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 إشكالية الصحافة املستقلة وحرية التعبري يف اجلزائر

  عبد الكرمي قاليت

  جامعة التكوين املتواصل مركز بوزريعة

  ملخص

ليكون املنطلق األساسي للتعددية السياسية واإلعالمية يف اجلزائر  1989لقد جاء دستور 

رأي، حرية التعبري ويعكس احلريات الفردية اجلماعية على أساس املنهج الدميقراطي، كحرية ال

وظهرت قنوات جديدة للتعبري عن . وحرية تأسيس األحزاب واجلمعيات واجلرائد واالت

خمتلف اآلراء واألفكار والتصورات وقد مت وضع عدة إجراءات وقوانني تنظيمية جتسد ما جاء به 

  1989دستور 

اإلنفتاح الدميقراطي اليت  ويعاجل هذا املقال أشكالية الصحافة املستقلة يف اجلزائر بعد مرحلة

عاشتها البالد وكيف استطاعت هذه الصحافة الناشئة من التعايش مع خمتلف األوضاع اليت 

  .سادت تلك الفترة وخمتلف املراحل اليت مرت ا

ومن خالل حتليل وضعية هذه الصحافة والتغيري السياسي احلاصل يف تلك الفترة  حناول اإلجابة 

لذي لعبته الصحافة املستقلة يف ضل تلك املرحلة الصعبة يف ترقية حرية على اشكالية الدور ا

التعبري يف اجلزائر النضال من أجل ترسيخ املبادئ الدميقراطية واملسامهة يف تكوين الرأي العام 

ونشر الوعي الدميقراطي يف أوساط اتمع اجلزائري وذلك رغم كل العوائق والعراقيل اليت عانت 

 . ات اليت قدمتها يف سبيل ذلكمنها والتضحي

الصحافة املستقلة، اإلعالم، الدميقراطية، قانون اإلعالم، التعددية، النظام  :الدالةالكلمات 

  .السياسي
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Summary 

   The Constitution of 1989 came to be the basic premise of the political and media 
pluralism in Algeria and reflects the collective individual freedoms on the basis of a 
democratic approach, such as freedom of opinion, freedom of expression and the freedom 
to establish political parties and associations, newspapers and magazines. There were new 
channels to express different views, ideas and perceptions have been several actions and 
regulatory laws embody brought by the 1989 Constitution put 
This article addresses the problem of the independent press in Algeria after democratic 
opening phase experienced by the country, and how could this emerging journalism 
coexist with various conditions that prevailed in that period and the various stages 

through which. 

Through the status of this press analysis and political change happening in that period we 
are trying to answer the problematic role played by the independent press in lost those 
difficult phase in the upgrade of freedom of expression in Algeria, the struggle for the 
consolidation of democratic principles and contribute to the formation of public opinion 
and the dissemination of democratic awareness among Algerian society that in spite of all 
the barriers and obstacles that suffered and the sacrifices they have made for the sake of 
it. 

Keywords: Independent media, media, democracy, media law, pluralism, political 

system. 

  مقدمة

إن حرية الصحافة تعين إزالة مجيع العراقيل اليت تصادف التدفق اإلعالمي يف مجيع مراحله، وهي 

. ويتطلب حرية الرأي والنشر وبالتايل حرية احملتوى :الوجه األول:  تبىن بذلك على وجهني

وعليه فإن حرية . ويتعلق حبرية تلقي الرسالة اإلعالمية وذلك دون أي عائق :الوجه الثاين

صحافة شاملة من اللحظة اليت تتصل باحلدث إىل غاية توزيع العدد املنشور ووصوله إىل ال

إالّ أن هذا املفهوم ال وجود له إالّ من الناحية الشكلية، أي أن التشريعات والقوانني قد . القارئ

عية نصت عليه، لكن تطبيقه يف الواقع ال يكون إالّ نسبيا وذلك تبعا للظروف السياسية واالجتما

واالقتصادية للبلد، وحسب درجة استقاللية الصحيفة على مجيع املستويات واستقاللية الصحافة 

  .هي التطبيق الواقعي امليداين حلرية الصحافة
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أما مفهوم الصحافة اخلاصة فإن هذا األخري قد أشارت إليه قوانني اإلعالم للداللة على ملكية 

لجرائد وهناك امللكية العامة هلا، فقد تكون الصحيفة الصحيفة ونوعها فهناك امللكية اخلاصة ل

وال تكون مستقلة يف ممارستها اإلعالمية، فتكون اجلريدة خاصة ) من ناحية امللكية(اخلاصة 

صادر عن ) من إصدار وحترير ونشر وتوزيع(باملفهوم املادي والتجاري أي أن ملكيتها ونشاطها 

ذا النشاط لنفس الشخص املالك أو املالك، وله شخص أو جمموعة من أشخاص، وتعود أرباح ه

وتكون مستقلة . احلق يف تسيري شركته حسب إراداته اخلاصة ووفق القواعد احملددة يف القانون

باملفهوم املعنوي، عن القطاع العمومي أي أا غري تابعة بشخصية الشركة املعنوية لوصاية 

وعليه فاستقاللية الصحافة على . ع العمومياحلكومة أو ملؤسسة من مؤسسات الدولة ذات الطاب

  :وجهني

وهذا يعكس أساسا عدم تبعية الصحيفة  :وجه معنوي. حبيث تكون امللكية خاصة :وجه مادي

  .للحكومة من خالل خطها االفتتاحي

وتعمل الصحافة املستقلة على توفري املعلومات واآلراء املختلفة وتعرضها على القراء بشكل 

مبين على حقائق ومعرفة كبرية لألشخاص والربامج السياسية واألوضاع  موضوعي وحمايد،

فهي إذن توفر حق القراء يف املعرفة من خالل املراقبة واإلعالم الشامل . االقتصادية واالجتماعية

واملتنوع وهذا ما يسمح خبلق مستوى عال من الوعي السياسي وبالتايل االجتماعي من خالل 

  .ني أفراد اتمع ومؤسسات الدولةربط عالقة اتصالية ب

  نشأة الصحافة املستقلة يف اجلزائر :  أوال 

  الصحافة املستقلة  قبل الثورة  -  1

ميزت الصحافة الوطنية ظاهرة االنقطاع واالختفاء والصدور وعدم االنتظام واملصادرة يف تلك 

ضه املستعمر، مما جعل هذه مردها الواقع السياسي الذي فر. املرحلة ومنها الصحافة املستقلة

الصحافة تعيش يف صراع دائم يف سبيل احلياة، إذا كانت تعاين من تضييق املستعمر عليها ومن 
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تبدأ من رخصة االمتياز اليت ال حيصل عليها عادة إالّ بعد وقت طويل . عقبات فنية وإدارية صعبة

ع والنشر، مرورا بالنظام الرقايب وصعوبات مجة وتنتهي بقلّة وسائل الطباعة وانعدام طرق التوزي

وهو ما يظهر جليا يف قانون حرية . االستعماري الغري رمسي واملخالف حىت للقوانني الفرنسية

والذي تنص مادته اخلامسة على أن كل جريدة أو  1881جويلية سنة  29الصحافة الصادر يف 

كما . كفالة مادية مسبقةنشرية أو دورية ميكن أن تكون موزعة على اجلمهور بدون رخصة أو 

  .1نصت املادة التاسعة والستون منه على أن يكون هذا القانون نافذ املفعول يف اجلزائر أيضا

لكن ما إن صدرت أول جريدة عربية من مصدر غري السلطة االستعمارية وكانت         

ا القانون ضدها خاصة، وهي جريدة املنتخب الصادرة مبدينة قسنطينة، قامت احلكومة بانتهاك هذ

وذلك بعد مثانية أشهر فقط من صدور القانون على الرغم من أن جريدة املنتخب كانت 

مزدوجة اللغة وكان صاحبها فرنسي اجلنسية، لكن طاقمها مكون من اجلزائريني وكانت تؤمن 

ن إال أن ذلك مل يشفع هلا حني جترأت على مهامجة الكولو. بالتحالف بني املسلمني والفرنسيني

بالسجن وتغرميه مببالغ ) بيار إيتيان(وسياسته التوسعية حيث مت مصادرا واحلكم على مديرها 

، فكان جزاء مديرها )املنتخب(املزدوجة اللغة أن تتبع ج ) املبصر(كما حاولت جريدة . طائلة

  .2السجن مدة شهر كامل) بيار أونيسه(

إال بعد عشر سنوات، حيث مت إصدار جريدة مل  تستعيد الصحافة املستقلة نشاطها           

واليت تعترب أول جتربة إعالمية خاصة باجلزائر حيث  كان يديرها  1893مبدينة عنابة ) احلق(

. وحيررها مسلمون جزائريون، وكانت معروفة مبواقفها ضد اليهود مما جعلها عرضة للمصادرة

لصاحبها عمر راسم، مث ) ائراجلز(، عنواا 1903وتبع جريدة احلق، جريدة أخرى عام 

واليت كان يقوم  1913عام ) ذو الفقار(انقطعت بعد صدور عددين منها فقط، وخلفتها جريدة 

كما  صدرت جريدة أخرى . 3مبفرده بتحريرها ونسخها وتصويرها ونشرها ملدة سنتني كاملتني

ر أن صادرها بعد ومل يلبث املستعم) الفاروق(يف هذا العام لصاحبها عمر بن قدور حتت اسم 
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كما صدر يف نفس العام أي . وتصادر ائيا بعد عام من صدورها 1920عامني لتعود سنة 

لصاحبها حممد عز الدين القالل باجلزائر العاصمة وصودرت ) الربيد اجلزائري(جريدة  1913

من العناوين  أما مرحلة ما بعد احلرب العاملية األوىل فقد متيزت مبيالد العديد.  أعداد فقط 4بعد 

سنة كاملة،  13صحف أليب اليقضان واليت استمرت يف الصدور على مدار  08املستقلة منها 

جريدة وادي ميزاب، املغرب ،النور، : من أشهر صحفه.1939وحىت  1928بداية من سنة 

كما تندرج يف سياق الصحف املستقلة صحف الشيخ الطيب . 4النرباس، ميزاب، األمة ،البستان

اليت )اإلصالح( جريدة:منها. ، اليت كانت ناطقة بامسه ال باسم مجعية العلماء املسلمنيالعقيب

بعد سلسلة من الظهور واالختفاءات، كما  1948ببسكرة وتوقفت عام  1927صدرت عام 

عام )اللواء(وأعقبتها جملة 1950عام ) عصى موسى(صدرت له جريدة أسبوعية أخرى امسها 

عل من أبرز األمساء الصحفية اليت أنشأت هي األخرى صحفا ول).القيس(لتخلفها  1952

صحيفة : حققت صدى كبريا يف الساحة اإلعالمية، صحف حممد السعيد الزاهري ومن بينها

بقسنطينة وأسبوعية اجلحيم  1927وصحيفة الربق الصادرة عام  1925اجلزائر الصادرة عام 

  .19335عام 

بإجياز كبري، قائمة طويلة من الصحف اليت أنشأها  تضاف إىل هذه الصحف املذكورة        

جزائريون وأشرفوا على متويلها من مواردهم اخلاصة، على غرار ما فعله األمري خالد بإصداره 

جلريدة اإلقدام، اليت لعبت دورا وطنيا هاما أدى إىل مصادرا وجترمي صاحبها مث نفيه بدعوى 

ن بن عبد العزيز بإسم لسان الدين الصادرة عام وكذا صحيفة احلس. اإلخالل باألمن العام

، مث 1937عددا منها مث عادت للظهور من جديد عام  12بالعاصمة واليت توقفت بعد  1923

مث صحف حممد عبابسة األخضري صاحب جريديت الثبات مث . توقفت ائيا يف نفس السنة

يدة الروح اليت أصدرها أبو العال وجر. وجريدة امليدان لصاحبها احلاج الطيب بن محلة. املرصاد

بكر بن احلاج سليمان وتوقفت خالل احلرب العاملية الثانية وغريها من العناوين اليت تندرج يف 
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  .نطاق الصحف اخلاصة، مت إغفال احلديث عنها حملدودية صدورها

مر جلميع استمر هذا املشهد اإلعالمي إىل غاية اندالع الثورة التحريرية وتوقيف املستع       

الصحف الصادرة املستقلة منها واحلزبية، مما فسح اال حلزب جبهة التحرير أن يهيمن على 

مكرسة يف ما بعد أحادية . 1956اال اإلعالمي دون منافس وهذا منذ األشهر األوىل لعام 

ي خلدمة إعالمية من خالل جريدة ااهد ،اليت استطاعت أن جتند الرأي العام اجلزائري والعامل

  .أهداف الثورة واملتمثلة يف التخلص من االستعمار وحترير الشعب اجلزائري

  الصحافة املستقلة اثناء الثورة  – 2

نشأت الصحافة املستقلة يف اجلزائر خالل الفترة االستعمارية، شأا يف ذلك شأن الصحافة 

ا وصفها بصحافة املقاومة وهو ما يسفر أيض. اجلزائرية عموما، مما جعلها تعيش خاضعة لنظامه

يف أغلب األحيان، فهي كانت تقلق من حيث  رسالتها وأهدافها الوجود الفرنسي ومصاحله يف 

وبذلك فإن ميالد الصحافة املستقلة يف . اجلزائر، سيما بعد أن اتسع نطاق توزيعها ونسبة سحبها

يف حقيقة  ن، اللذا1990م اجلزائر ليس وليد مرحلة التعددية وليس مرتبطا بقانون اإلعالم لعا

ومت جتميد . األمر أعادا االعتبار للصحافة املستقلة اليت كانت موجودة قبل الثورة التحريرية

مث عمدت القوانني  نشاطها من قبل االستعمار نظرا للدور الذي كانت تلعبه يف توعية اجلزائريني

قالل إىل تغيبها وتكريس واقع الرمسية للدولة اجلزائرية واملمارسات السلطوية يف عهد االست

  .6إعالمي آخر، مغاير متاما للواقع اإلعالمي ما قبل االستقالل

ثالث أنواع أساسية من الصحف، يندرج  1956شهدت الساحة اإلعالمية اجلزائرية حىت سنة 

أوهلما إصالحي تربوي، وثانيهما سياسي مبختلف تياراته، وهي اليت . فيها تيارين أساسني

مثل صحيفة  )M.T.L.D(ف احلزبية التابعة إما حلزب انتصار احلريات الدميقراطية شكلت الصح

مما . أن تعكس يف أعدادها الواحد واخلمسني، تطورات احلياة يف اجلزائر تاملنار، اليت استطاع

املغرب (الثورة التحريرية، إىل جانب صحف جعل البعض يعتربها إرهاصا قويا من إرهاصات 
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أو تابعة للحزب الشيوعي اجلزائري الذي أصدر  7).صوت الشعب(، )زائرصوت اجل) (العريب

اليت ) الكفاح االجتماعي(واليت تعد نسخة جلريدة ) اجلزائر العربية( مث ) ليربيت(بعدها صحيفة 

 ناللتا) الوطن(و) املساواة( يضاف إىل هذه الصحف، صحيفة. كانت تصدر يف الثالثينات

أما جنم مشال . حتت إدارة فرحات عباس ) (UDMAللبيان اجلزائري أصدرها االحتاد الدميقراطي

أفريقيا فقد أنشا صحفا عدة بعضها باللغة العربية والبعض اآلخر بالفرنسية، يف كل من اجلزائر 

، إال أنه مت توقيفها مع توقيف نشاط ).الشعب(باللغة الفرنسية مث جريدة ) األمة( وباريس ،منها 

 1943وقد استطاع طبع وتوزيع دورية خالل نشاطه السري عام  .1937احلزب يف سنة 

أوقفت  1945ماي  8لكنها مل تكن منتظمة ويف غمرة أحداث ) صوت األحرار( حتت اسم

  .8مجيع الدوريات الوطنية

أما النوع الثاين من الصحف اجلزائرية فكان تابعا للتنظيمات االجتماعية والدينية والذي كان 

وإن كان بعضها من تأسيس أشخاص إالّ أا كانت ناطقة باسم تنظيم ديين أو لسان حاهلا، حىت 

الشيخ عبد الوهاب  1947اليت أسسها يف ماي ) العبقرية ( على غرار جريدة. اجتماعي معني

  .9بن منصور، أستاذ بدار احلديث بتلمسان، إالّ أا كانت ناطقة باسم مجعية العلماء املسلمني

اليت أسسها امساعيل العريب، أحد خرجيي جامعة  )افريقيا الشمالية(على جملة ينطبق ونفس الشيء  

ولعل أبرز صحف مجعية العلماء . القاهرة واليت كانت بدورها تنطق باسم مجعية العلماء املسلمني

البصائر من  )1939إىل  1935( والشهاب من) 1925( املسلمني، صحيفة املنتقد

السنة، الصراط، : وكذا صحف أخرى مثل) 19 56ىل إ19 47(، مث من )1939إىل1935(

  .الشريعة

أما النوع الثالث فيتمثل يف الصحافة املستقلة اليت كانت نشيطة وتعتمد أساسا يف متويلها على 

ومتيزت الصحافة املستقلة بكوا صادرة . تربعات األهايل، إىل جانب املسامهات املالية ملؤسسيها

. أو مزدوجة اللغة، إىل جانب وجود بعض الصحف باللغة الفرنسيةيف معظمها باللغة العربية 
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، حوايل ثالثني )1939إىل  1927(وميكن اإلشارة إىل أنه صدر من الصحف يف الفترة ما بني 

جرائد باللغة الفرنسية، ثلثها تابع للخواص والبقية إما للجمعيات الدينية أو  10من بينها . جريدة

  .10"ةلألحزاب السياسية املعروف

وقد متيزت الصحافة املستقلة شأا شأن الصحافة احلزبية باالنقطاع املستمر وعدم االنتظام يف 

اليت ) النجاح(الصدور حىت باتت أعمار البعض منها ال يتعدى بعض األشهر باستثناء، يومية 

يد بنواحي قسنطينة، مبسامهة عبد احلم 1920أسسها عبد احلفيظ اهلامشي وإمساعيل مامي عام 

بن باديس قبل أن ينسحب منها بعد تغري ميوالا اليت باتت مشبوهة يف خدمة االستعمار واليت 

إىل  1920كاملة بدون أن متنع من  37متكنت من أن تبقى يف الساحة اإلعالمية ملدة 

195611.  

  ثانيا  ـ  مراحل تطور  الصحافة املكتوبة  يف اجلزائر بعد االستقالل

فعشية إعالن استعادة . هد االستعماري، تركة ثقيلة يف مجيع ااالتورثت اجلزائر عن الع

أجهزة : كان الوضع السياسي واالقتصادي يتمثل فيما يلي. 1962االستقالل الوطين يف جويلية 

كما شهدت . إدارية مشلولة، اقتصاد وطين خمرب، أوضاع اجتماعية متردية وارتفاع نسبة األمية

اع على السلطة بني خمتلف تيارات حزب جبهة التحرير الوطين،وهذا هذه الفترة احتدام الصر

نتيجة لعدم االتفاق حول طبيعة النظام السياسي الذي سيقود البالد، فجاء دور اإلعالم لتوعية 

اجلماهري ولوضع حد هلذه املشاكل ومن هنا كانت االنطالقة حنو خلق منظومة إعالمية، حيث 

  .ديات يف جمال اإلعالمواجهت السلطة اجلديدة عدة حت

األول، يتمثل يف كيفية حتقيق التحول من إعالم الثورة التحريرية إىل إعالم مسخر  - 

  .إلجناح مهام البناء والتشييد

أما الثاين فيتعلق بالقرار الذي جيب اختاذه ملواجهة اإلرث االستعماري يف جمال اإلعالم،   - 

ية املتوفرة إلجياد سياسة إعالمية تستجيب مث ما هي الوسائل واإلمكانيات املادية والبشر
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  لطموحات الشعب واليت ختتلف بالضرورة عن طموحات ومطالب أبناء الثورة 

  1965 - 1962: املرحلة األوىل   -1

إن الوضع القانوين لإلعالم يف اجلزائر مل يتغري بعد االستقالل، فاحلكومة اجلزائرية مل تصدر قانونا 

بل بقي العمل اإلعالمي جاريا حسب التشريع الفرنسي السابق . عالمتشريعيا جديدا خاصا باإل

يف مجيع امليادين، حيث القانون ليس فيه تعارض مع السيادة الوطنية ومبا أن النشاط اإلعالمي مل 

يعترب مساسا بالسيادة الوطنية فإن القوانني اإلعالمية املوروثة بقيت  حيز التطبيق، باألخص قانون 

، وينص على احلرية املطلقة يف النشاط "حرية الصحافة"ان يسمى بقانون الذي ك 1881

 الصحفي 

سبتمرب  10وينص كذلك على امللكية اخلاصة للصحافة املكتوبة والذي أقره فيما بعد دستور 

تضمن اجلمهورية اجلزائرية حرية الصحافة والوسائل : "حيث نص على 19يف مادته  1963

 12..."جلمعيات، حرية الكلمة والتدخل عموما وحرية االجتماعاتاإلعالمية األخرى، حرية ا

وعليه ميكن اعتبار تلك املرحلة، مرحلة ساد فيها نوع من الدميقراطية اإلعالمية، ال سيما أن 

كرس تلك احلرية وجعلها من ضمانات سياسة الدولة  1963املشرع اجلزائري يف دستور 

  .لقيود اليت مل تؤثر يف العمل اإلعالمي آنذاكوهكذا أصبح حقا دستوريا رغم وجود بعض ا

وقد سخرت الصحافة املكتوبة يف هذه املرحلة ألجل إجناح التحول من النضال املسلح ضد 

إذ كانت عالقة السلطة السياسية بالصحافة يف هذه . االستعمار إىل العمل على البناء والتشييد

انشغال السلطة : ا وذلك لعدة أسباب منهااملرحلة عالقة تكامل، لكن مل يكن الوضع إال ظرفي

بإعادة بناء ما هدمه االستعمار، مما مل جيعل اإلعالم من بني األولويات اليت اهتمت ا السلطة، 

فالصحافيون الذين كانوا . ضعيفة) سواء البشرية أو النفسية(وجعل اإلمكانات املسخرة لإلعالم 

الل أغلبهم رجال سياسة وعسكريون وليسوا ميارسون العمل اإلعالمي الثوري قبل االستق

إعالميني باملفهوم التقين، أي ليس لديهم تكوين إعالمي متخصص ال يف املضامني اإلعالمية وال 



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3مجلة العلمية لجامعة الجزائرال

 
 

وقد وجدوا أنفسهم أمام وضع خمالف متاما بعد االستقالل، يتطلب . يف األساليب التقنية والفنية

إن من نتائج الثورة "ا جديدة مل يتعودوا عليها منهم رؤية جديدة وتناوال إعالميا جديدا لقضاي

اجلزائرية يف ميدان اإلعالم هو العجز املسجل يف اإلطارات اإلعالمية سواء من حيث الكم أو من 

حيث الكيف، حيث أن الصحفيني آنذاك كانوا مناضلني سواء قبل الثورة أو خالهلا، والبعض 

 .13ة يف فرنسا أو يف بعض البلدان العربيةقد مت تكوينه يف اخلارج خاص) وهو قليل(منهم 

قد جعل من جبهة التحرير الوطين احلزب الوحيد يف البالد الذي له  1963ومبا أن دستور 

صالحيات ومهام تسيري ومراقبة هياكل الدولة، فقد كان لزاما أن يقوم  بتصفية الصحافة 

 l’echoة صدى وهران كصحيف 1962جويلية  5االستعمارية اليت حافظت على وجودها بعد 

d’Oran  وصحيفةLa dépêche d’Alger  وكذا صحيفةAlger Républicain  وعملت السلطة على

مصادرة عدد من العناوين اليت كانت من شأا أن تشكل قطاع الصحافة الوطنية وكان أوهلا 

 1963ويف شهر مارس من سنة  1962سبتمرب  19جريدة الشعب الناطقة بالفرنسية يف 

واستمرت اجلريدة يف الصدور على هذا النحو حىت سنة  le peupleبدل هذا االسم بترمجة است

  .14إذ غري امسها ثانية وأصبحت حتمل اسم ااهد 1965

إن خطر انتشار الصحف االستعمارية يف هذه املرحلة جعل السلطة تتخذ عدة إجراءات من أجل 

 Alger ceفجاءت جريدة مسائية . ةعرقلة هذه الصحف، وإصدار صحف جديدة تابعة للدول

soir  ملواجهة  1962يف أفريلFrance soir وصدرت . اليت كانت تصدر بفرنسا وتوزع باجلزائر

بالفرنسية مبدينة  1963يف وهران والنصر يف شهر سبتمرب  la Républiqueكذلك يومية 

  .قسنطينة، كما صدرت جمموعة من الدوريات منها ااهد األسبوعي بتونس

وقد شرعت السلطة املمثلة يف جبهة التحرير من خالل مسؤولني إعالميني يف إنشاء صحافة 

وطنية وخلق مؤسسات صحفية رغم العراقيل واملشاكل اليت واجهتها ومنها املتعلقة بنقص وسائل 

الطباعة وارتفاع نسبة األمية واستمرار منافسة الصحافة االستعمارية اليت يبدو أا استفادت من 
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 1962ذلك أن القانون الذي أصدرته احلكومة اجلزائرية يف ديسمرب . الفراغ القانوين لإلعالم

وكان لتلك الصحف . والذي ينص على أن يبقى العمل بالقوانني الفرنسية ساري املفعول

  .15ألف نسخة 250االستعمارية رواجا كبريا حيث بلغت طاقة السحب اليومي 

رار تأميم الصحف االستعمارية وإصدار صحف وطنية، وقد مشل انطالقا من هذه األوضاع جاء ق

  .هذا القرار حىت الصحف الوطنية املوجودة آنذاك

  1978  -  1965: املرحلة الثانية  -2

قد أفرزت وضعا جديدا يف طبيعة العالقة  1965إن املرحلة اليت بدأت مع النصف الثاين من عام 

فمع بداية حكم الرئيس هواري بومدين بدأت الدولة  بني الصحافة املكتوبة والسلطة السياسة،

بتقوية مؤسساا واستعادت هيمنتها على القطاعات الكربى للبالد، ففي اال اإلعالمي أسندت 

مهام صياغة السياسة اإلعالمية إىل وزارة اإلعالم اليت هيمنت على كل وسائل اإلعالم، مع إلغاء 

وقد انفردت وزارة اإلعالم بصياغة السياسة . 1965يف أكتوبر املديرية العامة للصحافة املكتوبة 

اإلعالمية وتنفيذها بعدما ميش دور احلزب يف ختطيط السياسة العامة للبالد وتكفلت بذلك 

وبناءا على هذه املهام اجلديدة حتولت وزارة اإلعالم إىل مؤسسة قوية . األجهزة التنفيذية للسلطة

منربا للتوجيه السياسي واالجتماعي لسياسة السلطة بواسطة يف خدمة السلطة، إذ أصبحت 

وسائل اإلعالم اجلماهريي، ال سيما القطاع السمعي البصري الذي حضي بعناية كبرية مقارنة 

  :مع الصحافة املكتوبة، ويعود هذا إىل األسباب التالية

  اهليمنة الكاملة على مؤسسة التلفزيون واإلذاعة من طرف السلطة 

  ه الوسائل كقنوات فعالة يف التأثري على جمتمع يعاين نسبة كبرية من األميةطبيعة هذ 

  ضعف حركية الصحافة املكتوبة ماديا وبشريا 

وقد ركزت السلطة يف هذه املرحلة يف توجهاا اإلعالمية، على تنمية قطاع السمعي البصري 
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س بومدين، التصور الذي الستعماله كمنرب للدعاية السياسية، وقد جاء يف أحد خطابات الرئي

الصحفي ليس موظفا بسيطا، ولكنه مسئول : كان لدى السلطة فيما خيص مهمة الصحفي قائال

جيب على صحافتنا أن تتبىن األفكار اليت تقودنا، جيب عليها أال تكتفي باملوقف الوسط، . حقيقي

  .16.."أو تتخذ موقفا معارضا

ة لإلعالم بصفة عامة، وهي مساندة السلطة هذه داللة كافية على املهمة اليت كانت مسند

  .والدعاية هلا باستعمال كل اإلمكانيات دون حماولة االلتزام باملوضوعية أو توجيه النقد

إن التوجه االشتراكي الذي تبنته السلطة يف حماولتها لتنظيم احلياة السياسية واالقتصادية 

ي، جعال من الصعب على الصحافة واالجتماعية، ويف غياب اإلطار القانوين للعمل الصحف

املكتوبة النهوض باملهام املنوطة ا واملتمثلة يف نشر الوعي االشتراكي يف أوساط اتمع 

يتطلب نسبة معينة من التعليم ) إعالم مقروء(إذ أن الصحافة املكتوبة وحبكم طبيعتها . اجلزائري

التلفزيون، باعتبار أن النسبة الغالبة من مل تكن لتشكل وسيلة ذات انتشار واسع مقارنة باإلذاعة و

وعليه فهي كانت تتوجه فقط إىل فئة خنبوية معينة حتسن . الشعب اجلزائري كانت تعاين األمية

هذه الظاهرة أدت باحلكومة اجلزائرية إىل جتميد هذه الوسيلة ريثما تنتج املدرسة "القراءة 

  .17..."اجلزائرية من يستطيع قراءة هذه الصحافة

ن النتيجة اليت ميكن استخالصها يف هذه املرحلة واخلاصة بعالقة الصحافة املكتوبة بالسلطة، هي إ 

أنه رغم ضعف االهتمام الذي أولته السلطة السياسية لقطاع الصحافة املكتوبة، ورغم تسيري 

دعاية العمل الصحفي وجتنيده خلدمة استمرارية الثورة واملبادئ االشتراكية، فإا شكلت منربا لل

وأهم ما ميز هذه املرحلة . السياسية ووسيلة من وسائل التعبئة اجلماهريية اليت استغلتها السلطة

،أا مل تشهد إال صدور يومية واحدة وهي جريدة ااهد واختفت فيها ) سنة 14(اليت دامت 

لة مجود لذا ميكن القول أن الصحافة املكتوبة مرت مبرح. 1965يف أكتوبر  Alger Soirجريدة 

كبرية، ومل يكن هناك حركية يف إصدار الصحف أو التوسيع من مدى انتشارها، بل ركزت 
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اجلهود على القضاء على امللكية اخلاصة يف امليدان اإلعالمي والسيطرة عليها كليا لترسيخ االجتاه 

ر بصفة تدرجيية االشتراكي لإلعالم املبين على إلغاء امللكية اخلاصة، وقد وضع هذا النظام يف اجلزائ

. تكاد تكون ال شرعية، حيث انعدام وجود أي قانون عام يضبط هذه الوضعية ومييز حدودها

فمن الناحية القانونية، يسمح لكل فرد أن يصدر جريدة دون أن يتعارض مع القانون، وله احلق 

رى فإنه هذا من جهة، ومن جهة أخ. يف ذلك، ولكن هذا احلق مل يطالب به أحد يف هذه املرحلة

ال جدوى يف هذا احلق إذا كان إصدار جريدة ال معىن له ما مل يكن مصحوبا باحلق يف توزيع 

هذه الوضعية جعلت من املستحيل إصدار جريدة خاصة يف ظل نظام مراقبة . 18"هذه اجلريدة

  .يتعرض لكل ما يكتب يف اجلزائر قبل توزيعه يف التراب الوطين

  1988  -  1979: املرحلة الثالثة -3

تعترب املرحلة الالحقة لوفاة الرئيس هواري بومدين مرحلة االهتمام بقطاع اإلعالم وخاصة 

والبداية كانت بانعقاد . الصحافة املكتوبة، بعدما شهدت نوعا من اإلمهال يف املرحلة السابقة

، حيث ميثل هذا املؤمتر 1979جانفي  22و 21املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير ما بني 

خلطوة األوىل يف املرحلة االنتقالية اليت مكنت الرئيس بن جديد من توىل السلطة وفقا لإلجراءات ا

فقد وافق املؤمتر وألول مرة على الئحة خاصة . 1976القانونية املنصوص عليها يف دستور 

قة باإلعالم، بعدما تأكدت أمهيته الكربى يف التنمية ورغم أا جاءت يف عبارات حذرة وغري دقي

إىل حد ما، إال أا احتوت على احملددات األساسية إلشكالية تطوير املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر 

وأكدت على استمرارية ملكية الدولة لوسائل اإلعالم وتبعه حتديد مسؤولية الصحفي اليت تتطلب 

. للجمهور منه البحث املستمر عن احلقيقة والتأكد من مجيع عناصر العمل الصحفي قبل تبلغيه

  .19كما أكدت على حق املواطن يف اإلعالم الكامل املوضوعي

هذه الوثيقة تعترب أول خطوة وحماولة رمسية مدونة منذ االستقالل يلتزم فيها النظام بتحديد 

وقد وضع قطاع اإلعالم بعد انعقاد هذا املؤمتر حتت . تصورات عامة ملمارسة الوظيفة اإلعالمية
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ة واحلزب الذين أصبحا يهيمنان بصفة كلية عليه، هذا األمر كان من وصاية السلطة السياسي

األسباب املباشرة يف الواقع يف تدهور الوضع اإلعالمي، حيث أثبتت هذه اهليئات عدم فعاليتها 

وعرقلت ظهور النظرة املوحدة للمشكلة اإلعالمية ومعاجلتها حسبما تقتضيه من أولويات هذا 

حيث حاولت احلكومة إبقاء . الصراع بني احلكومة واحلزب اإلشراف الذي خلق نوعا من

السيطرة على أجهزة اإلعالم، بينما أراد احلزب أن جيعل منه أداة الثورة اليت تلعب دورا بارزا يف 

ولقد ترجم هذا الصراع بإعادة تنظيم . والنوعية النضالية والتوجيه السياسي يالتكوين اإليديولوج

  .إصدار بعض اللوائح والتشريعاتقطاع اإلعالم قانونيا ب

مت ضبط احملتوى النهائي هلذا املشروع يف . 1981وقد مت تقدمي أول نص مشروع اإلعالم عام 

ومسي بقانون اإلعالم، حيث حافظ هذا القانون على  1982فيفري  6صورته الرمسية يف 

كما نص على . ميةاحتكار الدولة لوسائل اإلعالم واإلنتاج والتوزيع وسري املؤسسات اإلعال

من القانون على  06إسناد مهمة تسيري هذه املؤسسات إىل مناضلني يف احلزب، وأكدت املادة 

ضرورة أن يكون مدراء املؤسسات اإلعالمية مناضلني يف حزب جبهة التحرير وقد أفسح هذا 

 02د املادة القانون اال إىل نوع من احلرية يف اإلعالم على األقل يف جانبها النظري حيث جن

على حق الصحفي يف الوصول إىل  45تنص على أن اإلعالم حق أساسي لكل مواطن واملادة 

فتشري إىل مفهوم سر  48أما املادة . على حق الرد والتصحيح 84و 74مصادر اخلرب ويف املواد 

املهنة وتعتربه حق وواجب معترف به للصحفيني لكن يبقى الغرض األساسي من إعادة تنظيم 

  . وجعله من بني الوسائل األساسية للبناء االشتراكي وخدمة التنمية 20اع اإلعالم بصفة عامةقط

وعليه مت التأكيد على إلغاء امللكية اخلاصة لوسائل اإلعالم، فقد جاء يف املشروع التمهيدي مللف 

لثالث يقوم إن مفهومنا لإلعالم كبلد اشتراكي ينتمي إىل العامل ا: "....السياسة اإلعالمية مايلي

 على أساس امللكية 

اإلحتماعية لوسائل اإلعالم وعلى كونه جزء ال يتجزأ من السلطة السياسية اليت هي حزب جبهة 
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  .21..."التحرير الوطين وأداة من أدواا يف أداء مهمات التوجيه والرقابة والتنشيط

للسلطة ومراكز اختاذ  إن هذه اإلجراءات هي نتيجة العودة القوية حلزب جبهة التحرير الوطين

وبناء . ، وهي نتيجة أيضا حملاولة هذا احلزب ضمان والء القيادات اإلعالمية1979القرار منذ 

فقد كانت القيادات اإلعالمية والشخصيات ) احلزب الواحد(على طبيعة احلكم يف اجلزائر آنذاك 

ركزية واملكتب السياسي املسؤولة فيه هي يف نفس الوقت قيادات يف احلزب أعضاء يف اللجنة امل

هذه السياسة اإلعالمية اجلزائرية اليت تعتمد يف حتقيق أهدافها على رأمساهلا البشري املتكون من "

، ومع ذلك فإن الصحافة احلزبية بقيت ضعيفة مقارنة بالصحف 22"وسط خنبة املناضلني الثوريني

  . 23وعيةالصادرة عن احلكومة اليت كانت متتاز بالتنوع والتعدد واملوض

مع ذلك حرصت السلطة السياسية على تنظيم قطاع اإلعالم وشرعت منذ ذلك احلني  ةوباملوازا

يف حتسني وضعية الصحافة وتوزيعها وتنوعيها كما وكيفا، دون اخلروج عن نطاق خدمة النظام 

فجهزت املؤسسات الصحفية مبعدات حديثة متكنها من زيادة السحب، . وإيديولوجية احلزب

نشأت عناوين أخرى أضيفت إىل تلك اليت كانت موجودة آنذاك مثل جريدة املساء باللغة كما أ

ويعترب هذا النشاط ذا . ، واملسار املغريب باللغتني1985العربية وأوريزون باللغة الفرنسية عام 

مغزى مقارنة بالركود الذي كان سائدا من قبل، وقد ظهر نوع من التنافس بني اليوميات 

واليوميات املسائية أحدث تطورا نوعيا يف الصحافة املكتوبة لفائدة اإلعالم الصباحية 

  24..."والقراء

مقابل الضعف اإلعالمي الذي كان سائدا آنذاك، كان من الضروري أن يظهر نوع من القلق  

لدى السلطة، خاصة مع االنفتاح اإلعالمي الدويل الذي شكل مصدرا هاما للمعلومات بالنسبة 

مبا يتعلق الوضع العاملي وكذا . عام، يتلقى منه األخبار مباشرة ودون حواجز أو عراقيلللرأي ال

الوضع الداخلي الوطين وهي احلاجة اليت مل تستطع صحافة السلطة تلبيتها، نظرا لضعف احلركة 

فقدت الصحافة الوطنية " بل أكثر من ذلك  ةاإلعالمية ومجودها وطبيعتها وإدارا البريوقراطي
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ها يف نوعية املواطن وإخباره والتعبري عن انشغاالته اليومية عندما أصبحت تربر سلوك دور

  .25"املسؤولني السياسيني ومواقفهم وتقوم فقط بإيصال خطاب القمة إىل القاعدة

ورغم كل هذه اهودات املبذولة يف هذه املرحلة من أجل إعادة تنظيم قطاع اإلعالم يف شكل 

ن إعالم إىل غريها من اإلجراءات اليت اختذت يف قطاع اإلعالم، مل تستطع سياسة إعالمية وقانو

. الصحافة املكتوبة أن تتحرر من قيود اهليمنة السياسية اليت كانت متارسها عليها السلطة واحلزب

وشعارها إعالم وطين يف  26"مهمة التوجيه مهمة إستراتيجية بالنسبة للقيادة السياسية"فبما أن 

. ، فإن هذه املضامني قد شكلت يف احلقيقة املعوقات األساسية للعمل الصحفيخدمة الثورة

فاإلعالم الوطين كمفهوم مل يكن واضحا مبا فيه الكفاية إذ أن إعالم املواطن وهو املبدأ الذي 

أما . نصت عليه كل النصوص التشريعية آنذاك، بقي يف حدود ما يصدر عن السلطة وما تأمر به

عترب من املفاهيم األكثر غموضا يف اخلطاب السياسي وحىت يف اخلطاب اإلعالمي مفهوم الثورة في

هل اإلعالم هو الذي سيقوم بثورة على : إذ أنه يطرح عدة تساؤالت منها. يف تلك املرحلة

التخلف واألمية وبناء االشتراكية والتنمية االقتصادية ؟، أم انه سيقوم بثورة على كل من يعارض 

  .وينتقد اجتاهاا وإستراتيجيتها التنموية ؟ سياسة السلطة

وعلى هذا األساس بقيت الصحافة املكتوبة قطاعا من قطاعات الدولة والصحفي فيها موظف 

لدى أجهزة الدولة وعليه فإن العالقة اليت كانت تربط السلطة بالصحافة املكتوبة، هي عالقة 

ي للبىن السياسية واإلدارية والنقابية فهي منذ سنوات عديدة مل تكن غري الناطق الرمس.خضوع

  . للحكومة واحلزب

  2010 - 1988:  املرحلة الرابعة -4

ال ميكننا أن نتحدث عن جزائر التعددية السياسية واإلعالمية دون أن نشري إىل  األحداث العنيفة 

ر إذ يشكل هذا التاريخ نقطة حتول كربى يف املسا. 1988اليت عرفتها اجلزائر يف أكتوبر 

فقد كانت هذه األحداث امتحانا صعبا لإلعالم الوطين . السياسي وبالتايل اإلعالمي يف بالدنا
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وللسلطة على حد سواء، حيث وضعتهما أمام األمر الواقع وأصبح الصحفي يشعر أنه مهمش 

وال يقوم بدوره يف اتمع، وأحس بالغنب والسيطرة املمارسة عليه من السلطة خاصة أن قانون 

ورغم بعض احلرية اإلعالمية املنصوص عليها فيه، إال أن  غالبية مواده مل  1982الم لسنة اإلع

تعد تليب متطلبات الصحفيني ومتطلبات املواطنني، فهي عبارة عن أحكام جزائية وعقوبات 

ليكون املنطلق األساسي للتعددية السياسية  1989وقد جاء دستور  .مسلطة دون مربرات ثابتة

يف اجلزائر ويعكس احلريات الفردية اجلماعية على أساس املنهج الدميقراطي، كحرية  واإلعالمية

وظهرت قنوات . الرأي، حرية التعبري وحرية تأسيس األحزاب واجلمعيات واجلرائد واالت

جديدة للتعبري عن خمتلف اآلراء واألفكار والتصورات وقد مت وضع عدة إجراءات وقوانني 

وحتدد الضوابط العامة اليت يسري عليها اإلعالم ميكن  1989ء به دستور تنظيمية جتسد ما جا

  : تلخيصها فيما يلي

الذي مسح بتشكيل رؤوس أموال مجاعية وإشهارية  1990مارس  19إصدار منشور  -

يف جمال اإلعالم، حيث ضمن املنشور للصحافيني عمال املؤسسات اإلعالمية التابعة للدولة 

  .199227ديسمرب  31شهرا أي إىل غاية  30دة االستفادة من أجرهم مل

واملتضمن قانون اإلعالم  الذي  1990املؤرخ يف أفريل  07- 90املصادقة على قانون  -

  .جسد األحكام الدستورية املتعلقة حبرية التعبري والتعددية يف قطاع اإلعالم

ووكالة   اعات إقرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة تنظيم املؤسسات الوطنية للتلفزيون واإلذ -

. األنباء الوطنية لألحداث املصورة  ،على شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري

 12املؤرخ يف  88.01من قانون  47و 44من قانون اإلعالم واملادتني  12طبقا للمادة 

  .28املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988جانفي 

بصالحيات السلطة العمومية وضمان استقاللية اإلعالم جديدة تتكفل  ةوضع وسائل تنظيمي -

ومتثيل املهنة على مستوى مصادر القرار، أي وزارة الثقافة واالتصال وجملس اإلعالم والس 
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  .الوطين السمعي البصري

تنظيم عناوين صحافة القطاع العام على شكل شركات أسهم مثل جريدة النصر، املساء،  -

، Horizonر املغاريب، اجلزائر، األحداث، الناطقة بالفرنسية، أوريزون اجلمهورية، أضواء، املسا

  .والقانون اخلاص بصناديق املسامهة 1988املؤرخ يف جانفي  01- 88وغريها يف إطار قانون 

كما مت يف ظل هذه القوانني إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار يف شكل مؤسسة 

  .1989عمومية اقتصادية منذ 

نظيم األقسام الفنية التابعة ملؤسسات الصحافة املكتوبة مثل الشعب، النصر، اجلمهورية على ت -

 .29شكل مؤسسات اقتصادية عمومية تتوىل مهمة طباعة الصحف أي فصل املطابع عن الصحف

وألمهية هذه اإلجراءات القانونية والتنظيمية اجلديدة اليت غريت مالمح الواقع اإلعالمي يف 

فإننا سنحاول حتليل واحد منها والذي يعترب أهم احملطات يف ظهور الصحافة املستقلة يف اجلزائر، 

فقد مت ترسيخ فكرة قانون جديد ينظم اال اإلعالمي . 90اجلزائر أال هو قانون اإلعالم لسنة 

لكي يعرب على طموحات ليس  1989يف اجلزائر بعد أكثر من سنة من أحداث أكتوبر ودستور 

فقط بل املواطنني بكل فئام االجتماعية وقد مت توقيعه ونشره باجلريدة الرمسية بتاريخ  الصحفيني

  .1990أفريل  03

  : مادة موزعة على تسعة أبواب نركز على أمهها 106يتضمن القانون 

 14ففي مادته . حيمل هذا القانون مبادئ التغيري اجلذري يف مسألة الصحافة والعمل الصحفي

إصدار أية نشريه دورية بشكل حر، غري أنه يشترط لتسجيلها ومراقبة صحتها  مسحت السلطة ب

أما يف ما خيص العمل . يوما من صدور العدد األول 30تقدمي تصريح مسبق يف مدة ال تقل عن 

أن الصحفي احملترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن  28الصحفي، فقد جاء يف املادة 

ا وتقدميها خالل نشاطه الصحفي، بينما كان يشترط يف قانون األخبار ومجعها ونقلها واستغالهل
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أما املفاهيم مثل احلق يف اإلعالم والوصول . االنتماء السياسي احلزب جبهة التحرير الوطين 82

إىل مصادر اخلرب، فقد أوضحها القانون بتعريفات تعكس يف مضموا نتائج التغريات السياسية 

  .1989عرفتها البالد منذ  واالقتصادية واالجتماعية اليت

مفهوم احلق يف اإلعالم يف أجهزة وعناوين القطاع العام وتلك اليت  04فقد حددت املادة  

متلكها أو تنشئها اجلمعيات ذات الطابع السياسي وتلك اليت ينشئها األشخاص الطبيعيون 

  .واملعلنون اخلاضعون للقانون اجلزائري

اإلعالمية يف اجلزائر ونقلها من  ةاال واسعا للممارسورغم هذه املبادئ اليت حاولت فتح 

املمارسة السياسية يف إطار احلزب الواحد إىل التعددية يف العمل الصحفي يف إطار إعالمي إال أا 

إذ . مل تكن لتعكس الطموحات اليت كان ينتظرها املالحظون واملمارسون اإلعالميون يف اجلزائر

الصحفيون، (ائص جعلت منه حمل انتقاد  جهات كثرية شهد عدة نق 1990أن قانون 

حيث مل حتدد مثال املادة الثانية منه واملتعلقة باحلق يف ). اخل...مفكرون، بعض من رجال السياسة

اإلعالم  كيفية ممارسة املواطن حقه يف املشاركة يف اإلعالم وممارسة احلريات األساسية يف التفكري 

ا احلق بقي غامضا يف طرحه مادام مل حيدد الكيفية اليت ميكن على إثرها والرأي والتعبري، إذ أن هذ

  .محاية وتقنني وإيضاح هذه املمارسة

أما عن فصل العناوين الصحفية عن املطابع املشار إليها يف املادة الثامنة، فإن تطبيقها واقعيا قد 

لتابعة للدولة كما سنرى أدى إىل ظهور عدة مشاكل يف تعامل الصحافة املستقلة مع املطابع ا

  .ذلك فيما بعد، نظرا لطبيعة عمل هذه املطابع وطريقة تسريها

رغم وجود يف هذا القانون العديد من الثغرات وبعض التناقضات وتوجيه الكثري من اإلنتقادات 

 ملضامينه، إالّ أنه بقي التشريع األساسي ملرجعية املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر حىت ضهور قانون

والذي جاء نتيجة الضغوط الكثرية اليت مارستها بعض القوى يف  2001العقوبات يف ماي 

فكانت بعض . السلطة واليت إعتربت أن الصحافة تعدت حدود اللياقة باسم حرية التعبري والرأي
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  .  املواد يف هذا القانون مبثابة إعالن حرب على الصحافة املستقلة كما وصفته األوساط الصحفية

 عالقة الصحافة املستقلة  بالنظام السياسي يف اجلزائر   -لثا ثا

، التاريخ الذي مسح بإحداث تغريات جذرية يف ااالت الثقافية واالقتصادية 1988مثل أكتوبر 

والذي فتح اال أمام التعددية من جديد، بعد  1989والسياسية، وكان أمهها إقرار دستور 

وهو ما اعترب انقالبا على الوضع . سنة 30رير الوطين دامت قرابة هيمنة أحادية حلزب جبهة التح

 1962منذ  لتضع حدا الحتكار السلطة املمارسة) 40(واملادة ) 39(وجاءت املادة .السابق

  .وفتح اال للحياة السياسية أمام خمتلف التيارات حتقيقا ملبدأ الدميقراطية

كتتويج هلذا التوجه الدميقراطي وإقرار التعددية  1990وجاء قانون اإلعالم اجلديد لسنة       

فبدأت الصحف املستقلة على إثر هذا التغيري بالظهور وقد مسيت منذ . اإلعالمية وحرية التعبري

املستقلة مبفهوم االستقاللية املالية والسياسية عن السلطة احلاكمة فهي صحف  ظهورها بالصحف

رة عن يوميات وأسبوعيات تصدر باللغة العربية ميلكها خواص من أرباب األموال وهي عبا

  .وأخرى بالفرنسية

دورية 19نصف شهرية و 31أسبوعية،  29يوميات ، 9:  1990وقد بلغ عددها يف اية 

30أسبوعية 34يوميات،  07أما باللغة الفرنسية فبلغت . باللغة العربية
دورية، ليشمل  31و 

 ،يومية 18: عنوانا، منها 160مية التعددية اإلعال بذلك املشهد اإلعالمي يف مرحلته األوىل من

  .  31دورية 8نصف شهرية و 21أسبوعية ، 60

إال أنه سرعان ما بدأ هذا العدد باالخنفاض للظروف السياسية واألمنية واالقتصادية وحىت املهنية 

وما  1994اليت مل تكن تشجع كثريا على استمرارية نشر الصحف يف اجلزائر، خاصة سنة 

أما . دورية أخرى 59يومية و 27عنوانا من بينها  120حيث وصل هذا االخنفاض إىل . دهابع

 .دورية51يومية و 22عنوان من بينها  100فلم يبق يف الساحة غري  1995خالل سنة 
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دورية، ويف سنة  45يومية و 19عنوان  85ليصل إىل  1996وواصل هذا االخنفاض سنة 

مع ما ترتب عنه من اخنفاض يف . دورية 38يومية و 18 عنوان منها 79مل يبق سوى  1997

  .نسخة يوميا 543.398: 1997نسبة السحب، حيث بلغ سنة 

بعد هذه السنة اتضحت الصورة اإلعالمية يف اجلزائر، وعرفت نوعا من االستقرار الذي أفرز عنه 

، le Soir d’Algérieيومية وهي اخلرب باللغة العربية و 18يوميات أساسية من جمموع  5سيطرة 

El watan ،Liberté، Le Matin يف وقت الذي شهدت فيه هذه املرحلة اختفاء . باللغة الفرنسية

يف حني . العامل السياسي،األصيل،الصح آفة،اجلزائر اليوم: العديد من اليوميات املستقلة منها

ا جيدا يف السوق اإلعالمية وهي شهدت سنة ألفني، ميالد يوميتني باللغة العربية احتلت مكان

  .الشروق اليومي والفجر

واملالحظ أن العناوين اليت ظهرت يف الساحة اإلعالمية كانت مسرية يف غالبها من طرف شركة 

غري انه ظهرت فيما بعد عناوين جديدة مببادرة  من صحفيني  .Société de rédaction :حمررين

يف سبتمرب  Le Matinو 1991يف ماي  Libertéأومستثمرين خواص، كما هو شأن يومية 

  .1992يف فيفري  Nouvel Hebdoوكذا يومية  1991

إذا كانت الصحافة املستقلة قد عرفت يف بداية مشوارها التعددي تطورا كميا ملحوظا وازدهارا 

 32.كبريا، عكسته العشرات من العناوين الصحفية اجلديدة اليت أثرت السوق اإلعالمية الوطنية

حيث عمدت السلطة . أن الوضع اإلعالمي سرعان ما بدأ بالتغيري مع تعليق املسار االنتخايب إال

وهو ما ) استرجاع هيبة الدولة(السياسية إىل فرض هيمنتها على الصحافة املستقلة حتت شعار 

 وقيام عناصر األمن يف. يتضح من خالل التعليقات املؤقتة لبعض العناوين والنهائية للبعض اآلخر

كثري من األحيان باقتحام مقرات الصحف واعتقال الصحفيني وتوقيف الصحف بدون أمر 

قضائي، إىل جانب حماولة خنقها اقتصاديا عن طريق إصدار منشورين يقضيان باحتكار اإلشهار 

وهو ما أثر سلبا على النشاط اإلعالمي للصحف . من طرف املؤسسة الوطنية النشر واإلشهار
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  .أعدادها وتقليص نسبة السحب اليومي عن البعض اآلخر املستقلة واخنفاض

  :اإلطار القانوين  -  1

إذا كانت التشريعات قد طبعت عالقة الصحافة املكتوبة بالسلطة السياسية بطابع خاص يتأرجح 

بني انفتاح حذر وتأزم مفرط، وذلك من خالل منع الصحافة من نشر أي خرب يتعلق بالوضع 

وحىت هذا الرجوع كان مشروطا بكيفية معاجلة األخبار . 33 السلطاتاألمين دون الرجوع إىل

  .األمنية من قبل وسائل اإلعالم اجلزائرية

، أصبحت يف هذه املرحلة اليت انتقلت مع دستور )الصحافة( يبدو أن وسائل اإلعالم املستقلة 

مسرحا من األحادية إىل التعددية، يف التصور واملنهج والعمل وحىت األهداف،  1989

لسلوكيات وأفكار وتصورات متباينة ومتناقضة أحيانا أدت إىل خالفات  حادة نامجة عن غياب 

مشروع جمتمع واضح املعامل، يرتكز على مقومات وقيم واضحة ملزمة يف ذاا رغم وجود 

  . ضوابط حددها الدستور

جهة، إذ أنه مسح رغم أنه فتح بابا للحرية والتعددية الصحفية من  1990إن قانون اإلعالم 

ولكنه قام من . بصدور عشرات العناوين، واعترفه حبق املواطن يف إلطالع مبوضوعية على الواقع

جهة أخرى بتقييد احلرية اإلعالمية، حيث خصص هو اآلخر بابا كامال لألحكام اجلزائية، حىت 

ي تشكل هاجسا مادة جزائية وه 22فقد احتوى يف بابه السابع على . لقّب بقانون عقوبات ثان

عقابيا من حيث شدة العقوبات املنصوص عليها، كما أا غامضة وعامة من حيث حتديد اخلطأ 

واألمر يتعلق باملساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسياسة اخلارجية " اجلناية املهنية"أو 

الشتم واألسرار االقتصادية واإلستراتيجية العسكرية، كما تعاقب هذه النصوص القذف و

واملالحظ كذلك يف هذا القانون، هو غياب الباب اخلاص بإعانات الدولة للصحافة .والتحريض

اإلعفاءات من الضرائب، دعم أسعار الورق، تسعرية ختفيضية فيما خيص وسائل النقل، ( املكتوبة 

الصحفي هذا ما يترك للدولة جماال واسعا أمام تدخالا والتأثري على العمل ...)وسائل االتصال
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  .بالنسبة للصحافة املستقلة

بعد توقف املسار االنتخايب وظهور أعمال العنف كانت احلاجة إىل قانون جديد حتاول السلطة 

من خالله التصدي بصفة قانونية هلذه الظاهرة اجلديدة، باعتبار أن التشريعات القانونية السابقة مل 

بط العالقات بني األفراد واملؤسسات يف ألن التشريع يوجد أصال لض. تشر ملثل هذه الوضعية

اتمع للمصلحة العامة والتكيف مع كل املستجدات، األمر الذي استوجب إصدار املرسوم 

لقد جاء هذا . واملتعلق مبكافحة اإلرهاب 1992سبتمرب  30املؤرخ يف  92/03التشريعي رقم 

 5،7(رسة اإلعالمية خاصة املوادالقانون يف ظروف استثنائية، مت من خالله احلد من حرية املما

حيث جاءت هذه املواد خمالفة ألخالقيات املهنة والنصوص املعمول ا دوليا يف هذا ) 20،

  .اال

وكان املبدأ األساسي يف هذا القانون واملتعلق باإلعالم األمين هو أن ال جيوز ملختلف األجهزة 

. ا عن طريق املناشري ومراسالت مصاحل األمنالصحفية أن تنشر األخبار واملعلومات اليت ترسل هل

وملتابعة احترام هذه اإلجراءات من قبل وسائل اإلعالم، خاصة الصحافة املستقلة، عملت 

املالية على الصحفيني  تالسلطات على إجياد أنواع أخرى من الرقابة كالتهديدات بقطع املساعدا

 ابع واعتقل الصحفيون ألم تناولوفكم تعرضت الصحف إىل املصادرة من املطا. واعتقاهلم

موضوعا حساسا يدخل ضمن إطار املساس بأمن الدولة، حسب قانون الرقابة الذي متثله جلان 

وتاله بعد ذلك القرار الوزاري   34واألمثلة على ذلك كثرية. القراءة يف مؤسسات الطباعة

ة الصحافة املستقلة يف إطار حالة الطوارئ من اجل حماصر 1994مارس  07املشترك بتاريخ 

كل هذه اإلجراءات مل تكن يف الغالب نتيجة دعوى قضائية من طرف . ومراقبة اخلرب األمين

أشخاص معنيني، بل هي نتيجة قرارات تعليق مباشر ودون إشعار من أعوان السلطة العمومية يف 

 16ن العقوبات يف مث جاء  قانو.   وزاريت الداخلية واالتصال أو عندما حتركها السلطة السياسية

فمن بني املواد اليت احتواها هذا القانون نذكر على . ،  ليجعل األمور أكثر تعقيدا2001ماي 
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شهر سجنا وغرامات مالية من  12إىل  03اليت تنص على عقوبات من  144سبيل املثال  املادة 

ألف دج ضد أي شخص ميس برئيس اجلمهورية بعبارات حتمل السب  250ألف إىل  50

والشتم أو القذف سواء عن طريق املكتوب أو الرسم، وهذا مهما كانت الوسيلة املستعملة 

  .،صوت، وصورة أو حامل الكتروين

  اجلانب اإلقتصادي - 2

من املغامرة حماولة إنشاء جريدة بدون إشهار، إذ يعترب الركيزة األساسية حلياة  : اإلشهار  -أ 

صفحات من اإلشهار، من الصعب أن جتد توازا،  03فالصحف اليت لديها أقل من . اجلريدة

ا لالستمرار األن مداخل مبيعاهذا ما جيعل الصحف يف حبث دائم عن . ال تكفي لسد حاجيا

يعد اإلشهار من بني الوسائل اليت تستعملها السلطة السياسية للضغط على الصحافة .اإلشهار

إن سعر بيع اجلريدة اخلاصة لنسخها . يف اجلزائراملستقلة من زاوية التشريعات الصادرة يف شأنه 

من عائدات بيع العدد  %11إذ أنه ال يعود هلا سوى ب. يوميا ال يكفي لتغطية احتياجاا

باإلضافة إىل . من سعر النسخة %90حيث تأخذ املطبعة لوحدها دون املوزع والبائع . الواحد

هذا . الناشرين وأجور العمال والصحفيني الديون اليت مل تسدد من طرف املوزعني ألصحاا أي

وقد كانت . االختناق املايل يدفع بالصحافة املستقلة التوجه إىل اإلشهار كمصدر دخل أساسي

هذه الصحف يف بدايتها تعاين من الفوضى يف هذا القطاع، فاإلشهار كما هو أهم عنصر متويلي 

لتحريرية، فهو يفرض عليها أن تبحث عن للصحيفة املستقلة فإنه أهم عنصر مقيد الستقالليتها ا

قراء مستهلكني ملنتج معلن وذا فهي تكون جمربة على التخلي عن سياستها التحريرية وبالتايل 

وقد كانت الصحافة املستقلة يف بدايتها تعاين من مشكل احلصول  .تفقد مصداقيتها أمام القراء

ري، وغياب معلنني خواص ذو إمكانيات على املادة االشهارية، خاصة يف ظل فراغ قانوين كب

واليت مل تكن إعالنام جتارية يف غالب  فكان االعتماد خاصة على املعلنني العموميني. كبرية

األحيان، إضافة إىل الفوضى يف التسعرية واالحتكار يف توزيع الصفحات االشهارية من طرف 
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اب وهذه الفوضى على مستوى وقد نتج هذا االضطر.ANEPالشركة الوطنية للنشر واإلشهار 

 100، إذ نصت املادة 1990اإلشهار بسبب عدم إدراج هذا القطاع يف قانون اإلعالم لسنة 

إال أنه مل . 35"يستثىن اإلشهار من جمال تطبيق هذا القانون وحيال على قانون خاص"منه على أنه 

  .مهنية وغري مضبوطةحيال على قانون خاص وبقي التعامل مع الوكالة خيضع لالعتبارات غري 

ونتيجة هلذا الوضع افتت الشكاوي واملطالب من طرف الصحف املستقلة تنادي بتنظيم 

العائدات اإلشهارية عن طريق قانون لإلشهار يضمن التوزيع العادل للصفحات اإلشهارية بني 

 1992آوت  19وقد جاء مرسوم . العناوين والقضاء على العشوائية والفوضى يف هذا اال

والذي خيب آمال الناشرين واعتربوه ضربة قوية من طرف السلطات العمومية تسببت يف اختفاء 

 626وميكن على سبيل املثال ذكر البعض منها مثل املنشور احلكومي رقم . العديد من الصحف

والذي يفرض على مؤسسات الدولة واإلدارات املركزية  1992آوت  19املؤرخ يف 

، واليت ANEPمبنح إعالناا اإلشهارية إىل الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار  واملؤسسات العمومية

وقد تبع هذا .توزعها بدورها على خمتلف اجلرائد، دون األخذ بعني االعتبار اختيارات املعلنني

املنشور، منشور آخر مكمل يف حماولة من السلطات العمومية لترسيخ وضع احتكاري تام 

وقد . خالله الضغط على الصحافة املستقلة والتحكم يف مواقفها السياسيةلإلشهار، تستطيع من 

صدر املنشور الثاين يف شهر أكتوبر من نفس السنة ينبه فيه رئيس احلكومة إىل أن اختيار السند 

لقد أرادت السلطات العمومية من خالل  .اإلشهاري من حق الوكالة الوطنية لإلشهار وحدها

على الصحافة املستقلة واستعمال اإلشهار كأداة مساومة وذلك مبنح هذين املنشورين الضغط 

الوكالة الوطنية لإلشهار حق توزيع الصفحات اإلشهارية بطريقة انتقائية، حسب مقاييس ومعايري 

، أصدر رئيس احلكومة اجلديد السيد أمحد 1996جويلية  13ويف . سياسية بالدرجة األوىل

من جديد مسؤويل اإلدارات والشركات العمومية تكليف الوكالة  أوحيي تعليمة مماثلة يدعو فيها

الوطنية للنشر واإلشهار بإشهارهم، كما كلف هذه الوكالة باختيار لألشكال اليت يتخذها 
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وقد شكل اإلشهار نقطة حساسة بني السلطة  .اإلشهار املذكور والوسائط اليت ينشر فيها

ه القوانني كثريا من قدرات الصحافة املستقلة، السياسية والصحافة املستقلة حيث أضعفت هذ

فقد عملت . وأثارت سخط واستياء الكثري من املتعاملني االقتصاديني يف القطاع العمومي

) 1997إىل  1991عن طريق القوانني من (السلطات العمومية كل ما بوسعها الحتكاره 

عامل بطريقة منحازة يف مسألة وبواسطة ممارسات الوكالة الوطنية لإلشهار، حيث أا كانت تت

توزيع احلصص اإلشهارية، سواء بني الصحف املستقلة ذاا أو بينها وبني الصحف التابعة 

فكانت هذه األخرية جتين القسط األكرب من هذه النسب اإلشهارية اليت توزعها . للقطاع العام

سنويا  %17.94اهد وسنويا جلريدة ا %18.62إذ وصلت النسب اخلاصة ا إىل . الوكالة

 1992جلريدة الشعب من جمموع الصفحات املخصصة لإلشهار واليت وصل عددها يف نوفمرب 

وكان نتيجة هذا التضييق . 36صفحة جلريدة الشعب 312صفحة جلريدة للمجاهد و 784إىل 

شهار، يف توزيع املادة اإلشهارية من خالل هذه املراسيم واملمارسة التمييزية للوكالة الوطنية لإل

وحىت يف غياب مرسوم  .من اإلشهار اأن اختفت بعض العناوين بسبب عدم كفاية مدا خيله

بلعيد عبد السالم كما اتفق على تسميته يف األوساط اإلعالمية، مل تتوقف السلطة على استعمال 

اإلشهار كسالح للضغط على الصحافة املستقلة عن طريق بعض اإلجراءات اليت جعلت من 

مثال، والذي تعد من أكرب الشركات املشهرة، حتول كل إعالناا حنو منشور إشهاري سونطراك 

أو التعليمات الغري رمسية من طرف رئيس احلكومة، . رمسي يصدر عن وزارة الطاقة واملناجم

بعدم شراء مساحات اشهارية من طرف القطاع العام يف الصحف املستقلة، بغرض خلق 

 .د حىت تصبح غري قادرة على تسديد نفقات الطبع ومنه إىل االختفاءصعوبات مالية هلذه اجلرائ

وبعد مصادقة جملس الوزراء على مشروع قانون خاص باإلشهار بتاريخ  2000ولكن منذ سنة 

، والذي وصف من طرف العديد على أنه إشارة على أن السلطة قد استفادت 1999فرباير  28

اية احتكار الدولة لقطاع اإلشهار مع إعطاء من دروس املاضي، حيث أعلن املشرع على 

املتعاملني حرية اختيار السند اإلشهاري، أي النهاية الرمسية للتسيري االحتكاري لإلشهار من 
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  .طرف الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار

تعترب مشكلة الطبع من اهلواجس اليت عانت وما زالت تعاين منها  :وسائل الطباعة  - ب 

ستقلة، وقد وجدت فيها السلطة أداة فعالة للتحكم يف حرية التعبري، اليت بدأت تأخذ الصحافة امل

فقد شكلت   .مسارات وأشكال غري مرغوب فيها ومل تكن متوقعة من طرف أصحاب القرار

هذه املرحلة انفجارا إعالميا جعل من مؤسسات الطباعة املوروثة من عهد األحادية تصبح قبلة 

وكانت هذه . ة واملنفذ الوحيد إليصال األخبار واملعلومات إىل الطرف اآلخرالتعددية اإلعالمي

املؤسسات تعاين صعوبات كبرية على مستوى مجيع فروعها من حيث الوقاية والتموين والصيانة 

الشعب وااهد (وأدى العدد الكبري للعناوين الصادرة إىل عجز املطابع األربعة . واألمن

النظر إىل طاقة سحبها على تلبية الكم اهلائل من الصحف احلزبية ب) واجلمهورية والنصر

مما خلق اضطرابا يف صدور بعض اجلرائد، ومل يصبح هلا اخليار ال يف الكمية . والعمومية واملستقلة

كما أدى قلة املطابع اجلهوية إىل خلق مشاكل لطبع .الواجب سحبها وال يف التوقيت الذي تصدر فيه

فوجود أربعة مطابع يف مقابل . يت اضطر كثري منها التحول إىل صحف جهوية رغم عنهاالصحف الوطنية ال

عنوان، أدى إىل عدم توازن واضح بني اإلمكانيات املتوفرة واإلعالم املكتوب الذي  200ما يزيد عن 

ة رهيبة وأدى هذا االزدحام إىل جعل املؤسسات املطبعية تعاين من ضائقة مالي. حيتاج إىل هذه اإلمكانيات

األمر الذي جعل مطبعة ااهد، . بسبب عجز الكثري من الصحف اليت ركبت املغامرة عن دفع مستحقاا

  .مثال، تتوقف عن طبع العديد من العناوين بسبب عدم تسديد املستحقات

وقد أدى االنفجار اإلعالمي وظهور عدد كبري من الصحف إىل حدوث اختناق لدى مؤسسات 

آالف  8فقد كانت تقدر حاجياا يف هذه الفترة بـ. خاصة مطبعة الوسط) ةاألربع(الطباعة 

مما أدى إىل تدخل احلكومة  Offsetألف صفيحة  80طن من الورق وألف طن من احلرب و

ضف إىل ذلك عدم تسديد الكثري من الصحف املستقلة ملستحقاا لدى املطابع . ملساعدة املطابع

ارتفاع سعر الورق يف السوق العاملية واخنفاض قيمة الدينار إىل  أو التأخر يف تسديدها كما أدى
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37ارتفاع سعر الطبع
مما أدى بدوره إىل رفع سعر بيع النسخة الواحدة واخنفاض سحب الصحف  

 38إضافة إىل  مشاكل أخرى كاالضرابات يف املطابع. املستقلة أو التخفيض من عدد الصفحات

ألعطال يف ماكينات املطابع ونقص قطع الغيار إىل عرقلة بسبب عدم تسديد أجور العمال وكذا ا

  .الظهور املستمر لبعض العناوين املستقلة والتوقف الكلي للبعض اآلخر منها

  أهم حلقات الصراع بني السلطة والصحافة املستقلة يف اجلزائر  -رابعا 

السياسية يف اجلزائر، فقد لقد ارتبط تطور الصحافة املستقلة ارتباطا وثيقا بتطور احلياة واألوضاع 

تأثرت  مبختلف املنعرجات والتوجهات السياسية الناجتة عن تغري احلكومات، حيث ميكن أن 

  :حنصر هذا التطور يف املراحل التالية

إىل  1990وهي املرحلة اليت امتدت من صدور قانون اإلعالم يف أفريل  :مرحلة االزدهار  - 1

وزارة اإلعالم والثقافة وحدوث انفجار إعالمي كبري، نتج ومتيزت بغياب . 1991بداية جوان 

كما شهدت هذه الفترة تطورا نوعيا للصحافة املكتوبة بصفة عامة . عنوان 120عنه أكثر من 

فلم . من حيث حرية التعبري والنقد  ،حىت مسيت هذه الفترة بالربيع الدميقراطي) احلزبية واملستقلة(

 .ان اال مفتوحا لكل األصوات واآلراء والتيارات السياسيةحيدث فيه اصطدام مع السلطة وك

إىل غاية توقيف املسار االنتخايب ومتيزت  1991امتدت من جوان  :مرحلة االستقرار - 2 

بصدور عدد ضئيل من الصحف واحتجاب عدد آخر منها، كما متيزت بظهور أوىل بوادر 

واختذ طابعا قضائيا حيث امتثل عدد كبري من الصراع بني السلطة السياسية والصحافة املستقلة، 

الصحفيني أمام احملاكم واالس القضائية وكان هذا الصراع غري مباشر بني السلطة والصحافة 

املستقلة وبدأت فيه السلطة مبحاولة احتواء الوضع والسيطرة على التدفق اإلعالمي الغري حمدود 

 .والغري مقنن

 11امتدت هذه املرحلة من استقالة رئيس اجلمهورية يف  :ممرحلة التراجع واالصطدا -   3 
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وقد متيزت هذه املرحلة باحتدام الصراع السياسي على . 1993إىل غاية جوان  1992جانفي 

السلطة وظهور الس األعلى للدولة وإعالن حالة الطوارئ، أي تأزم النظام السياسي بأكمله 

هذه املرحلة يف اال اإلعالمي بسيطرة السلطة  على  متيزت. وظهور العنف والعمليات اإلرهابية

الصحافة املستقلة، حيث بدأت يف استعمال  الوسائل الردعية املباشرة من خالل مدامهات عناصر 

األمن للمقرات اإلعالمية واعتقال الصحفيني وتوقيف الصحف عن الصدور مبقررات من خمتلف 

ت بتضييق اخلناق على هذه الصحافة من خالل الوزارات وخاصة وزارة الداخلية كما متيز

مما ادى إىل اختفاء الكثري من الصحف، سواء ). قانون العقوبات واإلشهار وغريها (  القوانني 

اتسمت هذه املرحلة بتدهور العالقة بني السلطة والصحافة  .ألسباب سياسية، أمنية أو اقتصادية

ن ضمنها حريات التعبري يف إطار حالة الطوارئ، املستقلة، حيث مت احلد من احلريات العامة وم

وذلك من خالل مفاهيم جديدة ومصطلحات سياسية أمنية غامضة مت على أساسها التعامل  

  بشدة مع الصحافة املستقلة

إىل بداية  1993وهي املرحلة املمتدة من جويلية  :مرحلة اخلضوع واهلدنة  - 4  

ة الصراع، وحاولت معظم الصحف االنسجام مع وهي املرحلة اليت تناقصت فيها حد.1999

الوضع اجلديد من خالل عدم انتقادها خلطاب السلطة  وخضوعها بشكل أو بآخر  لتعليمات 

وأوامر هاته األخرية، ليس حبا فيها  وال دفاعا عن منهجها السياسي ولكن اقتناعا بضرورة 

يا لغضب وانتقام السلطة اليت سخرت الصمت يف هذه املرحلة لألسباب األمنية املتدهورة أو تفاد

كما جيب اإلشارة إىل مواالة بعض هذه الصحف .كل الوسائل  ملراقبة وإخضاع الصحافة

لتيارات وقوى موجودة يف السلطة وارتباط البعض االخر منها مبصاحل فئوية متعلقة ومرتبطة 

الصراع ونتج عنه تعرض بشكل وثيق بأجهزة الدولة  مما أدى إىل إدخال هذه الصحافة يف دوامة 

صحفيني للتهديد والقتل واالختطاف، مثلت هذه املرحلة نقطة سوداء يف تاريخ حقوق اإلنسان 

فقد أعلنت اجلماعات املسلحة عرب النشريات السرية اليت كانت . واحلرية اإلعالمية بصفة خاصة
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عامة والصحفيني تصدرها وتعلقها على جدران املساجد عن نيتهايف استهداف املثقفني بصفة 

  .واعتربم عمالء ومؤيدين للسلطة. بصفة خاصة

لقد استعملت هذه املفاهيم اجلديدة يف عامل السياسة واإلعالم بغرض وضع حد للمعارضة 

األمور الثانوية وإبعادها عن القضايا   الصاعدة مهما كان شكلها، بإجبارها على اخلوض يف

النظام وقضية التداول على السلطة، وحرية التعبري وانتقاد اإلستراتيجية الكربى املتعلقة بطبيعة 

وقد وصف تقرير أعد . اخل...املسئولني والكشف عن التالعب والشفافية يف تسيري أمور الدولة

فمؤسسات  39"بأا مبنية على هشاشة"حول وضعية الصحافة يف اجلزائر هذه احلالة  1999سنة 

مطرقة نقص وسائل . ها واقعة بني املطرقة والسندادالصحافة اخلاصة أو املستقلة وجدت نفس

الطباعة وتراكم الديون الواجبة عليها اجتاه املطابع املتحكمة فيها وغياب التدفق اإلشهاري الذي 

وسندان السلطة اليت مل تكف عن مضايقة هذه الصحافة باستعمال . يسمح هلا بالتنفس واملواصلة

شف عن عدم تأقلمها والطابع الدميقراطي يف ممارسة وبذلك تك. هذه الوسائل ووسائل أخرى

إن األخبار األمنية تعترب  .احلكم، ومل تتقبل وجود هذا النوع من املعارضة الذي يهدد مصاحلها

املشكل األساسي الختالف الرؤى بني السلطة والصحافة املستقلة يف هذه املرحلة، فهذه األخرية 

زمة للمواطن بكل شفافية وموضوعية باعتباره صاحب احلق ترى من واجبها تقدمي املعلومات الال

يف معرفة احلقيقة وما جيري حوله، بينما ترى السلطة يف ذلك حتريضا على العنف، أو تعطيال 

يف تقرير أعدته جمموعة األزمات الدولية  .لعمل قوات األمن أو مساسا بأمن الدولة

International crisis group 40استبدلت اإلجراءات القمعية "ت قد جاء فيه أن السلطا

) التوقيف اإلداري، اقتحام املقرات اإلعالمية من طرف قوات األمن، توقيف الصحفيني(

بإجراءات أخرى أقل إثارة ولكن بنفس النتائج، فاملراقبة أصبحت معهودة ملطابع الدولة اليت 

لصحافة املستقلة، دفع هذه اإلجراءات املستعملة خلنق صوت ا. 41"تتحجج باألسباب التجارية

ذه األخرية إىل التعامل بطريقة أكثر ليونة مع السلطة وجماراا يف هذا اخلط خبصوص القضايا 
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األمنية، سواء كان باقتناع من طرف البعض منها أو تكتيك وحسابات مصاحل من طرف البعض 

ون املتراكمة لكثري من مما أدى إىل السكوت من طرف املطابع وبإيعاز من السلطة عن الدي. اآلخر

  .فاعتادت بعض الصحف على عدم دفع مستحقاا نتيجة هذا التساهل ملدة طويلة. العناوين

لكن مع تراجع الوضع األمين وزوال خطر اإلرهاب، بدأت الصحافة املستقلة يف استعادة  

ري يف مكانتها وحماولة اكتساب مجهور أكرب بالتعرض إىل السلطة وكشف عيوا وسوء التسي

لقد كانت السلطة من "خمتلف ااالت مما دفع السلطة إىل إخراج ورقة الديون كأداة للمساومة 

وكانت أول حماولة لكسر الضغوطات والعراقيل .42"قبل ددنا باخلوف واآلن فهي ددنا باملال

شاء وهو إن 200143وفك احلصار على الصحافة املستقلة ما قامت به جريدة الوطن واخلرب سنة 

وهذا ما يعين بداية فقدان السلطة . أول مطبعة خاصة تقوم بطبع اجلريدتني وجرائد أخرى

  .سيطرا على إحدى أدوات الضغط على هذه الصحافة

 خصوصيات الصحافة املستقلة يف اجلزائر  -خامسا  

 الوصول إىل مصادر اخلرب  -  1

إمكانية فتح جريدة من طرف اخلواص، إن توفر حرية التعبري ورفع الرقابة على العمل الصحفي و

أن يرافقه توفر العناصر الشكلية اليت من شأا أن تدعم العمل الصحفي املستقل ومن بينها،  جيب

  .مبدأ احلق يف الوصول إىل مصادر املعلومات

وهذا املبدأ يشمل املادة األساسية اليت تبدأ الصحيفة عملها وتنهيه ا للوصول إىل مصدر 

وهذا ما أشار إليه . إىل حتريرها يف شكل خرب، إىل طبعها، مث إىل توزيعها وبيعها املعلومة،

  :، الذي حلل عناصر هذا املبدأ إىل44فرانسيس بال

حرية الوصول على مصادر املعلومات، حرية بث وتناقل املعلومات، حرية استقبال املعلومات، 

  التنقل احلر للمعلومات
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فإن قانون اإلعالم لسنة . تشريع اجلزائري اخلاص باإلعالمأما عن وجود هذه املبادئ يف ال

... ، أن للصحافيني احملترفني احلق يف الوصول إىل مصادر اخلرب35قد صرح يف املادة  1990

وخيول هذا احلق على اخلصوص للصحفيني احملترفني أن يطّلعوا على الوثائق الصادرة عن اإلدارة 

ا، إذا مل تكن هذه الوثائق املصنفة قانونيا واليت حيميها العمومية اليت تتعلق بأهداف مهمته

على (إن هذا النص يعترب مكسبا قانونيا هاما للصحافة املستقلة، حيث يسمح هلا  .45القانون

 بتحقيق جناعة وفعالية كبرية يف معاجلة املواضيع السياسية واالقتصادية اليت م) األقل نظريا

 36 لكن املادة .إخل...التسيري والتجاوزات يف استعمال السلطة كالفساد والرشوة وسوء. املواطن

وإن كانت ظاهريا حتاول تنظيم التعامل مع املعلومات، إال أا فرضت  46من نفس القانون

فتسبب الوضع األمين املتدهور واملرحلة االنتقالية . حاجزا أمام املمارسة احلرة للمهنة اإلعالمية

السياسي يف معاجلته لألزمة الدميقراطية يف اجلزائر واليت جعلت املواطن  الصعبة اليت مر ا النظام

يقف موقف املشاهد واملتفرج وال يشارك يف اخليارات السياسية واالقتصادية اليت انتهجتها 

  .السلطة

أما فيما خيص اجلانب العملي، فإن صعوبات الوصول إىل اخلرب بالنسبة . هذا من اجلانب النظري

حيث أن أكرب حجم من األخبار كانت . ستقلة فكانت يف البداية من أكرب العراقيلللصحافة امل

أما املراسلون فإن عملهم وإمكانيام .تأخذه من وكالة األنباء اجلزائرية وهي مؤسسة عمومية

وحىت عددهم مل يكن يسمح هلم بتغطية األخبار احمللية بشكل كاف وشامل ومتابعة القضايا 

أما وكاالت األنباء األجنبية فلم تكن تقدم سوى األخبار .ادية بشكل دقيقوامللفات االقتص

فكانت الصحافة املستقلة تعتمد يف بداياا . الدولية وبعض األخبار الوطنية غري الدقيقة واجلانبية

على ما تقدمه وكالة األنباء اجلزائرية بشكل شبه كلي، كما أا كانت حتصل على أخبار 

ومما زاد يف صعوبة  املمارسة احلرة هلذه .  ية وغري دقيقة وال ميكن التأكد منهاومعلومات غري رمس

الصحافة، هي املرحلة احلرجة سياسيا وأمنيا ودفع بالسلطة إىل إنشاء جلان رقابة أو كما تسمى 
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جلان قراءة على مستوى املطابع واليت كانت تقوم مبنع نشر أي معلومات مل تصدر عن وكالة 

وقد أدى هذا الوضع، أي عدم تنوع مصادر اخلرب بسبب عدم وجود شبكة قوية .زائريةاألنباء اجل

من املراسلني واملتعاونني، إىل تشابه يف احملتوى اإلخباري بني الصحف العمومية واملستقلة يف هذه 

واقتصر االختالف على  كيفية اإلخراج واختيار العناوين، وكذا بعض التعاليق عن . املرحلة

  .ر السياسية واالقتصادية اليت ال حتمل أمهية كبريةاألخبا

وكالة األنباء اجلزائرية على بعض الصحف املستقلة من  أضف إىل ذلك ما كانت متارسه

: ضغوطات، مثل قطع اخلط التلغرايف اخلاص ا وبالوكاالت األجنبية األخرى على يوميات

ملدة يومني، حىت جتربهم على إمضاء  ، وذلك elwatan،Le soir d’Algérie, La Nationاخلرب، 

 .عقود معها وقبول الزيادات يف حقوق االشتراك

  بني الواجب اإلعالمي والواقع التجاري   -  2

أمام ضخامة التكاليف واالحتكار شبه الكلي لوسائل اإلنتاج واإلشهار من قبل السلطة، وأمام 

عليها، وجدت الصحافة  املستقلة  الصعوبات السياسية واألمنية وحماوالت اإلخضاع املمارسة

نفسها جمربة على التحكم  يف اجلانب التجاري والسيطرة على النفقات ورفع مستوى املداخيل 

ويتمحور هذا النشاط التجاري  للصحيفة املستقلة يف .  لتتمكن من الصمود يف السوق اإلعالمي

  :مستويات هي  03

ن عن التعددية السياسية واإلعالمية يف اجلزائر حافزا كان االنفجار اإلعالمي بعد اإلعال :األجور 

. لعدد كبري من املثقفني وخرجيي اجلامعات والصحفيني باالجتاه إىل هذا السوق  اجلديد للعمل

وكان وضع الصحف املستقلة حديثة النشأة يتميز بقلة اإلمكانيات وتراكم ديون املطابع 

وكان أغلب العاملني يف هذه  .لعاملة بأجور زهيدةوالتوزيع، مما أدى إىل استغالل هذه اليد ا

أما الصحفيون الدائمون فكان يتمثل يف الفريق املؤسس هلذه الصحيفة  الصحف من املتعاونني،

  .فقط
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يتضمن  1991سبتمرب  18نشرت وزارة االتصال تقريرا إحصائياً يوم  :االستقاللية املالية 

 400ة األوىل من دعم السلطة والذي قدر بنحو قائمة بكل الصحف اليت استفادت يف املرحل

حتويل أجور الصحافيني املنفصلني من  1990مارس  19كما مت على أساس قرار . مليون دج

وقامت السلطات العمومية برعاية جلنة املتابعة بتأجري املقرات . 1992القطاع العمومي إىل غاية 

وهذا يدل . سائل النقل وأجهزة التصفيفبدار الصحافة لفائدة الصحف املستقلة وإمدادها بو

على أن الصحف املستقلة يف هذه املرحلة كانت من إنشاء السلطة حيث أا مل تشارك بأي 

فالسلطة هي اليت شرعت لظهور هذا النوع من . إمكانيات مادية يف إنشاء شركاا ماليا وال تقنيا

كما شكلت جلنة تابعة لوزارة الشؤون  .قنياالصحافة وهي اليت مولتها وقامت بتجهيزها ماديا وت

  .االجتماعية ملساعدة هذه الصحف

إن مثل هذه الرعاية آنذاك كان يترجم باعتبار الصحف املستقلة كمؤسسة ذات طابع اجتماعي 

ولعل هذه النظرة تعود إىل هدف السلطة يف تبنيها لفكرة . وهي فرع من فروع القطاع العام

يدها على أرض الواقع، وهو مساعدة السلطة على توحيد الوعي الصحافة املستقلة وجتس

االجتماعي وسد اهلوة بني احلاكم واحملكوم بإعطاء الفرصة للجماهري يف التعبري عن آرائهم 

وتصورام وتزويدهم مبواد إعالمية متنوعة ومبتكرة تلفت انتباههم وتستطيع السلطة من خالل 

ماعية بتمرير رسائل غري مباشرة وحمتويات سياسية تؤثر هذه الصحافة كسب ثقة الفئات االجت

  .ا على الرأي العام

لكن هذا  مل حيدث، حيث مل تقبل الصحافة املستقلة رغم هذا التبين املايل واملساعدة االقتصادية 

أن تكون بوقاً من أبواق الدعاية السياسية للسلطة، مما اضطر هذه األخرية إىل مراجعة حساباا 

وما زاد الوضع  .امل مع هذه الصحافة بأساليب أخرى جعلها يف املواجهة وليس يف املواالةوالتع

تأزما بالنسبة للجانب املايل للصحف املستقلة، هو مشكل التوزيع حيث كانت املؤسسة الوطنية 

. لتوزيع الصحافة آنذاك الوحيدة املوروثة عن النظام اإلعالمي السابق وهي تابعة للقطاع العمومي
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ورغم إمكانياا الكبرية، مل تكن مؤهلة خلوض غمار التعددية اإلعالمية ومواكبة التدفق اإلعالمي 

الكبري يف عدد الصحف والنسخ اليت جيب توزيعها، فلم تكن يف املستوى املطلوب يف أداء مهامها 

يل خسائر مما أدى إىل ارتفاع ديون الناشرين عليها وعجزها التام على التسديد، نتج عنه تسج

كبرية للصحف املستقلة، زيادة على النسبة العالية من املرجتعات بسبب تأخر وصوهلا إىل األماكن 

  .احملددة

 حتديات  احملتوى وحمددات املضمون -  3

إن االستقاللية يف صناعة اخلرب تعين بالدرجة األوىل صياغته وحتريره ونشره دون اخلضوع ألي  

ة كانت يف مجيع مراحله، وهذا يعين أيضا عدم القيام بعمل ضغوطات أو توجيهات من أي جه

ويتلخص هذا املبدأ يف الصحافة املستقلة .دعائي لتلك اجلهات من خالل صياغة تلك  األخبار

على مستوى خطها االفتتاحي وأهدافها اإلعالمية، فإن كانت حرية التعبري وإبداء اآلراء متوفرة 

يقول . أجل خلق وعي سياسي على مستوى اجلماهريومضمونة، إال أن هذا ال يكفي من 

البد أن يكون هناك وعي بأمهية املعلومات، "الصحفي الكاتب حسنني هيكل يف هذا اإلطار 

وهو ال يتوفر إال مبتابعة . فأنت ال تستطيع أن تتابع شيئا متابعة حقيقية إال إذا وضعته يف إطاره

لت يل ما جيري وبدون آراء، ولكن كيف أستطيع أن فأنا ال أستطيع أن أعيش إذا ق... املعلومات

  .47"أعيش باآلراء وحدها دون أن أعرف ما جيري

لقد عرفت الصحافة املستقلة يف بدايتها هذا املشكل والذي أثر على مادا اإلعالمية بسبب 

احتكار السلطة للمعلومات الرمسية، وعدم القدرة على الوصول إىل مصادر املعلومات من طرف 

صحف املستقلة، وأن املعلومات املنشورة سطحية ال تفيد يف فهم الواقع يف شيء وحىت إذا ال

بإمكانياا اخلاصة، فهي غري  48حصلت الصحيفة على معلومات وأخبار سياسية أو اقتصادية

وقد يتعرض أصحاا للمتابعة والتوقيف وقد صرح وزير االتصال يف اإلذاعة معاتبا  مؤكدة

إن هذه "لة على خطها االفتتاحي املعادي للسلطة وأساليب كتاباا قائال الصحف املستق
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  .49"الصحف اليت تقول عن نفسها أا مستقلة فإن الدولة هي اليت أنشأا بإمكانياا

هذا التصريح من اجلانب الواقعي صحيح إىل حد كبري، لكن التلميح إىل ذلك دف وضع 

ا مواكبة السلطة يف مشاريعها ومنحها الفرصة بشكل غري الصحافة املستقلة أمام خيارين، إم

مباشر لتوجيه الرأي العام والتأثري فيه وبالتايل التركيز على أهداف معينة وميش كل ما ال خيدم 

كما أن . وإما التعرض للضغوطات واملتابعة والتوقيف وحىت االعتقال والسجن. سياستها

ذه الصحافة جعلتها يف وضع مضطرب يف صياغتها ضغوطات الوضع األمين الذي ولدت فيه ه

وهناك جانب  .لألخبار، ووجدت نفسها بني املطرقة والسندان، مطرقة السلطة وسندان الالأمن

فبعد . آخر جيب التطرق إليه يف حتليل مضامني الصحافة املستقلة وهو طبيعة نشأة هذه الصحافة

أت حركة واسعة من الصحفيني الذين فضلوا فتح جمال التعددية من خالل إجراءات قانونية، بد

فقام بعض الصحافيني من . اخلروج من القطاع العام وتوجهوا حنو مغامرة إنشاء صحف مستقلة

جريديت الشعب واملساء بإنشاء جريدة اخلرب، كما استقال بعض صحايف وكالة األنباء وجريدة 

فقد أنشئت بعد انفصال  Le Matinة ، أما جريدLe Soir d’Algérieآفاق وأصدروا يومية مسائية 

. 1990بعض صحفيي جريدة اجلزائر اجلمهورية بعد األزمة اليت عاشتها هذه األخرية يف سنة 

أما جريدة الوطن فإن صحافيوها قد قدموا من يومية ااهد دف تقدمي خدمة إعالمية بعيدة 

  .عن إعالم السلطة

  :وهنا تظهر لنا مالحظات هامة وهي 

صحف املستقلة مت إنشاؤها من طرف صحافيني من القطاع العام وهذا قد يؤثر على أن ال - 

أن هؤالء الصحافيني قد اعتادوا على  :الوجه األول:  مضمون الرسالة اإلعالمية على وجهني 

املراقبة الذاتية والعمل وفق الفكر األحادي ومواالة السلطة يف براجمها وخمططاا مما جيعل من 

تاحي متأثرا ذا السلوك وبالتايل قريبا من خط الصحف العمومية ومتابعا للسلطة اخلط االفت

أن هؤالء الصحفيني قد وجدوا أنفسهم ألول مرة يف  :الوجه الثاين.  حبكم التكوين واملمارسة



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3مجلة العلمية لجامعة الجزائرال

 
 

واليت يفهم منها . تارخيهم املهين وبعد كبت طويل أمام حرية إعالمية واسعة وحرية تعبري كاملة

أي والتعليق واالنتقاد وإصدار األحكام أكثر من أا حرية تزويد القارئ باألخبار حرية الر

واإللتزام باملوضوعية واحلياد واالحترافية يف نقل املادة اإلعالمية، بل اجتهت هذه احلرية يف التعبري 

ؤيدة هلا عن االنتماءات السياسية والتوجهات الفكرية والدفاع عنها وتوجيه الرسائل اإلعالمية امل

  .واستغالل هذه الصحافة يف بعض األحيان لتوجيه الرأي العام لتبين هذه التوجهات واألفكار

  خامتة 

ان هذه التجربة اإلعالمية يف اجلزائر واليت مرت مبراحل عديدة وعقبات كثرية  وعانت ويالت 

يستهان ا  يف العشرية السوداء  وتعاملت مع وضعيات  خمتلفة، قد اكتسبت جتربة اعالمية ال 

هذه التجربة سيكون هلا دور كبري بعد انفتاح جمال السمعي . جمال املمارسة واآلداء اإلعالمي

بصري لإلعالم املستقل، وحنن نرى اليوم اوىل بوادر هذا اإلنفتاح والتغيري اجلذري يف عادات 

متابعة القنوات  وامناط املتابعة لدى املشاهد اجلزائري، حيث انه حتول  يف فترة  قصرية من

األجنبية بشكل جزئي اىل القنوات اجلزائرية وهذا التحول يالحض بشكل كبري لدى املتتبع 

للقضايا اإلعالمية رغم الدراسات القليلة اليت بدأت  تتناول هذا املوضوع  وحتاول البحث يف 

  .تأثري هذه القنوات على املشاهد اجلزائري

ة التحول من النظام األحادي اىل النظام الدميقراطي ودور إن هذه الدراسة قد بينت لنا اشكالي

اإلعالم املستقل يف هذا التحول، لكن يف نفس الوقت بينت لنا مدى جسامة التضحيات املقدمة 

  .من طرف املنتمني اىل هذا القطاع  من صحفيني وإداريني ومسؤولني

 وشدة املقاومة واملواجهة من كما بينت ايضا  مدى صعوبة تقبل النظام السياسي لرياح التغيري

خالل استعمال شىت الوسائل املمكنة للوقوف يف وجه التيار التغيريي واحلد من شدة قوته اليت يف 

بعض األحيان كانت تتجاوز احلدود القانونية وحىت األخالقية، هذه املواجهة ترمجت بعدة 

  .وسائل كالتضييق واملساومة والتهديد وغريها
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نستطيع القول أن هذه التجربة  اإلعالمية قد وصلت اىل مستوى النضج وان لكن يف النهاية 

السلطة قد قبلت بالتغيري يف اية األمر وحان الوقت للمرور اىل مرحلة جديدة أكثر حرفية 

  .ومسؤولية، حيث يعترب فتح جمال السمعي بصري  الدليل على هذا املستوى يف هذه املرحلة

  اهلوامش

  
                                                           

  .116مرجع سابق  ،ص، نصر الدين لعياضي  -   1
نظمة العربية للتربية والثقافة امل. اجلزء الرابع، املوسوعة الصحفية العربية، زهري احدادان الصحافة اجلزائرية قبل االستقالل  -  2

  .129ص ، 1995. والعلوم
  .131ص ، نفس املرجع   -   3
  72، ص نفس املرجع  -   4
  97ص ، نفس املرجع   -   5
  .194ص ، مرجع سابق. اخلرب الصحفي يف اجلرائد اليومية الصادرة باللغة العربية. نصر الدين لعياضي  - 6
العدد ، السنة العشرون، وزارة الثقافة، جملة الثقافة ، يف اجلزائر من الثورة إىل ا الستقاللوسائل اإلعالم . صاحل بن بوزة  - 7

  .54: ص. 1995، ماي جوان 108
8 -  Fatima zohra.gechichi.La presse algérienne de la langue arabe.de la fin de la 

seconde Guerre Mondiale aux déclenchement de la Révolution…Thèse de 
Doctorat.3eme cycle de l’Université de Paris XII.1982.p.6 
9 -  Zohir Ihedaden.op.cite.p.64 

  .74ص، الطبعة األوىل، دار هومة للنشر، وآخرون  ،اعالم اجلزائر  زهري احدادان  - 10
11-  Fatima zohra.gchichi. op cite P :08. 

  .1963دستور اجلمهورية  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية -   12
13  -Lahouri Sayeh. Les moyens d’information et le développement nationale en 

Algérie. Paris. Mémoire de l’institut française de presse. Université de Paris. 1969. 
P :35. 

جامعة . معهد علوم اإلعالم واالتصال، ولة يف اإلعالمالسياسة اإلعالمية يف اجلزائر، رسالة دكتوراه د، صاحل بن بوزة -  14
 126ص .اجلزائر

  .131  ص. املرجع نفسه -   15
  .85ص ، 1978لبنان ،، دار الثقافة، حوار مع بومدين، عن الثورة، يف الثورة، وبالثورة، لطفي اخلويل - 16
  .132ص ، 1995 عية، اجلزائر، الصحافة املكتوبة يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلام، زهري إحدادن -   17
  .190ص ، نفس املرجع -   18
  .218ص ، مرجع سابق، صاحل بن بوزة -   19



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3مجلة العلمية لجامعة الجزائرال

 
 

                                                                                                                                                               

  1982قانون اإلعالم ، وزارة الثقافة -   20
  .34، ص 1982اللجنة املركزية، املشروع التمهيدي مللف السياسة اإلعالمية  ،أفريل ، حزب جبهة التحرير الوطين -   21
  .05ص ، املرجع نفسه  - 22
  .كانت تصدر عن احلزب جريدة ااهد الناطقة بالعربية والثورة االفريقية بالفرنسية  - 23
  .138ص ، زهري إحدادان  ،مرجع سابق -   24
  .203ص  ، امساعيل مرازقة مرجع سابق  -   25
  .09: ص، حزب جبهة التحرير الوطين مرجع سابق  -   26
  .1992قانون اإلعالم   - 27
  .1988جانفي  12،املؤرخ يف   01-88قانون ، ية اجلريدة الرمس -   28
  .218ص ، مرجع سابق، امساعيل مرازقة  - 29

   12030 ، صمرجع سابق امساعيل مرازقة ،  - 30 
 538،ص  5، 4، 3، 2، 1أنظر امللحق اإلحصائي واجلداول رقم  -  31

والذي مسح بتشكيل رؤوس أموال  1990مارس  19نتيجة التشجيعات اليت وفرا الدولة من خالل منشور كان ذالك  32
شهرا  30مجاعية واستثمارها يف جمال اإلعالم حيث ضمن للصحفيني وعمال املؤسسات التابعة للدولة االستفادة من أجرهم ملدة 

 .مع منح قروض مالية للراغبني يف إنشاء صحف مستقلة

  1994جوان  7القرار املشترك بني وزارة الثقافة والداخلية الصادر يف   -   33
 يف امللحق 06أنضر اجلدول رقم  -  34

  1990، قانون اإلعالم، الس األعلى لإلعالم -   35
  134ص ، مرجع سابق، امساعيل مرازقة  -   36
مقابل اخنفاض العرض خاصة من  %75مرة وارتفع سعر الورق ب 19ارتفع سعر الطبع الناتج عن ارتفاع تكلفته ب - 37

إىل  24تان لسوق الورق يف العامل، فاضطرت املطابع اجلزائرية إىل ختفيض صفحات اجلرائد من كندا وهولندا املمولتان األساسي
  .1995كما هددت العديد من الصحف بالتوقيف ابان أزمة الورق العاملية يف شهر فيفري . صفحة 16
كما قام عمال ، الصدور يوميات عن 04مطالبني برفع أجورهم مما أدى إىل غياب  إضرابقام عمال مطبعة الوسط بشن  -  38

 .%50مما أثر على متويل املطابع بالورق واخنفض سحب أغلب الصحف بأكثر من ، مماثل بإضرابميناء اجلزائر 

  .07مرجع سابق، ص، الفدرالية الدولية للصحفيني  - 39
40- http://www.rsf.org. 2006 

41-  M’hamed rebah. Op.cite. P :96 

42 -  Florence aubenas. La crise de la presse algérienne. Libération du 09/09/1998. 

P :04. 
  .2001جوان  17صدر أول عدد جلريدة الوطن من املطبعة اجلديدة يوم   - 43

44 -  Francis Ball.Institution et public.des moyens 

d’information.paris.ed.mouchretien.93.p.196 
  35املادة ،  1990قانون اإلعالم ، الس األعلى لإلعالم  -   45



  2017ديسمبر                 09العدد                                                    3مجلة العلمية لجامعة الجزائرال

 
 

                                                                                                                                                               

على أن احلق يف الوصول إىل مصادر اخلرب ال جييز للصحايف أن ينشر  أو يفشي املعلومات اليت من  36تنص املادة   -   46
ا من أسرار الدفاع الوطين أو سرا أن تكشف سر-أن متس او دد االمن الوطين أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة -طبيعتها ما يلي

  .أن متس بسمعة التحقيق والبحث القضائي-أن متس حبقوق املواطن وحرياته الدستورية-اقتصاديا استراتيجيا أو دبلوماسيا 
  .19، ص1996جانفي  15-08من ، اسبوعية العامل السياسي  -  47
   06اجلدول رقم ، انظر امللحق التوثيقي -  48
  .1996مارس  07،) ضيف األخبار(يهويب، وزير االتصال والثقافة ، حصة السيد ميهوب م  - 49


