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 مقدمة:
تتصدر اإلذاعة ادلسموعة دبختلف أنواعها )الدولية، اإلقليمية، الوطنية، اجلهوية واحمللية( ادلؤسسات 

اجملال أمام القطاع اخلاص للتملك واالستثمار يف فتح بعدما خاصة  ،تتبع القطاع العاماإلعالمية يف اجلزائر اليت 
، ورغم فتح ىذا 2014ل السمعي البصري منذ  اجملاالصحافة ادلكتوبة يف بداية التسعينات من القرن ادلاضي، ويف

 بقيتوالقنوات الفضائية، بينما اجملال أمام القطاع اخلاص إال أن التنافس ظل مقتصرا على الصحافة ادلكتوبة 
وىو القطاع الذي تنضوي ربتو كل ادلرافق العمومية اليت تقدم سلتلف اخلدمات  اإلذاعة حكرا على القطاع العام،

اب اليت من أجلها إن ادلتأمل يف الظروف اليت نشأت فيها اإلذاعات احمللية يف اجلزائر وكذلك األسبة، العمومي
، فما الصاحل العام وىو ما يصطلح عليو باسم اخلدمة العموميةخدمة اجملتمع و أنشأت يالحظ أهنا تصب يف إطار 

   خالل وظائف اإلذاعة احمللية ومهامها؟ادلقصود باخلدمة العمومية؟ وما ىي ادلظاىر اليت تعرب عنها من 
 مفهوم اإلذاعة المحلية ومفهوم الخدمة العمومية:أوال_ 

 مفهوم اإلذاعة واإلذاعة المحلية:
إىل ىدف زلدد قد ارتبطت اإلذاعة منذ نشأهتا بالصوت، الذي يؤدي إىل اليقظة والتنبيو هبدف الوصول ل

للجذب واستماالت عاطفية ووجدانية، فهي ترتبط باألذن اليت ستخدم لذلك أساليب تمن خالل اجلمهور، ف
وىو بذلك زلور الفن اإلذاعي الذي يقوم على تشكيل  ،كما يروي العرب عن شعرائهمً تعشق قبل العُت أحيانا

 ( 48ص  خامة الصوت )بداين فؤاد:
فشا : ذيوعاو  اذيعوغَته،  وي لإلذاعة ىو اإلشاعة فقد جاء يف معجم اللغة العربية ذاع اخلرباللغإن األصل 

الالسلكي فاإلذاعة  وانتشر وأذاع أفشاه ونشره، واإلذاعة نقل الكالم واألخبار وادلوسيقى وغَتىا عن طريق اجلهاز
مث تعيد نقل ىذه ادلوجات من خالل ىوائي اإلرسال فتبثها يف " كهرومغناطيسية"ربولو إىل موجات تنقل الصوت و 

سيلة لذا ؽلكن القول أن اإلذاعة ىي و  منطوق/ ادلستمعون عرب جهاز الراديو كصوت مسموعاذلواء ليستقبلها 
احلجم والقدرات التقنية يف مساحة ادلعلومات لتبثها للجماىَت عرب أجهزهتا التقنية ادلتنوعة مسعية تنقل األخبار و 

 (29)حسن عماد مكاوي: ص  حىت يف جودة الصوتوسرعة البث و 
غَتىا و  ذباريةتعليمية و ثقافية و وادلقصود دلواد إخبارية و م ظا االنتشار ادلنبأهن تور إبراىيم إمامالدكفها كما يعر  

. )إبراىيم ادلستمعُت ادلنتشرين يف شىت مناطق العامللتلتقط يف وقت واحد بواسطة  ،من الربامج بواسطة الراديو
 (14ص  :إمام

عريضة وواسعة من الكبار مجاىَت  واسعة االنتشار سريعة التأثَت فهي تصل إىل وسيلة سبتاز اإلذاعة بأهناو 
كما تتميز خبلق  العامة واخلاصة ولكل فئات الشعب، والفقراءاألغنياء  من ُتوالصغار وادلثقفُت وادلتعلمُت واألمي  

ق القابلية اجلمعي يعم  وىذا اإلحساس  ،كبَت من ادلستمعُت عضو يف مجهوراإلحساس اجلمعي فادلستمع ػلس أنو 
ومن ىنا كانت قوة اإلذاعة فهي تتفوق على الصحافة ومعظم وسائل النشر األخرى فادلستمع يشعر  ،لالستهواء

وتتميز  ،االتصال الشخصي ادلواجهيواقعية اليت تقًتب من بنوع من ادلشاركة واالقًتاب الشخصي واإلحساس بال



يقوم بأعمالو األخرى فاإلذاعة رلرد  وىو هابإمكان ادلستمع أن يتابع برارلف خداماإلذاعة بالسهولة واليسر يف االست
وال ربتاج إىل الًتكيز والتعمق مثل الكتاب والصحف وادلطبوعات أو االنشغال بو مثل ً ترفيهياً خلفية تضفي جوا
 .(49ص  .) بداين فؤاد:التلفزيون والفيديو

جهاز تمع احمللي، فاإلذاعة احمللية ىي امسها من مفهوم اجمل اليت يشتقىي اإلذاعة  مفهوم اإلذاعة المحلية:
يعيش فوق أرض زلدودة ادلساحة،  إعالمي ؼلدم ويوجو إىل رلتمع زللي، إذ تبث برارلها إىل مجهور زلدود العدد

منو وىي زباطب مجهورا متقاربا ومتناسقا من الناحية االجتماعية والثقافية، أي أهنا تتفاعل مع اجلمهور، تأخذ 
 أو اجملتمع احمللي من سكان قرية واحدة، أو رلموعة قرى متقاربة، أو مدينة صغَتةوتعطيو، وؽلكن أن يكون أفراد 

 (57ص  :. )عبد اجمليد شكريحىت مدن صغرى متقاربة ومتجانسة، وقد تكون مدينة كبَتة
حبكم تفاعلها تقليدي، تعترب اإلذاعة احمللية من أكثر أشكال اإلذاعات قربا من اجلمهور دبفهومو ال

وسبتعها خباصية التفاعلية خاصة مع التطورات التقنية احلديثة، تضييق الدائرة اإلعالمية يف زليط زلدد  االجتماعي،
ناىيك أن البث ادلباشر  ،شريكُت يف ربقيق رغبة ذات مصلحة وفائدة ولوادلسؤ ىو احمليط احمللي غلعل من ادلواطن 

للربامج يسمح بتعويد ادلستمع على إبداء الرأي يف شؤونو احمللية دبا ؼلدم اجملموعة الوطنية بكاملها. )زلمد األمُت 
 ( 28مواقي: اإلذاعات احمللية.. الفضاء اآلخر، ص 

 مفهوم الخدمة العمومية: 
اإلنسان وتأمُت رفاىيتو واليت غلب توفَتىا بالنسبة  يعرفها خرباء اإلدارة بأهنا احلاجات الضرورية حلفظ حياة

لغالبية الشعب وااللتزام يف منهج توفَتىا على أن تكون مصلحة الغالبية من اجملتمع ىي احملرك األساسي لكل 
 (40: ص حليمة رقاد بوعمامة، عريبسياسة يف شؤون اخلدمات هبدف رفع مستوى معيشة ادلواطنُت. )

د للخدمة حقل الدراسات اإلعالمية فيجمعون على القول بعدم وجود تعريف موح  أما الباحثون يف  
العمومية أو اخلدمة العامة يف وسائل اإلعالم، وبشكل عام فإن اخلدمة العمومية ىي نشاط سبارسو الدولة من 

بادلصلحة حاجة ذلا عالقة  خالل مؤسسات تابعة ذلا )وطنية أو زللية( أو ربت إشرافها وذلك من أجل تلبية
.( فاخلدمة العمومية ترتبط إذن بادلرفق 30ية عالقة؟ ص أ)مجال الزرن: تلفزيون اخلدمة العامة والدؽلقراطية:  العامة

ف مؤسسة أوفكوم الربيطانية اخلدمة العمومية يف رلال البث على أهنا "برامج تلفزيونية/ إذاعية تقدم تعر  و العمومي، 
 (71، صيب سي: كخدمة عامة ىداف ذبارية حبتة. ) ويندي بيلمر: اليبوليس ألجل أ ،ألجل الصاحل العام

تعترب اإلذاعة احمللية كغَتىا من مؤسسات اإلعالم العمومي منف ذا للسياسة اإلعالمية للدولة وىي يف و 
–عالقتها باجلمهور تنفذ مهام اخلدمة العمومية. )أمحد الغزايل: القطاع السمعي البصري العمومي يف ادلغرب 

 (42ص  ،-يف قلب اخلدمة العموميةاجلمهور 

 



 ضروراتها وأسبابها: حلية في الجزائرنشأة اإلذاعة المثانيا_ 
حيث ظهرت أربع ىو العام الذي نشأت فيو اإلذاعة احمللية باجلزائر،  1991غلمع الباحثون على أن عام 

 إذاعات زللية ىي: 
 إذاعة الساورة تغطي واليات بشار، تندوف، أدرار، النعامة. -1
 تيبازة.إذاعة متيجة: تغطي اجلزائر العاصمة، بومرداس، البليدة،  -2
 إذاعة الواحات: تغطي ورقلة، الوادي، تقرت، عُت أميناس، ادلنيعة، واجلزء اجلنويب من غرداية. -3
 إذاعة السهوب: تغطي األغواط، أجزاء من البيض، ورقلة، الوادي، بسكرة، تيارت. -4

كل فًتة بعدد من إن الدارس لتطور إنشاء اإلذاعات احمللية يف اجلزائر ال غلد لو برنارلا زلددا، حبيث سبيزت  
، حيث شهدت العشرية األوىل تُتاإلذاعات، وؽلكن تقسيم فًتات ظهور سلتلف اإلذاعات احمللية إىل عشري

اللذان مل يشهدا ميالد أي إذاعة زللية  1999و 1993إذاعة، باستثناء عامي  21ميالد  (2001 -1991)
( فقد عرفت ركودا يف 2012 -2001ثانية )بسبب العنف الدموي الذي عرفتو تلك السنتان. أما العشرية ال

إذاعات  08إذاعة ولدت يف تلك الفًتة صلد  28حيث أنو من رلموع  بعض السنوات وارتفاعا يف سنوات أخرى،
، وىذا يدل على غياب سياسة إعالمية مدروسة وسلططة خبصوص 2008ظهرت يف سنة واحدة ىي سنة 

، مرجع سابق، رزاقي، رشادافس الوالة دون أن توفر أي قانون لذلك. )اإلعالم احمللي، فقد تركت الدولة األمر لتن
 (.46، 45ص 

 فيمكن تلخيصها يف ثالث: أما عن األسباب والضرورات اليت أدت إىل إنشاء اإلذاعات احمللية 
من الصعب تغطية يث أن االتساع اجلغرايف للجزائر من العوامل اليت ذبعل ح العامل الجغرافي: -1

ادلركزية لكل ادلناطق، وذلذا صلد أن اجلزائر ركزت يف البداية على ادلناطق احلدودية دلواجهة اإلذاعة 
 التدفق اإلعالمي من الدول اجملاورة.

عامل تعدد وتنوع اللهجات احمللية يف اجلزائر من العوامل اذلامة اليت دفعت يعد  :للغويالعامل ا -2
أو والية بلهجتهم احمللية، لتحقيق ادلزيد من إىل إنشاء إذاعات زللية زباطب سكان كل منطقة 

 القرب وادلشاركة.
أدت متطلبات التنمية احمللية إىل إنشاء اإلذاعات احمللية كمرفق عمومي يتكفل  التنموي:العامل  -3

، عن طريق فتح فضاء إعالمي قريب من العامصاحل البتقدمي اخلدمة العمومية اليت تصب يف 
 اليومية شلا يرتبط دبجاالت التنمية ادلختلفة.يتكفل دبناقشة قضاياه احمللية ومشاكلو  ،ادلواطن

 (146)سويقات لبٌت، ص 
 فقد خلصها الباحث أمحد عبديل يف النقاط اآلتية:أما عن اخلصائص اليت سبيز اإلذاعات احمللية يف اجلزائر 



والتغَت احلاصل داخل اجملتمع احمللي، وما ترتب عنو تأخر إنشاء اإلذاعات احمللية كثَتا مقارنة بالتطور  -
 من احتياجات تنموية.

التعدد الكمي العددي ىو ما ؽليز تلك اإلذاعات، إذ ربافظ تلك القنوات اإلذاعية على نفس اخلطاب  -
درجة ادلطابقة  والسياسة العامة ادلتسقة مع اذباه القناة األم، ونفس مسات الشبكات الربارلية إىل

 ا.أحيان
اضلدار مستوى اللغة اإلعالمية يف ىذه اإلذاعات بسبب نقص التكوين وضعف الكفاءة والتأىيل، إذ  -

أهنا تقدم برارلها بلغة ىجينة ما بُت العربية الفصحى والعامية والفرنسية، ويغلب عليها استعمال العامية 
 وأحيانا الفرنسية الركيكة، بدعاوى االقًتاب من اجلمهور.

يد إىل ادلضامُت اذلابطة، بدعوى الثقافة الشبابية اجلديدة، حيث أنو إىل وقت قريب كانت ادليل ادلتزا -
البذيئة شلنوعة يف اإلعالم العمومي، غَت أن اإلذاعات احمللية أضحت فضاء مفتوحا لذلك النوع األغاين 

  من األغاين. 
 ال فيما ندر.إع نقد السلطة زلدودية ىوامش التعبَت، حيث ال ؽلكن ذباوز األطر العامة للبث، وؽلن -

إن ىذه بروز ىذه اخلصائص السلبية اليت تطبع اإلذاعة احمللية يف اجلزائر ال يعٍت أهنا فضاءات عمومية ال 
جدوى منها، بل تبقى ىذه اإلذاعات فضاءات اتصالية وإعالمية مهمة، تالمس االنشغاالت العميقة للسكان، 

 (425)أمحد عبديل: ص قضايا التنيمة احمللية.وتفتح حيزا ال بأس بو دلناقشة سلتلف 

  إلذاعة المحلية في الجزائر:من خالل ا للخدمة العموميةثالثا_ المرجعية القانونية 
 وقد يف سياق وظائف وسائل اإلعالم ادلتمثلة يف اإلعالم والتثقيف والًتفيو، ظهر مفهوم اخلدمة العمومية 
مث تطور وأصبح الزمة يف وسائل اإلعالم من صحافة مكتوبة إىل اإلذاعة  ،بدأت بو إذاعة اليب يب سي الربيطانية

 ميزت تطور ىذا ادلفهوم أىم ادلراحل اليت 90و  82م لسنة ويعد كل من قانون اإلعالي السمعي البصر  واإلعالم
 حُت ربرر اإلعالم من  ،نعطافالثاين الذي كان ادلفصل ونقطة االخصوصا القانون  ،يف اجلزائر

 قد يكون مفهوم اخلدمة العموميةوهبذا  ،ط دون السمعي البصرياألحادية وإن كان يف شقو ادلكتوب فق قبضة
 .)مدونة الباحث أمحد راشدي( .د ادلشرع يف النصوص التنظيمية لقطاع اإلعالمعن عرف تطورا يف ادليدان كما

لكن ما يهمنا يف ىذه الورقة العلمية ىو النصوص القانونية اليت أشارت إىل مفهوم اخلدمة العمومية يف 
وىو األمر ورد احلديث عن اخلدمة العمومية عن طريق اإلذاعة الوطنية يف أول نص تشريعي عالقتو باإلذاعة، فقد 

تلفزيون )حيث كانتا مؤسسة واحدة يف ذلك الذي حدد يف ادلادة األوىل منو وظيفة اإلذاعة وال 234/ 67رقم 
صدر  1969ماي  22الوقت(، ووضع ذلا ستة أىداف ربدد إطار اخلدمة العمومية واالمتياز يف القيام هبا، ويف 

الذي حدد أوىل اخلدمات العمومية اليت تقدمها اإلذاعة وىي "إحداث مركز وطٍت للتعليم  37/ 69األمر رقم 
ة عن طريق اإلذاعة والتلفزيون". واستكماال ذلذا االىتمام باخلدمة العمومية صدر قرار وزاري ادلعمم وادلتمم بادلراسل



يتضمن جلنة لدراسة اإلذاعات ادلدرسية والًتبوية، بغرض رفع ادلستوى  1978ديسمرب  23مشًتك مؤرخ يف 
وجاء   طابعا مدرسيا وتربويا"ادلدرسي والًتبوي للمواطنُت، وىذه اللجنة تعٌت بدراسة "إنتاج احلصص اليت تكتسي 

( يف ادلرسوم التنفيذي 1986عام  بعد انفصال اإلذاعة عن التلفزيونربديد مهام ادلؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي )
، حيث جاء فيو: "أن تتوىل عمليات البث يف اجلزائر وضلو اخلارج 1998أفريل  20ادلؤرخ يف  91/98رقم 

من ىذا القانون على أنو:  6وتشدد ادلادة  ث اإلذاعي والسمعي والبصري."لربامج ىيئات اخلدمة العمومية للب
، رزاقي، رشاد)" "يتعُت على ادلؤسسة العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي يف اجلزائر أن تقوم بنفسها باخلدمة العمومية

 (41، 40ص 
من قانون اإلعالم رقم  29وقد جاء الذكر الصريح دلصطلح اخلدمة العمومية من خالل اإلذاعة يف ادلادة 

 09)اجلريدة الرمسية، حتكار اخلدمة العمومية لإلذاعة والتلفزة الوطنية"اتتوىل الدولة حيث جاء فيها: " 82/01
 ادلتضمن إنشاء مؤسسة اإلذاعةو  1986ادلؤرخ يف الفاتح يوليو  146-86ادلرسوم رقم (. أما 1989فيفري 

 :تتمثل مهمة ادلؤسسة فيما يأيت اخلامسة:حيث جاء يف ادلادة  فقد حدد مهام مؤسسة اإلذاعة، لوطنيةا
 ادلساعلة يف تربية ادلواطنُت وتعبئتهم من أجل ربقيق األىداف الوطنية والدفاع عن مصاحل البالد والثورة. -
 ادلساعلة يف رفع ادلستوى الثقايف والتكويٍت لدى ادلواطنُت. -
 ادلساعلة يف التسلية والتنشيط الثقايف. -
 ادلساعلة يف نشر ذخائر الثقافة الوطنية والتعريف بالًتاث الثقايف الوطٍت والفنون الشعبية. -

 بُت تسعى لنشر الثقافة والتوعيةاليت  لإلذاعة،ويظهر جليا أن ما سبق ذكره يدخل يف سياق اخلدمة العمومية 
 )أمحد راشدي، مرجع سابق( .ورفع مستواىم التكويٍت يةادلواطنُت، واحلفاظ على قيمهم ومقوماهتم الوطن

وإظلا ىناك  ،فلم يرد فيو ذكر خاص للخدمة العمومية ادلتعلقة باإلذاعة 1990أما قانون اإلعالم لسنة 
مع الًتكيز على  ،إشارات صرػلة وبعضها تلميحي للخدمة العمومية من خالل وسائل اإلعالم بشكل عام

أما قانون اإلعالم لسنة  عمومي بعد فتح اجملال للخواص.الصحف والنشريات ألهنا مل تعد حكرا على القطاع ال
 2فقد جاء فيو ذكر صريح دلصطلح اخلدمة العمومية من خالل وسائل اإلعالم بشكل عام مثل ادلادة  2012

 والتشريع التنظيمي ادلعمول لعضوي،نشاط اإلعالم حبرية يف إطار أحكام ىذا القانون ا  ؽلارساليت جاء فيها: 
من القانون  70." كما نصت ادلادة مهام والتزامات اخلدمة العمومية رلموعة مبادئ منهاظل احًتام   ويف هبما،

" فعبارة نتاج مضمون أصلي موجو للصاحل العامإنًتنت يف مثل النشاط السمعي البصري عرب االيت ذاتو على: "
 دؽلقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية.(الصاحل العام تعٍت تقدمي اخلدمة العمومية.)اجلمهورية اجلزائرية ال

 :الخدمة العمومية لإلذاعة المحلية من خالل وظائفها_ رابعا
ىل ىناك بعدما تعرفنا على مفهوم اإلذاعة احمللية واخلدمة العمومية ال بد أن نوضح عالقة احمللي بالعمومي، 

خدمة عمومية ال بد أن تكون عامة، أي تناقض؟ يبدو ذلك للوىلة األوىل حيث يفًتض أن اإلذاعة اليت تقدم 



تتوجو إىل سلتلف فئات اجلمهور يف بلد ما، فتقدم لتلك الفئات خدمة تراعي الصاحل العام دون استثناء فئة معينة 
أو إعطاء األولوية لفئة على حساب فئة أخرى، لكن يف اإلذاعة احمللية ال بد من التوجو إىل مجهور خاص والًتكيز 

خاصة أي تلك االىتمامات ادلتعلقة فقط باجلمهور الذي تتوجو إليو اإلذاعة احمللية، وىنا ال بد أن على اىتمامات 
ننظر إىل اخلدمة العمومية اليت تقدمها اإلذاعات احمللية يف سياق تلك احمللية وليس يف السياق العام الذي يشمل 

 الوطن بكل جهاتو واجلمهور بكل فئاتو.
 ومية اليت تؤديها اإلذاعة احمللية للمواطنُت؟فما ىي مهام اخلدمة العم

يف توصيل وتبسيط وحسن تنفيذ ومتابعة األىداف احمللية والتنموية إلذاعة احمللية لاإلعالمية  ةعلياأل تظهر
اليت تؤديها وظائف اليف إطار احمللية تلعب اإلذاعة ، و وطنيا ىار واألحداث احمللية اليت ال تغط  العليا، وتغطية األخب

فهي تسعى إىل ترسيخ قيم اجملتمع  ، حيث ذبعل خدمة اجملتمع من أىدافها األساسيةاحمللي دورا ىاما داخل اجملتمع
االقتصادية تقدم اإلذاعة احمللية العديد من اخلدمات و  ه.وعقيدتو وحضارتو وكذا بعث تراثو وعاداتو وتقاليد

بعادىا، ودبا أن اإلذاعة أمرتبطة بعملية التنمية كوهنا تعد من خدمات  وىي ،والسياسية واالجتماعية والثقافية
التنمية  ألنو زلوربصورة أساسية على اإلنسان  تركز هيجملاالت إىل ربسُت األوضاع فاهتدف يف كل رلال من 

  (47)ليندة ضيف: ص .الشاملة
 ةمخسوؽلكن توضيح  إن اإلذاعة احمللية كمرفق عمومي هتدف إىل تقدمي خدمة عمومية للصاحل العام،

دلواطن، رفع اسة الدولة، تقريب اإلدارة من االدفاع عن سي لشميو  سياسيالمجال ال :ىي اخلدمةذه رلاالت ذل
وذبنيد ادلواطن وإدماجو ضمن  تطلعات ادلنطقة، تكريس مقومات الشخصية الوطنية،توضيح  انشغاالت ادلواطنُت،
ادلواطن ثقافيا، رد اعتبار للثقافة احمللية، ترقية الًتاث احمللي، ترقية شمل وي ثقافيالمجال المث  ،احلقل الرمزي للدولة

ية، تفعيل النشاط بتشجيع ادلواىب الشبامثل يف يتجتماعي المجال اال مث احلركة الثقافية واإلبداعية تنشيط
المجال  مث واحلركة اجلمعويةوتوعيتو، ربقيق فضاء إعالمي مع اجملتمع ادلدين  هالرياضي، ربريك اجملتمع احمللي وربفيز 

احلق يف  ذبسيدشمل الذي ي المجال اإلعالمي وأخَتا ،تسليط الضوء على ادلنجزات االقتصادية مثلقتصادي اال
 .اإلعالم وحرية التعبَت، تقدمي خدمة إعالمية عمومية، ذبسيد اإلعالم اجلواري، والتكفل باالحتياجات الًتفيهية

 (162،163لبٌت سويقات، ص)
إن الوظائف ادلذكورة آنفا ىي وظائف منصوص عليها يف بعض التشريعات ادلتعلقة بوسائل اإلعالم يف 

يف  ادلشكلة أن يرونخرباء وعلماء االتصال والتنمية اجلزائر وبعضها رلسد على أرض الواقع أيضا غَت أن بعض 
ستخدم ىذه تكيف  ىي كن ادلشكلة، وليف تقدمي اخلدمة العموميةالدول النامية ليست يف استخدام اإلذاعة 

 إن اإلجابة عن ىذا السؤال ربيلنا إىل مجلة من ادلالحظات: الوسيلة؟
ال يتجاوز يف الكثَت من األحيان التعريف دبا  ،ال زالت ىذه اإلذاعات تقدم إعالما فوقي التوجو وادلمارسة -

 ينجز من مشاريع تنموية أو ببعض التظاىرات الثقافية.



ال زالت ىذه اإلذاعات توظف كوسائط مركزية التوجو رمسية التوجيو، حيث يغلب على مفهوم العمومي   -
لدينا أنو مركزي رمسي، يكاد يبلغ صوتا واحدا، كما يكاد يكون رلرد أداة إضافية للمراقبة ووسيطا 

هات النظر ادلتباينة حول لضمان اإلمجاع والوفاق، وىو ما يعٍت غياب الرؤى ادلتعددة واآلراء ادلختلفة ووج
قضايا اجملتمع احمللي. )عبد القادر بن الشيخ: اإلعالم احمللي يف اإلذاعات العربية، عرض النصوص، ص 

20).   

 خاتمة:
من خالل العرض السابق طللص إىل أن اإلذاعة احمللية ىي من الوسائل اإلعالمية اذلامة والضرورية ألي 

وأهنا باتت اليوم من الوسائل العمومية  ادلواطن وادلسؤول يف اجلماعة احمللية، رلتمع من أجل خلق تواصل فعال بُت
اليت بإمكاهنا خلق فضاء عمومي يعرب من خاللو اجملتمع ادلدين عن انشغاالتو ويوصل الرأي العام احمللي عن طريقو 

إال إذا قامت اإلذاعة احمللية بتقدمي  ةمن جه صوتو إىل ادلسؤولُت احملليُت، وردبا إىل السلطة ادلركزية، وذلك لن يتأتى
اخلدمة العمومية على أكمل وجو، أما من جهة أخرى ال بد أن ينظر كل من القائمُت باالتصال يف اإلذاعة احمللية 

مهمتو األساسية ىي تقدمي خدمة عمومية للصاحل  ،تلك الوسيلة ىي عبارة عن مرفق عمومي وادلواطنون إىل أن
العام، وليست رلرد ىياكل تابعة لنظام معُت يستغلها دلا يعود بالفائدة على النظام، حيث يتماىى النظام مع 
الصاحل العام، وتتقاطع مصاحل بعض ادلسؤولُت مع مصاحل بعض النخب أو التكتالت السياسية أو االقتصادية 

 من مرفق عمومي ؼلدم اجملتمع إىل وسيلة خلدمة مصاحل فئوية أو جهوية. حمللية افتتحول اإلذاعة 
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