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PUBLIC BROADCASTING MEDIA AND NEW MEDIA:
REALITIES AND CHALLENGES
Dr. Nor El Houda BOUZEGAOU1
Abstract
The importance of the study lies in highlighting the new challenges facing public
television institutions in light of the new media, by examining a comparative study of
two prominent public institutions in the global media landscape: the Algerian public
television (EPTV) and France (France Télévisions), in particular, and that they are
practicing institutions In two different media environments and systems. . The
electronic and virtual reality that imposed itself in light of the current technological
developments put forward new theories of receiving and consuming methods of new
information that also differ from one system to another and from one environment to
another. Public television institutions must develop and keep abreast of current
developments in order to ensure their survival and maintain a high viewership. This
study allows us to present strategies that these institutions can take to confront and
benefit from technological challenges. This study aims to identify the most important
challenges facing public television institutions to develop their program networks and
their media performance by examining the reality of public media practices in light of
modern technologies. This allows us to identify and put forward the strategies that
public television organizations must pursue in order to keep pace with the
technological era and take advantage of the benefits of new media through the
development of TV shows and the transition to new broadcast mechanisms to attract
the largest possible percentage of viewing.To achieve this, the study will be based on a
quick overview of the two institutions. Then, we will explore the consumption patterns
of new media in both countries. This allows us to learn about the reality of the use
and consumption of these media and the extent of their impact on the two
institutions, including highlighting the most important challenges to reach the
introduction of strategies that allow public institutions for television to improve their
media performance and adjust their program networks according to what is imposed
by the new consumer patterns and the current and virtual virtual reality.
Key words: public television, new media, on-demand service.
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التلفزيون العمومي و الوسائط اجلديدة :واقع و حتدايت
دراسة مقارنة بني التلفزيون العمومي اجلزائري و التلفزيون العمومي الفرنسي
د .نور اهلدى بوزقاو -جامعة اجلزائر 3

أستاذة حماضرة بكلية علوم اإلعالم و االتصال
امللخص
تكمن أمهية الدراسة يف إبراز التحدايت اجلديدة اليت تواجهها ادلؤسسات العمومية للتلفزيون يف ظل
الوسائط اجلديدة و ذلك من خالل التطرق إىل دراسة مقارنة دلؤسستُت عموميتُت ابرزتُت يف ادلشهد
اإلعالمي العادلي  :التلفزيون العمومي اجلزائري ) (EPTVو الفرنسي )، (France Télévisions
ابخلصوص و أهنما مؤسستُت دتارسان يف بيئتُت و نظامُت إعالميُت سلتلفُت  .فالواقع االلكًتوين و
االفًتاضي الذي فرض نفسو يف ظل التطورات التكنولوجية الراىنة طرح نظرايت تلقي جديدة و أساليب
استهالكية للمعلومات جديدة أيضا ختتلف من نظام إىل آخر و من بيئة إىل أخرى .فعلى ادلؤسسات
العمومية للتلفزيون تطوير و مواكبة التطورات احلالية من أجل ضمان بقائها و احلفاظ على نسبة ادلشاىدة
عالية .فهذه الدراسة تسمح لنا بطرح االسًتاجتيات اليت ديكن ذلذه ادلؤسسات انتهاجها دلواجهة التحدايت
التكنولوجية و االستفادة منها .هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على أىم التحدايت اليت تواجهها
ادلؤسسات العمومية للتلفزيون لتطوير شبكاهتا الربانرلية و أدائها اإلعالمي من خالل التطرق إىل واقع
ادلمارسات اإلعالمية العمومية يف ظل التكنولوجيات احلديثة .يسمح لنا ذلك ابلتعرف و طرح
االسًتاتيجيات اليت على مؤسسات التلفزيون العمومي انتهاجها من أجل مواكبة العصر التكنولوجي و
االستفادة من إجيابيات الوسائط اجلديدة من خالل تطوير الربامج التلفزيونية ادلعروضة و االنتقال إىل آليات
بث جديدة جللب اكرب نسبة شلكنة من ادلشاىدة .و لتحقيق ذلك ،ستقوم الدراسة على نبذة سريعة حول
ادلؤسستُت ،لنتطرق بعدىا إىل التعرف على األمناط االستهالكية للوسائط اجلديدة يف كال البلدين .يسمح
لنا ذلك ابلتعرف على واقع استخدام و استهالك ىذه الوسائط و مدى أتثَتىا على ادلؤسستُت و منها
إبراز أىم التحدايت للوصول إىل طرح االسًتاتيجيات اليت تسمح للمؤسسات العمومية للتلفزيون بتحسُت
أداءىا اإلعالمي و ضبط شبكاهتا الربانرلية وفقا دلا تفرضو األمناط االستهالكية اجلديدة و الواقع االلكًتوين
و االفًتاضي الراىن.
الكلمات املفتاحية :التلفزيون العمومي ،الوسائط اجلديدة ،خدمة عرب الطلب.
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مدخل:
يعرف الفضاء السمعي البصري ،و ابخلصوص التلفزيوين تغَتات جذرية سرعت من وتَتهتا التكنولوجيات
الرقمية احلديثة للبث ،وىو ما حول التلفزيون إىل صناعة عادلية  .دفعت ىذه التغَتات القائمُت على
مؤسسات اخلدمة العمومية إىل إعادة النظر يف سياساهتم الربارلية و إمكانياهتم التقنية ،وطرق أدائهم
واذليكلة التنظيمية ذلذه ادلؤسسات .فينبغي ذلذا الغرض ،الًتكيز على ادلضامُت اليت تضع ما يتوافق مع
حاجات ادلستهلك زلل اختياره .يفرض ىذا ادلنظور اجلديد على تلفزيون اخلدمة العمومية تكييف
إسًتاتيجياتو ،ليتمكن من أداء وظائفو بطرق فعالة وتكييفها مبا يتناسب والقواعد العادلية اجلديدة.
كما أن ىذه التغَتات مست و بشكل جذري أيضا يف احمليط التنافسي لتلفزيون اخلدمة العمومية ،ىذا
راجع ابألساس إىل التطورات التقنية و التكنولوجية و ظهور فاعلُت جدد يف الساحة التنافسية أمهها
الوسائط اجلديدة .من جهة أخرى التلفزيونية تنوعت و تعددت نتيجة إىل ظهور و تطور أرضيات البث مبا
يف ذلك الكابل ،األقمار الصناعية ،التلفزيون األرضي ،ADSL ،شبكات اذلواتف النقالة و االنًتنيت
ذات اجليل الثالث و الرابع و اآلن اخلامس .من جهة أخرى ،أشكال استهالك ادلعلومات و نوعية الطلبات
تتطور (ظهور الفيديو عرب الطلب ،مواقع إلكًتونية دلشاركة ادلضامُت اإلعالمية) ابإلضافة إىل أن دعامات
البث تنوعت و تعددت (الكمبيوتر ،اذلواتف و اللوحات الذكية .)...فأصبحت التطورات التكنولوجية
تشكل أحد أكرب التحدايت اليت تواجهها ادلؤسسات التلفزيونية و خصوصا ادلؤسسات العمومية للتلفزيون
(حبكم منط التمويل الذي تستفيد منو و نوعية اخلدمات اإلعالمية اليت تقدمها) من أجل أن تضمن بقائها
يف الساحة اإلعالمية و يف زليط تنافسي شديد .فهذه الوضعية اآلنية تضع ادلؤسسات العمومية للتلفزيون
أمام إشكالية جدية و اليت تتمثل يف ما ىي االسًتاتيجيات و ما ىي العروض اإلعالمية و التلفزيونية اليت
على ادلؤسسات العمومية للتلفزيون تطويرىا و انتهاجها من أجل التكيف مع العهد الرقمي اجلديد .من
خالل ىذا العرض ،سنحاول أن صليب عن ىذه اإلشكالية من خالل مقاربة مقارنة بُت مؤسستُت
عموميتُت للتلفزيون و اللتان تنشطان يف بيئتُت و نظامُت إعالميُت سلتلفُت :ادلؤسسة العمومية للتلفزيون
اجلزائري  EPTVو ادلؤسسة العمومية للتلفزيون الفرنسيFrance Télévisions.

 -Iاملشهد اإلعالمي اجلديد:
انفجار العملية االتصالية الناتج عن االستعمال اجلماىَتي للوسائط ادلتعددة يف أوساط وسائل اإلعالم
التقليدية غَت من النظام الكالسيكي ذلذه الوسائل و التلفزيون ابلتحديد ). (DJEFAFLA, 2012
فوصول االنًتنيت و النظام الرقمي ،أحدث طفرة كبَتة يف ادلشهد اإلعالمي السمعي البصري العادلي.
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ومع ظهور مصطلحات جديدة كإعالم الوسائط اجلديدة وصحافة ادلواطن فإن ىذا التغيَت الثوري قد
أثـر علـى ادلمارسة ادلهنية لإلعالم وترابطيتها ،وقد مس التغَت اجلمهور أيضا فقد أصبح ادلستخدم ملزما
ابلتفاعل مع احملتوايت االعالمية ،حيث تشجع البيئة اجلديدة التشارك وادلسامهة يف بناء ادلعرفة أكثر
من أي وقت مضى ،ويؤكد العديد مـن الباحثُت أن الويب  0.2من أىم الطرق لتقليص الفجوة
ادلعرفية ادلوجود بُت اجملتمعات اعتمادا على التنظيم والتفاعـل وكذا تبادل ادلعارف واخلربات (عيبوب،
 ،2017صفحة  .)188فكان على ادلؤسسات التلفزيونية أن تواجو التطور السريع و الكبَت الذي
أحدثو انطالق الوسائط اجلديدة و التعرض إىل منافسة ىذه الوسائل .فشهد مطلع القرن الواحد و
العشرين ،طرح فرضيات من طرف عدة ابحثُت) (RIO, 2015من موجبها التفكَت يف مستقبل
ادلؤسسات التلفزيونية التقليدية ،فمنها من اليت تتوقع "موت التلفزيون" ،الدخول يف حقبة "ما بعد
التلفزيون" أو "بعد التلفزيون" .أما من انحية إجيابية أكثر ال تسجل من ضمن الفرضيات اليت ترى
زوال آجل أو عاجل للتلفزيون :نتج عن ىذا التغيَت يف منط االستهالك ظهور وسيلة "ىجينة" جتمع
بُت اخلصائص ادلختلفة لكل وسيلة (اذلاتف ،الكمبيوتر ،التلفزيون ،الراديو و الصحافة ادلكتوبة) ،فطرح
نتيجة لذلك نظرية "نقطة االلتقاء"

» « convergence

من طرف ىانري جانكينس

Henri

 ،JENKINS2مفادىا ليس إنشاء وسيلة إعالمية فائقة و قوية  hypermediaاليت تشتمل على كل
وظائف الوسائل اإلعالمية التقليدية ،فال جيب أن يفهم من "نقطة االلتقاء" على أهنا عملية تقنية تلم
بكل وظائف الوسائل اإلعالمية التقليدية يف جهاز واحد ،بل ىي تطور و تغَت يف النظام الثقايف
) (JENKINS, 2013, p. 21فتحصل نقطة االلتقاء يف ذىن ادلستهلك و عالقاتو االجتماعية مع
اآلخرين ) .(JENKINS, 2013, p. 23ووفقا ذلذه الفرضيات و الطفرة اليت عرفها ادلشهد اإلعالمي
السمعي البصري ابخلصوص ،مل يعد مفهوم التلفزيون أو ادلؤسسة التلفزيونية كما عرفناه ،و ال يتصف
بنفس الصفات و ال نفس السمات السابقة ،إذ أصبح يف العهد الرقمي جزء من بُت األجزاء اليت
تكون جهاز اتصايل معقد و متعدد (.)2012 ،DJEFAFLA

 2ىانري جانكينس  Henri JENKINSابحث و مفكر أمريكي متخصص يف رلال ادليداي اجلديدة .يعترب منظر نظرية "نقطة االلتقاء" و الثقافة
التشاركية.
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 -1منط استهالك الوسائط املتعددة:
أ -يف العامل:

حييل مفهوم وسائط ااالتصال اجلديدة نأنو ظاىرة متعددة األبعاد ،ولعل ادلعٌت األكثر ارتباطا يتعلق ببعد
اجلدة و احلداثة كمقابل لبعد القدم ،إىل معٌت احلركة من إعالم قدمي  old medeaإىل ميداي جديدة
 ، medea newإي من حالة إىل حالة أخرى تتجسد يف حركة خطية للزمن يلغي فيها القدمي
للجديد ،ويرى البعض ىذا االجتاه أن دالالت التحول ىذه مرتبطة بسياق حضاري أضحى فيو التغَتي
مسة من مسات اجملتمعات احلديثة (وردة .)2019 ،يف ىذا الصدد يرى العديد من احملللُت أن ادلؤسسات
التلفزيونية العامة "التقليدية" لن تكون متكيفة مع ادلشهد اإلعالمي السمعي البصري ادلستقبلي .فمثال ،يف
إحدى مقابالتو مع تيلَتاما يف شهر أوت من سنة  ،2014صرح ادلدير العام دلؤسسة انتفليكس ،ريد
ىاستينغ ” سيدوم التلفزيون اخلطي قليال بفضل الرايضة و اليت ال يعرف أحدا هنايتها .و لكنه سيزول
بعد عشرين عاما ،الن كل املضامني ستكون موجودة على االنرتنيت“.
جاء ىذا التصريح نتيجة للطفرة اليت حدثت يف النمط االستهالكي لوسائل اإلعالم و االتصال و منها
للوسائط اجلديدة حيث ،كشفت مؤسسة عن األرقام اجلديدة لالستهالك الرقمي يف بداية سنة ،2019
كالتايل:
الشكل:1

تطور استخدام الفضاء العمومي االفرتاضي

يف العامل بني 2119-2118

الشكل :2نسب استخدام الوسائط اجلديدة حول العامل لسنة
2119

املصدر we are social

توضح الدراسة اليت نشرهتا  we are socialأن عدد مستخدمي اإلنًتنت يف مجيع أضلاء العامل قد بلغ
يف أواخر سنة  400 ،2019مليون مستخدم مقارنة مبا كان عليو سنة  ، 2018حيث ازدادت نسبة استعمال
منو سنوايً قدرىا  10يف ادلائة.كما أن عدد مستخدمي اإلنًتنت يف مجيع أضلاء
االنًتنيت يف العامل بنسبة ً
العامل يقًتب بسرعة من  4.5مليار مستخدم.أما فيما خيص استعمال الوسائط و الوسائل اجلديدة القتناء
ادلعلومات و متابعة الربامج التلفزيونية يف العادلي ،فهي شلثلة يف ادلنحٌت البياين التايل:
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الشكل :3نسب تطور استعمال الوسائط اجلديدة لالتصال
2017-2010

حسب ادلنحٌت البياين يتضح أن اذلواتف الذكية بدأت حتل زلل التلفزيون .فحسب الطبعة الثامنة لدراسات
 70 ،Ericsson ConsumerLab TV & Mediaابدلائة من الذين أجابوا على استمارات الدراسة
يؤكدون على أهنم استهلكوا برامج التلفزيون و الفيديوىات عرب ىواتفهم الذكية .يرافق ىذا التحول يف
استهالك وسائل اإلعالم و االتصال تطور يف أمناط استهالك ادلضامُت السمعية البصرية .تراجع استعمال
الوسائل اإلعالمية التقليدية و ابخلصوص التلفزيون ،راجع إىل أن ىذه الوسائل لن تكون متكيفة مع
ادلشهد اإلعالمي السمعي البصري ادلستقبلي .فهي تعاين من ثالث معوقات:
 فهي عامة و مجهورىا غَت زلدود ،يف حُت ادلستقبل مهيأ لتحديد طبيعة اجلمهور.
 ىي أحادية االجتاه يف حُت ادلستقبل مهيأ لتفاعلية كبَتة ،آنية و مباشرة
 تعتمد على دعامة و وسيلة واحدة يف وقت واحد يف حُت ادلستقبل لتعدد االجتاىات و تعدد
الوسائل.
 لذلك جيد اليوم التلفزيون العمومي نفسو أمام حتدايت كبَتة ،حتقيقها يضمن البقاء ذلا يف
ىذه البيئة التنافسية اجلديدة.

 مواجهة أطراف منافسة جديدة ،فبعدما كان التلفزيون أمام منافسة شديدة من طرف وسائل
إعالمية أخرى تنافسها يف ادلادة اإلعالمية و ختتلف عنها يف بعض ادلزااي و اخلصائص ،أصبح
يواجو منافسة من نوع جديد :فباإلضافة إىل ادلنافسة على ادلضمون اإلعالمي ،فالوسائط
اجلديدة جتمع بُت ك ل خصائص الوسائل اإلعالمية التقليدية ،فهي مرئية ،مسموعة و مقروءة يف
نفس الوقت.
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 احملافظة على مكانتها ادلهيمنة ،فالتلفزيون العمومي يعترب كتلفزيون رمسي ديد ابدلعلومات و
األخبار الصحيحة ابإلضافة إىل حتليلها بصفة "شفافة" و "زلايدة" ضمن الربامج ادلتخصصة اليت
تعرضها .مكنتها ىذه اخلاصية من أن حتظى ابلرتبة األوىل من انحية الوسائل اإلعالمية األكثر
متابعة قبل ظهور و انتشار الوسائط اجلديدة.

 ثورة االستعماالت و تغَت ميكانيزمات االستهالك اإلعالمي و ادلعلومايت ،تضع التلفزيون أمام
حتدي إعادة النظر يف عروضها الربرلية و التفكَت يف آليات دتكنها من احلفاظ على مجهورىا و
زلاولة ربح مجهور جديد سيما مجهور الشباب.

 مواكبة التحضر ،فعلى التلفزيون العمومي اقتناء التكنولوجيات السمعية البصرية اجلديدة
خاصة من انحية جودة الصوت و الصورة ابإلضافة إىل اإلمكانيات ادلادية اليت تسمح ابإلبداع
يف رلال ادلونتاج.
 كما أن البيئة االقتصادية تشكل حتدي كبَت أيضا ،فاألزمات االقتصادية اليت تعرفها الدول
األوروبية خاصة منذ أزمة  2009و اليت بدون شك ذلا أتثَتات على البلدان اجملاورة ابخلصوص
الدول األفريقية حبكم العالقات االقتصادية و التبادالت التجارية بُت البلدان.
ب -منط استهالك اجلزائريني و الفرنسيني للوسائط اجلديدة:

عرف فجر سنة  2000استعمال كبَت لالنًتنيت يف العامل ،أما يف اجلزائر فبعد فتح ادلنافسة و تقنينها يف
رلال الربيد و ادلواصالت ،تعدد و تزايد عدد العارضُت للدخول على شبكات األنًتنيت ابإلضافة إىل فتح
العديد من مراكز االنًتنيت (  . )Cybercaféإال أن اجلزائر تعد من بُت أصناف البلدان ذات دخول

لشبكة
االنًتنيت متوسط يقدر بنسبة  %17حسب إحصائيات اإلحتاد العادلي للمواصالت .يعترب
اجليل الثالث ،منذ أواخر  ،2013عامل آخر لالرتفاع احملسوس لعدد مستعملي و مستخدمي شبكات
االنًتنيت .تعد اجلزائر اليوم  11مليون مستعمل انًتنيت حسب إحصائيات سلطة ضبط الربيد و
ادلواصالت اجلزائرية ،بعدما كان عددىم ال يتعدى  6.8مليون مستخدم سنة  .2011يساىم تعميم
االنًتنيت و اجليل الثالث يف تطوير اجملاالت اجلديدة لالتصال ،اإلعالم و الصحافة من جهة .من جهة
أخرى إدخال اخلدمات االجتم اعية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال شجعت على العمل االتصايل و
اإلعالمي ادلنفرد عرب الوسائط اجلديدة)(MOUSSAOUI, 2016

الشكل:4

تطور استخدام الفضاء العمومي االفرتاضي

الشكل :5نسب استخدام الوسائط اجلديدة يف اجلزائر لسنة
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2119

يف اجلزائر بني 2119-2118

املصدر we are social

توضح الدراسة اليت نشرهتا  we are socialأن عدد مستخدمي اإلنًتنت يف اجلزائر قد بلغ يف بداية
سنة  ،2019أكثر من  24مليون مستخدم أي ما يقارب نسبة  %58من اجملموع العام للسكان .دتثل ىذه

النسبة من مستخدمي االنًتنيت يف اجلزائر أكثر من نصف العدد اإلمجايل للسكان ،مقارنة مبا كان عليو
منو سنوايً قدرىا  17يف ادلائة.نالحظ
سنة  ،2018حيث ازدادت نسبة استعمال االنًتنيت يف اجلزائر بنسبة ً
أن نسبة التزايد يف استعمال االنًتنيت من طرف اجلزائريُت ازداد بسرعة و بنسب معتربة منذ  ،2011و
ىذا راجع إىل "دمقرطة األنًتنيت" يف اجلزائر ،و ذلك بفتح اجملال للجيل الثالث و .WiFiيف ،2017
نشرت مؤسسة "ميدايميًتي" »  « Médiamétrieتقرير حول استخدامات االنًتنيت يف فرنسا حتت عنوان
"سنة االنًتنيت  ."2017أحصى ىذا التقرير  52مليون فرنسي مستخدم انًتنيت كل شهر و  42.2مليون
يوميا .فتطور استعمال االنًتنيت إذ زادت نسبتو ب  40ابدلائة خالل  10سنوات فقط  .أما شركة we
 are socialابلشراكة مع  ،HootSuiteأعلنت يف الطبعة األخَتة للتقرير السنوي 2019

للدجييتال عن األرقام و النسب ادلتعلقة استهالك العامل االفًتاضي و استعمال الوسائط اجلديدة يف فرنسا ،و
ىي موضحة يف الشكلُت التاليُت:
الشكل:6

تطور استخدام الفضاء العمومي االفرتاضي

يف فرنسا بني 2119-2118

الشكل :7نسب استخدام الوسائط اجلديدة يف فرنسا لسنة
2119
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توضح الدراسة اليت نشرهتا  we are socialأن عدد مستخدمي اإلنًتنت يف فرنسا قد بلغ يف بداية
سنة  ،2019أكثر من  60مليون مستخدم مقارنة مبا كان عليو سنة  ،2018ديثل ىذا العدد نسبة استخدام األنًتنيت من
منو
طرف الفرنسيُت ب  % 92من  2018إىل  ، 2019حيث ازدادت نسبة استعمال االنًتنيت يف فرنسا بنسبة ً

سنوايً قدرىا  5.5يف ادلائة.

التعريف ابملؤسستني العموميتني حمل الدراسة:

 -1املؤسسة العمومية للتلفزيون EPTV

تعود نشأة التلفزيون اجلزائري إىل مرحلة ما بعد االستقالل وقد مت ذلك بعد اسًتجاع ىذا اجلهاز اإلعالمي

مع اإلذاعة إىل السيادة اجلزائرية يف  28أكتوبر  .1962عرفت مؤسسة راديو وتلفزيون اجلزائر
تنظيمها األول يف  ،1963نأمر رقم  684-63ل  01أوت  1963الذي أعطاىا نظام مؤسسة ذات طابع
صناعيي و جتاري ومنحها احتكار البث الراديو فوين و التلفزيوين على كامل الًتاب الوطٍت .خيضع ىذا
األمر القانوين ،ادلقتبس من التشريعات الفرنسية ،الراديو و التلفزيون إىل احتكار الدولة ،و لكنو يف نفس
RTA

الوقت يسمح ذلا إببرام عقود إشهارية و احلصول على رسوم أو تعويضات عن اخلدمات ادلختلفة اليت تقوم
هبا ،دائما حتت مراقبة الدولة .يف  ،1967منحت التشريعات اجلزائرية حتت أمر رقم  234-67ل  09أكتوبر
 ، 1967مهمة اخلدمة العمومية اليت تقوم هبا إضافة إىل إنتاج الربامج ،البث ،التسويق و اإلنتاج ادلشًتك ذلذه
ادلؤسسة.
يف  ،1986قسم راديو وتلفزيون اجلزائر إىل  05مؤسسات:
 ادلؤسسة الوطنية للتلفزيون

ENTV

 ادلؤسسة الوطنية للبث الراديو فوين السمعي
 ادلؤسسة الوطنية للبث التلفزيوين

ENTDA

 ادلؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري
 ادلركز الوطٍت للصناعة السينمائية

ENRS

ENPA

CAIC

و ىكذا أتسست ادلؤسسة العمومية للتلفزيون  EPTVمبرسوم رقم  147-86للفاتح من جويلية ، 1986
وتعترب كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي جتاري  . EPICو ىي ذات نزعة اجتماعية ثقافية تتمتع
ابلشخصية ادلعنوية و االستقالل ادلايل .تعد ادلؤسسة اتبعة لوزارة االتصال و الثقافة .يعُت ادلدير العام
للمؤسسة مبرسوم رائسي و ىي دتارس االحتكار على بث الربامج التلفزيونية على كامل الًتاب الوطٍت.
(بوزقاو ،2011/2010 ،صفحة  .)58ختتصر مهمة ادلؤسسة العمومية للتلفزيون اجلزائري يف اإلعالم،
الًتبية ،التثقيف ،التعليم و الًتفيو عن طريق بث برامج متمثلة يف ريبوراتجات ،حصص و برامج تعكس
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احلياة اليومية الوطنية ،اجلهوية ،الداخلية و اخلارجية ,تضمن يف نفس الوقت ،استغالل ،تعديل ،صيانة و
تطوير وسائلها التقنية لإلنتاج ،تكوين و حتسُت مستوى العمال ابإلضافة إىل احلفاظ و تسيَت األرشيف
السمعية البصري (بوزقاو ،2011/2010 ،صفحة )59
 -2املؤسسة العمومية للتلفزيون الفرنسي :France télévisons

 France Télévisionsىو رلمع تلفزيوين وإذاعي فرنسي  ،رأمساذلا ملك حصرًاي للدولة الفرنسية .مت

إنشاء رلموعة  France Télévisionsمبوجب قانون  1أغسطس  ، 2000الذي حول القنوات
العامة  France 2و  France 3و ( La Cinquièmeاليت أعيدت تسميتها  )France 5إىل
شركات اتبعة لشركة قابضة رائدة تسمى  .France Télévisionsيف عام  ،2004توسعت اجملموعة
مع إنشاء سلسلة  ، France 4مدعومة مرة أخرى من قبل شركة اتبعة  ،وبدمج Réseau France
 . (comptes, Octobre 2009))Outre-mer (RFOتعد France Télévisions
واحدة من ادلسامهُت ادلؤسسُت لقنوات األخبار  Euronewsو  France 24وواحدة من أوائل
أرابب العمل للصحفيُت يف فرنسا ،وقد اعًتفت اجملموعة مبيثاق االحتاد الوطٍت للصحفيُت ( )SNJوميثاق
 Munichابعتباره واحد من مبادئو األخالقية .منذ  31ديسمرب  1974وتفكيك  ORTFيف يناير
 ، 1975مت فصل القنوات العامة الفرنسية قانونيا لإلعالن بذلك عن ادلنافسة بُت القنوات بصفة رمسية.
ابإلضافة إىل ذلك  ،دتت خوصصة القناة العامة الرئيسية  TF1يف عام  .1987و يف عام  ، 1989أي
عاما على هناية  ، ORTFاقًتح جاك النج  ،وزير الثقافة يف حكومة روكارد ،
بعد مرور مخسة عشر ً
شخصيًا منح ىاتُت القناتُت العامتُت ادلتبقيتُت ( )Antenne 2و  )FR3من رئيس مشًتك  ،جلمع
القناتُت معا حىت يتمكنوا من التعامل  ،ليس فقط مع  TF1اخلاص الذي يعرف رواجا كبَتا ،ولكن أيضا
مع قنوات الكابل والقنوات الفضائية يف ادلستقبل .يف  7سبتمرب  ، 1992تغَتت تسمية قنايت

معا ضمن
 Antenne 2و  FR3إىل  France 2و  .France 3على التوايل  ،وقد مت جتميعهما ً
رلمع تلفزيوين واحد  .France Télévisionإال أن فإن ( France Televisionبدون ")"s
يعترب رلرد اسم جتاري ال يتوافق مع أي كيان قانوين .إن التقارب بُت القناتُت يؤدي إىل ظهور تدرجيي لـ
جدا اليت أقرىا الرئيس يف النظام األساسي لكل قناة)  ،واليت
"رائسة مشًتكة" (اليت تدعمها القوى الواسعة ً
كبَتا من ادلوظفُت حول الرئيس  ،واستخدام الصيغ ادلختلفة لضمان التنسيق بُت القنوات.
تضم ً
عددا ً
وابلتايل يتم إنشاء مديرايت مشًتكة يف رلاالت حامسة للربرلة ويتم إنشاء خدمات مشًتكة إلدارة األسئلة
احلامسة  ،مثل سياسة الرايضة أو سياسة الربانمج الًتفيهي .يتم تنسيق سياسة الربرلة للقناتُت.يف عام
مشروعا إلصالح القطاع السمعي البصري .يوفر ىذا
 ، 1998أطلقت وزيرة الثقافة كاثرين تراودتان
ً
ادلشروع على وجو اخلصوص إنشاء شركة قابضة تضم شركات  France 2و  France 3و La
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 Cinquièmeو  Arte Franceو  .RFOإن قانون  1أغسطس  2000ىو نتيجة ذلذا
اإلصالح الذي سيتم االنتهاء منو من قبل كاثرين  :TASCAكما ىو متوقع  ،مت إنشاء شركة قابضة ،
وىذا أيخذ اسم ( France Télévisionsمع " "sىذه ادلرة) ويشمل فقط  France 2و
 France 3و  . La Cinquièmeيف ىذه ادلناسبة  ،يتم زايدة والية رؤساء البث العام إىل مخس
سنوات  ،مقابل ثالث قبل .مت انتخاب "آخر رئيس مشًتك" لفرنسا  2وفرنسا  ، 3مارك تيسيَت (الذي
حل زلل كزافييو جويو بوشامب يف عام  )1999ابإلمجاع من قبل وكالة الفضاء الكندية لرائسة ىذه
الشركة القابضة اجلديدة). (Bouzegaou, 2018

 -3عروض برامج املؤسستني املدروستني على الوسائل املتعددة.
يف ظل تفوق وسائط االتصال اجلديدة على وسائل اإلعالم التقليدية يف سرعة التقاط األخبار ،سواء عن
طريق صحفيُت أو مصورين أو بعد ظهور فئة جديدة جرى تسميتها بـ"ادلواطن الصحفي" ،جلأت القنوات
التليفزيونية ،السيما ذات الطابع اإلخباري منها ،إىل بث بعض ادلواد اإلعالمية ادلنشورة على صفحات
التواصل االجتماعي ،وموقع "يوتيوب ،فكان االعتماد يف ىذه احلالة علي تصوير ادلواطنُت لألحداث
ادليدانية ،وبثها على وسائل التواصل االجتماعي أو إرساذلا عرب اإلدييل ؤ لبعض القنوات اإلخبارية ،حيث
حتول ادلواطن العادي من رلرد متلقي لألخبار إىل مشارك يف توثيق األحداث ابلصوت و الصورة (وردة،
.)2019
أ -املواقع اإللكرتونية:
للتلفزيون اجلزائري موقع إلكًتوين واحد »  « entv.dzو ىو ادلوقع الرئيسي الذي يسمح عرب اخلدمات
ادلقًتحة الدخول إىل نوافذ أخرى (أخبار ،رايضة ،ثقافة ،ادلشاىدة عرب اذلواء .)...يعترب ىذا األخَت منصة
إعالمية زلضة أكثر منها منصة تعرب عن ىوية ادلؤسسة ،فهو يشمل على رلموعة من األركان تبث
معلومات حول الربرلة اليومية للقنوات التابعة للقناة األم و بعض ادلعلومات و األخبار اخلاصة ابألحداث
الي ومية .ادلوقع يتيح أيضا الفرصة دلتابعة الربامج ادلبثة على سلتلف القنوات على اذلواء مباشرة و لكنو ال
حيوي على خيارات إعادة بث الربامج أو إمكانية مشاىدهتا الحقا .أما فيما خيص التلفزيون العمومي
الفرنسي ،فتجربتو مع ادلوقع اإللكًتوين اخلاص ،مر بثالث مراحل ،يف كل مرحلة تدخل خدمات جديدة
من شأهنا ربح عدد أكرب من اجلماىَت:
 : PLUZZو الذي أطلق يف  05جويلية  ،2010تتكون كلمة  PLUZZمن كلمتُت " PLUSأكثر" و
 .BUZZيتمثل  PLUZZيف أرضية التلفزيون االستدراكي ) (Catch-up televisionو الفيديوىات عرب
الطلب ) (Videos On Demandاليت تعرضها ادلؤسسة التلفزيونية الفرنسية .تسمح ىذه اخلدمة ابلتفرج
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أو إعادة التفرج على سلتلف الربامج ادلعروضة عرب سلتلف قنوات اجملمع العمومي الفرنسي و ذلك يف
األسبوع الذي يلي بثها على الشاشة الصغَتة : PluzzVAD .أطلقت صالحياتو على النت ابتداء من
شهر أفريل  ،2012جاء ىذا التطبيق لتكملة عرض  PLUZZو ذلك بعرض ابإلضافة إىل ملخصات و
أىم زلطات احلصص ،بث مباشر على النت للحصص و الربامج كاملة كما أنو تطبيق يسمح بتحميل
الربامج .ديكن الدخول إىل ىذه األرضية عرب ادلوقع اإللكًتوين مباشرة ،التطبيقات اذلاتفية و Box
.Internet

 :France.tvأطلق ادلوقع اإللكًتوين للتلفزيون العمومي الفرنسي يف  09ماي  ،2017و تعترب ىذه األرضية
العادلية للفيديوىات للتلفزيون العمومي الفرنسي الذي حتل مكان تطبيق  ،France tv Pluzzو اليت
تسمح ابلدخول إىل كل ادلضامُت السمعية البصرية للتلفزيون العمومي الفرنسي ،سواء كانت ىذه ادلضامُت
عبارة عن ملخصات ،موجزات أو برامج كاملة ،عرب ادلباشر أو إبعادة ادلشاىدة ،رلاين أو مدفوع االجر ،و
ىذا على كب الدعائم الرقمية (اذلاتف النقال ،األلواح الذكية ،الكمبيوتر . )...يسمح زلرك حبث و
مقًتحات التابع للموقع اإللكًتوين ،ابقًتاح برامج األكثر توافقا مع احتياجات ،أذواق و أعمار اجلمهور،و
ذلك ابالعتماد على إحصائيات الربامج األكثر مشاىدة.
ب -الوسائط اجلديدة:

على مستوى العروض على الوسائل ادلتعددة و الدعامات الرقمية ادلختلفة ،فيتضح أن ليس للمؤسسة

العمومية للتلفزيون اجلزائري ال نظرة واضحة و ال إسًتاتيجية مبنية فيما يتعلق بتطوير فضائها العمومي
الرقمي .فهو ليس حاضر يف أي من الوسائط اجلديدة الرقمية .فإذا نظران إىل اذليكل التنظيمي للمؤسسة
العمومية للتلفزيون اجلزائري و اليت دتت مراجعتو أخر مرة يف  ،2009فسنالحظ أن ادلؤسسة ال تستحوذ
على ىيئة تنظيمية أو مديرية مستقلة اليت تسمح بدراسة و وضع اسًتاتيجيات قوية لتطوير عروضها على
مستوى الفضاء العمومي االفًتاضي .فهذه ادلهمة موكلة إىل ادلصلحة التقنية و التجهيز (اليت من ادلفروض
تقتصر مهامها –مثل ما ينص عليها عنواهنا -لشراء ،صيانة و تسيَت األجهزة اخلاصة ابدلؤسسة).
يف انتظار قرارات جديدة اليت تفرض نفسها يف شؤون االستثمار يف الفضاء العمومي االفًتاضي و إعادة
النظر يف ىيكلة ادلؤسسة من أجل إدراج مصلحة هتتم هبذا اجلانب ،رأى مسئويل التلفزيون اجلزائري ضرورة
اقتحام الفضاء العمومي االفًتاضي خاصة مع ادلنافسة الشديدة الذي يشهده ادلشهد اإلعالمي و السمعي
البصري خاصة و تغَت حاجات ،استخدامات و أمناط استهالك ادلستهلكُت لوسائل اإلعالم فمنذ سنة
 ،2017ظهرت ادلؤسسة العمومية للتلفزيون يف الوسائط اجلديدة و ابخلصوص وسائل التواصل االجتماعي
 ، Facebook, Youtubeحيث تعرض عرب ىذه الشبكات ،إمكانية إعادة بث سلتلف الربامج اليت بثت
من قبل على الشاشة مع اقًتاح ملخصات أو األوقات األكثر إاثرة يف سلتلف الربامج .يف حُت طور
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التلفزيون العمومي الفرنسي عروض خلدمات عرب النت و اليت تتكامل و تثري العروض ادلقدمة عرب برامج
الشاشة الصغَتة للمجمع .ترتكز إسًتاتيجية التلفزيون العمومي الفرنسي على زلاور متعددة و اليت تتمثل يف

):(France télévisions

 أرضية للمضامُت السمعية البصرية ادلبثة على شاشة التلفزيون ،متوفرة على مجيع الدعامات
الرقمية (موقع إلكًتوين ،تطبيق ىاتفي ،تلفزيون ذكي ،اللوحات الذكية).

 مخس مصاحل متخصصة يف مواضيع و زلاور زلددة (األخبار ،الرايضة ،الثقافة ،الًتبية و
التعليم ،الشباب) و اليت تسمح ابلدخول و الوصول إىل ادلضامُت ابلتوازي مع الشاشة الصغَتة،
و اليت ذلا عالقة مباشرة مع مهام اخلدمة العمومية ادلخولة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الفرنسي.

 جتارب لقنوات و برامج غنية أكثر من انحية ادلضامُت و جذابة من انحية التنقلية و على
سلتلف شبكات التوصل االجتماعي.

 ادلواصلة و ادلواظبة يف اإلبداع.

 -4املؤسستني العموميتني  EPTV- FRTVو مؤسسات خدمات الفيديو

SVOD

نشأت خدمات الفيديو عرب الطلب نتيجة لشراكة بُت معاملي االتصاالت الالسلكية و صناع احملتوى
ابقًتاح أعمال و صناعات مسعية بصرية .تشكل ىذه اخلدمة اليوم من منافس حقيقي و قوي للمؤسسة
التلفزيونية ،إذ تعرض على ادلستخدمُت إمكانية رؤية أو إعادة رؤية ادلواد السمعية البصرية ادلبثة على
التلفزيون (مسلسالت ،برامج ترفيهية ،أفالم ،مبارايت )...بدون التقيد ابلربانمج الساعي اليومي للقنوات.
عرب ىذا العرض اجلديد ،يدخل ادلستخدم يف خطوة جديدة اليت ستغَت ال زلال مستقبل التلفزيون ،إذ
خدمة الفيديو عرب الطلب تنقل وظيفة التخطيط ،و اليت كانت حكرا على الكابالت ،و اليت توفر
للمشاىد كامل احلرية يف التحكم ابلوقت ) . (MISSIKA, 2006, p. 44اقتحم  Netflixسوق الوسائط
ادلتعددة يف اجلزائر ابتداء من  06جانفي  2016مبناسبة تنظيم الندوة لعادلية حول الواب يف الس فيغاس
األمريكية ،حيث أعلن ريد ىاستينغ  ،Reed Hastingsمؤسس شركة خدمات الفيديو ،أن انتفليكس
 Netflixموجودة ابتداء من ىذا التاريخ يف  130بلد جديد من بينها اجلزائر .ما جيب اإلشارة إليو ،أن
 Netflixمتوفر يف اجلزائر ابللغتُت العربية و اإلصلليزية ،إذ صرح ريد ىاستينغ  Reed Hastingsإبطالق
البطاقات ادلسبقة الدفع يف البلدان حيث ال تتوفر خدمة الدفع عرب االنًتنيت .فعلى عكس البلدان
األوروبية Netflix ،ال تشكل خطر كبَت على "وسائل اإلعالم التقليدية يف اجلزائر" أو ابألحرى إىل غاية
الوقت احلايل( ،ىذا ما جيعلو يشكل حتدي آخر للمؤسسات اإلعالمية العمومية يف اجلزائر) و ىذا راجع
لألسباب التالية:
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 ابلنسبة لألفالم ،فقد رسخت عادة عند ادلتفرجُت اجلزائريُت و زليب األفالم ،إذ تعودوا على مشاىدةدائما على األفالم ابللغة الفرنسية ،فاللغة الفرنسية مستعملة بنسبة معتربة يف اجلزائر ،يف حُت تعرض
 Netflixاألفالم ابللغتُت العربية و اإلصلليزية.
 النظام البنكي يف اجلزائر ليس متطور و مل يتحول بصفة معتربة للدفع عرب االنًتنيت ،فالوضع و النظامالسياسيُت و االقتصاديُت للجزائر ال يسهل عمليات احلصول على بطاقات الدفع البنكية من أجل أتمُت
دفع االشًتاكات عرب النت .فيستوجب على ادلستعمل اجلزائري احلصول على حساابت بنكية يف اخلارج.
يف حُت ،يوجد يف فرنسا أكثر من  80موقع الكًتوين  VODمنافس،OCS (Orange) :
 Pass M6 ،Jook Vidéo ،Vidéofuturو مواقع اخرى عديدة .إال أنو ال يوجد أي مشروع موحد
دلؤسسات ىذا القطاع من أجل التعامل و التعاقد ،مثلما ىو احلال ابلنسبة للوالايت ادلتحدة األمريكية
ابلنسبة دلؤسسة  Huluو اليت تعترب مشروع موحد بُت Company21st Century Fox, NBC,

. (PERRIGOT, 2014) Disney Company, The Waltمن بُت ادلنافسُت ،نذكر خدمتُت
للفيديو عرب الطلب Amazon Prime Video ،و اليت أطلقت خدمتها يف فرنسا سنة  ،2016و
اليت دتكنت سنة بعد بدء خدماهتا حصد حصة سوق فرنسية تقدر ب  .%7منافس آخر و ىو SFR
 ،Playالذي بدأت خدماتو يف نوفمرب  ،2015مع أرضية رقمية فاقت حصة .Canalplayفادلنافسة
شديدة بُت األرضيات الرقمية دلختلف خدمات الفيديو عرب الطلب ،على اقتحام السوق و حصد أكرب
حصة سوق شلكنة كما يوضحو الشكل التايل.
الشكل :8تطور حصص أسواق أهم أرضيات (%) SVOD

املصدرwww.journaldugeek.com :
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يف حُت تشهد دراسة ادلركز الوطٍت للسينما السنوية لسنة  ،CNC 2017أن انتفليكس  Netflixقد
استحوذ على مكانة الرائد يف رلال ادلواقع اإللكًتونية  VODيف فرنسا .يف حُت استولت ادلصلحة
األمريكية أكثر من  30ابدلائة من السوق الفرنسية ،يف حُت تقدر حصة السوق ابلنسبة دلؤسسة
 Canalplayب  11.6ابدلائة ،و تواصل ىذه األخَتة يف خسارة حصص سوق أخرى .و حسب دراسة
 ،ElectronLibreحقق انتفليكس  Netflixعدد مشًتكُت يقدر ب  3.5مليون مشًتك و قائمة تضم
أكثر من  10000فيلم و مسلسل .أعلنت األرضية أهنا ستدخل يف الربح بعد الوصول إىل  2.5مليون
مشًتك ،فتجاوزت األرضية ىذا اذلدف بكثَت بعدد ادلشًتكُت اليت وصلت إليو حسب الدراسة .و دلواجهة
ىذه ادلنافسة الشديدة من طرف األرضيات الرقمية خلدمات عرب الطلب ،قرر التلفزيون العمومي الفرنسي
ابلشراكة مع التلفزيون اخلاص  M6و  ،TF1إطالق أرضية رقمية حتت اسم »  « SALTOو اليت
مفادىا عرض زلتوايت تتجاوب مع استخدامات ،إشباعات و حاجيات اجلمهور ادلسخدم لألنًتنيت.
احتدت اجملمعات الثالثة إلثراء برارلها و عرضها على االنًتنيت و على شاشاهتا .اذلدف من ىذه الشراكة
طرح عرض بديل ل  .Netflixفعلى  SALTOإقناع اجلمهور القدمي حبداثة الربامج و حلتها اجلديدة
من جهة ،و إقناع اجلمهور الشباب خاصة ابلرجوع إىل الشاشة الصغَتة من جهة اخرى (France tv
).info
جماالت املقارنة:

يف عصر اإلنًتنت وشبكات التواصل االجتماعي ،ال يزال التلفزيون العمومي اجلزائري غائباً عن الشبكة،
مكتفياً مبوقع بدائي الشكل ال يعرب عن ىوية ادلؤسسة ،أما من انحية احملتوى فيبقى فقَت ،إذ ال يتيح
الفرصة للزائر التعرف على إعادة مشاىدة الربامج ،أو التعرف عليها من خالل بطاقات فنية تعريفية و ال
حىت ملخصات توجهو حول احلصة و مواضيعها .فادلواد اإلعالمية ادلعروضة على ادلوقع دتثل مواد إخبارية
مستوحاة من برقيات وكالة األنباء اجلزائرية .أما التلفزيون العمومي الفرنسي ،فهو يف تفكَت دائم يف

اسًتاتيجيات و سياسات لتوفيق برارلها التلفزيونية مع الوسائط اجلديدة و زلاولة تكييف برارلها التلفزيونية
مع الدعائم الرقمية و الوسائط اجلديدة حيث اذلدف ليس االنتقال التدرجيي من البث التلفزيوين إىل البث
الرقمي عرب األنًتيت شلا يؤدي إىل زوال التلفزيون ،و إمنا زلاولة احلفاظ على اجلمهور احلايل و زلاولة
اسًتجاع اجلمهور اجلديد الشباب خاصة و الوصال إليهم .بينما حضور التلفزيون العمومي اجلزائري على
منصات التواصل االجتماعي يبقى غَت كاف ،حيث ليست كل الربامج يعلن عنها عرب ملخصات ،و
ّ
ليست كلها موجودة كاملة على ىذه ادلواقع ،ابإلضافة إىل أن وضع الربامج على ىذه ادلنصات ال يتم دائما
فور بث الربانمج على الشاشة ،فكثَتا ما جيب االنتظار لتواجده يف ىذه ادلواقع(ىذا إن وجدت) .يف حُت
التلفزيون العمومي الفرنسي ،عكس التلفزيون العمومي اجلزائري ،حاضر و بشدة على ادلواقع ،و حىت أن
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منشطي و مقدمي الربام ج يقومون إبعالانت قبل بث الربامج يدعون فيها مستعملي مواقع التواصل
االجتماعي دلتابعة الربامج عرب الشاشة ،تعترب ىذه اإلسًتاجتية ك"مصاحلة" بُت اجلمهور و الشاشة الصغَتة.
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خامتة
مع وصول طرق جديدة الستهالك وسائل اإلعالم خاصة خدمات  SVODمنها ،أعلن العديد من
اخلرباء عن اختفاء التلفزيون يف ادلنازل .يف عام  ، 2014توقع الرئيس التنفيذي لشركة  Netflixأنو يف
عاما  ،سيتم استبدال التلفزيون اخلطي ابلويب .ومع ذلك  ،تستمر نسبة معتربة من اجلمهور
غضون ً 20

يف مشاىدة التلفزيون التقليدي و ادلواضبة على برارلو .وف ًقا لـ  ،UNWTOفيظل التلفزيون اخلطي
على التلفزيون التقليدي الطريقة ادلفضلة لدى العديد من السكان الستهالك احملتوى التلفزيوين ،وخاصة
األخبار.ومع ذلك  ،يبقى السؤال السياسي فيما خيص مستقبل التلفزيون بال إجابة .حقيقة  ،يظل من
الصعب معرفة ما سيكون النظام البيئي السياسي والتنظيمي الذي يتم تكييفو مع التحوالت والتحدايت
احلالية دلختلف ادلشاىد لواقع وسائل اإلعالم .ذلذا السبب  ،يتوجب على ادلؤسسات العمومية للتلفزيون
اسًتاتيجية رقمية واسًتاتيجية جتارية وسياسة ثقافية وأن تطور بنية قضائية وتنظيمية تكون مسؤولة عن
حتديد أدوار كل منها وحدودىا.
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