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 اإلذاعة الجزائرية
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بداية التأسيس
شهدت اإلذاعة الجزائرية ميالدها في وهج الثورة 
 1956 ديسمبر   16 يوم  في  بالضبط  و  التحريرية، 
الحرة  الجزائر  «صوت  السرية  اإلذاعة  شرعت  حين 
محمول  إرسال  بجهاز  برامجها  بث  في  المكافحة» 
فوق شاحنة من نوع GMC تم اقتناؤه من القاعدة 

المغرب. في  بالقنيطرة  األمريكية 

وطنية  إذاعة  إنشاء  في  فكروا  من  طليعة  في 
والتعريف  والتبليغ  والتنوير  التوعية  بهام  تقوم 
االستعمارية،  الدعاية  ومواجهة  الجزائرية  بالقضية 
رأس  على  ونائبه  مهيدي  بن  العربي  القائد  الشهيد 
الحفيظ  عبد  المرحوم  (وهران)  الخامسة  المنطقة 

بعد  فيما  تولّى  الذي  مبروك  سي  المدعو  بوصوف 
قيادة المنطقة الخامسة، يُسانده في ذلك المجاهد 
الطالب العائد من القاهرة محمد بوخروبة (هواري 

بومدين).
بداية خريف عام 1956، شرع سي مبروك  في 
السرية،  اإلذاعة  لتنفيذ مشروع  العملي  اإلعداد  في 
فأسند للمناضل اإلطار المقتدر مسعود زقار، مهمة 
بهمة  فقام  لذلك،  مناسبة  أجهزة  على  الحصول 
االتفاق  بعد  المدى  متوسط  اتصال  أول جهاز  شراء 
األمريكية  البحرية  القاعدة  من  أمريكي  ضابط  مع 
المرفق  الجهاز  إرسال  ليتم  بالمغرب،  بالقنيطرة، 
بهوائي على متن شاحنة من نوع GMC نحو منطقة 
الريف، إلى جهة جبلية في شمال المغرب، أين تم 

معا.  وبومدين  بوصوف  طرف  من  استقباله 
اإلذاعة  لهذه  األولى  المرحلة  بدأت  وهكذا 
التي توقّفت في نهاية عام 1957، قبل أن تستأنف 
البث في صائفة 1959، بأجهزة بسيطة وبإمكانيات 
الشاحنة  على  من  مدويا  صوتها  وانطلق  محدودة، 
باإلعالن  المغربية،  الجزائرية  الحدود  عبر  المتنقلة، 
المكافحة،  الجزائر  صوت  هنا   »  : المميز  واللحن 
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الوطني  التحرير  وجيش  التحرير  جبهة  صوت 
يخاطبكم من قلب الجزائر». وبانطالق هذا الصوت 
المدوي، أضافت الثورة الجزائرية مكسبا آخر بمثابة 
الكفاح  مسيرة  ليدعم  جاء  هام،  استراتيجي  سالح 
المسلح ضد االستعمار الفرنسي، وكان لهذا المكسب 
وصدمة  الجزائري،  الشعب  عموم  لدى  عميق  أثر 

اإلعالمية.  ووسائله  العدو  لدى  عنيفة 
وكانت النواة األولى لهذه اإلذاعة التي كانت تبث 
برامجها على الموجات القصيرة  25 متر، 31 متر و 
الساعة  ابتداًءا من  49 متر، لمدة ساعتين كل يوم، 
الثامنة مساًءا، باللغات العربية والقبائلية والفرنسية، 
عبد  مزيان،  المجيد  عبد   : المناضلين  من  مشكلة 
الهاشمي  النجار،  السالم بلعيد، مدني حواس، رشيد 
التيجاني، موسى صدار، عيسى قوار، لوصيف بوغرارة 
المدعو محمد القوردو، عبد القادر معاشو، بن عبد 
الله حمود والشيخ رضا بن الشيخ الحسين المدعو 
ميمون. وكان وراء هذا الطاقم أعضاء « لجنة النظام 
التقارير  إعداد  على  تسهر  كانت  التي    « المدني 
تحرير  وكذا  السرية،  لإلذاعة  السياسية  والتحاليل 
كانت  التي  الجزائرية»  المقاومة   » لجريدة  مقاالت 

بالسادة  األمر  ويتعلق  بالمغرب،  تطوان  في  تصدر 
بوسلهام،  القادر  عبد  إحدادن،  زهير  صالح،  حاج   :
يحيى رحال، عبد المجيد مزيان، عبد القادر معمري، 
ثم  حمادي،  قادوش،  الكروري،  التيجاني،  الهاشمي 
التحق بهؤالء اسماعيل حمداني، قُريصات و زروق 

موساوي.
في هذه األثناء، كان مناضلون جزائريون آخرون 
في  الجزئر  خالل صوت  من  أيضا،  الحدث  يصنعون 
الرباط  تيطوان،  في  العربية،  اإلذاعات  من  العديد 
وطنجة بالمغرب وفي تونس، طرابلس و بنغازي في 
ليبيا، وفي صوت العرب بالقاهرة، وكان من أبرز هؤالء 
المناضلين، اسم ظل يشكل الصوت الرمز المؤثر في 
وجدان الشعب الجزائري طيلة مسيرة الكفاح المسلح، 
عيسى  الكبير  واإلعالمي  بالمناضل  األمر  ويتعلق 
الجزائر من  الذي كان حينها في « صوت  مسعودي 

تونس». 
السرية  باإلذاعة  مسعودي  عيسى  التحق 
استأنفت  عندما  المكافحة»  الحرة  الجزائر  «صوت 
عام  صائفة  في  الناظور  في  واستقرت  برامجها  بث 
األخبار  وزير  من  شخصي  وحرص  بمتابعة   ،1959
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ووزير  يزيد،  امحمد  السيد  المؤقتة،  الحكومة  في 
الحفيظ  عبد  السيد  العامة،  واالتصاالت  التسليح 

بوصوف. 
انطلقت اإلذاعة السرية من جديد، في 12 جويلية 
بتجهيزات ومكاتب  المرة،  تتمتع هذه  1959، وهي 
شبيها  كان  إنه  قيل  قوي،  إرسال  وجهاز  واستوديو 
بأجهزة اإلرسال المستعملة على ظهر البواخر الحربية 
األمريكية، وكان اقتناؤه، كالعادة، من تدبير رشيد كازا 
(مسعود زقار)، وُعيّن على رأس اإلذاعة السرية، هذه 

المرة، مديٌر وهو المناضل محمد السوفي، الذي كان 
عسكري التكوين ولكنه كان بارعا في كتابة النصوص 
األسماء  ليضم  فتوسع  اإلذاعة  فريق  أما  بالفرنسية، 

مدني  مسعودي،  عيسى  السوفي،  محمد   : اآلتية 
حواس، محمد بوزيدي، محمد بومديني، عبد العزيز 
خالد  التومي،  مصطفى  السعودي،  محمد  شكيري، 
سافر، خالد التيجيني، دحو ولد قابلية، عمر مرزوق، 
موالي خروبي، حمة ميسوم، عاشور قدور، طارق، عبد 
المجيد حومة، محمد كسوري، محفوظ مغربي، عمار 
محمد  لغواطي،  الرحمان  عبد  ريان،  قدور  معمري، 
مكيرش، السعيد غماري، يوسف مصطفى دالي، عبد 
الله دردك، كمال بلحبيب، لوصيف بوغرارة المدعو 
محمد القوردو، علي جبار، علي نساخ المدعو فريد، 

كمال داودي و قدور أكتوف.
صوت الجزائر 
من المغرب 

البلدان  أولى  من  الشقيق  المغرب  كان 
وفتحت  الجزائرية،  القضية  ساندت  التي  العربية 
قنواتها اإلذاعية لصوت الجزائر من الرباط، طنجة 
الجزائر،  صوت  كان  األخيرة،  هذه  في  تطوان.  و 
بمساعدة  مرحوم،  علي  الفقيد  طرف  من  يُسير 
زهير إحدادن الذي كان محررا بجريدة المقاومة، 
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في  الجزائر  لصوت  وكان  عسول.  علي  جانب  إلى 
وهو  المحطات،  باقي  عن  مميز  استثناٌء  تطوان، 
السيدة  شخص  في  يتمثل  نسوي  عنصر  مشاركة 
 » الجزائرية  فاطمة   » سلطان  الزهراء  فاطمة 
جبهة  كلمة  وتقديم  بتحرير  تقوم  كانت  التي 
تطوان.  في  الجزائر  صوت  من  الوطني  التحرير 
في  فاطمة  السيدة  اشتغلت  االستقالل،  بعد 
أسامة  أم   » باسم  السبعينيات  في  األولى  القناة 
«، وكانت لها عدة برامج، من بينها، « سجى الليل 
«، كما تعاونت مع إذاعة معسكر الجهوية، بنفس 
التسمية  « أم أسامة « قبل أن يتوفاها األجل، في 

.2014 فيفري  شهر 
صوت الجزائر 

من تونس 
تونس،  إذاعة  ازدانت   ،1957 عام  ربيع  في 
المكافحة  الجزائر  صوت  هنا   »  : عنوانه  ببرنامج 
الشقيقة « ومدته 20 دقيقة، يبث ثالث مرات في 
بالنشيد  يفتتح  الذي  البرنامج  األسبوع. يحتوي هذا 
الوطني « قسما » لشاعر الثورة مفدي زكرياء، على 

ويُختتم  سياسي،  بتعليق  يتبع  ثم  عسكرية،  أخبار 
البرنامج، وقع  كما بدأ، بنشيد « قسما «. كان لهذا 
المؤثر  الصوت  بفضل  الجزائريين  نفوس  في  كبير 
المميز  العمل  وبفضل  مسعودي  عيسى  للمناضل 
 : وهم  مسعودي،  عيسى  زمالء  به  يقوم  كان  الذي 
سعدوني  العربي  بشيشي،  األمين  بوزيدي،  محمد 
وكاتب  (بالفرنسية)،  ميشال  سيرج  (بالقبائلية)، 

شريط.  الله  عبد  السياسية  والتعاليق  النصوص 
صوت الجزائر 

من القاهرة
المكانة األولى في قائمة  القاهرة، تبوأ  تستحق 
ألنها  الجزائرية،  للثورة  المساندة  العربية  العواصم 
قامت قبل غيرها بهذا الدور مع اندالع ثورة نوفمبر 
المجيدة، إذ كانت إذاعة صوت العرب، أول من أذاع 
بيان أول نوفمبر، فور صدوره، وكانت أول من رفع 
التحرير الوطني، خارج الجزائر. مصطلح  لواء جبهة 
صوت الجزائر، لم يستعمل في إذاعة صوت العرب، 
بل كان البرنامج عبارة عن تعليق يومي، يبدأ بعبارة 
من  يخاطبكم  الوطني  التحرير  جبهة  وفد  هنا   »  :
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تأسيس  بعد  إال  التعبير،  هذا  يتغير  ولم  القاهرة»، 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، في سبتمبر 
من عام 1958، فصار التعليق يبدأ بعبارة « هنا صوت 
بإنجاز  المكلف  الفريق  كان  الجزائرية»  الجمهورية 
المدني،  توفيق  أحمد   : السادة  يضم  البرنامج  هذا 
بن  القادر  عبد  قسوري،  محمد  عمامرة،  تركي  رابح 
علي  من  كل  بمساهمة  نور،  القادر  عبد  قاسي، 
المالك بن حبيلس (سقراط) ومحمد  مفتاحي، عبد 
حربي. وفي عام 1956، حل بالقاهرة، ثالثة مناضلين 
من جبهة التحرير الوطني، قادمين من باريس، وهم 
السادة : محمد حاج حمو (ُعين بعد االستقالل أول 
ربعاني  المحامي  و  الحسين  مبروك  لألخبار)،  وزير 

يجيدون  كانوا  المناضلين  هؤالء  وألن  (ربّاني). 
الفرنسية، فقد ُخصصت لهم فترة ربع ساعة يوميا، 
العرب،  أوروبا، في صوت  إلى  الموجهة  القناة  على 
تبدأ بعبارة « جزائري يخاطب الفرنسيين، لنفكر معا 
« Un Algérien parle au français, raisonnons 
ensemble ».

في  المساهمون  والمحررون  المذيعون  وكان 
هذا البرنامج، إلى جانب محمد حاج حمو، كل من 
نافع وعبد  إبراهيم غافر، مبروك  : عدو بن قطاط، 

كيوان. الرحمان 
يتوجهون  الجزائريين،  الطلبة  من  العديد  وكان 
منذ  العرب،  صوت  في  العربي  المغرب  ركن  إلى 
الجزائرية،  الثورة  للتعبير عن متطلبات  سنة 1956، 
أبو  الراحل  الدكتور   : بينهم  المرحلة، ومن  تلك  في 
الجزائر)،  في  المؤرخين  (شيخ  الله  سعد  القاسم 
إلياذة  وصاحب  الثورة  وشاعر  خرفي  صالح  الشاعر 

زكرياء.    ُمفدي  الراحل  الجزائر 
لها مساهمات  كانت  أسماء المعة  أيضا  وهناك 
نيّرة، سواء في شكل تنشيط ندوات أو نشر كتب أو 
في  شعرية  قصائد  نظم  أو  صحفية  مقاالت  تحرير 
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: عبد  أبرزهم  الجزائرية، ومن  الثورة  القاهرة، حول 
الحميد مهري، العربي دماغ العتروس، مالك بن نبي، 
حربي،  محمد  بوعزيز،  يحيى  اإلبراهيمي،  األخضر 
حسن الصايم، مالك حداد، عبد الله الركيبي و منور 
أبو   : أعاله  المذكورة  األسماء  إلى  باإلضافة  مروش، 

الله، صالح خرفي ومفدي زكرياء.  القاسم سعد 
صوت الجزائر 

من ليبيا
الجزائري  الشعب  كفاح  مع  ليبيا  تضامن  إن 
الملك  ومصدره  المثال،  نادر  التحرر،  أجل  من 
التي  السنوسي  علياء  وزوجته  السنوسي  إدريس 
معهما  عاشت  األبوين،  من  جزائرية  يتيمة  تبّنت 
ُسمع   1958 نوفمبر  الفاتح  وفي  العز،  قمة  في 
إذاعة  أمواج  على  مرة  ألول   » الجزائر  صوت   »
وينشطه  عليه  يُشرف  البرنامج  وكان  طرابلس، 
بمساعدة  الصديق  الصالح  محمد  المناضل 
إلى  قاضي،  بشير  الراحل  المكتب،  عن  المسؤول 
ثم  يامي،  حسان  القنصلية،  بأعمال  القائم  جانب 
بودة.  وأحمد  أمقران  الحفيظ  عبد  بهم  التحق 

عام  في  بنغازي،  إذاعة  فتحت  جهتها،  ومن 
تعميم  أجل  من  الجزائر،  لصوت  أثيرها   ،1959
الجزائرية،  الثورة  عن  تتحدث  التي  األخبار  بث 
بنغازي  من  الجزائر  صوت  فريق  كان  وقد 
القادر  عبد  األخضر  محمد   : السادة  من  يتكون 
عبد  بتونس،  التحاقه  قبل  البداية  في  السائحي 
المؤقتة  الحكومة  من  الموفد  الشريف  الرحمان 
المناضل  و  الحق  عبد  الجزائرية،  للجمهورية 

غوقا. القادر  عبد  الليبي 
صوت الجزائر 

من دمشق 
دمشق،  من  المكافحة  الجزائر  صوت  بث  بدأ 
الوحدة بين مصر وسوريا،  في عام 1958، مع قيام 
ثالث  حوالي  بعد  أي  بينهما  االنفصال  إثر  وتوقف 
مهري،  محمد  السيد  المبادرة  وراء  كان  سنوات. 
المسلمين  للطلبة  العام  االتحاد  لقسم  العام  األمين 
جبهة  مكتب  رئيس  برفقة  تقدم  الذي  الجزائريين 
التحرير الوطني بدمشق، السيد بلقاسم خمار، يعاتب 
مسؤولي اإلذاعة السورية على عدم السماح لممثلي 
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القضية  عن  األثير  عبر  بالتحدث  الجزائرية  الثورة 
الجزائرية، فكان جوابهم أن ال أحد طلب منهم ذلك، 
حينها ذهب االثنان (مهري وخمار) إلى رئيس البعثة 
الغسيري،  محمد  الشيخ  الجزائرية،  الدبلوماسية 
وخرجا من مكتبه بطلب رسمي تمت الموافقة عليه 
عبر   « الجزائر  « صوت  دّوى  يومين  وبعد  بسرعة، 
إذاعة دمشق. كان ينشط البرنامج في صوت الجزائر 
الذين  الجزائريين  الطلبة  من دمشق، مجموعة من 
كانوا يدرسون في الجامعات السورية، ويتعلق األمر 
مهري،  محمد  خمار،  القاسم  أبو  محمد   : من  بكل 
محمد بوعروج، الهاشمي قدوري، منور الصم و أبو 

الله. الله غالم  عبد 
صوت الجزائر 

من بغداد
انطلق « صوت الجزائر من بغداد» بعد سقوط 
عام  من  جويلية  في  العراق،  في  الملكي  النظام 
رئيس  بودة،  أحمد  المرحوم  المناضل  وكان   ،1958
طلب  من  هو  آنذاك،  بالعراق  الجزائرية  البعثة 
للثورة  اإلذاعة  باب  فتح  العراقية،  السلطات  من 

الجزائرية، وهو الذي افتتحها بنفسه، واستمر يذيع 
كان  الذي  روابحية،  حامد  المناضل  خلفه  أن  إلى 
الضاد،  لغة  المعرفي وسيطرته على  يتميز بمستواه 
يساعده في التنشيط، المجاهد محمد الربعي، الذي 
القائد يونس، وكان  باسم  األوراس،  كان معروفا في 
هو أيضا متمكنا من اللغة العربية، إلى جانب عبد 
المميز.  اإلذاعي  الصوت  صاحب  قرميط،  الحميد 

صوت الجزائر 
من الكويت

« صوت  أيضا  انطلق   ،(1958) نفسه  العام  في 
دول  إلى  موجها  كان  وقد  الكويت،  من  الجزائر» 
الخليج العربي، ويذيع على الساعة الخامسة مساءا 
ولمدة ثالث ساعات في األسبوع. كان يُعد التعاليق 
السياسية، المناضل عثمان سعدي، بمساعد المذيع 
الكويتي موسى الدجاني. وقد ساهم هذا البرنامج، 
في إذكاء الحماس لدى األوساط الكويتية، لمد الثورة 

ماديا ومعنويا.  الالزم  بالعون  الجزائرية 
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 بسط السيادة الوطنية 
على اإلذاعة والتلفزيون

األفذاذ، وفي  المناضلين  العديد من هؤالء  كان 
من  يمثل،  صار  الذي  مسعودي  عيسى  مقدمتهم، 
الحرة  الجزائر  لصوت  التاريخي  الرمز  األداء،  حيث 
والتقني،  الصحفي  الفريق  ضمن  من  المكافحة، 
أكتوبر 1962، حين   28 يوم  في  التحدي  رفع  الذي 
والتلفزي،  اإلذاعي  البث  استمرارية  نجح في ضمان 
بعد انسحاب الفرنسيين، على إثر إقدام الجزائريين 
اإلذاعة  مبنى  على  من  الفرنسي  العلم  إنزال  على 
عشية  مكانَه،  الجزائري  العلم  ورفع  والتلفزيون، 
ذلك،  وشكل  نوفمبر،  أول  بذكرى  االحتفاالت  أولى 
اإلذاعة  على  الوطنية،  السيادة  بسط  لبداية  تاريخا 

والتلفزيون.
الجزائرية،  اإلذاعة  استمرت  التاريخ،  هذا  منذ 
التي  األم  المؤسسة  الجزائري،  التلفزيون  مع  تشكل 
االستقالل،  عهد  في  البصري  السمعي  القطاع  تمثل 
اإلذاعة  ُوضعت   ،1963 أوت   01 مرسوم  وبموجب 
لها  ليُسند  اإلعالم،  وزارة  وصاية  تحت  والتلفزيون، 
أداء  نوفمبر 1967،  بعد وبموجب مرسوم 09  فيما 

مهام الخدمة العمومية. وقد سهرت على إعداد وبث 
برامج باللغتين الوطنيتين (العربية والقبائلية)، وكذا 
االنجليزية واالسبانية).  (الفرنسية،  باللغات األجنبية 

إعادة الهيكلة
في سنة 1986، شهدت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
الجزائرية، إعادة هيكلة تمخضت عنها أربع مؤسسات 
مستقلة، هي المؤسسة الوطنية لإلذاعة المسموعة، 
المؤسسة الوطنية للتلفزيون، المؤسسة الوطنية للبث 
اإلذاعي والتلفزي والمؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي 

البصري.
بموجب ذلك، حظيت المؤسسة الوطنية لإلذاعة 
مما  وتقنية،  مالية  تنظيمية،  باستقاللية  المسموعة، 
في  أدائها،  وتحسين  إمكانياتها  تطوير  من  مكنها 

العمومية.      الخدمة  مجال 
بتحويلها إلى مؤسسة عمومية، وفق ما نص عليه 
مرسوم 20 أفريل 1991، أصبحت اإلذاعة الجزائرية، 
مهمة  تمارس  و  وتجاري،  صناعي  بطابع  تتمتع 
الخدمة العمومية في مجال البث اإلذاعي المسموع، 
إعالم  ضرورة  على  ينص  أعباء،  دفتر  ألحكام  طبقا 
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الجهوية،  الوطنية،  بالحياة  يتعلق  ما  بكل  المواطن 
وكذا  االجتماعي  االتصال  تعزيز  والدولية،  المحلية 

مكوناتها.   بكل  الوطنية  الهوية  وترقية  حماية 
وقد واكبت اإلذاعة الجزائرية، التحوالت السياسية، 
االقتصادية واإلعالمية التي شهدتها الجزائر، منذ دستور 
1989، كما تجاوبت مع التعددية السياسية واإلعالمية، 
الحر  والتعبير  للنقاش  هامة  فضاءات  بفتح  وهذا 
والمتنوع، من خالل برامج سياسية، اقتصادية، ثقافية 
ثقافة  ترقية  في  المساهمة  من  مكنتها  وترفيهية، 
الديمقراطية والتسامح، ومن ثمة تعزيز مصداقيتها، 

واحتالل موقع متقدم لدى الرأي العام.  
بالموازاة مع ذلك، شرعت اإلذاعة الجزائرية، منذ 
1991، في تنويع عرضها البرامجي، وتوسيع انتشارها 
الجهوية  اإلذاعات  شبكة  بإقامة  وهذا  األثيرين 
اإلذاعة  منظومة  تدريجيا،  لتتشكل  والموضوعاتية، 
الجزائريةن وتكتمل كما هي عليه اآلن : 48 إذاعة 
جهوية، 4 إذاعات موضوعاتية (إذاعة الشباب، إذاعة 
الجزائر  إذاعة  و  الثقافية،  اإلذاعة  الكريم،  القرآن 
الثالث  الوطنية  القنوات  إلى  باإلضافة  الدولية)، 
الفرنسية،  و  األمازيغية  العربية،  باللغات  الناطقة 

متعددة  الجزائرية  اإلذاعة   » اإللكترونية  اإلذاعة  و 
الوسائط، » التي هي اآلن واجهة اإلذاعة الجزائرية.

تعاقب على رأس اإلذاعة الجزائرية، منذ انفصالها 
غاية  وإلى   ،1986 عام  في  التلفزيون،  مؤسسة  عن 
فيه  يتم  الذي   2014 ديسمبر   16 الرمز  اليوم  هذا 
 58 الذكرى  إحياء  بمناسبة  اإلذاعة،  متحف  تدشين 
مديرا   12 المكافحة،  الحرة  الجزائر  صوت  النطالق 

عاما وهم :
القيوم بوكعباش: من عام 1986 إلى  المرحوم عبد 

غاية عام 1990؛
المرحوم الطاهر وطار: من عام 1990 إلى غاية عام 

1991؛
السيد األمين بشيشي: من عام 1991 إلى غاية عام 

1996؛
المرحوم حمزة تيجيني بعيليش: من عام 1996 إلى 

غاية عام 1997؛
السيد عبد القادر العلمي: من عام 1997 إلى غاية 

عام 1999؛
من  ثانية):  (مرة  بعيليش  تيجيني  حمزة  المرحوم 

2002؛ عام  غاية  إلى   2000 عام 
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السيد زواوي بن حمادي: من عام 2002 إلى غاية 
2006؛ عام 

غاية  إلى   2006 عام  من  ميهوبي:  عزالدين  السيد 
2008؛ عام 

إلى غاية عام  السيد توفيق خالدي: من عام 2008 
2012؛

غاية  إلى   2012 فيفري  من  لوناكل:  شعبان  السيد 
.(2014 ديسمبر   16) النص  هذا  نشر 
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اإلذاعة  تخضع   ،2001 نوفمبر   26 يوم  منذ 
مديرية   12 على  يعتمد  داخلي،  لتنظيم  الجزائرية، 

 : هي  مركزية، 
مديرية القناة األولى؛
مديرية القناة الثانية؛
مديرية القناة الثالثة؛ 

مديرية إذاعة الجزائر الدولية؛
مديرية اإلذاعات الموضوعاتية؛

مديرية تنسيقية اإلذاعات الجهوية؛
مديرية األرشيف ومكتبة األغاني؛

مديرية المصالح التقنية؛
مديرية الدراسات والتطوير؛

مديرية الموارد البشرية؛
مديرية الوسائل العامة؛

مديرية المالية والمحاسبة.
رأس  على  مهامه  في  العام،  المدير  ويساعد 

: الجزائرية  اإلذاعة 
المدير العام المساعد؛

القانونية  بالشؤون  مكلف  العام،  المدير  مساعد 
المهنة؛ وأخالقيات 

التلخيص  بالدراسات،  مكلف  العام؛  المدير  مساعد 
البرامج؛ وتقييم 

مساعد المدير العام، مكلف بإجراء الخبرة ومراقبة 
التسيير؛

والعالقات  باالتصال  مكلف  العام،  المدير  مساعد 
العامة؛

والعالقات  بالتعاون  مكلف  العام،  المدير  مساعد 
الدولية؛

مساعد المدير العام، مكلف بالوكالة اإلشهارية.
للتحوالت  ومواكبًة  الجديد،  التنظيم  هذا  وفق 
األعباء  دفتر  يتمحور  التعددية،  مرحلة  أملتها  التي 
الخدمة  مهام  حول  الجزائرية  باإلذاعة  الخاص 

: التالية  المحاور  على  المرتكزة  العمومية 
إعالم، تثقيف وترفيه؛

دعم الثقافة الوطنية، والعمل على ترقيتها وإشعاعها؛
مبدإ  احترام  ظل  في  التعددي،  التعبير  ضمان 

المعالجة. في  التساوي 
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القناة األولى 
لإلذاعة  امتدادا  تعتبر  التي  األم  القناة  هي 
الجزائرية، أثناء ثورة التحرير، ففي 28 أكتوبر 1962، 
استرجعت اإلذاعة الجزائرية سيادتها، وانطلقت في 

الفتية. الجزائرية  الدولة  تشييد  مسايرة 
العربية،  باللغة  برامجها،  األولى  القناة  تبث 
حيث  جديدة،  مرحلة   ،1975 سنة  في  دخلت  وقد 
. ساعة   24 مدار  على  انقطاع  بدون  تبث  أصبحت 

موقع  األولى،  القناة  تحتل  التغطية،  حيث  من 
الصدارة، فهي تُسمع في جميع أنحاء التراب الوطني، 
وشعارها « الصوت األقرب إليك «، يصل صوتها عبر 
ترددات هرتزية عددها أربعة عشر (14) ترددا، منها 
تسعة (09) ترددات ضمنية FM، ترددان اثنان (02) 
عبر الموجات الطويلة الموجهة نحو الجنوب، وثالث 
ومجمل  المتوسطة،  الموجات  عبر  ترددات   (03)

هذه الترددات، موزع  على النحو اآلتي : 
  FM 1. عبر الوطن: موجات

91.0 : شرق العاصمة وبومرداس .. 90.7 : آفلو، 
البيض واألغواط .. 91.9 : عنابة، قالمة، سوق أهراس 

و الطارف .. 90.9 : النعامة  90.8 : الشلف و غليزان 
 .. بوعريريج  برج  و  بجاية  ميلة،  : سطيف،   93.5 ..
وهران سعيدة،  معسكر،  بلعباس،  سيدي   :  102.7

ومستغانم .. 88.0 : الجلفة .. 92.5 : تيارت.
2. الموجات المتوسطة عبر الوطن :

891 : وسط البالد .. 549 : شمال غربي الجزائر 
.. 531 : شمال شرقي البالد.

3. الموجات الطويلة عبر الوطن:
153 : جنوب غربي البالد .. 198 : جنوب شرقي 

البالد.
تهتم القناة األولى بالقضايا السياسية، االقتصادية، 
االجتماعية والثقافية، إلى جانب المواضيع الرياضية، 
اإلذاعات  شبكة  عبر  اإلخبارية،  نشراتها  تبث  كما 
إذاعة  عدا  جهوية،  إذاعة   47 بمجموع  الجهوية، 

بالعاصمة. البهجة 
للقناة األولى 06 مواعيد إخبارية رئيسية، ومواجيز 
على رأس كل ساعة، أما شبكة البرامج، فتحتوي على 
 : المحاور  أسبوعيا، في مختلف  برنامجا  حوالي 80 
الدينية،  التربوية،  الثقافية،  االجتماعية،  اإلخبارية، 
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العديد  أيضا  وتتضمن  والرياضية،  الفنية  التاريخية، 
البرامجي  التبادل  إطار  في  المعتمدة  البرامج  من 
مع إتحاد إذاعات الدول العربية، كما تساهم بشكل 
دوري، في تنشيط برامج التبادل مع األقسام العربية، 

في العديد من اإلذاعات العالمية.
ولضمان إنجاز هذه المهام اإلذاعية على أحسن 
العمل،  وسير  تنظيم  على  اإلشراف  تتولى  وجه، 
وهما   مديرية،  نيابتا  القناة،  مديرية   إلى  باإلضافة 
نيابة مديرية األخبار و نيابة مديرية اإلنتاج،  تقوم 
المرتبطة  الجوانب  كل  على  باإلشراف  األولى، 
في  والدولية،  الجهوية  الوطنية،  األخبار  بتقديم 
الثقافية  االقتصادية،  السياسية،  المجاالت  مختلف 
تواكب  وحصص،  روبورتاجات  وإنجاز  والرياضية، 
إيفاد  خالل  من  سواء  بالواليات،  التنموية  الحركة 
صحفييها، أو باالستعانة بالزمالء الصحافيين العاملين 
 48 تغطي  اليوم  أصبحت  التي  اإلذاعية  بالمحطات 

. كاملة  والية 
و  مسايرة  على  اإلنتاج،  مديرية  نيابة  تعمل  و 
والفنية واالجتماعية،  الثقافية  الفعاليات  تغطية كل 
باألسرة  المتصلة  للفضاءات  معتبرا  وقتا  تكرس  كما 

و الشباب، عمال بالشعار الذي رفعته القناة األولى، 
إليك» األقرب  «الصوت  وهو 

يلي  كما  القناة،  على  العاملون  يتوزع  و  هذا 
:  اإلدارة : 05 ، نيابة مديرية اإلنتاج : 95، مديرية 
األخبار : 115، الرقابة : 08 والبرمجة : 15، والمجموع 

هو : 241.
القناة الثانية

باللغة  الناطقة  اإلذاعة  هي  الثانية  القناة 
التاريخي،  المسار  حيث  من  وكانت  األمازيغية، 
األولى  الوطنية  القناة  مع  متالزمة  ثنائية  تشكل 
العمل  مرحلة  أثناء  سواء  العربية،  باللغة  الناطقة 
الجزائر  التحريرية، مع صوت  الثورة  إبان  النضالي، 
الحرة المكافحة، أو بعد االستقالل، إلى غاية بداية 
التسعينيات التي شهدت إعادة هيكلة، صارت فيها 
كل قناة قائمة بذاتها، بعدما كانتا تابعتين لمديرية 
هذا  وسمح  الوطنية.  البرامج  مديرية  هي  واحدة، 
الحجم  في  تتوسع  بأن  الثانية،  للقناة  التقسيم 
إلى أن بلغت أقصاه 24/24 ساعة،  للبث،  الساعي 

.2005 جانفي  عام  منذ 
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تنويع  أجل  من  باستمرار،  الثانية  القناة  تجتهد 
استهداف  في  ميزتها  يعكس  بما  البرامجي،  عرضها 
بمختلف  الناطقة  االجتماعية  الشرائح  مختلف 
الشاوية،  (القبائلية،  األمازيغية  اللغة  مكونات 
على  العمل  وكذلك  والتارقية)،  الميزابية  الشنوية، 
الوطني  البعد  تحقيق  أجل  من  ديناميكيتها  تعزيز 
التنوع  لها كقناة ذات خدمة عمومية منفتحة على 
الثقافي الهائل الذي تزخر به الجزائر، ومنفتحة أيضا 

العالميين. والتراث  الثقافة  على 
القناة  تحرص  الديناميكية،  هذه  سياق  وفي 
شبكتها  وتنفيذ  إعداد  في  تراعي  أن  على  الثانية، 
اإلذاعات  مختلف  مع  جسور  إقامة  البرامجية، 
المحلي،  األمازيغي  اللسان  تستعمل  التي  المحلية 
كما  محلية)،  إذاعة   27) العربي  اللسان  إلى جانب 
تحرص على أن تفتح فضاءاتها للمواهب في مجال 

الفني. اإلبداع 
 73 بينهم  من  عامال،   167 الثانية  القناة  تضم 
ُصحفيا، وتمثل حصة األخبار في شبكتها البرامجية، 
واأللعاب  المنوعات  برامج  ونسبة   %  30.55 نسبة 
الثقافية  البرامج  تمثل  30.25 %، في حين  (ترفيه) 

االجتماعية  والبرامج   %  24.40 نسبة  والدينية، 
.%  14.80 والتربوية 

 ،« األمام  نحو  دائما   .. إشعاع   » شعار  حاملًة 
تتمتع القناة الثانية، بتغطية وطنية شبه كاملة، من 
: التالي  النحو  على  وتتوزع  األثيري،  االنتشار  حيث 

:FM 1. موجات
الجزائر  : غرب   88.5  .. والشرق  الوسط   :  91.8
 .. البويرة   :  96.5  .. األغواط   :  92.0 و   93.9  ..
 :  69.7  .. قسنطينة   :97.2 تلمسان..   :  88.4
 101.1  .. تبسة   :  97.5  .. باتنة   :  101.2  .. سطيف 
.. بشار   :  102.4  .. سكيكدة   :  98.1  .. قالمة   :

 102.0 : أدرار .. 102.7 : الجلفة.
2. الموجات المتوسطة :

كيلوهيرتز:   981  .. وزو  تيزي   : كيلوهرتز   693
الجزائر.

القناة الثالثة
بالفرنسية،  الناطقة  القناة  هي  الثالثة  القناة 
تنسلخ  أن  دون  الجزائرية.  اإلذاعة  منظومة  ضمن 
على اإلطالق من جزائريتها، تسعى هذه القناة، بكل 
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يمكن،  ما  بأفضل  مستمعيها،  تخدم  أن  إلى  اعتزاز، 
أكثر  يقربها  الذي  الميداني  العمل  على  بالمراهنة 
دورها  أداء  من  ويمّكنها  المستمعين،  جمهور  من 
 : ومهام  يتجاوب  بما  العمومية،  الخدمة  مجال  في 

والترفيه. التثقيف  اإلعالم، 
140 ُصحفيا، منشطا ومخرجا يشكلون مجموع 

مدار  على  برامجها  تبث  التي  الثالثة  القناة  عمال 
اليوم. في  ساعة   24/24

 28 %  من مجموع الوقت اإلجمالي للبث هي 
نسبة البرامج اإلخبارية بما فيها الرياضة،  و 25 % 
البرامج  تمثل  حين  في  والفنية،  الثقافية  للبرامج 

 .%  20 نسبة  والتفاعلية،  للترفيه  الموجهة 
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التفاعلية،  تراهن على  الثالثة  القناة  كانت  وإذا 
في  الحدثية  والتظاهرات  الجواري  العمل  وعلى 
الميدان، وعلى فضاءات التعبير، من أجل الثبات عل 
النجاح،  فإنها تُولي أهمية خاصة للبرامج التاريخية 
التي تسمح للشريحة الواسعة من الشباب، بأن تكون 

المجيد. الجزائر وماضيها  بتاريخ  مرتبطة 
القناة الثالثة هي « ُصوٌر تُسمْع ».

إذاعة الجزائر الدولية 
مارس   19 في  الدولية،  الجزائر  إذاعة  تأسست 
2007، وهي أول قناة إذاعية متخصصة في األخبار، 
بحكم طبيعة شبكة برامجها التي تعتمد أساسا على 
النشرات  المواجيز،  يشمل  الذي  اإلخباري  الفضاء 
والحصص اإلخبارية، باللغات األربعة (العربية بنسبة 
اإلنجليزية   ،%  38.04 بنسبة  الفرنسية   ،%  47.31
حين  في   ،(%  3.9 بنسبة  واإلسبانية   3.9% بنسبة 
على  والعربية)  (الفرنسية  اللغة  ازدواجية  تطغى 

البرامج. من  الغالب 
بمتابعة  خصوصا،  الدولية  الجزائر  إذاعة  تهتم 
التقارير  طريق  عن  والدولية،  الوطنية  األحداث 

قلب  من  والمراسلين  الموفدين  وتقارير  اإلخبارية 
األحداث، وعن طريق اإلنارات التي يقدمها الخبراء 
والمحللون، وفضاءات النقاش حول مختلف الجوانب 
المرتبطة بكل حدث، مع إبراز الموقف الجزائري من 
التطورات، والسعي إلى إشراك الفاعلين في الساحة 
فيما  وتوجهاتهم،  اختصاصاتهم  بمختلف  الوطنية 
مختلف  في  البالد،  تشهدها  التي  التحوالت  يخص 
المجاالت السياسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية 

والرياضية.    
ساعة  عشرة  أربع  الدولية،  الجزائر  إذاعة  تبث 
الملتقطة   fmال موجات  على  (14سا)،  يوميا 
والساتل  الحدودية  المناطق  وبعض  الوسط،  في 
واالنترنيت، من  العاشرة صباحا إلى منتصف الليل، 

بتوقيت الجزائر.  
 119 الدولية،  الجزائر  إذاعة  عمال  عدد  يبلغ 
تنظيمها،  في  القناة  هذه  وتعتمد  دائما،  عامال 
كل  يشتغل  للتحرير،  أقسام  أربعة  إحداث  على 
البث، ويشرف عليه رئيس تحرير  قسم حسب لغة 
يقوم  الذي  األخبار  مدير  مع  بالتنسيق  ومساعدان، 
بدور المنسق بين األقسام فيما يتصل بإدارة ومتابعة 
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الصحافيين. عمل 
تتولى مديرية األخبار، إعداد مادة إخبارية تغطي 
15 موعدا إخباريا : ثمان (08) نشرات رئيسية باللغة 
والنشرة  العربي  المغرب  نشرة  بينها  من  العربية، 
باللغة  رئيسية  نشرات   (05) خمس  االقتصادية، 
و  اإلنجليزية  باللغة   (01) واحدة  نشرة  الفرنسية، 
نشرة واحدة (01) باللغة اإلسبانية. كما تبث القناة، 
يوميا، عشرة (10) مواجيز إخبارية، باللغتين العربية 
والفرنسية، وأربعة (04) مواجيز باللغتين اإلنجليزية 
باللغتين  إخبارية،  عناوين  إلى  باإلضافة  واإلسبانية، 

بالتداول كل ربع ساعة. العربية والفرنسية، تبث 
مساهمة  على  الدولية،  الجزائر  إذاعة  تعتمد 
الوطن، وعددهم 16 متعاونا،  المراسلين من خارج 
يُراسلون من البلدان التالية : سوريا، فلسطين، الصحراء 
الغربية، تونس، مصر، إيران، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، 
ألمانيا إسبانيا بلجيكا و اإلمارات العربية المتحدة). 
التي  النوعية  المساهمة  من  أيضا،  القناة  وتستفيد 
في  المتخصصين  األساتذة  من  محللين   06 يقدمها 

والثقافية.   االقتصادية  الدولية،  المسائل 
الدولية،  الجزائر  إذاعة  تعتمد  ذلك،  إلى  إضافة 

باإلنتاج  المكلفة  الفرعية  المديرية  عمل  على 
والبرمجة ومراقبة البث، من خالل إشرافها على كل 
بالمادة  البرامج  شبكة  بتزويد  المرتبطة  المسائل 
تضمن  حتى  الطريق،  ورقة  في  يوميا،  المبرمجة، 
النوعية في بث برامج حوارية، تمس كافة المجاالت، 
والوطنية  الدولية  بالقضايا  منها  المرتبطة  السيما 
والثقافية، باإلضافة إلى فضاء تفاعلي يسمح للجمهور 

الساعة.  قضايا  حول  واستفساراته  آرائه  بإبداء 
إذاعة القرآن الكريم

أُنشأت إذاعة القرآن الكريم، في 01 محرم 1412 
الموافق ليوم 1991/07/12، بـمجموع  06 ساعات 
بث يوميا مسجلة تتمثل في تالوات قرآنية، حديث، 
تفسير، فقه، شخصيات وأعالم... إلخ. استمرت على 
بدأ  1992/03/06، حيث  يوم  غاية  إلى  النحو،  هذا 

بث بعض الحصص. 
في  كبيرا  تذبذبا  الكريم،  القرآن  إذاعة  عرفت 
عدد ساعات وتوقيت البث، من حيث تقطع الفترات 
يوم  غاية  إلى  الساعات،  عدد  ونقصان  وزيادة 
2008/07/05، أين استقر البث في حدود 10 ساعات 
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بث مباشر يوميا، مقسمة على فترتين : من الساعة 
 ،(02.00) صباحا  الثانية  الساعة  إلى   (00.00) صفر 
الساعة  إلى   (05.00) الخامسة صباحا  الساعة  ومن 
من  الفترة  أن  مالحظة  مع   ،(13.00) زواال  الواحدة 
الساعة الخامسة صباحا (05.00) إلى السابعة صباحا 
(07.00)، موجهة لدول الساحل اإلفريقي، ويعاد بثها 

القصيرة.    الموجات  على  ليال، 
- الموجات العاملة : تبث إذاعة القرآن الكريم 

برامجها على موجات عديدة و هي :
ومن   02.00 الساعة  إلى   23.55 الساعة  من   -
موجات  على   06.55 الساعة  إلى   05.00 الساعة 
FM : 104.2 /101.5/95.6  وعلى موجات FM عبر 
اإلذاعات الجهوية، التي يكون البث فيها خالل هذه 

متوقفا. الفترات، 
على   09.48 الساعة  إلى   05.00 الساعة  من   -
موجة  وعلى   ،  95.6/101.5/FM : 104.2 موجات 

 AM : 1422
على   13.00 الساعة  إلى   09.48 الساعة  من    -
موجة AM : 1422، تغطي حوالي 200 كلم2، من 
الموقع  على   13.00 الساعة  إلى   23.55 الساعة 

الجزائرية. لإلذاعة  اإللكتروني  
الكريم،  القرآن  إذاعة  تبث   : البث  لغة   -
التي  والمهذبة  المبسطة  العربية  باللغة  برامجها، 
يمكن للجميع فهمها، كما تبث برامج أخرى باللغة 

المستمعين. من  هام  لجزء  تلبية  األمازيغية، 
علي  الشبكة،  تعتمد   : الشبكة  مضمون   -
البساطة  فيها  يُراعى  التي  الدينية  المادة 
مرجعية   وفق  الطرح،  في  الوسطية  و  واالعتدال 
عدم  و  جواري،  عمل  مع  المالكي،  المذهب 
لعملة  كوجهين  الوطنية،  و  الدين  بين  الفصل 
ساعات   (10) عشر  مدار  على  وتنفذ  واحدة، 

: التالية  المحاور  حسب  ونهارية،  ليلية 

النسبة المحور

45%
14%
10%
22%
09%

القرآن الكريم
الفقه،السنة و العقيدة

 ، = الثقا?<
بوي   EFجتماعي،ال LMا
فيهي EFالتوجيهي وال

خباري LMا
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مدير  القناة  على  يشرف   : اإلذاعة  أقسام 
يساعده رئيس دائر ة مكلف باإلنتاج ورئيس تحرير 
إلى 43 موظفا، في مختلف  ورئيسا مصلحة إضافة 

لتخصصات. ا
01: قسم التنشيط و اإلخراج :  يتولى التنشيط 
المباشرة  والحصص  للفترات  المباشر  واإلخراج 

المناسبات حصص  تنشيط  مع  والمسجلة، 
بالنسبة  اإلخراج،  عملية  القسم،  يتولى  كما 
والتلبيس  المسجلة  والحصص  المباشرة  للفترة 
الخاص بالقناة، من خالل إنجاز الفواصل والومضات 

لترويجية.  ا
02: قسم البرمجة واإلنتاج : يتولى تحضير ورقة 
البث اليومي، وبرمجة الحصص الخاصة بالمناسبات، 

كما يتولى متابعة اإلنتاج و مراقبته.
03: قسم األخبار: يتولى، باإلضافة إلى التغطيات 
الميدانية اليومية لمختلف النشاطات الدينية، الفكرية 
،الثقافية والتاريخية، إنجاز ما يلي : نشرة يومية، أربعة 
(04) مواجيز يومية، موعدين (02) في شكل قراءة في 
الصحف يوميا، تحقيق واحد (01) ميداني في األسبوع 

وحصة إخبارية واحدة مباشرة في األسبوع.

اإلذاعة الثقافية
 ،1994 نهاية  في  الثقافية،  اإلذاعة  تأسست 
وانطلقت في البث، يوم 1995/02/01، على الموجة 
المتوسطة، و هي ثاني إذاعة موضوعاتية، بعد إذاعة 
في  الثقافية،  اإلذاعة  أنشأت  لقد  و  الكريم.  القرآن 
أغلبية  كانت  حيث  الجمر)،  (سنوات  صعبة  ظروف 
استطاعت   ذلك  رغم  و  مشلولة،  الثقافية  النشاطات 
فرض وجودها، على المستويين الداخلي و الخارجي،  
وذلك بفضل جهود و طموح طاقمها الشاب. وفي 15 
أكتوبر 2004، توسعت ساعات البث، من 04 إلى 06 
ساعات، أي من الخامسة مساءا إلى الحادية عشر ليال.

الموجة  على  برامجها،  الثقافية  اإلذاعة  تبث  و 
كما  هرتز،  كليو   1422 مقدراها  بذبذبة   ،  AM
أغلب  عبر   ،FM موجات  على  الثقافية  إرسال  يتم 
الجهوية، وذلك لمدة ثالث (03) ساعات،  اإلذاعات 
نهاية  غاية  إلى   (20.00) مساءا  الثامنة  الساعة  من 
.(23.00) ليال  عشرة  الحادية  الساعة  في  اإلرسال، 

شبكة البرامج :
على  للبث،  الساعي  الحجم  تمديد  أعقاب  في 
موجة FM ، كل يوم من الثامنة إلى الحادية عشرة 
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ليال،  التاسعة  إلى  الثامنة  من  كانت  أن  بعد  ليال، 
إلى  الثقافية،  اإلذاعة  برامج  بث  فترات  انقسمت 

: مرحلتين 
1) - من الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة 
(16.55) إلى حدود الساعة الثامنة مساءا  (08.00)، 
إخبارية  ومواعيد  برامج  تتضمن  أولى  فترة  هي  و 

وروبورتاجات وبرامج علمية وحصصا قصيرة.
2) - أما الفترة الثانية، فتمتد من الساعة الثامنة 
الحادية عشرة  نهاية اإلرسال في  إلى  مساءا (08.00) 
ليال (23.00)، وتشكل العمود الفقري للشبكة البرامجية، 
بحيث تحتوى على مادة دسمة، يغلب عليها الطابع 

الثقافي والفني والتفاعلي.
يشرف على القناة، مدير يساعده رئيس دائر ة، 
مكلف باإلنتاج، و رئيس تحرير، لتأطير 40 عامال في 

مختلف التخصصات.
تنقسم برامج اإلذاعة الثقافية إلى قسمين :

1) - إنتاج داخلي :  يتكفل به الفريق الداخلي 
باإلذاعة،  العامل 

2) -  إنتاج خارجي : يعتمد على متعاونين من 
ذوي االختصاص (05 متعاونين).

الخطوط العامة لشبكة البرامج :
الثقافية،  لإلذاعة  البرامجية  الشبكة  تتوزع 
التنوع  سياق  في  الكبرى،  المحاور  من  عدد  على 
البرامجي الذي ُروعي فيه اإلشباع الفكري و القيمة 
الفنية واللمسة الجمالية، إلى جانب مالمسة الواقع 
خالل  من  المجتمع،  أعماق  في  الغوص  ومحاولة 
برامج تفاعلية تشرك المستمع في العملية اإلنتاجية، 
ويمكن،   . بأريحية  انشغاالته  طرح  من  وتمكنه 
اإلشارات  من  بمجموعة  ذلك،  على  التدليل  إجماال، 

: التالي  النحو  على  وهي  الكبرى، 
- برامج تفاعلية : 

* إيالء أهمية كبيرة  للبرامج التاريخية والفكرية.
* إبراز البعد اإلنساني في البرامج االجتماعية.

* التركيز على أهمية الثقافة الوقائية، والمساهمة 
في محاربة اآلفات والظواهر التي قد تكون سببا في 

نخر جسم المجتمع.
بإشراك  الحلول  تقديم  و  اإلشكالية  طرح   *

. لمختصين ا
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- برامج فكرية :
* اإلحاطة بكل المدارس الحداثية، في األدب و 

الفكر وعلم االجتماع والفلسفة.
*  محاولة فهم اإلشكالية الثقافية العالمية.

الحقل  في  الجزائرية،  النخب  إسهامات  إبراز   *
المعرفي.

- برامج تاريخية :
وحديثه،  قديمه  الوطني،  بالتاريخ  االهتمام   *
والفهم،  لالستيعاب  قابلة  تكون  بطريقة  وتقديمه 
مساهمًة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وتحصين 

االستالب.  من  األجيال 
- برامج فنية :

* محاولة اإللمام بكل ماله صلة بالمنتوج الفني، 
بمختلف صوره ومدارسه، من مسرح، سينما ، معمار 

وفنون غنائية وتشكيلية، وتقديم األجود منه.
هذا  في  الوطني،  المنتوج  إبراز  على  التركيز   *

المجال.

FM إذاعة جيل
تأسست إذاعة جيل FM الموجهة للشباب، في 
متيجة  إذاعة  انتشار  إعادة  بعد   ،2012 جانفي   15
إذاعة  هي  جهوية  إذاعات   03 عنها  تولّدت  التي 
وبموجب  بومرداس.  وإذاعة  تيبازة  إذاعة  البليدة، 
إلى  متيجة  إذاعة  مقر  تحّول  األثيري،  التوسع  هذا 
الموجة  من  استفادت  التي   FM جيل  إلذاعة  مقر 
الجزائر  في  الواسعة  التغطية  ذات    94.7 الترددية 
الكبرى، كما ضمت إليها عددا هاما من عمال إذاعة 
متيجة، ومن قنوات أخرى، بمجموع 40 عامال، مما 

.24/24 المتواصل  البث  ضمان  من  مّكنها 
عدد  على  تحافظ   FM جيل  إذاعة  ظلت  
العمال بحيث ال يتجاوز (في 2014)  مححدود من 
تربطهم  كانت  عامال   16 فيهم  بمن  عامال،   65

أشهر.  9 لمدة  مؤقتة،  عقود  اإلذاعة،  بمؤسسة 
يتكون اإلطار المسير إلذاعة جيل FM، من مدير، 
ورئيسي  دوائر  رؤساء   (04) أربعة  تحرير،  رئيس 
(02) مصلحتين، ويقدر معدل السن بالنسبة لهؤالء 
المؤطرين، 38 سنة، بينما ال يتعدى معدل سن باقي 

العمال 28 سنة.
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االستماع  حيث  من  إذاعة  أول  جيل FM هي   
عبر اإلنترنيت بنسبة تفوق 38 % من حصة السوق، 

وهي تتوفر على أحدث أجهزة البث الرقمي. 

تبث هذه اإلذاعة الموجهة للشباب، على موجة 
FM في 15 والية هي : الجزائر العاصمة، بومرداس، 
غرداية،  سطيف،  وهران،  وزو،  تيزي  بويرة،  تيبازة، 
المدية، برج  الفلى،  البليدة، عين  ورقلة، تمنراست، 

والوادي. بوعريريج 

 FM جيل  إذاعة  تبث  الوطن،  أنحاء  باقي  في 
للشرق   بالنسبة   549 : المتوسطتين  الموجتين  على 

للغرب. بالنسبة   531 و 

يتم استعمال اللغة العربية الفصحى، في مجمل 
البرامج اإلخبارية (07 مواجيز، 01 نشرة إخبارية و04 
حصص) بينما تُستعمل اللغة العامية، في برامج اإلنتاج، 
واللسان المحلي بما فيه مختلف فروع اللغة األمازيغية، 

في مواعيد البث المشترك مع اإلذاعات الجهوية.
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األخبار :  
* األخبار بصفة عامة : رئيس تحرير و اثنا عشر 

(12) ُصحفيا.  
سبعة (07) مواجيز يومية ونشرة أخبار واحدة 

الظهيرة.  فترة  في 
أربعة (04) حصص أسبوعية مدة كل واحة منها 
النهار  منتصف  من  دقيقة  وثالثون  واحدة  ساعة 
التالية  المواضيع  حول  زواال  والنصف  الواحدة  إلى 
الحياة  و  المؤسسات  تسيير  التكوين،  التشغيل،   :

الطالبية.
موجز واحد خاص باألخبار الجهوية في التاسعة 

والنصف صباحا (9.30).
 (04) أربعة  و  مصلحة  رئيس   : الرياضة   *

 . ُصحفيين
موجز يومي  خاص بالرياضة في الساعة الحادية 
عشرة (11.00) قبل الظهر وحصتان أسبوعيتان (02)، 

مدة كل واحدة منها ساعتان (02 س).
الثامنة  الساعة  في  بالرياضة،  يومي خاص  ركن 

 .(08.30) صباحا  والنصف 
الساعة  في  بالرياضة،  خاصة  يومية  وقفة 

 .(17.15) الظهر  بعد  والربع  الخامسة 
اإلنتاج : 

* البرمجة : يتولى إدارة هذا القسم، مسؤول برتبة 
مبرمجين،   (04) أربعة  على  لإلشراف  دائرة،  رئيس 
فيها  يتم  اليوم،  (08) ساعات في  ثماني  على مدار 
على  تتوزع  التي  الموسيقية  البرمجة  ضبط  أساسا، 
النسب التالية : 70 % برنامج موسيقي جزائري، 20 
% موسيقى غربية و10 % موسقى إفريقية وشرقية. 
وضمن البرنامج الموسيقي الجزائري، تُخصص نسبة 

60 % لأللوان الموسيقية الجديدة. 
مسؤول  القسم،  هذا  إدارة  يتولى   : اإلنتاج   *
 (04) أربعة  عمل  على  لإلشراف  دائرة،  رئيس  برتبة 
منشطين دائمين، وثمانية (08) منشطين متعاونين، 

مساعدات.  (03) ثالث  إلى  باإلضافة 
- فترة صباحية يومية، لمدة ثالث (03) ساعات، 
من السابعة (07.00) إلى العاشرة (10.00) صباحا، 

مخصصة للثقافة وحياة المجتمع.
- حصة يومية في نهاية النهار، من الساعة الرابعة 
 (17.30) والنصف  الخامسة  الساعة  إلى   (16.00)
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بعهد الظهر، مخصصة للثقافة والحياة العملية. 
تُبثان مرتين في  - حصتان (02) موضوعاتيتان، 
والموسيقى  القناوي  لموسيقى  ُمخصصتان  األسبوع، 
إلى   (20.00) مساءا  الثامنة  الساعة  من  اإلفريقية، 

 .(22.00) ليال  العاشرة  الساعة 
الدينية، وحصة  المسائل  (02) حول  موعدان   -

الساعة.  ونصف  ساعة  لمدة  تفاعلية، 
- بث مشترك يومي مع اإلذاعات الجهوية، لمدة 
30 دقيقة، من الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر 

(17.30) إلى الساعة السادسة مساءا (18.00).
إذاعة  مع  خميس،  يوم  كل  أسبوعية  حصة   -

  . ية جهو
شبكة اإلذاعات الجهوية 

وكذا  الجهوية  اإلذاعات  لشبكة  التأسيس  بدأ 
اإلذاعات الموضوعاتية، في سنة 1991، تحت إشراف 
المرحوم  آنذاك،  الجزائرية  لإلذاعة  العام  المدير 
لهذا  كبيرة  أهمية  يُولي  كان  الذي  وطار،  الطاهر 
الصرح اإلعالمي الكبير الذي صار يؤدي دورا حيويا 
فضاء  بذلك،  معززا  الجواري،  اإلعالمي  مجال  في 

الجزائرية. لإلذاعة  بالنسبة  العمومية،  الخدمة 
كان  الجواري،  اإلذاعي  المد  هذا  لبنات  أولى 
(العاصمة)  البهجة  إذاعة  (بشار)،  الساورة  إذاعة 
ثم إذاعة متيجة (منطقة متيجة على امتدادها، في 
واليات البليدة، بومرداس وتيبازة)، ثم توالى مجهود 
بناء اإلذاعات الجهوية، إلى أن اكتمل بالعدد 48، مع 

 .2012 05 جويلية  في  بومرداس،  إذاعة  تدشين 
اإلذاعات الجهوية باألرقام

عدد اإلذاعات الجهوية : 48 إذاعة 
الحجم الساعي اليومي للبث 666  :  ساعة.

 05 و  ساعة   13 تبث  الجهوية  اإلذاعات  كل 
وخمسين  وخمس  السادسة  الساعة  من  دقائق، 
مساًءا  الثامنة  الساعة  إلى  صباحا   (06.55) دقيقة 
وإذاعة  البهجة  إذاعة  من  كل  تبث  بينما   ،(20.00)
تمنراست، 24/24 ساعة، وإذاعتا أدرار وإيليزي 18 

ساعة. 
إلى  باألمازيغية  تبث  التي  اإلذاعات  عدد 
األمازيغية  اللغة  وفروع  إذاعة،   27 العربية  جانب 
المستعملة فيها هي : القبائلية، الشاوية، الميزابية، 
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والشنوية.  التارقية  الورقلية،  الحسانية،  الزناتية، 
إعالمية  كوسيلة  (المحلية)  الجهوية  اإلذاعة  ميزة 

: جوارية 
منازع،  بال  (المحلية)،  الجهوية  اإلذاعة  تُعتبر   *
الجمهور  في  تأثيرا  اإلعالمية  المؤسسات  أقوى 
تقديم  في  بها  تتميز  التي  اآلنية  بحكم  المتلقي، 
وبحكم  حينها،  في  األحداث  مجريات  ونقل  الخبر 
المستمعين،  بجمهور  تربطها  التي  التفاعلية  ميزة 
في الكثير من الفضاءات، وفي العديد من المجاالت 
وحتى  والترفيهية،  الخدماتية  الثقافية،  االجتماعية، 

السياسية.
تأثيرا  كونه  في  التأثير،  هذا  أهمية  وتكمن   *
االنتشار، بحكم عالقة  له وقع فوري وواسع  مباشرا 
االرتباط الخاصة التي تنشأ بين المواطن (المستمع) 
الطبيعي  محيطه  في  تبث  التي  المحلية  وإذاعته 
على  األساسية،  بانشغاالته  وتهتم  إليه،  ينتمي  الذي 
المستوى المحلي، وتوفر له فرصة المشاركة والتعبير 

مواهبه. بإبراز  له  وتسمع 
* تؤدي اإلذاعة المحلية، دور الوسيط االجتماعي، 

االنشغاالت  بنقل  تقوم من جهة،  منازع، بحيث  بال 
يوميا،  المحلي،  المجتمع  عنها  يعبر  التي  الحقيقية 
وفي شتى مناحي الحياة، إلى مصادر القرار، وتقوم، 
به  تقوم  الذي  المجهود  بإبراز  أخرى،  جهة  من 
بالتنمية  النهوض  سبيل  في  العمومية،  السلطات 

المحلية. 
مهام اإلذاعة الجهوية (المحلية) :

األولى،  بالدرجة  المحلية،  اإلذاعة  عمل  يعكس 
مميزات وخصوصيات الوالية أو الواليات التي يشملها 
مجال التغطية، وتعد مهامها متنوعة و متكاملة وهي 

كالتالي : 
* مهمة إخبارية حول األحداث المحلية. 

للتناول  وامتدادا  تدعيما  وثائقية  مهمة   *
لألحداث. اإلخباري 

* مهمة تثقيفبة، تربوية وتشاركية، حول مختلف 
المواضيع التي تهم حياة المجتمع المحلي. 

* مهمة خدماتية. 
* مهمة ترفيهية ومسلية.
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محتوى برامج اإلذاعة المحلية :
المحلية،  اإلذاعة  في  البث  مضمون  يعكس    *
االجتماعية،  أوجهها  بكل  المحلية،  الجماعة  حياة 
وينبغي  واإلبداعية،  الثقافية  السياسية،  االقتصادية، 
أن تعكس الجوانب المرتبطة بتسيير المدينة، فيما 
في  وباألخص  للمواطن،  اليومية  بالحياة  يتعلق 
مجاالت : السكن، الشغل، التربية، الصحة، النظافة، 

والترفيه. السياحة  األمن، 
إعداد  في  (المحلية)  الجهوية  اإلذاعة  تحرص   *
برامجها، على مراعاة انشغال التجاوب مع حاجيات كل 
فئات جمهورالمستمعين  في مجاالت اإلعالم، الترفيه 
االجتماعية  الثقافية،  المهام  بحكم  الثقافي،  واإلثراء 

والمهنية المنوطة بها.   

و  التراث  إبراز  برامجها،  خالل  من  تضمن،   *
المساهمة في إثرائه، بواسطة اإلبداع اإلذاعي الذي 

برامجها. في  تقترحه 
* تساهم في ضمان الحق في اإلعالم والتعبير، 
والمهنية  واالجتماعية  الثقافية  المكونات  لجميع 
للمجتمع المحلي، وتضمن التعبير التعددي لمختلف 

والرأي. الفكر  تيارات 
اللغتين  إبراز  في  الجهوية،  اإلذاعة  تساهم   *

الدستور احترام  إطار  في  وترقيتهما،  الوطنيتين 
* تساهم في الحفاظ على خصوصيات المجتمع 
المحلي، في مجال التعبير، بمختلف  مكونات اللغة 

األمازيغية.
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مسار الرقمنة 
اإلذاعة  شهدت  التقني،  المستوى  على 
وسائل  وعصرنة  لتجديد  واسعة  عملية  الجزائرية، 
العمل واإلنتاج، بما يتالءم مع المقتضيات الحديثة 
مجهودها  في  شرعت  وهكذا  اإلذاعي،  لإلعالم 
اإلذاعية،  البرامج  من  إنتاجها  رقمنة  إلى  الرامي 
المجهود  هذا  وتطلّب  التسعينيات،  منتصف  منذ 
الذي  التكنولوجي  التطور  مع  التكيف  البداية،  في 
استعمال  من  التدريجي  التخلص  عليها  فرض 
المرحلة  في  الشروع  ثم  المغناطيسي،  الشريط 
واستعمال  في وضع   ،1999 عام  بدايُة من  الثانية، 
المعالجة  برامج  ظهور  مع  ثم  الرقمية،  التجهيزات 
والمزج  التركيب  وكذلك  اإلذاعية،  للمادة  الرقمية 
الرقمنة  اعتماد  لزاما  بات  الصوتية،  والمؤثرات 
الكاملة التي ُوضع من أجلها مخطٌط من ست (06) 

: هي  مراحل 
تعويض التجهيزات التماثلية بالتجهيزات الرقمية؛

إقامة شبكة داخلية للربط الرقمي؛
إقامة نظام إذاعي رقمي؛

إقامة منصة إلكترونية متعددة الوسائط؛

أداؤهم  يرتبط  الذين  العمال  جميع  تكوين 
الرقمنة؛ بمجال 

البث الرقمي في اتجاه الجمهور. 
اإلذاعة الجزائرية 
متعددة الوسائط
Radio Algérie Multimédia

من  ينقل  الوسائط،  متعدد  إخباري  قطب  هي 
www. الجزائرية  لإلذاعة  االلكتروني  الموقع  خالل 

واألحداث  والوطن  االذاعة  أخبار   radioalgerie.dz
الجزائر  أيضا صوت  هي  والدولية.  المحلية،الوطنية 
عبر  العالم،  كل  في  الجزائرية،  االذاعة  خالل  من 
افتراضي  عالم  في  للتفاعلية  وفضاٌء  االنترنيت، 
الجزائرية  اإلذاعة  تعتبر  واحد.  آن  في  وحقيقي 
الجزائرية،  لإلذاعة  حيويا  مصدرا  الوسائط  متعددة 
فهي من جهة، تفتح نافذة تفاعلية وآنية على عمل 
منظومة اإلذاعة الجزائرية، بجميع قنواتها (لكل قناة 
جهة  ومن   ،(le streaming الحي  البث  مع  موقع 
أخرى، توفر للزائر والمتصفح، سيال من المعلومات 

أيضا. والفيديو  والصورة  بالنص  واألخبار 
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األرشيف ومكتبة األغاني
إدراكا بأهمية األرشيف اإلذاعي، وتثمينا لإلطار 
التنظيمي الذي يحكمه، تم في سنة 2001 استحداث 
مديرية األرشيف ومكتبة األغاني، تتفرع إلى قسمين:

والغنائية  الموسيقية  التسجيالت  قسم   1-
انواعها؛ بمختلف 

للبرامج  الُمتضّمنة  السمعية  الوثائق  قسم   2-
المواضيع  بتنوع  محتوياتها  تتنوع  التي  والحصص 
إلخ)،   .. ثقافية  اقتصادية،  (سياسية،  فيها  المعالجة 
الرؤساء،  ألقاها مختلف  التي  الخطب  إلى  باإلضافة 

هذا. يومنا  إلى  االستقالل  منذ 
تعزيز  على  أيضا،  الجزائرية  اإلذاعة  وحرصت 
له  فأفردت  أدائه،  وتحسين  الحيوي  المكون  هذا 
الذي يجري  الرقمنة  مجهودا خاصا من خالل مسار 
منذ سنوات، كما  أنشأت له مقرا جديدا بالكاليتوس 
وبامتالك  يتسم بشساعة فضائه   ،Les Eucalyptus
المواصفات التي تسمح له بإيواء األرشيف وحفظه 
بمديرية  العامل  الفريق  انتقل  وقد  التلف،  من 
المقر  إلى  نهائية،  بصفة  األغاني،  ومكتبة  األرشيف 

الجارية. السنة  مطلع  مع  الجديد، 

غاية  في  هي  تسجيالت  األغاني،  مكتبة  تكتنز 
مختلف  مضمونها،  يشمل  بحيث  والتنوع،  الثراء 
وتحتوي  والغنائية،  الموسيقية  واألنواع  الطبوع 
مختلف  على  األغاني،  ومكتبة  األرشيف  مديرية 
الحاويات الخاصة باألغاني، وهي على الشكل التالي 
أشرطة  أو  لفيف  و  أسطوانات،  مضغوطة،  أقراص   :
الوثائق  لقسم  بالنسبة   .Bandes sonores سمعية 
السمعية La phonothèque، يتعلق األمر بالحصص 
وبخطب  المسرحي  باإلنتاج  أنواعها،  بمختلف 
الرؤساء، وتتضمن الحصص، برامج سياسية، اقتصادية، 
ثقافية، تاريخية وفنية، مع العلم أن اإلذاعة الجزائرية، 
تسعى دائما إلى استقطاب المزيد من التسجيالت، 
حتى منها التي تُسجل بطريقة «هاوية»، ألن بعض 
الفنانين الكبار، لم يسجلوا أعمالهم، إال في األعراس 

للغاية. ُمهما  رصيدا  وتركوا  العائلية،  والجلسات 
الرقمنة :

شرعت اإلذاعة الجزائرية، منذ بضع سنوات، في 
الوسائط  إلى  التماثلية  الوسائط  من  مخزونها  نقل 
يومنا  إلى  مستمرا  المجهود  هذا  ومازال  الرقمية، 
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هذا، وقد قام المهندسون في المؤسسة، بربط مكتبة 
التي  القنوات  مختلف  مع  رقمية  بشبكة  األغاني، 
الشبكة.  هذه  من  مباشرة  برامجها  من  قسطا  تزود 
عالوة على ذلك، هناك مشروع لربط مكتبة األغاني 
بجميع المحطات الجهوية المنتشرة في كامل القطر 

الوطني.
أماكن حفظ األرشيف : 

مكتبة األغاني بالمقر المركزي لإلذاعة، 21 شارع 
الشهداء، الجزائر، وفيها نسخ من األغاني المتداولة 

ما بين القنوات؛
رقم  األرضي،  بالطابق  الكائن  األصلي،  األرشيف 
األصلية  النسخ  وفيه  لإلذاعة،  المركزي  بالمقر   ،01

لألغاني.
حديثا،  المنشأ  المبنى  وهو  الكاليتوس،  مركز 
إليواء مديرية األرشيف ومكتبة األغاني، وهو المكان 
الذي يحوي المخزون األصلي لمكتبة األغاني، وكذلك 
والبرامج،  الحصص  على  تحتوي  التي  الفونوتاك 

المسرحي. واإلنتاج  الرؤساء  خطب  إلى  باإلضافة 
بهذا  يتواصل  الرقمنة،  مسار  أن  بالذكر،  جدير 

االسطوانات  ترميم  عملية  أن  كما  الجديد،  المركز 
والشريط اللفيف وبعض األقراص، قد تم التهيؤ لها، 

أماكن.  ثالثة  تخصيُص  هذا،  في  ُروعي  وقد 
لإلذاعة  األرشيفي  المخزون  بأن  القول  ويمكن 
الدولية،  المعايير  وفق  محفوظ  الجزائرية، 
باستعمال  الخدمة  تحسين  على  المؤسسة  وتحرص 
األرشيف  استعمال  لتسهيل  الحديثة،  التكنولوجيات 
الجهوية،  والمحطات  القنوات  طرف  من  اإلذاعي، 

المتخصصين. الباحثين  خدمة  في  وكذلك 
مركز التدريب اإلذاعي

وإدراكا منها بأن التطور الكمي والعرض المتنوع 
للبرامج، ال بد أن يصاحبه تحسين األداء والتميز من 
مركزا  الجزائرية،  اإلذاعة  أنجزت  المحتوى،  حيث 
للتدريب اإلذاعي والتلفزي، بتيبازة. يسهر هذا المركز 
الرسكلة،  على ضمان  أفريل 2012،  في  الذي دشن 
التكوين و التأهيل في مختلف االختصاصات والمهن 
التي يتطلبها العمل اإلذاعي، لفائدة جميع العمال، 
وقد  اإلذاعي،  بالعمل  المرتبطة  المهن  مختلف  في 
تكوين مكونين من  الجزائرية على  اإلذاعة  حرصت 
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إطاراتها ومحترفيها، بعد ما كان التركيز في انطالقة 
المركز على الخبراء األجانب.

المركز الثقافي نادي 
عيسى مسعود

دائم  ثقافي  بمركز  الجزائرية،  اإلذاعة  تتمتع 
الصوت  تسمية  يحمل  الصيت،  وذائع  النشاط 
مسعودي.  عيسى  الراحل  المناضل  المميز  اإلذاعي 
عام 2003،  في  أبوابه  فتح  الذي  المركز  يعتبر هذا 
فضاءا ينبض بالحياة الثقافية والفنية، بحيث يحتضن 
مختلف األنشطة التي تنظمها اإلذاعة الجزائرية في 
والتظاهرات  النشاطات  إلى  باإلضافة  المجال،  هذا 
فوروم   » يحتضن  كما  الشراكة،  إطار  في  تقام  التي 
اإلذاعة» ومختلف المنتديات التي تنظمها القنوات، 
و  التاريخية  والندوات  المحاضرات  جانب  إلى 
الحفالت  عن  فضال  الصحفية.،  والندوات  الفكرية 
للمركز  التابعة  الحفالت  بقاعة  تنظم  التي  الفنية 
األجنبية  للسفارات  المفضل  المقصد  صارت  والتي 

عالمية.    فنية  فرقا  الجزائر،  في  استقبلت  كلما 

اإلذاعة باألرقام
تتضمن منظومة اإلذاعة الجزائرية حاليا :

وطنية،  هي  ما  بين  تتنوع  إذاعية  قناة   55
موضوعاتية وجهوية، تلتقي في الواجهة اإللكترونية 

الوسائط».  متعددة  الجزائرية  «اإلذاعة 
841 ساعة برامجية في اليوم.

الوطنيتين  باللغتين  برامجها  تبث  إذاعة   27
األمازيغية. و  العربية  

في  هو  الجزائرية   اإلذاعة  في  العاملين  تعداد 
حدود 3700 عامال،  يمثل فيه العنصر النسوي، نسبة 

35  بالمائة.




