

ماركوزهربرتمؤلفات

.ام.ق

،..بشيامحلررججوجمةترحدالوالبعداوذننسالاا

احد!الوالبعدذيراءالانسانف!!اوأالخحررنحو

002الخراطادوارترجمة

006صمفديمطاعترجمةوالحضارةالحب

005!باهدعبدالمنعممجاهدترجمةالنفيفلسفة

ولمسونكولنمؤلفات

005يمقوعمرشرورولسفيوتدرجمةالشك

004يمقوعمروووشرسفيوترجمةهوسوفيخصمياع

075محمديوسففاروقترجمةالظلامفيسطقو

006خشمبةساميترجمةالزجاجيالقفص

005حسنزكبىانيسترجمةاللامنتمي

054كتابسميرورورشرسفيوجمةترللامنتمىامابعد

056حسنانبسزكىترجمةالحضارةسقو!

009خشبةسامىترجمةالشدايةنحو.رحلة

الحديثالادبفيواللامعقولالمعقول

055حسمنزكيانيسترجمة

056سميركتابورووشوترجمةالجنسىفعالدااصول


