
 1

  جامعة الجزائر
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  :إهــــداء 
  

  :أهدي هذا العمل إلى من منحوني الحرية وكبلوني بالثقة إلى
  :أهلي جميعا خاصة
  أبواي العزيزين
  .ووالداتي الحبيبتين

  :إلى من يغيب عن الدنيا ويحضر في القلب كما أهدي هذا العمل 
  .خالي بلقاسم
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 :شكر و تقدير

  
  إلى والدي في المعهد،وأستاذي أيام الدراسة"

 "بوعجيمي جمال:"و المشرف على رسالتي، الدكتور

  
  لك كل الشكر على حسن اإلشراف و النصح

لمساعدة لي، والدعم المستمر من خالل ولك كل التقدير على كل الجهود التي بذلتها في تقديم ا
 التوجيهات الرشيدة

  
 .شكرا لك جزيال ألنك وضعتني على الدرب الصحيح أكثر من مرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 4

  خــــطـة 
  

  مـــقـدمـة
  

  :البــاب األول
  :الظاهرة التكنولوجية لوسائل اإلعالم و االتصال

  
I. -اإلعالمأهم التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا االتصال و:  
I. 1 -األقمار الصناعية  
I. 2 -التلفزيون والبث الفضائي المباشر  
I. 3 -ثورة الكمبيوتر  

  
II. - أهمية تكنولوجيا االتصال:  
II. 1 -العولمة االقتصادية  
II. 2 -الدور المتنامي للمعلومة  
II. 3 -الثورة الرقمية  
II. 4 -االنتقال إلى مجتمع المعلومات  

  
III. -الخلفية النظرية لإلعالم في ظل التطور التكنولوجي:  

III. 1-لمعالجة النظرية لإلعالما:  
III. 1 -1-التوجه السبرنطيقي  
III. 1 -2-التوجه المحدد التكنولوجي  
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III. 2-المعالجة االلكترونية للمعلومة:  
III. 2 -1-ماهية النشر االلكتروني  
III. 2 -2-أنواع النشر االلكتروني  
III. 2 -3-مزايا النشر االلكتروني  
III. 3-صعوبات النشر االلكتروني  

  
  :البــاب الثـانـي

  :االلكترونية في العالممسيرة تطور الصحافة 
  

I. -الظروف الممهدة لميالد الصحافة االلكترونية في العالم:  
I. 1-واقع الحريات في العالم  
I. 1 -1-حماية حرية التعبير في ظل دائرة حقوق اإلنسان  
I. 1 -2-اإلطار التشريعي و التنظيمي للصحافة:  

-1-2-1.Iقوانين الصحافة والمطبوعات واإلعالم  
                -2-2-1.Iقوانين العقوبات  
                -3-2-1.Iقوانين النقابات واالتحادات والجمعيات المهنية الخاصة بالصحافة  

  
I. 2-الضغوطات االقتصادية على الصحافة المكتوبة في العالم:  
I. 2 -1-ملكية وسائل اإلعالم:  
             -1-1-2.Iملكية الدولة لوسائل اإلعالم  
             -2-1-2.Iية الشركات االحتكارية الكبرىملك  

I. 2 -2-دخول الدورة االقتصادية إلى عالم الجريدة  
I. 2 -3-مشاكل توزيع الصحف المكتوبة  
I. 2 -4-نقص اإلشهار في الصحافة المكتوبة  
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I. 3-بدايات التطور التقني لوسائل اإلعالم المكتوبة: 

I. 3 -1-انطالق الصحافة المكتوبة وتأثير تقنية الطباعة عليها  
I. 3 -2- المطبعة في تطوير الصحافة المكتوبةإسهامات  
I. 3 -3-الصعوبات التي تعاني منها المواد المكتوبة  

  
II. التطور التكنولوجي لعالم االتصال واإلعالم: 

 
II. 1-الغزو التكنولوجي على الصحافة المكتوبة من خالل االنترنيت:  
II. 1 -1-ظهور االنترنيت في العالم  
II. 1 -2-المراحل األولى لتطور االنترنيت  
II. 1 -3- االنترنيت على العمل اإلعالمي في العالمتأثير  

  
II. 2-العراقيل التي تواجه االنترنيت في المنطقة العربية:  
II. 2 -1-الفجوة الرقمية والتدفق غير العادل للمعلومة  
II. 2 -2-مصداقية محتوى االنترنيت:  

            -1-2-2.IIدور االنترنيت في المنظومة االجتماعية والثقافية  
            -2-2-2.IIالملكية الفكرية في العصر االلكتروني:حماية حقوق المؤلف  

  
III. ميالد الصحافة االلكترونية في العالم: 

 
III. 1-ماهية الصحافة االلكترونية  

 
III. 1-1-العوامل التقنية المساعدة على ظهور الصحافة االلكترونية  
III. 1-2-خطوات نشر الصحيفة الكترونيا  
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III. 2-لمكتوبة على الخطايجابيات وضع الصحافة ا:  

III. 2 -1- تسهيل العمل اإلعالمي  
III. 2 -2-تحسين األداء اإلعالمي  

  
III. 3- أنواع الصحافة االلكترونية  
III. 3 -1-      الصحافة الورقية بدعامة الكترونية  

III. 3 -2-المستقلة-نشأة الصحافة االلكترونية المحضة -  
  

III. 4- القضايا والرهانات التي تطرحها الصحافة االلكترونية: 

  
III. 4 -1-لعالقة بين الصحافة االلكترونية والصحافة المكتوبةطبيعة ا:  

               -1-1-4.IIIعالقة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة عالقة تكاملية  
               -2-1-4.IIIعالقة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة عالقة إلغاء  
               -3-1-4.IIIلكترونية بالصحافة المكتوبة عالقة لم تحدد عالقة الصحافة اال        

  معالمها بعد                        
  

III. 4 -2-تمويل الصحافة االلكترونية:  
               -1-2-4.IIIمفهوم اإلشهار االلكتروني  
               -2-2-4.IIIأنواع اإلشهار االلكتروني  
               -3-2-4.IIIشهار االلكترونيعوامل نجاح اإل  

  
III. 4 -3-األنواع الصحفية المعمول بها في الصحافة اإللكترونية  
III. 4 -4-الصحافة االلكترونية والمسؤولية االجتماعية  
III. 4 -5-سيادة الدولة في ظل الصحافة االلكترونية  
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  : البـاب الثــالـث
  :الصحافة االلكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات

 
I. -لوطنية في الجزائرمراحل تطور الصحافة ا:  

I. 1-مرحلة ما قبل التعددية السياسية:  
I. 1 -1-المالمح العامة للصحافة المكتوبة  
I. 1 -2-الصحف  ةتأثير طبيعة نظام الحكم على مرد ودي  

  
I. 2-مرحلة ما بعد التعددية اإلعالمية:  
I. 2 -1-بدايات الصحافة الخاصة في الجزائر  
I. 2 -2-ارتفاع عدد العناوين الوطنية  
I. 2 -3-العناوين الوطنية  زيادة سحب  

  
I. 3-حتمية ظهور الصحافة االلكترونية في الجزائر:  

I. 3 -1-دخول االنترنيت إلى الجزائر  
I. 3 -2-صعوبات االنترنيت في الجزائر  

  
II. واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر:  

II. 1- أنواع الصحافة االلكترونية:  
II. 1 -1-الصحافة المكملة للطبعة الورقية  
II. 1 -2-صحافة االنترنيت  

  
  

II. 2-ذج من صحافة االنترنيت الجزائريةنما:  
II. 2 -1- نموذج لصحيفة« Alegria- interface » 

II. 2 -2-نموذج لصحيفة « Le souk »  



 9

 
III. -الصعوبات التي تواجه الصحافة االلكترونية في الجزائر:  

 
III. 1- صعوبات متعلقة بمهنة الصحافة اإللكترونية في الجزائر:  
III. 1 -1-عدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة لالنترنيت  
III. 1 -2-قلة المضامين االلكترونية في ظل ضعف التكوين ألمعلوماتي  
III. 1 -3-تنامي قرصنة المواقع االلكترونية  
III. 1 -4-غياب الثقافة اإلعالمية المزدوجة لدى الفرد الجزائري  

  
III. 2-صعوبات متعلقة ببناء الصحافة االلكترونية في الجزائر:  
III. 2 -1-غياب اإلطار القانوني  
III. 2 -2-لبنكي هشاشة النظام المصرفي وا  
III. 2 -3- سياسة اإلشهار اإللكتروني  

  
  

IV. تجربة الصحافة الوطنية على الخط: 

  
IV. 1-الوطن"تجربة جريدة"  
IV. 1 -1-إلى عالم االنترنيت"الوطن"دخول جريدة  
IV. 1 -2-على الشبكة"الوطن"إنشاء موقع جريدة  
IV. 1 -3-الوطن"اإلشهار االلكتروني لجريدة" 

 
  

IV. 1 -4- آفاق الجريدة األلكترونية  
  

IV. 2-لخبرا"تجربة جريدة"  
IV. 2 -2-بداية الجريدة على شبكة الواب  
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IV. 2 -2-الخبر"دراسة تحليلية للطبعة االلكترونية لجريدة"  
IV. 2 -3-على الخط"الخبر" تقييم تجربة جريدة  

 
  

V. .استــنتاجـات: 

V. -1استنتاجات عامة  
V. 2 -استنتاجات خاصة بتجربة الصحافة االلكترونية في الجزائر  

 
  

  خــاتـمـــة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 11

  :مقــدمــة    
يعرف العالم اليوم تطورات سريعة في ميدان االتصال،انعكس وبصورة كبيرة على ميدان اإلعالم           -    

عامة وعالم الصحافة المكتوبة خاصة،هذه األخيرة التي يمتد تاريخها إلى قرون بعيدة،والتي لعبت دورا      
التي هي  بدورها تغيرت بتغير تقنيات           فعاال في حياة الفرد و المجتمع من خالل وظائفها المتنوعة،

  .   ووسائل الصحافة المكتوبة
إننا نتحدث عن عالم اإلعالم،هذا العالم الذي ال يكاد الزمن فيه يواكب تلك التطورات المشهودة في           

  .    مختلف الوسائل و التقنيات االتصالية الهائلة و التي هو مرتبط أساسا بها
  ت يفرض علينا إقحام التكنولوجيات الحديثة و إدراجها  ضمن دائرة االستعمال اليومي في حياتنا،عالم با

       خدمات مفيبدو واضحا تأثر عالم الصحافة المكتوبة بهذا االكتساح التكنولوجي الذي بدأ بتقدي
المفهوم الجديد للنشر           و التحريرية داخل الجريدة، ليبرز لنا ذلك  ةلتسهيل مختلف العمليات اإلنتاجي    

  .   المكتبي
المضغوطة و تطور االنترنيت     صثم االنتقال إلى مفهوم ثاني سهلته مختلف الوسائط اإلعالمية من األقرا 

  .لنشهد بذلك ميالد النشر االلكتروني الذي قلب معه كل المعايير اإلعالمية وتسبب في ظهوره
نشر جديدة في عالم الصحافة المكتوبة لسنا ندري إن نصطلح على  تسميتها  ولشدة انتشار االنترنيت كدعامة 

  .   بالوسيلة اإلعالمية الجديدة أم الظاهرة اإلعالمية الجديدة
لذلك تعتبر بداية سنوات التسعينات الفترة الزمنية التي شهدت انفجار وسائل االتصال،و التي شكلت بداية  

  .عهجديدة في عالم اإلعالم على أنوا
صحافة رغم حداثة انطالقتها لكن .كيف ال و قد شهدنا في هده المرحلة بداية الصحافة االلكترونية في العالم

التزاوج الذي تعرفه مع وسائل االتصال وتطوره المتجدد،جعل من نموها أسرع بكثير من نظيراتها في عالم 
  .الصحافة التقليدية

  كثيرا الثورة الرقمية لوسائل اإلعالم و االتصال،استفادت  ففي ظل هدا التطور التكنولوجي الذي سهلته
وتستفيد الصحافة المكتوبة من هذه التطورات بصفة واضحة،انعكست على الوسيلة في حد ذاتها حين تولد من 

عنق رحمها صحافة تتقاسم و إياها الخصائص األساسية،و جعلت من كل ما كان مطبوع و مكتوب بالحبر 
  :نياعلى الورق الكترو

لكن التوزيع ...وتحقيق طبعة الكترونية من خالل النشر االلكتروني،ومضمون الكتروني،وصحفي الكتروني،
  .واالنتشار عالمي

إن ميالد الصحافة االلكترونية كان نتاج صيرورة طبيعية لتطور تقني مشهود في عالم االتصال خصوصا -
يلة الزال يقال حولها الكثير،باعتبار انه إلى اليوم لم منذ القرن الماضي،إال أن هذه الوس ياالتصال الالسلك
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وجهها النهائي في مسيرة تطورها،وتطرح رهانات جديدة هي مازالت مفتوحة  ةترسم بعد الصحافة االلكتروني
  .على تكهنات أهل االختصاص

عم بدرجات متفاوتة والصحافة االلكترونية شئنا أم أبينا،تفرض نفسها على كل المجتمعات الفقيرة مثل الغنية،ن
لكن انتشرت ودخلت كل بلدان العالم تقريبا دون استثناء،وهي محل استعمال بشكل يومي و دائم على مستوى 

  .كل الهيئات الرسمية وغير الرسمية
وأصبحت تؤثر على الفرد في صورته االستهالكية كقارئ لصحيفته المفضلة،وعلى المؤسسات اإلعالمية 

  .خصوصا المكتوبة منها
وألنها حديثة فرهاناتها الزالت كثيرة،والمعلومات حولها ضئيلة،و في أحسن األحوال هي متضاربة وغير 

تعتبر حديثة هي األخرى، لكونها الوسيلة األكثر  تموثقة في أغلبها،و التجربة اإلعالمية من خالل اإلنترني
فلقد أصبحت تشكل خطر حقيقي،وكل انتشارا بالمقارنة مع جميع وسائل اإلعالم األخرى،بل و أكثر من هدا 

الخوف من أن تلغي الصحافة االلكترونية الدور اإلعالمي و التربوي و التاريخي لوسائل اإلعالم 
  : التقليدية،السيما الصحافة المكتوبة منها

  لن يصبح للصحيفة الورقية أي وجود؟ 2018في هذا الصدد أن بتاريخ  BILL GATESألم يقل   
،سنتناول الصحافة االلكترونية و مسيرة تطورها في العالم حتى تشكل لنا األرضية التي من هذا المنطلق-

نفهم من خاللها ما يحدث على المستوى العالمي والعربي و الوطني،هذا األخير الذي يشكل محور دراستنا 
جهة،ومن جهة  ألننا جزء منه،ويهمنا كثيرا معرفة ما يحدث فيه من تطورات وما يتوقع له في المستقبل من

ثانية فالتجربة الجزائرية في عالم الصحافة المكتوبة تعتبر تجربة ناشئة ،تعود إلى بداية التسعينات مع االنفتاح 
  .اإلعالمي المكتوب وظهور ما يسمى بالصحافة الخاصة

ى سنة و محافظة عل 15فنالحظ على مستوى الساحة اإلعالمية الجزائرية وجود صحف مستمرة منذ أزيد من
األولى مطبوعة باألكشاك،والثانية الكترونية لها موقع :بصورتين  ةبقائها ،وحتى تعزز من مكانتها هي متواجد

في حين برزت في  التسعينات جرائد جزائرية من نوع آخر حاضرة على االنترنيت،غائبة في .على الواب
  .األكشاك

نوع من الصحف التي تعتبر جديدة  لتشكل بذلك ميالد الصحافة االلكترونية المحضة،و ظهور هكذا
،جعل "العالم قرية واحدة"عالميا،وتنتشر بشكل سريع،و لها تأثير كبير بين أوساط القراء،وتجسد فكرة ماكلوهان

منا نستفسر عن طبيعة هذه الوسيلة اإلعالمية،ونسبة حضورها في الجزائر،عوامل بقائها ،وأسباب 
  .تأخرها،وشروط نجاحها

ة واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر،وكيفية تطويرها ،نظرا لما تقدمه من مساحة بعبارة أخرى دراس
  .للحرية،ومدى تأثر الصحافة المكتوبة بها و عليها

  :لذلك نتساءل
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هل الصحافة االلكترونية في الجزائر حتمية فرضها الغزو التكنولوجي بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة *
إلى أي مدى استطاعت الصحافة االلكترونية أن *متداد لتطور عالم الصحافة المكتوبة؟أم صيرورة طبيعية ،وا

  الرقابة،النشر،التوزيع،التي تعاني منها الصحافة المكتوبة بالجزائر؟:تلغي مشاكل 
  
  عالقة صراع،تكامل ،أم :ما هي طبيعة العالقة بين الصحافة المكتوبة و الصحافة االلكترونية في الجزائر*
  ء؟إلغا

  كيف نقيم التجربة الجزائرية في ميدان الصحافة االلكترونية؟*  
هل توفر الجزائر على المستوى الرسمي كل الظروف و الشروط لتهيئة الجزائر نحو االنسجام مع مختلف *

التطورات التكنولوجية في قطاع االتصاالت، خصوصا إذا علمنا حجم الضغوطات الدولية على البلدان 
ثم ماذا أعددنا *يق النمو،من أجل تحقيق التنمية االقتصادية التي تطمح لها بلدان العالم الثالث؟السائرة في طر

على المستوى الشعبي لتعبئة وتوعية و تأهيل الفرد الجزائري ليجيد اللعبة االلكترونية كمستهلك رئيسي في 
الحياة المختلفة بدء بالعملية التربوية  هذه العملية القائمة على الشق االقتصادي المنادي بالحرية في جميع أوجه

ووصوال إلى التعامالت التجارية اليومية؟و زد على هذا هل وفرنا له كل الوسائل و المعدات اآللية بحيث 
تكون منسجمة مع طبيعة و قدرة المواطن الشرائية آلالت الزالت في نظره من الكماليات و ليست من 

جميع األنشطة اليومية، وصفة اإللزامية في االستعمال  إلى اليوم   ضروريات االستعمال اليومي في كل و
  تغيب عنها حتى نلج إلى مجتمع المعلومات بصورة واضحة؟

إن تناول واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر،يستدعي دراسة ترصد و تصف الواقع و ما يوجد به من -
ويبرز لنا من خالل هذا .قع على ضوء هذه المعلوماتمعلومات و ما يوجد في الميدان،مع محاولة تحليل الوا

باعتبار أنها من باتت تغزو العالم اليوم،من خالل مجموعة من األخبار "المعلومة:"أن المتغيرين األساسين هما
والتي تتناقلها مختلف الوسائل اإلعالمية لتصبح بذلك  اللغة المشتركة بين الجميع،في صور أفراد أو هيئات، 

يقاس غنى أو فقر :"المستوى المحلي أو الدولي،الم تعد تتكرر على مسامعنا اليوم الجملة التالية سواء على
  .؟"الدول اليوم،بمدى فقرها أو غناها للمعلومة

وباتت  المعلومة حاليا تنتقل بكل سهولة و في زمن قياسي،في كل العالم بصورة جد سريعة، و يرجع  
  صورة حديثة تجمع بين خصائصها كلها مجتمعة،  ةللوسائل التقليدي الفضل في ذلك لالنترنيت التي كفلت

  .وهو ما يعرف  بالصحافة االلكترونية 
بفضل االنترنيت شبكة الشبكات،فاتحاد المعلومة التي تتنوع " النشر االلكتروني"ومنه يبرز المتغير الثاني وهو 

من ناحية الشكل ولد وسيلة إعالمية وتتغير بشكل آني من خالل المضمون ،مع الدعامة االلكترونية 
جديدة،وحتى وان جرت العادة على تصنيف دعائمها في شكله القديم ،فاليوم زاد على التصنيف األول الطابع 

  .االلكتروني بتجميع الخصائص األولى 
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تقديم  تجميع هذه المعلومات تطلب الكثير من المقابالت مع من ارتأينا ضرورة إما استقاء المعلومة منهم،أو
  .توضيحات و تفسيرات،كل واحد من موقعه

أما األول فهو بمثابة الخلفية النظرية :دراستنا هذه كذلك  ارتكزت من الناحية المنهجية على ثالث محاور-
التي تؤطر لبحثنا هذا،وحرصنا منا على االنتقال من العام إلى الخاص، فالمحور الثاني استعرضنا فيه واقع 

ية في العالم من خالل التعرض ألهم مسببات ظهور هذا النوع من الصحافة الصحافة االلكترون
  عالميا،باإلضافة إلى مختلف الرهانات و القضايا التي تطرحها على الساحة الدولية،وفي المحور الثالث 

 واألخير تم النقل المفصل لواقع الصحافة االلكترونية في الجزائر برصد بعض التجارب المحلية،مع محاولة
  :استقراء المستقبل

 
  

  :لقد عمدنا في  هذه الدراسة على معالجة الموضوع من الزاوية التالية
تجتمع ثالثة عوامل رئيسية فيما بينها لميالد صحافة الكترونية على المستوى العالمي و الوطني،قد تختلف من 

الهدف واحد هو البحث عن رصيد اكبر من حرية  حيث خصوصية الطرح،بين ما هو خارجي ومحلي،لكن
  .التعبير

الحتمية التكنولوجية التي فتحت العالم على بعضه،وتسببت في تدفق إعالمي واسع بات يشمل كل مجاالت 
  :الحياة،وأساسي في تسيير شؤون الحياة والعالم

اآلخر و هو واقع مشهود بدء بقضية الضغط المستمر على الحريات و حرية التعبير خصوصا،وكبح الرأي  
  بدرجة واضحة السيما في الدول العربية و دول العالم الثالث،ثم إذا أعيب علينا قمع حرية التعبير عبر وسائل 

  
اإلعالم التقليدية،فالدول الغربية وقعت في مصيدة رجال المال و األعمال،بسبب دخول الجريدة عالم 

  .حتكار ،وهي لغة جديدة لقمع الحرية االقتصاد،الذي جر عنه ظاهرة التمركز و اال

الصحافة االلكترونية في 
الجزائر بين تحدي الواقع 
 والتطلع نحو المستقبل

:الباب الثالث  
فة اإللكترونية في الصحا

الجزائر بين الواقع 
 والتحدیات

:الباب الثاني  
مسيرة تطور الصحافة 
 اإللكترونية في العالم

:الباب األول  
الظاهرة التكنولوجية 

لوسائل اإلعالم واإلتصال
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فاالستثمار بات من حق الجميع،وهؤالء المستثمرون لهم كل الحق باسم المال أن يتدخلوا في رسم التوجه  
  .العام للوسيلة اإلعالمية

وبين هذا وذاك،إلى أي درجة يمكن أن تكفل التكنولوجيا الحديثة الحرية لإلعالم،وهل ستخلق له قيود من نوع 
وألننا أمام هذا الواقع الذي نحتفل فيه بميالد الصحافة االلكترونية،التي تعني ذاك االندماج .ر مستقبال؟أخ

  .الحاصل بين المعلومة كمضمون واالنترنيت كوسيلة،البد أن نسلط الضوء على هذه األفكار
على ضوء المسببات وكمرحلة مستهدفة،واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر ستكون محل دراسة و تحليل،

  .لوجودها إن وجدت،وما يمكن فعله لتطويرها مستقبال؟
  .خالل الخطة الموضوعة أعاله نسنتناول  هذه الخطوط العريضة م
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  :الــــباب األول
  

  الظــاهــرة   التكــنـولوجــــــيــة لوسـائل  
  اإلعــــــــــالم و االتـــصـــال

  
قنية دورا هاما في عالم اليوم،لم تعد هذه التكنولوجيات تقتصر من ناحية االستعمال على جانب تلعب الت-

  .واحد من جوانب الحياة،ولم تعد حكرا لجهة على حساب جهة أخرى،وهي ال تملك لها مكان وال يحدها زمان
الم االتصال،قد ساهمت إن ما كان يميز عالم األمس من خالل ثورة الالسلكي وما جرته من تحقيق نقلة في ع

  .تحتل هكذا موقع في عالم اليوم* بشكل واضح في جعل تكنولوجيا االتصال
  

I. أهم التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا االتصال و المعلومات:  
  :بثالث مراحل ممهدة له هي *لقد مر تاريخيا تطور تكنولوجيا االتصال-
  .ف القرن الخامس عشراكتشاف صناعة اآللة واختراع الطباعة في منتص*
،وكذا التلغراف والهاتف،ابتداء من ةقيام الثورة الصناعية بفضل اكتشاف الكهرباء و الموجات المغناطيسي*

  .منتصف القرن التاسع عشر
المرحلة الثالثة التي عرفت انطالقة واسعة لمختلف وسائط االتصال والمعلومات االلكترونية،وعرفت نشأة *

في النصف األول من القرن العشرين،الحواسب اآللية  في منتصفه،و البث الفضائي  اإلذاعة و التلفزيون
  .المباشر و االنترنيت في أواخره

  :من أهم التطورات التي حصلت في مجال تكنولوجيا االتصال والمعلومات نجد-
I. 1-األقمار الصناعية :  

دورا كبيرا في جعل اإلعالم ينتشر على تستخدم األقمار الصناعية في مجاالت مختلفة من الحياة،وهي تلعب -
المستوى العالمي،ولقد عرف استخدام أقمار االتصال في عمليات اإلرسال في الستينات،و بالتحديد عام 

،وأدخل استخدامها في مجال االلتقاط والبث على نطاق واسع،وهي مستمرة في التقدم السريع،خصوصا 1964
اتصاالت هاتفية بواسطة :،التي توفر العديد من الخدمات منهابعد اكتشاف تكنولوجيا األلياف الضوئية

تسمح بانتقاء البرامج المرغوبة،فضال عن  والفيديو،عرض بوساطة التلفزيون الكابلي أو مكتبة لبرامج الفيدي
                                                 

  *تكنولوجيا  االتصال 
وتبادلها،وتوصيلها إلى تخزینها واسترجاعها ونشرها یقصد بها مجمل المعارف والخبرات المتراآمة والمتاحة،واألدوات والوسائل المادیة والتنظيمية المستخدمة في جمع المعلومات،ومعالجتها و:"

11ص.2005وهذا حسب عبد الملك ردمان  ألدناني في آتابه تطویر تكنولوجيا االتصال وعولمة المعلومات،"األفراد والمجتمعات  
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نظام فيديو داتا،الذي يسمح للشخص باالتصال بالحاسوب بوساطة الهاتف وهو في منزله و اختيار الصور أو 
  .ات التي يرغب في رؤيتها على شاشة التلفزيون لديهالمعطي

إن أقمار االتصال مكنت اإلنسان من التغلب على معوقات الزمان و المكان،خصوصا بعد أن ارتبطت -
ببنوك المعلومات في مختلف مجاالت الحياة،إذ تقوم أقمار االتصال بجمع المعلومات والمشاركة في التحليالت 

طريق أجهزة االتصال االلكترونية،ومعالجتها عن طريق الحواسب اآللية وبثها عبر على مستوى العالم ،عن 
  .القنوات الفضائية

  لذلك فاستخدام أقمار االتصال أتاح المجال أمام دول الجنوب  للمشاركة في البث الفضائي المباشر،
و من كل  واالنفتاح على العالم الخارجي لتتجسد فكرة الحرية،حين تصبح الحرية تصب في كل

صحيح أن الدول المتقدمة تمتلك الوسائل في مجال االتصال لذلك فهي تستغلها لتنفيذ سياستها .االتجاهات
  .ةالخارجي

  
I. 2-التلفزيون و البث الفضائي المباشر:  

لقد كان لتكنولوجيا االتصال تأثير كبير على تطور البث التلفزيوني وتوسيع طاقات الكابل التي تنقل الصور -
ية من خالل أشعة الليزر،وأصبح البث الفضائي المباشر السمة المميزة لعقد التسعينيات،إذ انتقل التنافس المرئ

  .إلى الفضاء الخارجي
وساهمت األقمار الصناعية في إعطاء  دور هام للتلفزيون ،وذلك فقط بالتزود بهوائيات االستقبال و النقل 

فلقد أصبح بإمكاننا أن نعيش الحدث أينما كان و بصورة الحي والمباشر لألحداث وتجديدها في كل لحظة،
  .آنية، حين أصبحت تجوب الفضاء بكل اللغات وبمختلف البرامج
  :فالتلفزيون شهد تطورات و تجديدات مرتبطة  بشقه التقني أهمها

  ...التلفزيون الكابلي واأللياف الضوئية و أقمار االتصال و الحاسوب،فضال عن التلفزيون التفاعلي*
في خضم هذه التحوالت أصبح المجال اإلعالمي مفتوح أمام التعدد في القنوات،والتنوع في البرامج،وزيادة 

  في كم المضامين،وما على اإلنسان إال أن يختار و ماعساه يختار أمام زخم من المعلومات؟وعليه فرزها 
  طة باسم العولمة الثقافية و الحرية الفكرية و اختيار ما يتوافق مع هويته،وأفكاره و مبادئه أمام المضامين الهاب

والشخصية،مع مراعاة فارق أننا ال نملك التفوق و التحكم في التكنولوجيا، نحن من نمثل الضفة الثانية من 
  .العالم 

والن يتم التحكم في الوضع أو إيجاد صيغ من شأنها أن تكبح طبيعة هذا االستهالك الناجم من حجم التضييق 
ات،و الهروب من البرامج المحلية و األوضاع السياسية و االقتصادية ،االجتماعية على الحري
  .فنحن مستهلكون فقط...والفكرية

  
I. 3-ثورة الكمبيوتر:  
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  تعتبر ثورة الكمبيوتر من أكثر الثورات العلمية من حيث المدى و االنتشار و التأثير في الحياة البشرية،-
ر التي لم يعرف لها مثيل في أي صناعة أخرى في عالم التكنولوجيا زادت والزيادة السريعة في قدرة الكمبيوت

  :من أهميته
  :1فبالرجوع إلى التطور التاريخي نجد أن الحواسيب االلكترونية مرت بثالث مراحل أساسية

  *.الكمبيوتر الرئيسي المركزي الذي تميز بضخامته وقوته*
 وصل إلى ذروته باستخدام برنامج النوافذ الشهير الكمبيوتر الشخصي في أوائل السبعينيات و الذي*

.Windows 

  "الحوسبة"االستعمال واسع االنتشار للكمبيوتر في جميع مجاالت الحياة،وهو ما يصطلح عليه*
وما يزيد من أهمية الكمبيوتر اليوم انه أصبح الدعامة األساسية للوسيلة اإلعالمية الجديدة ،التي تجمع بين  

ائل التقليدية لإلعالم،وعن طريق النشر االلكتروني و خصائصه التي سمحت بإحداث جميع خصائص الوس
  .ثورة في عالم اإلعالم عن طريق االنترنيت

باإلضافة لما سبق ال يمكن أن ننسى شبكة االنترنيت و انصهار وسائط االتصال المتعددة و تأثيره على عالم 
  .اإلعالم و االتصال

تطورات في هذه النقاط،لتوضيح تأثير خصائص القطاع السمعي البصري على لقد عمدنا على حصر هذه ال-
،من خالل نقل الصورة المصاحبة بالصوت،وتسهيل العملية من خالل اإلشارات والقدرة 2العملية اإلعالمية

  . على مواكبة األحداث من خالل تحديث المعلومة ورصد األثر
  

II. همية تكنولوجيا االتصالأ:  
لوجيا االتصال إلى عدد من النقاط والعوامل التي باتت تشكل لها رافدا من روافد تطورها ترجع أهمية تكنو-

  :وزيادة أهميتها،ولعل أهمها يرجع إلى
II. 1-التي باتت تحكم العالم اليوم،وأصبحت تشكل العصب االقتصادي له،الذي بات :العولمة االقتصادية

االقتصادية  المحلية و الدولية،بل وحتى هو اآلخر يشكل األرضية المفروضة على  كل التعامالت 
  .العالمية

لغة االقتصاد التي تلغي الحدود،وتخلق فضاءات اقتصادية مشتركة بين البلدان على المستوى اإلقليمي وحتى 
تخلق بالموازاة كل ما من شأنه أن يجعل من طبيعة هذه العملية أكثر حرية وديناميكية،بتوفير ...القاري

  .داالتصالية المناسبة،ربحا للوقت واختصارا للجهالهياكل و البنى 
                                                 

1 :1،15/01/2004نبيل غزالن،سيناریوهات األفق الرقمي،مستقبل الثورة الرقمية،مجلة العربي،ط  -1  195ص  
 

.يوتر باآتشاف الترانزستور،ثم بعدها بعقد واحد اآتشف الليزر الضروري لالنترنيت و لطریق المعلومات السریعحدث أهم تحول في ثورة الكمب *  
2 -Cristina,Marino,De la presse écrite à la presse électronique :un nouveau média ?A.D.B.S. Editions,1996,p14 
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إن هذا األمر يستدعي توفير طرق اتصالية سريعة و مضمونة في ذات الوقت،و هذا ما تعززه وسائل 
  .تكنولوجيا االتصال اليوم

فاالنترنيت لوحدها باتت تلعب دور أساسي في تسيير العملية االقتصادية،من خالل ربط المؤسسات 
عبر االنترنيت ويظهر ذلك جليا في القارة األوروبية واستراليا خاصة التي انطلقت منذ البداية في االقتصادية 

هذا المنهج وسعت له من خالل تواجد مؤسساتها االقتصادية عبر هذه الشبكة بصورة مكثفة وبنسب مرتفعة 
  .2001سنة1رنسافي ف%73.2في السويد،%98.8في استراليا،%98.9في فنلندا،%99.4:وملفتة لالنتباه

II. 2-الدور المتنامي للمعلومة: 

التي أضحت القاسم المشترك بين جميع سكان المعمورة في مختلف أشكالهم،سواء  في أشكال فردية أو في 
  صور جماعات رسمية أو تكتالت اقتصادية ،فلقد تغير معيار تخلف 

ء بات يعتمد عليها من خالل تنويع وتقدم األمم على أساس الغنى أو الفقر في  التحكم في المعلومة،كل شي
األنماط *التبادالت التجارية ،*التعامالت السياسية محليا ودوليا،*عمليات  اتخاذ القرار،:*مصادرها في 

  ...التربوية في إعداد النشء و تهيئة المجتمع
II. 3-الثورة الرقمية : 

سها،إذ أصبحت عملية نقل المعلومة من تعود أهمية الثورة الرقمية نظرا لما أحدثته في الوسائل االتصالية نف
  .المرسل إلى المستقبل تتم بصورة أسرع و أسهل

  :2وحتى وان ارتبطت تكنولوجيات اإلعالم و االتصال في بعدها التنموي بالقطاعات األربعة التالية
له الفضل  ووسائط اإلعالم،إال أن الجانب االلكتروني كان*اإلعالم اآللي،*اإللكترونيك،*قطاع االتصاالت،*

الكبير في تنمية وتطوير البنى االتصالية وجعل نموها بهذه السرعة،واالبتعاد شيئا فشيئا عن التماثلي والقرب 
ولنا أن نتصور من خالل هذه التكنولوجيا الرقمية كيف أصبح العالم بأسره يقوم ".ا0"من الرقمي في صورة

 . على انسيابية المعلومة في جميع ميادينها

  م حجم التحوالت والتطورات التي يعرفها مجال تكنولوجيا االتصال على البشرية                   ولقد حت-
II. 4-االنتقال إلى مجتمع المعلومات:  

إن هذا المجتمع الذي نعتبر جزء منه،نتفاعل فيه ونتصرف من منطلق التحول الكلي من المجتمع الصناعي -
  .إلى مجتمع المعلومات
  :لذي يعرف من خالل خصائصه العامة،هل يكفي إن قلناوإنه ذاك المجتمع ا

المعلومة كحقيقة باتت مكشوفة للجميع بدون استثناء داخل نفس المجتمع و خارجه،فلم يعد باإلمكان إخفاء * 
  .الحقيقة و ال تزييفها فهي ملك للجميع

  .معلومة وتدفقهاسيل المعلومات أصبح أقوى بكثير من السدود التي تضعها الدولة للسيطرة على ال*
                                                 

23،ص13/01/2004- 12جتمع المعلومات بين المفهوم والتطبيق،معهد الكویت لألبحاث العلمية،الكویتخليل أبو رزق،مؤشرات مجتمع المعلومات،ندوة م-  1  
2 -Djamel Bouadjimi,Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication et Développement :L’arrimage de l’Algérie à la «  société de 
l’Information »,Thèse de Doctorat d’Etat en science de l’Information et de la Communication,octobre2004,p28.  
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  .العالم بات يشترك في صناعة و اتخاذ القرارات على المستوى العالمي*
  زيادة التوجه نحو الفكر الديمقراطي و نمو فكرة المناداة نحو التحرر،ولكن بكثير من التحفظ ألسباب *

  .وعوامل اقتصادية باتت هي من تشكل عراقيل أمام منافذ الحرية
هذا،أصبح العالم مرتكز على اإلعالم في معناه الواسع،إال أنه تظل هناك  في ظل مجتمع المعلومات-

  :يمؤشرات على انتقال البشرية إلى مجتمع المعلومات،يمكن أن نوجزها خاصة فيما يل
حيث أن االهتمام بقطاع االتصاالت بدأ :نمو قطاع االتصاالت بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي في العالم*

،ثم 2000سنة%3إلى1975سنة%1.5ر ومتواصل إلى حد فيه زادت نسبة هذا النمو منبشكل كبي ديتزاي
بليون دوالر من الناتج اإلجمالي 2.066ما يعادل%,6.6ب2002نالحظ تلك القفزة التي سجلها هذا القطاع سنة

  .1العالمي
تصاالت به فاقتصاد تكنولوجيا المعلومات أصبح يشكل قطاع اال:مكونات اقتصاد تكنولوجيا المعلومات*

  .20022للصناعات المتبقية سنة%31و%/30أمام الصناعات الصلبة بنسبة%39النسبة األكثر ارتفاعا بـ 
لهذا األمر بالذات أصبح القتصاد التكنولوجيا الحديثة دورا هاما وبارزا في االقتصاد المحلي لكل دولة  

  :خاصة االجتماعية منها واالقتصاد العالمي،وله انعكاسات على كل مناحي الحياة البشرية

إن االتصاالت تعتبر عملية اجتماعية أساسية، وحاجة إنسانية أساسية، واألساس الذي يقوم عليه كل التنظيم " 
وينبغي أن تتاح الفرصة لكل شخص في كل مكان للمشاركة . وهي ضرورية لمجتمع المعلومات. االجتماعي

فحرية التعبير . ن كان من الفوائد التي يتيحها هذا المجتمعفي مجتمع المعلومات وال ينبغي استبعاد كائن م
  "وحرية الرأي، والحق في استقاء المعلومات واألفكار وتلقيها ونشرها بغض النظر عن الحدود الجغرافية

  
إننا حين نتحدث عن مجتمع المعلومات ال يمكن لنا أن ننسى أو نتناسى المجتمع العربي في ظله،لذلك البد -

ترف بوجود تأخر ملموس في المجتمعات العربية عموما،وتسعى جهات كثيرة من خالل المنظمات من أن نع
العربية ومختلف الهيئات الناشطة إقليميا إلى تطوير وتهيئة المجتمع العربي للتبني الصحيح لمجتمع المعرفة 

  :في جميع أوجه الحياة المختلفة،وحمل في هذا الصدد
  :خمسة نقاط لتحقيق إستراتيجية إقامة مجتمع المعلومات:  2003لعربية لسنةتقرير التنمية اإلنسانية ا*
  .إطالق الحريات والتعبير والتنظيم وضمانها بالحكم الصالح-
  .النشر الكامل للتعليم راقي النوعية-
  .توطين العلم وبناء قدرة البحث والتطوير التقني-
  .تماعية واالقتصادية العربيةالتحول الحقيقي نحو إنتاج المعرفة في البيئة االج-

                                                 
4-3ص- خليل أبو رزق،مرجع سابق،ص-  1  
4خليل أبو رزق،مرجع سابق،ص- 2  
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  .تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل-
 :شروط  دخول المنطقة العربية إلى مجتمع المعلومات،وتستدعي هذه الشروط: 2003إعالن القاهرة*

 .لشبكة اتصاالت عربية ذات سعات عالية األساسيةتنمية البنية -

  .لمدارس والجامعاتفي اتصاالت تكنولوجيا المعلومات واال إدراجبتنمية الثروة البشرية -
  .يةالحكومي الكترونيا بتوفير البيئة لنشر التجارة االلكترون باألداءاالرتقاء -
   .الشراكة المختلفة بين مؤسسات القطاع الخاص أنماطشجيع ت-
 ، 2001قمة عمان عام  أقرتهاالعربية لمجتمع االتصاالت وتقنية المعلومات التي  اإلستراتيجيةمتابعة تنفيذ -

لالتصاالت  األساسيةبرامج وخطط تنفيذية ومشاريع محددة تخدم البنية  إليوتحويلها  2002وبيروت 
  1.والمعلومات، ومشروع التكامل العربي لخدمات وتعريفة االتصاالت العربية

 دونما أن ننسى التذكير أن نظرا ألهمية هذا المجتمع في مفهومه الجديد جرى اإلعداد لدراسة مجتمع-
  .2005كمرحلة أولى ممهدة لموعد القمة العالمية في تونس2003ديسمبر12-10المعلومات عالميا من 

من خالل هذه النقاط حاولنا ضبط المالمح العامة للمجتمع التكنولوجي إن جاز التعبير بالنظر لما تحققه هذه -
  ".العالم قرية واحدة"الوسائل من قلب كل المعايير والقيم وتجسيد فكرة 

  
III. الخلفية النظرية لإلعالم في ظل التطور التكنولوجي:  
III. 1-المعالجة النظرية لإلعالم:  

اإلعالم من الناحية التنظيرية تم تناوله من طرف عدد من الباحثين في ميدان االتصال لفهم ودراسة الظاهرة -
عية في إطار التدفق اإلعالمية واالتصالية،نظرا ألهمية دراسة السلوكيات البشرية داخل المنظومة االجتما

  .اإلعالمي ، لذلك ظهرت العديد من التوجهات النظرية في هذا السياق
  :وكثيرون هم من قاموا بمحاوالت دراسة هذه الظاهرة و لكن برز توجهين هامين في هذا الصدد

III. 1-1-التوجه السبرنطيقي:  
  تصالية ذات البعد اإلعالمييعتبر هذا التوجه مصدر اهتمام للكثير من العلماء في تفسير الظاهرة اال-

،المتصل بصورة كبيرة بدراسة األثر ورجعه من قبل المتلقي للرسالة في العملية االتصالية ذات البعد 
الجماهيري خاصة،وما يمكن لها أن تحدثه من استجابة ورجع للصدى ذلك أنه يمكن أن يحدث تغيير على 

تجابة معينة،تلك االستجابة يمكن لها أن تغير من مسار الرسالة اإلعالمية من منطلق فك رموزها وإحداث اس
  :هذا التوجه الذي يمثل من قبل خاصة.الرسالة نفسها

 -NOBERT WIENER.1948سنة"سبرنطيقا"الذي نشر كتابا تحت عنوان":وينر تنور بر"-

 CLAUDE SHANNON". النظرية الرياضية في االتصال"مؤلف كتاب :كلود شانون-
                                                 

70-69ص- خليل أبو رزق،مرجع سابق،ص-  1  
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  سات االتصالية على أن هذين الكتابين كان لهما الفضل الكبير في ترقية البحث االتصالي،وتؤكد أغلب الدرا
  من بين األوائل الذين اهتموا بهذه المسألة،ذلك أنه لما تناول وحلل الظاهرة" وينر"ويعتبر

  وابتعد عن التناول الكالسيكي للسببية الخطية و تناولها  خاصة بالتركيز على فكرة رجع الصدى  
  .التقليدية،ذلك أن هذه المقاربة النظرية تؤكد على المفعول الرجعي لألثر على السببFeed Backة  

ويتلخص تفسير هذا المفهوم في مجال الصيرورة االتصالية في أن المرسل قد يرجع إلى تعديل رسالته ذاتها 
  .لهدفبفعل المعلومات التي يحصل عليها من خالل ردود فعل المستقبل بغية تحقيق ا

على السببية الخطية،ولكن ينبني أساسا على 1949في نظريته الرياضية لالتصال سنة"شانون"بينما يعتمد 
  .مفهوم اإلعالم

أي نبأ أو خبر،بل المقصود به هو البيان اإلحصائي،ألنه غالبا ما تكون :ال يعني اإلعالم في تعريفه الشائع 
  .1المعلومة  قابلة للتكيف مع عالم المعلوماتية

،هذا المفهوم الذي كان والزال "اإلعالم"وفي هذا الصدد هناك جملة من التعاريف التي اشتملت على مفهوم -
عرضة للتغيير،في البداية كان باسم العامل الزمني المرتبط أساسا بالوظيفة اإلعالمية،ليشمل فيما بعد تغير 

ف أوجه الحياة البشرية،فتعريف اإلعالم ناجم عن تطور المفهوم المرتبط أساسا بدور المعلومة في مختل
  :ينصب في سياقين

لقد جاءت تعاريف كثيرة لإلعالم من الناحية اللغوية،لكن أهمها ذلك الذي ارتبط : تعريف اإلعالم لغويا-أ
  .في إيصال وتوصيل المعلومة" إعالم"أكثر بطبيعة وظيفة كلمة 

،فيصبح المرء على دراية باألمر وال يصبح 2"شيءاإلعالم من كلمة أعلم بمعنى نقيض الجهل ومعرفة ال"-
  .يجهله
من خالل الدراسات اإلعالمية تجنبا "اإلعالم"سنتناول مفهوم :تعريف اإلعالم في الدراسات اإلعالمية-ب

للتعاريف الكثيرة التي تعطى لهذا المفهوم على أساس االرتباط بالميدان االجتماعي أو االقتصادي أو 
لموضوع تحتم تناول هذا المفهوم في سياق الدور اإلعالمي المنوط به،والذي هو أشمل فطبيعة ا...السياسي

  :وأوسع،فاإلعالم هو
تزويد الناس باألخبار الصحيحة،والمعلومات السليمة،والحقائق الثابتة،التي تساعدهم على تكوين رأي "-

تعبيرا موضوعيا عن عقلية صائب في واقعة من الوقائع،أو مشكلة من المشكالت،بحيث يعبر هذا الرأي 
  .3"الجماهير واتجاههم وميولهم

نشر لألخبار والحقائق واألفكار واآلراء،يتم التعبير عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إطار "-
موضوعي بعيد عن الهوى والغرض،من خالل أدوات ووسائل محايدة،بهدف إتاحة الفرصة لإلنسان للوقوف 
                                                 

68-65،ص ص2002، 1محمد مزیان،مدخل إلى نظریات االتصال المعاصرة،منشورات دار آللة سكينة،ط- 1  
"غير متوفرة سنة الطبعة وعددها"الفيروز آبادي،مجد الدین محمد بن یعقوب،القاموس المحيط،بيروت،دار الجيل،- 2  
11،ص1981، 03ابراهيم أمام،اإلعالم واالتصال بالجماهير،القاهرة،مكتبة األنجلو المصریة،الطبعة- 3  
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واآلراء واألفكار،ليكون قادر على تكوين فكره الخاص به الذي يمكنه من اتخاذ على األخبار والحقائق 
  .1"الموقف الذي يراه مناسبا

لقد وردت تعاريف كثيرة لإلعالم جاءت من منطلقات مختلفة من قبل الباحثين والدارسين الذين كتبوا في -
لكن وعلى العموم تتشابه كل ميدان اإلعالم،والذين حاولوا تقديم تعريفات كل حسب مفهومه الخاص،

  .التعريفات من ناحية المضمون مع اختالف الصياغة أحيانا،واختالف العناصر أحيانا أخرى
قد يرجع األمر إلى المنطلقات كما أسلفنا الذكر،أو الخلط بين مفاهيم وتعريفات اإلعالم وبعض أشكال 

هو تعريف  هرى،ويظل أبرز تعريف وأشملاالتصال األخرى،أو تناول زاوية من زوايا اإلعالم وإغفال أخ
  :أن اإلعالم هو" أوتوجرت"
حتى وان أغفلت هذه .2" التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاته في الوقت نفسه"-

التعريفات فكرة تأثير الجمهور على الرسالة وصاحب الرسالة،باعتبار أن الرسالة اإلعالمية بفضل تطور 
  .ل االتصالية باتت تصب في اتجاهين،يتميز باألثر والتأثير المتبادلالوسائ
III. 1-2-التوجه المحدد التكنولوجي:  

الحاسم في تطور وسائل االتصال الجماهيري ،و الطبيعة التكنولوجية لوسائل  دالعامل التكنولوجي هوا لمحد"
  ط بعض االنجازات الهامة االتصال الجماهيري هي التي تحدد نمط تفكير األشخاص و سلوكهم،بل ترب

والمعقدة التي حققتها البشرية،كالقومية مثال،وبعض النظم االجتماعية و السياسية و العمرانية بسيادة هذا النمط 
  .3"االتصالي أو ذاك

من هذا المنطلق نتصور،كيف يعتقد أصحاب هذا االتجاه بفكرة أن العالم بات قرية واحدة،ما يحدث في أبعد 
  .لم يمكن أن يدوي صيته في ثواني،إن لم نتقاسم الحدث وقت حدوثهنقطة في العا

هذا العالم الذي بفعل وبفضل تكنولوجيا االتصال،التي وحدت العوالم في عالم واحد،بالضرورة نجم عن هذا 
نعم نعترف بوجود تالعب باأللفاظ لكن يجب بالمقابل .األمر ما يسمى بعولمة المعلومة،أو إعالم العولمة

  .راف بوجود هكذا واقع مع اختالف التسمياتاالعت
يفرض هذا النمط من اإلعالم عدم االلتزام بالحدود الوطنية للدول،و تضع مكانها حدودا فضائية ليست لها 

معالم ملموسة،فاستخدام األقمار الصناعية،و قنوات البث الفضائي،والحاسب اآللي،السيما إذ جهز بشبكة 
  .يتحقق هذا المبدأ -هو قائم على  شبكات اتصالية معلوماتية كل العالم من حولنا-الشبكات

إن فكرة تقاسم األحداث في حينها،و التوحد في دائرة القرية الصغيرة،و امتزاج الثقافات وغياب -
الخصوصية،و نقل األفكار و القيم و العادات االجتماعية من خالل الوسائط االتصالية تجسيد ألصحاب هذا 

  .الفكر
                                                 

24،ص01،1982محمود محمد سفر،اإلعالم موقف،جدة،تهامة،الطبعة- 1  
.28،ص01،1996محمد عبد اهللا الخرعان،ملكية وسائل اإلعالم وعالقتها بالوظائف اإلعالمية في ضوء اإلسالم،دار عالم الكتب،الریاض،ط- 2  
86- 85محمد مزیان،نفس المرجع،ص،ص -4  
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فهم وسائل :"منذ سنوات،فمن خالل كتابه الشهير هتنبأ ل" مارشال ماكلوهان"حن نعيشه، و لكن كل هذا ن
  .،والذي يفيد أن تطور وسائل اإلعالم االلكترونية يعمل على إلغاء حاجز المسافة 1964سنة"اإلعالم

لومة والحصول ،تبنى على أساس االتصال عن بعد،من أجل إتاحة المع1فكرته القائمة على القرية الكونية
وأصبحت فكرته واقع مع اكتشاف اإلذاعة في مطلع القرن العشرين،ومنذ ذلك الوقت يشهد العالم نمو .عليها

  .عصر المعلومات االلكتروني
يرجع الفضل لظهور بوادر هذا التوجه العلمي في دراسة العامل التكنولوجي إلى البحوث و الدراسات التي -

،تعطي هذه الدراسات دور هام لوسائل "...ستوك"،"السون"،"مارشال ماكلوهان"،"هارولد انيس"قام بها كل من 
الوسيلة هي "ومع هذا الفكر وصلنا إلى تحقيق فكرة أن .االتصال في العملية االتصالية،وما بعدها 

ة ،فالسبب هو التطور التكنولوجي الكبير لوسائل اإلعالم التقليدية الذي وصل إلى حد ميالد وسيل"الرسالة
  لتحقيق تدفق إعالمي واسع يشمل كل الكرة األرضية،" االنترنيت"إعالمية جديدة تعتمد على 

  .فحقيقة المعلومات عبر النشر االلكتروني تجسد  فكرة التواصل و االتصال من خالل الوسيلة اإلعالمية
  
  :من خالل هذا التناول النظري الذي جاء االعتماد عليه في بحثنا بهدف-
حافة االلكترونية األمر الذي يعني تناول سياق المعلومة وتوجهها في شكل رسالة إعالمية من دراسة الص*

  .المرسل إلى المستقبل،بسبب تطور العالم وحركة نموه في كل ميادين الحياة البشرية
على فالمعلومة باتت عصب المجتمع الجديد الذي يؤمن أن من يملك المعلومة يملك العالم،لذلك يعود تركيزنا 

التوجه السبرنطيقي الذي من خالله حاولنا تبيين أهمية تدفق المعلومة في اتجاهين بسبب فكرة رجع 
  .الصدى،فكل مرسل مستقبل وكل مستقبل مرسل

وألن تطور فكرة أهمية المعلومة صاحبه تطور وسائل االتصال واالتصاالت،فكان لزاما علينا أن نشير إلى 
يرها بطبيعة الوسيلة المستعملة،فعالم التكنولوجيا الحديثة رسم لنفسه واختار مدى ارتباط المعلومة وحسن تأث

  .وسيلة تتالءم مع طبيعته الجديدة،تحمل خصائصا الكترونية والتي تشكل لها امتدادا في عالم المعرفة
د عن هذه الوسيلة التي جمعت خصائص كل الوسائل اإلعالمية التقليدية،وبنت لنفسها صرح اتصالي جديد يزي

بمزايا النشر  عفي جمهور الكتروني يتمت راألول بسرعة االنتشار،وآنية تحديث األخبار،وجمع كل الجماهي
  . والتوزيع االلكتروني،واالستفادة من األرشيف والتفاعل والمشاركة بأكثر من لغة

   
III. 2-المعالجة االلكترونية للمعلومة:  

رونية جديدة تعمل على نشر المعلومة بطريقة لقد سمح التطور التكنولوجي من ظهور دعامة الكت-
  :الكترونية،بدال من النشر عبر وسائل اإلعالم التقليدية،وهو ما يصطلح عليه بالنشر االلكتروني
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III. 2-1-يماهية النشر االلكترون:  
  شهد العالم تطورا كبيرا في عالم التقنية و التكنولوجيا الحديثة عموما و بصورة خاصة وسائل اإلعالم -   

واالتصال ، من خالل تلك البوادر و التجليات لتطور ابتدأ مع الستينات بظهور وسيلة النشر اإللكتروني،  
  :لذلك يعتبر النشر االلكتروني أنه.2000بداية سنوات  مع الذي بدأ يتنوع و يتعدد

  لصفحات استخدام أجهزة و أنظمة تعمل بالكمبيوتر في االبتكار واإلبداع والصحف ،وتوظيف ا هو*   
الجودة ،و هو كذلك النشر المطبوع  عاليةصفحات نموذجية كاملة و منتهية ، متوسطة أو " إخراج"  إنتاج وو

  ، و النشر المطبوع غير الدوري للكتب و الكتيبات و المطبوعات ) جرائد مجالت ( الدوري للصحف 
  وات و مراحل اإلنتاج من جمعات االلكترونية في جميع خطبساباالستعانة بالح ،والملصقات و غيرها 

  وتوظيف و تجهيز صفحات و ألواح معدنية و غيرها للطبع ثم الطباعة ،و في حجرة التجهيز للتوزيع  
  1.من مكان في وقت معا أكثرفي مكان واحد أو في 

الورق يغيب عن  أصبححيث " إال أن التعريف اقتصر على العمل الفني للجريدة من حيث اإلعداد     
  التحرير و عوض القلم و الورق بالكمبيوتر كمسودة أو مقال جاهز ، ويحدد معالمه وشكله صاالت

  .وخصائصه من خالل الشاشة  
فالصحيفة الورقية في شكلها النهائي أصبحت تصمم على هذا الجهاز لذلك أصبحت منذ هذا الوقت تبرز     

  .قت عن ماهيتها معالم الصحيفة الورقية في حلة حضارية لم يكتشف في ذلك الو
الوسائط اإللكترونية المساهمة في  وو ه أالهام ، شيء تمت إضافة لنشر اإللكترونيل الثاني تعريفالفي و   

نشر المعلومة أيا كان نوعها ، من خالل األقراص المرنة أو المضغوطة أو من خالل الشبكات اإللكترونية 
  : وهذا من خالل التعريف التالي،كاالنترنيت

نشر اإللكتروني هو استخدام األجهزة اإللكترونية في مختلف مجاالت اإلنتاج واإلدارة والتوزيع،للبيانات ال"* 
والمعلومات وتسخيرها للمستفيدين ،وهو ما يماثل تماما النشر بالوسائل واألساليب التقليدية ، ويتم توزيعها 

  و من خالل الشبكات اإللكترونية بالوسائط اإللكترونية كاألقراص المرنة أو األقراص المضغوطة أ
  .2"كاإلنترنت 

  :و تجدر اإلشارة إلى انه يوجد أكثر من تعريف للنشر االلكتروني
إن الشيء المقصود من النشر االلكتروني هو تلك المرحلة التي يتوصل فيها صاحب مقال أن يسجل مقاله *"

ة االلكترونية ،ومن ثمة يكون بإمكانه أن ثم يقوم ببثه إلى محرر الصحيفعلى إحدى وسائل تجهيز الكلمات 
  3" .يعطي لها الصبغة و الصورة االلكترونية للمشتركين في تلك الصحيفة

                                                 
1 -Alain,Vuillemin,L’Edition électronique,Certel ,Université d’Artois,France,2002,p02  
 -http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0026.htm 
 
 

                    06،ص2005واقع وآفاق،جامعة الجزائر،آلية العلوم السياسية واإلعالم،قسم علوم اإلعالم واالتصال،:الصحافة اإللكترونية في الجزائرجمال بوعجيمي،بلقاسم بروان،دراسة حول - 
                                                                                                                              2  

قسم صحافة، :عة األقصى،آلية اإلعالم والفنون،مذآرة للحصول على البكالوریوس في اإلعالم،جام"االنترنت"جمال علي الحاج احمد،الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية
  3                               .                                                                                                                            25،ص 2004-2003للسنة الجامعية 
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إن هذا التعريف ليربطنا بواقع هام،وهو جعل الصحافة التقليدية في صورتها المطبوعة تفتح المجال أمام -
  :نفسها لتستفيد من هذه التقنية ،لذلك هو أيضا

مات التقليدية الورقية عبر تقنيات جديدة تستخدم الحاسبات و برامج النشر االلكتروني في طباعة نشر المعلو*
  .المعلومات و توزيعها و نشرها

  .إذن و بلغة أخرى نحن نأتي إلى تعريف الصحافة االلكترونية في نوعها األول و المكمل للطبعة الورقية
  :يتخذ ثالث أشكال، بحيث أن هذا النشر يقوم علىوإذا كان هناك من يعتقد أن النشر االلكتروني 

  .االعتماد على الحاسب اآللي حتى تسهل عملية إنتاج المواد التقليدية*
  .االعتماد على الحاسب اآللي و نظم االتصال لتوزيع المعلومات الكترونيا عن بعد*
  .االعتماد على وسائط تخزين الكترونية*

تم باستخدام نوع الدعامة االلكترونية التي قد تكون عبر االنترنيت كما قد فالنشر االلكتروني هو كذلك الذي ي
  ...تكون بواسطة األقراص المضغوطة وما إلى ذلك

إن هذه المفاهيم المقدمة من قبل هؤالء المختصين،تقودنا ألمر مهم ال يجب أن نمر عليه دون التنويه له،أال -
  مكتبي،خصوصا عندما أتينا على ذكر حلقة الربط بينهماوهو الفرق بين النشر االلكتروني و النشر ال

  .والمتمثلة في جهاز الحاسوب
إن النشر االلكتروني يحمل من االيجابيات ما يجعله مطلب من جميع الهيئات الناشرة في مختلف مجاالت 

  .الحياة،خصوصا عالم اإلعالم،و الصحافة المكتوبة على وجه التحديد
النشر االلكتروني كانت هناك طرق للنشر المكتبي الذي عرف بدخول  فمن الخطوات األولى لعالم

الكمبيوتر إلى عالم الصحيفة الورقية،و أخذ يسهل من عملية إنتاجها بدءا بعملية التحرير ،مرورا 
  .بالطباعة ،ووصوال إلى النشر و التوزيع
  1:ونلمس التأثير من خالل النواحي اآلتية

ى أجهزة مخصصة الستقبالها،ومن ثم معالجتها و توزيعها أصبحت األخبار تصل مباشرة إل-
  الكترونيا،ويتم بوضعها على شكل قوائم خاصة بمصادر األخبار و المناطق الجغرافية التي تغطيها 

  .والمواضيع التي تعالجها
  الجة هذه العملية تتم بواسطة ما يطلق عليه اسم وسيط األنباء أو األخبار،وهو برنامج يهتم باستقبال ومع

  .وتصنيف األخبار الواردة من وكاالت األنباء،أو من خالل نظام خاص بإدارة و تحرير األخبار
نظام األخبار يسمح كذلك للمحرر االطالع على جميع األخبار الواردة إلى الصحيفة من مصادرها 

ة على الشاشة ثم المختلفة،ويعطيه خيار االطالع على ما يهمه من أخبار فقط و العمل على تحريرها مباشر
  .تحويلها إلى أقسام اإلنتاج

                                                 
  1                            28،ص 15/02/2004، 55،عدد 1اليومية في العصر الرقمي،مستقبل الثورة الرقمية،مجلة العربي،طعماد بشير،الصحافة العربية 
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استحداث أساليب جديدة في تصميم و إخراج الصفحات تتمحور حول استخدام برامج خاصة تسمح بالعمل *
 .مباشرة على الشاشة و االبتعاد عما هو يدوي و له عالقة باألسلوب التقليدي في إخراج الصحف

  :التأثير على النشر االلكتروني من خالل -
III. 2-2-أنواع النشر االلكتروني: 

  :النشر االلكتروني على األقراص*
تسمح هذه الطريقة من تجميع محتوى الجريدة ونشره على هذه األقراص وبيعها لمن يهمه األمر،أو 

وأصبح اليوم عدد من الجرائد تلجأ إلى هذا النوع من النشر وبيعه .استخدامها في دائرة أرشيف الجريدة
 .صدر إعالمي إضافي للجريدة بعائد مالي أكبربالطلب،فتشكل م

  :النشر االلكتروني على االنترنيت*
 :أصبحت تجمع الصحافة المطبوعة و االنترنيت عالقة تتجسد معالمها من خالل النقاط التالية-

تقريبا كل الصحف العربية و الغربية لها مواقع الكترونية و تصدر طبعات الكترونية،و تشير مؤسسة - 1
إلى أن عدد الصحف التي تدير مواقع على شبكة االنترنيت،قد  1998األمريكية في نهاية عام " زلينكنيو"

جريدة أمريكية،بينما لم يتجاوز عدد الصحف االلكترونية في نهاية  2000جريدة منها  4900وصل إلى 
بة المواقع ماعدا لذلك تقدر نس.صحيفة يومية كانت أم أسبوعية و الدورية وحتى المجالت 80ثمانين1994

  .%43األمريكية بـ 
ما يقع اآلن هو الفصل بين المحتوى المنشور في عملية استقبال الصور من الوكاالت،ففي الوقت - 2

  الحالي تبث كل الوكاالت الدولية صورها بشكل رقمي ما يسمح بإمكانية البحث عن الصور المطلوبة 
  .وعية نفسها للصورةوتحميلها على الصفحات مباشرة مع االحتفاظ بالن

  
األوائل في العالم الذين استخدموا هذا النشر الدول من اليات المتحدة األمريكية واقع مشهود ، كانت الووك-   

ليتم بعد ذلك ،عامة إلكترونية في ميدان بنوك  المعلومات كداستعمل ف،1964اإللكتروني إلى حدود سنة 
  1.د هذا التاريخسنة بع 15تشجيع هكذا عملية في فرنسا مثال 

                                                 
 -  

1 Alain, Vuillemin, Op.Cit.p01 

ث المعلومة ، و وصول تطور التقنية إلى عالم الرقمية التي زادت م ، و بسبب الثورة التكنولوجية المتأججة في عالم االتصال و المنعكسة بصورة أولى على وسائل نقل و ب 2000بعد سنة  *
  :  في الصور اآلتية أنواع للنشر اإللكتروني 05خمسةوضوح أن نضع  أكثراستطعنا بصورة ،خصائص اإلنترنت لذلك و من هذا التاريخ  خالل من درجة التفاعل المتولد من

:      2000ي في بداية عام اتجاهات أساسية خاصة بالنشر اإللكترون 05، هناك   
1/ النشر بأسلوب "صورة": تقنيا النشر بأسلوب "صورة" هو النقل التام كما هو الحال على شاشة الحاسوب باألخذ  لتلك  الصفحة المراد نقلها على أسلوب «صورة"، أما  جودة النقل فهي تتعلق  

.مباشرة بحالة المادة األساسية  للوثيقة نفسها  
عملية يتلخص اللجوء إلى النظام ألمعلوماتي  في استعمال الحاسوب بطريقة متتابعة كأنها آالت تصوير            في هذه ال   

،)عبر آلة طباعة شخصية(أو وسائل طباعة ) عبر شبكات االتصال(أو آالت النسخ أو أنها وسائل اتصال  
. قراءة صفحة مرقمة تتم تماما كقراءة صفحة كتاب مطبوع نلمعلوماتي، فإكذلك في هذه العملية ال يشك في فعل القراءة باستعمال النظام أ   
صورة" من مجموعاتها و مرقمة كليا على أسلوب ةكتاب مجلد، مقتطف 300.000منبعا وثائقيا مرقما، يزخر  بـ  1996المكتبة الوطنية الفرنسية مثال منذ  تعلى هذا األساس، شكل         
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إن المد التاريخي الواسع جلب معه تطورات كبيرة في سنوات متعاقبة ، لكن المد التكنولوجي استحوذ  -  
على عنصر الزمن و جعله في حالة سرعة دائمة يحاول مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في عالم 

تعريفه البسيط،بل غير معه عوامل كثيرة،ما  اإلعالم و االتصال خاصة ،الن النشر اإللكتروني لم يبق في
منها هو عالم اإلعالم، و اإلعالم المكتوب خصوصا حين تعددت أنواع و طرق النشر اإللكتروني،  يهمنا

بتعدد نماذج ترقيم النصوص و الوثائق المنشورة ،و هو ما يصطلح عليه النشر على الخط ،اعتمادا على ما 
لك البيانات تبث الحيوية و ولد التفاعلية لالذي  المي باعتباره شبكة الشبكات ،،أهم وسيط إع "اإلنترنت"يسمى 

في حركة مد و جزر بين المرسل و المستقبل للعملية االتصالية ،  انسيابية،و النصوص الجامدة ،و جعلها 
واسطة دعامات م بتالن النشر اإللكتروني الذي تحدثنا عنه في البداية كان النشر خارج  الخط المباشر ، و ي

  .ناقلة لعملية التوزيع 
بنوك "و بلجيكا أولى االكبرى، إيطالي افي كل من  فرنسا، بريطاني  تمن الناحية التاريخية أيضا،تشكل

 من أجل وضع قواميس لغوية جديدة وخاصة للغات الحديثة،"المعلومات،و اتخذت شكل  نصي،و استخدمت  

   
عملية أخرى تتمثل في إيجاد أساليب مناسبة لالستشارة، " النصية بنوك المعلومات"رافقت عملية وضع    

  ".معلومة نصية"لمعالجة كل  ةمطابق
المساعدة " القراءة"تشكلت و تبلورت المفاهيم الجوهرية لما يسمى حاليا 1975-1960و مابين سنوات

  وسائل البث المستعملة منذ ذلك الحين، انفجر النشر اإللكتروني حسب". القراءة المتفاعلة"أو" بالحاسوب
  .النصوص و الوثائق المنشورة" ترقيم" توطبائع النشر المقترحة وإجراءا 

يستلزم شبكات االتصال و االنترنيت،فان النشر خارج الخط يتطلب  "  النشر على الخط"وإذا كان ما يسمى . 
  .استعمال وسائط  محمولة كاألقراص المضغوطة حتى تقوم بعملية توزيع المحتوى 

  :دور النشر بالهيبرتكست*
الهيبرتكست هو التعبير الوصفي ألحدث أشكال الكتابة االلكترونية،و هو يشكل نصا الكترونيا يرتبط "-

  " .النص الفائق"بنصوص أخرى عن طريق روابط داخل النص،وتعني لغويا 
                                                                                                                                                                  

عدا الوثائق الصورية و التسجيالت الصوتية على شاشة الحاسوب منشورة  ايشتمل النشر بهذا األسلوب على كل ما تحويه شبكة االنترنت من وثائق على شكل نصوص و على كل أنواعها، م
 على االنترنت كانت أم  محملة على قواعد قابلة للنقل 

 :« Hypermédia »3 /النشر بأسلوب  
خالل   نبالصوت و الصورة وم      « Hypertexte" صوتية تللنصوص وثائق مصورة، تسجيال فالروابط ، تضا هذا األسلوب توسيع للنشر بأسلوب ; لقطات حصص  وتسجيالت الفيديو،  

 إذاعية أو تلفزة، إنتاجات سمعية بصرية وكذلك أشرطة، صور تأليفية"،وهو السير"أو "اإلبحار" في نفس المواد و بنفس الطريقة.                                              
4/النشر بأسلوب نص:ظهر هذا األسلوب في الواليات المتحدة األمريكية لما أنسب للحواسيب البدائية لوحات مفاتيح وأنظمة نوع لمعالجة المعلومة،بها أنظمة قاعدية لكنها قادرة على معالجة 

.ويل النص المرقم إلى حرفنصوص تيبوغرافية،ليتم تح  
 النشر بأسلوبHYPERLIVRE/5:يشمل هذا األسلوب على كليفيات عديدة للقراءة المساعدة بالحاسوب ذات تفاعل متصاعد.

 
. 
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،أهم "تيد نيلسون"ها،يدعى وفي بداية السبعينات قدمت جامعة هارفارد على لسان احد الباحثين المنتسبين إلي
  :1خاصيتين لهذا النوع من النشر

يمكن قراءة النص على الشاشة بطريقة غير متتابعة،فهو نص يتفرع و يرتبط بنصوص الكترونية مرتبطة *1
  .بدورها بنصوص أخرى وهكذا

  .يسمح الهيبرتكست من ربطنا بملفات الصوت والصورة واألفالم المتحركة *2
  .ا أن نستعمل مضامين على جهاز الكمبيوتر بكل ديناميكيةومنه فقد أصبح لن

 
III. 2 -3-مزايا النشر االلكتروني  

  :يمكننا النشر االلكتروني من
سهولة البحث دون الحاجة إلى قراءة النص بكامله و بالتالي اختصار وقت الباحث و ضمان حصوله على -

  .ما يريد
ي وقت يشاء المؤلف دون جهد كبير أو تكلفة مالية سهولة الحذف و اإلضافة و التعديل و التغيير في أ-

  .باهظة أو مشاكل تعترضه أثناء عمليات التصحيح والتغيير
  .يمكن نقل أجزاء مقتبسة من النصوص االلكترونية دون الحاجة إلى إعادة طباعتها،أو كتابتها-
واحد،وبحجم صغير ينقل صغر حجم وسائط التخزين و قدرتها الهائلة على نقل مكتبات بكاملها في قرص  -

األمر الذي يجعل نقل موسوعات علمية بكاملها بما في ذلك الصوت و الصورة بنوعيها .و يحفظ بكل سهولة
  .الثابت و المتحرك

فالهوامش .سهولة الرجوع إلى المصادر و المراجع المستخدمة في الدراسات العلمية و بشكل مبدع أيضا-
شر االلكتروني،فما على القارئ سوى النقر بمؤشر جهاز الكمبيوتر على أصبح لها معنى مختلف تماما مع الن

اسم الكتاب أو البحث المستخدم كمصدر و الذي عادة ما يذكر ضمن النص،إال و انتقل إليه ليتصفحه و ربما 
  .يتوسع في القراءة إن أراد ثم يعود ثانية إلى موضوعه و نصه األصلي

ة دون الحاجة الستخدام لوحة المفاتيح،و قد تطورت هذه العملية بشكل األوامر الصوتي مالطباعة باستخدا-
  سريع و أصبح بإمكان جهاز الكمبيوتر التعرف على صوت مستخدميه و طباعة كل ما يلقنه له بصوته

  .وبالسرعة الطبيعية للمتحدث 
ير من برامج تنسيق تطور إمكانيات التدقيق اإلمالئي و اللغوي للنصوص المطبوعة الكترونيا بل إن الكث-

  . النصوص بإمكانها التعرف على األخطاء الشائعة لمستخدم الجهاز و تصحيحها قبل وأثناء الطباعة
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إال .و على هذا الصعيد أيضا تتطور الترجمة اآللية للنصوص االلكترونية من و إلى الكثير من لغات العالم-
ويعود ذلك طبعا إلى صعوبة فهم .التطور الهائل فيه أن هذا األمر ال يزال في مراحله األولى على الرغم من
  اآللة للنص كما يريده الكاتب ،فذكاء اآللة يظل نسبي

المنشور االلكتروني سواء كانت جريدة أو مجلة أو كتاب أو غير ذلك يمكن تحديثها و ربما تصحيح -
قية ال يغير إال في العدد التالي أخطائها بشكل مستمر بينما ما ينشر في الصحيفة أو المجلة أو الصحيفة الور

  له وفق ما يسمى عملية التصحيح،التي غالبا ما ال يهتم لها القارئ ألنها تفقد معناها بسبب عنصر الزمن 
  .وخاصية آنية الخبر

كذلك فان الموضوعات التي تتناقلها الصحافة سواء كانت محلية أو دولية يتم تعزيزها وتغييرها وتحديثها كلما 
    .1بار ومعلومات جديدة عن الموضوع ذاتهوصلت أخ

يضاف إلى ذلك العمق الذي يمكن أن تغطى به األخبار في النشرات االلكترونية،فكل خبر ينشر يرتبط بكل 
األخبار السابقة ذات الصلة به عالوة على كل القوانين و القرارات و ربما البيانات و األحداث التاريخية 

لقارئ معرفة كل ما يحيط بالموضوع و ليس  الخبر المعالج بطريقة سطحية المرتبطة به بحيث يستطيع ا
  .مقصودة

و هذا ما يبرر طلب العديد من مذيعي األخبار في القنوات العالمية مشاهديهم التوجه إلى مواقعهم على 
  ...للحصول على المزيد من المعلومات حول األخبار المذاعة في النشرة تاإلنترني

و المجالت العالمية و وكاالت األنباء العالمية لديها مراكز معلومات و أرشيف غني  كثير من الصحف-
وهام،كانت حبيسة األدراج وفقدت أهميتها ، إلى أن تم طرحها بشكل الكتروني، وبالتالي أصبح بإمكان 

  .القارئ و الباحث استخدام هذه المعلومات من بيته
يع من الصحف العربية و العالمية وقت صدورها و أينما كنا  النشر االلكتروني سهل لنا قراءة ما نستط-

بفضل  االنترنيت و دون الحاجة النتظار أيام عديدة حتى تصل الصحف المفضلة لدينا،وقد فقدت أهميتها 
  .اإلخبارية، إن نجت من الرقابة

III. 3-3-صعوبات النشر االلكتروني: 

  :تتمثل هذه الصعوبات في -
قد أصبحت المعلومة المكتوبة منشورة و مستعملة دون علم صاحبها،و هي لف،ريةمشكلة حقوق الملكية الفك*

ظاهرة تزداد يوما بعد يوم،و بخاصة من ينقلون المعلومة من لغة إلى أخرى،ويقومون  بنسب عمل و جهد 
  .اآلخرين إلى أنفسهم

األفق بعض  حاجز اللغة الذي يعيق االستفادة من ما هو متوفر من معلومات،حتى و إن الحت في*
المحاوالت لكسر هذا الحاجز عن طريق تطوير برامج ترجمة فورية على االنترنيت، بحيث تترجم كل 

  .صفحة الموقع من لغة إلى أخرى
                                                 

.15- 13،ص ص15/01/2004، 55،العدد 1عنزي،آيف یستخدم العرب االنترنت؟مستقبل الثورة الرقمية،مجلة العربي،طسعود راشد ال- 1  



 31

و قد قامت الشركة العالمية لاللكترونيات بتطوير مترجم فوري ال يقوم بالترجمة من اللغة االنجليزية وربما 
  .صحيح النص المترجم إمالئيا و من جانب  القواعدالفرنسية فحسب،بل يقوم كذلك بت

  
الخوف من جهاز الكمبيوتر و اعتباره آلة صعبة ال يتعامل معها سوى المتخصصين،،هذا الخوف ناتج عن *

أن  األشخاص يعتقدون أن عليهم إتقان التعامل مع هذا الجهاز من كل جوانبه بما في ذلك البرمجة 
  .االلكترونية دون أن نتقن كل جوانبها ةنا نتعامل مع الكثير من األجهزوغيرها،وهذا التصور خاطئ ،ألن

  
  
  
  
و الكتب  رالحاجز اآلخر أمام انتشار النشر االلكتروني هو الفقر و عدم القدرة على شراء أجهزة الكمبيوت*

جوات االلكترونية و غيرها ليخلق هذا الوضع هوة بين الذين يملكون و الذين ال يملكون،تضيف إلى الف
ففي بداية التسعينات كان الجهاز يستخدم مدة .الموجودة اآلن و تحرم الكثير من شعوب العالم من هذه الثروة

أربع سنوات حتى ينتج جهازا أسرع منه يستدعي التفكير في استبدال القديم،أما اآلن فبعد شراء الجهاز 
  . 1بأسابيع تنتج أجهزة ضعف سرعته تماما

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                 
.17- 16سعود راشد العنزي،مرجع سابق،ص ص- 1  



 32

  :ب الثانيالبا
  :في العالم مسيرة تطور الصحافة االلكترونية                 

                                 
إن تناول هذا الموضوع يحتم علينا كذلك التطرق إلى العوامل و الظروف المجتمعة التي أدت لبروز و نمو -

  :هكذا ظاهرة اتصالية إعالمية،وهذا من خالل
I. الد الصحافة االلكترونية في العالمالظروف الممهدة لمي:  

تعتبر الصحافة االلكترونية وسيلة إعالمية جديدة،شهدت مع مطلع التسعينات انتشارا واسعا ،وحققت رواجا -
استكشافيا و معرفيا،وهي تتأصل تدريجيا  في مجتمعاتنا وتدخل ضمن دائرة االستعمال اليومي لنا كوسيلة 

لمعلومة على أنواعها ،وتعدد مصادرها لتتوضع كذلك كوسيلة ترمز للتطور إعالمية حديثة و كأداة ناقلة ل
  .الحضاري الجديد

لكن ميالد هذه الوسيلة يقال حوله الكثير بين من يعتقد أن سبب ظهورها كان محل صدفة علمية كنتيجة -
ي تطغى اليوم لتطور تكنولوجي رائد قلب معه كل الحياة البشرية خصوصا مع وسائل االتصال الحديثة، الت

على كل استعماالتنا، و أصبحت المعلومة شيء ضروري و اللغة المشتركة بين الجميع و المسير األساسي 
  .لكل حياتنا 

و بين من يؤمنون حقيقة أن الظروف الداخلية لبعض المجتمعات خصوصا دول العالم الثالث و العالم العربي 
  .و االقتصادية جعلت منها متنفس ومهرب من الضغوطات السياسية

  : يإن ظهور الصحافة االلكترونية جاء نتيجة الجتماع عدد من العوامل و المسببات ،نستعرضها فيما يل-
  

I. 1-واقع الحريات في العالم:  
من العوامل التي لعبت دورا في إعطاء دفع حقيقي لبروز ظاهرة الصحافة اإللكترونية، وساهمت بصورة -

خصوصا إليجاد بديل  ةوالصحافة المكتوبالصحافة عموما  صيرورةفي دفع  فعالة، بل وكانت الحجة األولى
مواكبة  حتى يستطيعفيه اإلعالم ككل بحرية اكبر،و يتمتع،ويخلق فضاء حّر اإلعالميمكن أن يدافع عن دور 

 :الحديث بأكثر جرأة يتبنى الفكر االتصالوم االتصال ،لالتحول العارم لعا

ط السياسي الممارس على حرية الرأي والتعبير، وبالتالي حرية الصحافة، واقدر سبب هو الضغ هملعل أ 
الصحافة مثال في  ضعيةوإذا استعرضنا و ،الرقابة في كل أشكالها ممارسة الحرية من خالل تقييدبواسطة 

رت أشاوالتي الحريات في اتحاد الصحفيين العرب في اجتماعها في بيروت  لجنةالبلدان العربية، استنادا إلى 
تصاعد القيود التشريعية  من خاللإلى تدهور ظروف حرية التعبير والرأي  في بعض البلدان العربية،

  .المفروضة على الصحافة
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والشيء المالحظ هو على وجه الخصوص تشديد العقوبات على الصحفيين بما في ذلك السجن والغرامات  
جزت حتا1998في سنة فانب قوى وتيارات عديدة،المثقفين من ج تضييق الخناق على المالية المتزايدة ، و

من نصف بلدان المنطقة  أكثرصحفيين،وأغلقت صحفا ووسائل إعالم أخرى في  في البلدان العربية سلطات
   .وألسباب متعددة

حرية التعبير  لحد منل متنوعة  نجد صورا ،في العالم العربي والصحافيين  الصحافة القينا نظرة على وإذا   
 .تختلف الطريقة والدرجة من بلد آلخر، لكن الممارسة تكاد تكون واحدة  ، حقيقة يو الرأ

  :في األردن    
عرف هذا البلد انتكاسة شديدة لحرية الصحافة، بعد ما كان هذا الميدان قد عرف نوع من االنفراج حين - 

  .تأقرت محكمة العدل العليا بعدم دستورية قانون المطبوعات المؤق
،إال انه  1999اوت 18مجلس النواب في من مصادقة بالحكومة األردنية بإصدار قانون جديد  حيث قامت 

ادة من الدوائر الصحفية والسياسية ومنظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية حتعرض لعدة انتقادات كبيرة و
 جرائم النشر من جهة و العقوبات وأحدث خلط كبير بين،وهذا راجع لتعقيد هذا القانون للحريات الصحفية ، 

  .من جهة أخرى
صحفيون من بينهم رئيس تحرير صحيفة  يل حوأا كبيرا دواتخذت ظاهرة الضغط على الصحفيين ح   

الذي بقيت أحكامه سارية في القضايا التي رفعت  ،للمحاكمة على أساس قانون المطبوعات والنشر السابق
حيث جرى  ،حرية الرأي والتعبير في ميدانبيا في أكتوبر ،لكن شهدت البالد انفراجا نسالسنة  ذاتهاخالل 
في السجن بتهمة التحريض على تجمع غير  أشهرعن المهندس ليث شبيالت بعد أن أمضى ثمانية  اإلفراج

وأسقطت اتهامات موجهة لصحافيين حول  ،مشروع خالل اضطرابات جنوب المملكة الهاشمية في فيفري 
يد أن الحكومة لن توجه فت مسؤولينمحاكم، وصدرت تصريحات إيجابية من قضية لم تكن أحيلت على ال 23

   .1اتهامات في قضايا أخرى ، لكن الهدنة لم تستمر طويال واستأنفت السلطة ضغوطها على الصحفيين
  : في لبنان    
مباشرة عبر بث األخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير ال منعقرر مجلس الوزراء  جانفي،في    

وعالقاتها مع الدول  ،وسائل اإلعالم اللبنانية التي تبث فضائيا بذريعة ممارسات إعالمية تضر بصورة لبنان
   .و على اإلعالم أن يخدم تلك المصالحويجب تحقيق مصالحه العليا ، ،المجاورة والصديقة

  :تونس*   
  ضاع المهنية و المادية للصحفيين التونسيينأشار التقرير األول  لنقابة الصحفيين التونسيين،حول األو 
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إلى تلك التدخالت الملموسة و الكثيرة ،و التي تشكل ضغط كبير على أداء الصحفي في مكان عمله،فالحكومة 
التونسية تتدخل في مضمون الرسالة اإلعالمية بالرغم من أن الصحف الخاصة تمثل من ناحية العدد أكثر من 

  .1ميةالصحافة العمومية و الرس
لقد تسبب هذا األمر في جعل اإلعالم التونسي إعالم موجه و أحادي ،و جعل اإلعالمي مهمش داخل مقر 

  .عمله
  :من خالل النقاط التالية تيمكن تلخيص تقرير أهم التجاوزا-
إصدار التعليمات المستمرة لمديري الصحف و المجالت حول المواضيع التي ال يجب الكتابة عنها،و تتعلق *
  .ضايا داخلية و أخرى خارجيةبق

و تصدر الحكومة التعليمات أيضا حول المواضيع التي يجب الكتابة عنها لذلك تجد الصحف التونسية كثيرا 
  .ما تنشر نفس األخبار و التعاليق حول مؤتمرات أو قمم تحتضنها تونس 

أنها ال تخرج عن الدائرة  بمعنى تلعب الصحافة التونسية عمومية أو خاصة مهما اختلفت التسمية،فالمهم
المرسومة لها، و ال تعني حرية ملكية الوسيلة اإلعالمية أي شيء ،فكل اإلجراءات صورية الن الوظيفة 

  .واحدة و الذي يحددها واحد 
  تعتمد كل الوسائل اإلعالمية التونسية على مصدر واحد ووحيد في الحصول على المعلومات الرسمية *

  .نس إفريقيا لألنباء وذلك من خالل وكالة تو
والن التعليمات التي تصدر من قبل السلطة السياسية إلى أصحاب المؤسسات اإلعالمية لها من القوة ما 

يجعلها تتفوق على القانون نفسه ،وحتما و نتيجة لذلك يرى الصحفيون أن الحرية في تراجع من يوم إلى آخر 
     2004.2بال حدود لسنة  حسب تقرير منظمة مراسلون 152و هي تحتل المرتبة 

  نفي اليم  
االعتقال  لخطر،منها الرأي العام ، وتعرض صحفيون  يمنية عدة عناوين لصحف ةعرف هذا البلد ، مصادر 

في صحفية وآخر بسبب أدائهم المهني ، ومن بينهم رئيس تحرير الشورى ومحرر في صحفية الوحدوي ، 
  .3األيام

  :في مصر   
رية بإجراء تعديالت على قانون الشركات ، بحيث تشترط الموافقة من مجلس الوزراء قامت  الحكومة المص 

يد على عملية يالتق ممارسة  المزيد من من على الشركات العاملة بمجال الصحافة، و هي عملية تمكنها
التصريح بطبع و توزيع  1998الرقابة ، كما ألغت في فيفري  أنواع إصدار الصحف ، إذن فهي نوع من

، و في أول أفريل  هذه الجريدة بسبب تحقيق ضعيف نشرته ،جريدة الدستور بالمناطق الحرة بمدينة نصر
                                                 

:الصحفيون التونسيون الحقوق المسلوبة:،تقریر نقابة الصحفيين التونسيين "آتاب بال حدود"منظمة-  1  
http://www.kuttab.org/index.html 
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ترتب  ،قرارا إداريا يخطر و يمنع طباعة الصحف و المجاالت بالمنطقة الحرة االستثمارأصدر رئيس هيئة 
  .صحيفة ومجلة  32طبع  ععليه من

إال أنه و رغم ذلك استمر  ،كومة بإلغاء القرار األول  صدر قرار من رئيس الح ،في منتصف شهر مايو 
صحفيين من بينهم رئيس تحرير صحيفة  بسمنع بعض الصحف ، و خالل العام صدرت أحكام نهائية بح

  .الشعب 
  : في السودان 

المتناع عن نقد الدستور الجديد ، و حذر اأصدر المجلس الوطني للصحافة و النشر أمر لكل الصحف   
  .ن الدفاع أو االنخراط في دعاية المعارضة ضد السلطات من أجل حماية السالم االجتماعي الصحف م

أن جهود   إالكما تواصل مسلسل مصادرة الصحف الخاصة مثل صحيفة الشارع السياسي و الرأي اآلخر،   
  .19971 سنة من ابتداءمن القيود على النشر  وضع المزيدالحكومة كانت واضحة في محاولة ل

  
  إن واقع الحريات في العالم يعرف الكثير من التطورات من ناحية االعتراف و اإلقرار بالحرية عموما -

وحرية التعبير و الصحافة خصوصا ،و يظهر ذلك من خالل المواثيق الدولية و اإلقليمية و حتى الوطنية، بل 
ط االقتصادية لالنضمام  في وتطور األمر إلى حد أصبح معه اإلقرار و حماية هذه الحريات ضمن الشرو
،قام البرلمان األوروبي 1998مختلف الهيئات و األسواق العالمية للتجارة ،نذكر في هذا الصدد في نوفمبر 

بمبادرة للدفاع عن حرية الصحافة في الجزائر، في الوقت الذي أوقفت فيه  الصحف الخاصة في الجزائر عن 
لمفوضية األوروبية دعم جميع المشروعات التي تهدف للنهوض الصدور،إذ أصدر البرلمان قرار يطلب من ا

، 2بحرية الصحافة و اعتبار مثل هذه الحرية عنصر جوهري في التعاون بين االتحاد األوروبي و الجزائر
  .وتم تأطيرها ضمن سياسة الدفاع عن حقوق اإلنسان

جعل حرية التعبير تعرف نوع من إال أن الوضع قد يختلف من بلد إلى آخر، و من منطقة إلى أخرى مما ي
  .التقنين تعمد إليه السلطة السياسية في الدول خصوصا دول العالم الثالث و الدول العربية 

وضعية الصحافة في العالم و العالم العربي ، ورغم التطورات التي يعرفها إال أنها الزالت تعاني من 
منظمات حماية الصحفيين في العالم و العالم العربي االنتهاكات ،كيف ال و تقارير منظمات حقوق اإلنسان و

 .تحمل أرقام مخيفة، و صورا  صعبة عاكسة  لهذا الواقع الصعب

لقد نشرت العديد من التقرير على لسان الكثير من المنظمات الدولية واإلقليمية عن التجاوزات في شكلها 
   .على الصحفيين يالسياس

تحت عنوان  2002ي مؤتمرها الذي عقد مابين األول و الثالث ماي فالمنظمة العربية لحرية الصحافة ف
التحديات السياسية و القانونية في العالم العربي ،جاء على لسان المشاركين :صحافة من اجل الديمقراطية 

                                                 
394محسن عوض،مرجع سابق،ص-   1  

2 -Nasser-Eddine, Ben Abderrahman, Nouvelle technologies : L’Année du boom des télécommunications et de l’Internet en Algérie, 30/12/2001. 
www.postelecom.dz/service.html 
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شهدت ظهور اتجاه قوي من قبل األنظمة العربية  2002إلى أفريل  2000على أن السنة الممتدة مابين ماي 
ديد القوانين و العقوبات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير،كما شهدت فرض قيود جديدة على عمل نحو تش

  .1الصحافيين العرب
ال يجب أن نستثني في هذا الصدد دول من مناطق مختلفة من العالم ،لقد صنف تقرير مراسلون بال حدود في 

ا و الصين،ودول الشرق األوسط، أن دول شرق آسيا و خصوصا كوريا الشمالية و بورم 2004أكتوبر 
، و ال يجب أبدا أن نستثني بعض الدول الغربية 2،تعتبر أسوا المناطق في العالم في مجال الحريات الصحافية

باعتبار هي األخرى تقوم بممارسات مشينة ضد القضايا العادلة المطروحة على الساحة اإلعالمية السيما  
  .سطوة أصحاب السياسة  الدولية منها حين يصبح اإلعالم تحت

لقد أصبح اإلعالم في كل العالم يعرف ضغوطات من جميع الجهات كيف ال والواقع يرسم  أشكال متمايزة 
لهذا الضغط، بين مصادرة صحف،أو تعليق صدورها أو محاكمة صحفيين بالحبس أو الغرامات المالية،أو 

نق الحرية و اإلرادة لدى الصحفي والمؤسسة ظروف مزرية ألداء العمل الصحفي ،أو من خالل تشريعات تخ
  .اإلعالمية

لقد كان ضروريا حماية الصحافة من ضغوطات السلطات السياسية هنا و هناك من اجل الذود عنها وحمايتها 
  .بكل الطرق

من هذه المظاهر التي يمكن استقراؤها من الواقع و من مختلف األطر السياسية و القانونية التي وقع من 
ا االعتراف التام بضرورة حرية الصحافة في كل مكان و بكل األشكال،لذلك نجد إتفاق معظم الدول خالله

على وضع إطار قانوني يحمي الصحافة،الن اإلعالم اليوم يجسد فعال مقولة أن اإلعالم سلطة رابعة ،و يتأتى 
 :  هذا من خالل ما هو متفق عليه عرفيا على المستوى الدولي بوضع

 
I. 1-1-ة حرية التعبير في ظل دائرة حقوق اإلنسان حماي:  

إن الجو العام الذي أصبح يسود العالم ككل،والذي أصبح ينشد الديمقراطية شعارا وواقعا له في الدول -
  وفي محاولة منها الوصول إلى هذا األمر،قد يكون في بلد كواقع مطلوب .العربية مثلها مثل الدولة الغربية
  .ارية منافية لمنطق التخلف المتهمين به دائماوفي بلدان أخرى كسمة حض

إن الحرية التي أصبحت مطلب وحق في آن واحد هي نفسها من أصبحت تقيد الحكومات في مختلف دول -
وحتى تكفل هذه الحرية حقها في البقاء و االستمرارية،أوجدت .العالم،وأصبحت ذاك القاضي الذي ال مفر منه

زامية التي تكبح كل تجاوز قد يمارس بقصد أو بغير قصد من قبل السلطة صيغ دستورية تشكل الصيغة اإلل
  .السياسية،أينما كانت فهذه الصيغ تشترط وجود آليات قانونية لممارستها

                                                 
.09/05/2002، الصادرة بتاریخ2002ماي 03الى01من  يالمنظمة العربية لحریة الصحافة تنتقد سجل السعودیة في مجال الحریات الصحافية،جریدة قضایا الخليج ،المؤتمر السنو  1  
.27/10/2004تقریر منظمة مراسلون بال حدود حول حریة الصحافة،جریدة السفير،لبنان،- 2  
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إن الحرية تعتبر دائما في كل المواثيق الدولية و اإلقليمية حجر أساس لتشييد صرح الديمقراطية،هذه -
ون حين يغيب حق الفرد داخل المجتمع في الحصول على حريته ونخص األخيرة التي ال يمكن لها أن تك

  .بالذكر حرية الحصول على الحقيقة والمعلومة في كل وقت وبأية وسيلة
وألن الديمقراطية تحتاج إلى ضمان حقوق اإلنسان،فإن أساس حقوق اإلنسان الحصول على حرية تنقل 

تتماشى مع مدى حرية المعلومة وتتماشى أيضا مع حرية المعلومة التي تنطوي في دائرة الحرية الشخصية،و
    1.التعبير و الرأي وحرية اإلعالم ككل

وصلت إلى حد االعتراف بها ضمن دائرة حقوق اإلنسان إن لم تكن ) التعبير والرأي(درجة االهتمام بالحرية 
كمقاومة استغالل  2رجيسببا في ميالد هكذا تسمية، وهذا راجع كما أسلفنا الذكر إلى عاملين داخلي وخا

  .األفراد من قبل السلطة أو تحمس الشعوب الخاضعة للحكم االستبدادي لنيل الحرية
و تّم إقرارها ضمن عدد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية، و ألن المواثيق الدولية تحمل صبغة العالمية ، ولها 

ير، والتي تندرج ضمنها حرية الّصحافة من أهمية في القانون الدولي، فسوف نتعرض لحرية الرأي و التعب
خالل المصدرين األساسيين للحرية من الناحية القانونية وما تمنحاه لها من قيمة قانونية،أي طبيعة العالقة بين 

،والحلول المتبعة 3قواعد القانون الدولي وقواعد القانون المحلي ومكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني
جود تعارض أو تنازع بينها وبين القانون المحلي،وهل يمكن جعل احترامها أمرا يصل إلى حد في حالة و

 اخذ صورة من صور االلتزام القانوني  ما لم يتعارض مع الدساتير الداخلية لكّل دولة؟

  :و تبرز على المستوى الدولي أهم معاهدتين وهما 
-1-1-1.I 1948 ديسمبر 10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :    

ترجع أهمية هذا اإلعالن ألكثر من سبب، فمن الناحية القانونية واألنظمة المدنية هو أسمى وثيقة لحقوق 
قيمة  تمبدأها  و أساسها التمتع بالحرية، وما زاد ي، لما تجسد فيه من احترام وحماية للحقوق الت4اإلنسان

قوق اإلنسان والحريات من خالل نص قانوني منه، المؤكدة على احترام ح 19هذا اإلعالن، هي المادة 
 يعترف و يقر ليس فقط بحرية التعبير و الرأي، وإنما تعّداه إلى حرية الّصحافة،حين أقّر بالحق في إرسال

  .5واستقبال المعلومات واألفكار على حد سواء، والتعبير الحر أو باألصح حرية التعبير كما ألفنا تسميتها 
شيء المطلق في جميع أنظمة العالم على اختالفها و على مّر العصور،وإنما هي وحتى وان هي ليست بال

مرتبطة بطبيعة نظام الحكم القائم و ما يخلقه من حدود لها ، و قيود أخرى تفرضها المصالح العامة العليا 
  .للمجتمع 

                                                 
1 -Rapport  Sur  La Concertation Des  Formations Politiques Au RWANDA :Election ,Démocratie ,Partis Politiques ,Droits De  L’homme  Et Pouvoir 
Local :Quels  Liens ?Hôtel Umubano Méridien,04/08/2004. 

.120،ص2،ط1993،الجزائر،عمر سعد اهللا،مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان،دیوان المطبوعات الجامعية- 2  
62،ص06مصمودي محمد بشير،السياسة التشریعية وحقوق اإلنسان بالجزائر،مجلة الفكر البرلماني،العدد- 3  
.25وهبة الزحيلي،مرجع سابق،ص- 4  

5 -Charles .Debbasch, Hervé .Isar,Xavier Agostinelli :Droit De La Communication Audiovisuel,Presse,Internet,Editions Dalloz,1ere 
édition,2002,p339 
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م المتحدة في تاريخ صودق عليه من قبل الجمعية العامة لألم " Chaillot " هذا اإلعالن المنعقد في قصر 
  . 1949. 09.02، و تّم نشره في الجريدة الرسمية 1948ديسمبر  10

-2-1-1.I  1966ديسمبر  16العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :  
   1976مارس  23صودق على هذا العهد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ودخل حّيز التنفيذ في    

،والتي تعتبر كذالك أهم مادة في عالم حرية التعبير الحامية لحّرية الّصحافة،  فمن 19عهد المادة يحمل هذا ال 
  : خالل الفقرة األولي و الثانية لهذه المادة، يتم االعتراف بهذه الحرية صراحة

  .يكون لكل إنسان حق في اعتناق اآلراء، دون أن يناله أي تعّرض بسببه - 1
حرية التعبير، يوليه حرية في طلب جميع المعلومات و األفكار وتلقيتها وإذاعتها، يكون لكل إنسان حق  - 2

  .أو بأي وسيلة أخرى يختارها ءدون أي اعتبار للحدود، بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو االلتقا
  
ة و على هذا األساس، تتبين األهمية التي منحت للحرية عموما وحرية الصحافة المنطوية تحتها بصف-

من اإلعالن والعهد النص القانوني الصريح لحّرية الّصحافة، حيث  19خاصة، و أصبحت بإقرار المادة 
منحت للفرد الحق في إبداء الرأي و التعبير عنه و إيصاله للغير ومعرفة آراء اآلخرين،ومعرفة الحقيقة أينما 

مدى تطورها، و لكن المبدأ هو الحرية  كانت ومهما اختلفت الوسيلة، ألن الوسيلة مرتبطة كثيرا بالتقنية و
  .وتحرير المعلومة وإيصالها

I. 1-2- اإلطار التشريعي والقانوني لحرية الّصحافة:  
إذا تكلمنا عن حرية الّصحافة فال يمكن الحديث عنها بمعزل عن حرية التعبير و الرأي، إذ تعتبر من أهم  -

  .1فروعها، وتشمل الّصحافة والطباعة والتوزيع
التعبير والرأي كانتا و الزالتا أهم مطلب للشعوب، ألجلها قامت ثورات ضّد االستعمار لنيل الحرية  حرية -

والتمتع بكامل الحقوق األساسية للفرد، و هو ما يعّبر عنه التاريخ بصورة واضحة، و نذكر على سبيل المثال 
  .س مبدأه الحرية في حق تقرير الشعوب لمصيرها على أسا 1973حركة عدم االنحياز في سنة 

وعرفت دول كثيرة سياسيا تعتبر من الدول المستقلة، لكن كنظام سياسي قد فشلت في تحقيق هدف الفرد  -
والشعب في التمتع بالحرية، فمارست ضغوطات على أفراد المجتمع، وقهرت حريتهم ومنعتهم من ممارسة 

أو عن طريق رسالة أو بوسائل النشر المختلفة  حقهم في التعبير عن أرائهم و أفكارهم، سواء كان ذالك فرديا
أو حتى بالروايات التمثيلية،حسب درجة تطور المجتمع و قدرة أفراده على استيعاب وإدراك الطرق التعبيرية 

  .المختلفة نسبة لمدى تطور الشعوب فكريا وحضاريا ونسبة كذالك لدرجة الوعي المنتشر 
  

ها مطالبة بحرية النقد و الحق في معرفة الحقيقة و التعبير الحر هذا ما يجعل الشعوب تنتفض ضّد حكومات
عن الرأي من غير مجاملة وال رقابة،هذه االنتفاضات الشعبية الّرافضة كانت سببا عبر التاريخ في قيام 
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،وما أثمرت عنه من إعالن لحقوق اإلنسان 1789ثورات شعبية مناهضة، لعل أشهرها الثورة الفرنسية سنة 
  .1ن لنفس السنةوالمواط

وتم االعتراف و اإلقرار بحرية التعبير على المستوى الدولي المتضمنة لحّرية الّصحافة،وكذالك على 
المستوي الداخلي للدول عن طريق القوانين المنظمة لحرية اإلعالم،لذالك نالحظ أن أغلب دول العالم التزمت 

بحرية التعبير والّرأي واإلعالم المنطوي تحتهما، في في دساتيرها الداخلية بمقررات األمم المتحدة،وأقّرت 
 :  مختلف مواده، ففي الدول الغربية نذكر على سبيل المثال

ودخل حيز التنفيذ منذ أول 1999أفريل18تم اعتماد هذا الدستور بتاريخ:*1999الدستور السويسري لعام
ر حرية الرأي والمعلومات،حيث كفلها لكل ،لذلك يعتبر من الدساتير الحديثة ولقد اقر هذا الدستو2000جانفي

شخص له الحق في تكوين رأيه والتعبير عنه ونشره بكل حرية،وفي تلقي المعلومات والحصول عليها من 
،وحرية اإلعالم التي تنطوي ضمنه 16مصادر المعلومات العامة ونشرها بكل حرية،وهذا من خالل المادة

ك األشكال األخرى لنقل وإنتاج ونشر المعلومات العامة،ومنع الرقابة حرية الصحافة والراديو والتلفزيون،وكذل
  .  172من خالل المادة 

، في حين حملت إحدى مواد  17663التي تعتبر أول بلد في العالم  أصدر قانون الصحافة عام : السويد
  . 1776دستور هذا البلد،مادة تمنع أي تضييق على حرية النشر سنة 

أنه ال يجوز ألي حكومة منع حرية التعبير وحرية  «مريكي األساسي بمدينة لفرجينيا و أقر القانون األ-
ليتم بعد ذالك تبني الدستور األمريكي لمبدأ حرية الصحافة من خالل التعديل الدستوري األمريكي »الصحافة 

ى ،بحيث نص على إلغاء أي حق للكونغرس في خلق أو وضع قانون من شأنه أن يضيق عل 1791عام 
  .حرية النشر والكلمة و التعبير

إال أن الدستور البريطاني لم يقر أي مادة لمفهوم حرية الصحافة، ليس إجحافا في حقها أو استغالال من  -
  السلطة لممارسة ضغوطات على الصحافيين، وإنما نظرا لدرجة التطور الفكري

قافتهم وتقاليدهم وهي ذات قيمة ثمينة يجب والوعي، اعتبرت لدى البريطانيين و هيئاتهم السياسية جزء من ث 
  .4المحافظة عليها باعتبارها قانون غير مكتوب

أما الدستور الفرنسي فقد أعطى بعدا لقانونه المكتوب، الذي يؤكد أهمية حرية التعبير والصحافة في المجتمع 
قوق اإلنسان  قيمة يستطيع يعتبر االتصال و التعبير غير المقيد عن األفكار و اآلراء واحد من أعظم ح «: 

                                                 
56وهبة الزحيلي،نفس المرجع،ص 1 

.وقع اختيار الدستور السویسري على أساس أن سویسرا دولة محایدة من جهة واتحادیة من جهة أخرى  * 
 

2                                                            31-30،ص ص2005مارس08الدستوریة لتحدید مجاالت اختصاص البرلمان بعملية ترقية وحمایة حقوق اإلنسان،مجلة الفكر العربي،العدد عمر سعد اهللا،الصيغ -2
  3 -2002،شتاء 02للعلوم السياسية و اإلعالمية،جامعة الجزائر،آلية العلوم السياسية و اإلعالم،العددمحمد لعقاب،الصحافة الجزائریة و حریة التعبير في مجتمع مهزوز،المجلة الجزائریة - 3

                                                                                                                                                                                                                             142،ص2003
                                                                                                        

4      353-352،ص ص 2003-2002،شتاء 02علوم السياسية و اإلعالمية،آلية العلوم السياسية واإلعالم،جامعة الجزائر،العدد سليمان بن جازع ألشمري،العولمة و الحریة اإلعالمية في الوطن العربي،المجلة الجزائریة لل-4
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أي مواطن التحدث، الكتابة والنشر بحرية شريطة أن يكون مسئوال عن سوء استخدام هذه الحرية حسب ما 
    1. »... يقرره القانون 

  :أما في الدول العربية فاألمر ال يختلف في اإلقرار بحرية التعبير والّصحافة
ن أولى الحقائق في دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة أنه إ:1996دستور اإلمارات العربية المتحدة لعام

وضع صيغ دستورية لحقوق اإلنسان وحرياته،بالرغم من عدم نصه على قسم من الضمانات الدولية،إال أنه 
  .302،وحرية الرأي والتعبير التي نصت عليها المادة26أقر بحق ممارسة الحرية الشخصية من خالل المادة

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية " نّص على أن ) 38(ّسوري، في المادة الدستور ال -
بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير األخرى، و أن يسهم في الرقابة والنقد البنّاء، بما يضمن سالمة البناء 

  .نونو تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقا...الوطني والقومي 
حرية إبداء الرأي قوال و كتابة، وحرية الطباعة وحرية «: من الدستور اللبناني على ) 13(و نّصت المادة  -

  .3»االجتماع، و حرية تأليف الجمعيات، كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون
:     ره بحريةفإنه جاء كذالك ليؤكد على حرية الفرد في التعبير عن رأيه و أفكا* أما الدستور الجزائري -

نّصت على حرية التعبير واالجتماع، ) 55(حرية المعتقد والرأي، المادة ) 53(من خالل المادة  1976دستور 
  .المعدل 1996، أين وقع فقط تقديم و تأخير بعض المواد  و حتى دستور  1989و كذا بالنسبة لدستور 

تلف الدساتير العربية والغربية تقر بحرية و هكذا نالحظ أن مختلف الحقوق والحريات المتبناة في مخ -
حرية (التعبير والرأي،وهي مستوحاة من المنابع الدولية الحامية والمحافظة على حرية التعبير و الرأي 

و منه نستنتج مما سبق أن اإلقرار بالحرية على اختالفها جرى االعتراف بها دوليا من خالل  4*) الّصحافة 
الصعيد الخارجي، و داخليا تم االعتراف بها بواسطة مختلف الدساتير في العالم االتفاقيات الدولية على 

بأسره، لذالك قضية الحرية كإقرار قانوني لم تعد تشكل عائق أما حرية الصحافة وما يجب أن تتمتع به من 
  .وضع قانوني

زيادة هذه الحرية،حيث  إال أن القوانين المنظمة للّصحافة والمطبوعات والنشر هي من تعمل على إنقاص أو-
كقضية الوصول إلى مصادر المعلومات، عدم التعرض لكرامة : تضع شروط أو قيود تحد من حرية الصحافة

  .الخ...الحكومة، كرامة األفراد، أمن الدولة، حق الملكية 
  

                                                 
  1                                                                                                                                    354رجع،صسليمان بن جازع ألشمري،نفس الم

35- 34عمر سعد اهللا،الصيغ الدستوریة ،مرجع سابق ص ص 2  
                                                                                                                                               136وهبة الزحيلي،مرجع سابق، ص--4

 
*  
                                                                                                                                         63- 61عمر سعد اهللا،مرجع سابق،ص ص-5

،حيث أنه صنف حریات التعبير وإنشاء الجمعيات44- 41-38-37- 36-35-32على الحریات العامة من خالل المواد1996الدستور الجزائري لسنة لاشتم * *  
.إلى قسم الحقوق المرتبطة بالفرد مباشرة،وهي تنتمي 38،وحریة االبتكار الفكري والفني والعلمي من خالل المادة41واالجتماع انطالقا من المادة   
لمتحدة وأهدافه،لهذا یرى في هذا الصدد ألزمت الحكومة الجزائریة تبني األفكار الدولية حول حقوق اإلنسان وحریاته في تشریع وطني،وذلك حين ألزمت نفسها بمبادئ ميثاق األمم ا28آما أن المادة-
لفائدة حقوق اإلنسان وحریاته،وذلك الن هذه الصيغ تنطوي على ضمانات مستقاة من الضمانات الدولية وهذا األمر 1996انونية التي حملها دستورأن هناك تطور في الصيغ الق"عمر سعد اهللا"

.ضروري ليس للحفاظ على آيان السلطة وحدها وإنما أیضا حفاظا أیضا على آيان اإلنسان وحریاته ضد تجاوزات السلطة   
عالمي في آان یعبر عن واقع اإلعالم في الجزائر في دولة انتهجت النظام االشتراآي،الذي یفرض الملكية الجماعية لوسائل اإلعالم وتأطير العمل اإل1989وحتى دستور 1976ابتداء من دستور-*

               .                                                                                         حيز العمل الثوري
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  :لذالك نستنتج مما سبق  - 
لقواعد الدستورية الخاصة بالصحافة، ينجم أن اإلطار التشريعي والقانوني للّصحافة، هو  بمثابة مجموعة ا -

عنها التزامات من شأنها أن تحتم على السلطة تطبيقها على نفسها، ألنها أعطتها الصبغة القانونية الملزمة 
  .لها، و تكفل السلطة مجموعة من الضمانات التي من شأنها تنفيذ تلك االلتزامات في أحسن صورة

القواعد القانونية المنظمة لها، ال يمكن تغييرها أو تعديلها أو مخالفتها  تتمثل هذه الضمانات في مجموعة من
  .إال بقانون آخر

  هذا اإلطار القانوني تنظيم عمل الصحافة، وفق  االحتياجات االجتماعية واإلمكانيات االقتصادية، نكما يتضم
ذا بوضع الضوابط الالزمة و يضع كل ما من شأنه أن يحافظ به على حرية اآلخرين و المصلحة العامة،وه 

  .على حريات األفراد
يتّم التحكم في نظام الّصحافة ووسائله من خالل إطار قانوني يشمل القواعد التشريعية و القانونية من  -

  :النصوص التي ترد في الدساتير وتتعلق بحرية الصحافة واإلعالم:خالل
ن لعدم مصادرة أو إلغاء القوانين للحريات العامة تستمد الصحافة قوانينها من الدستور، لذلك فهذا أول ضما

  .في ظل حصانة الدستور
و الواقع أن مفاهيم مثل حرية اإلعالم و التدفق الحر و المتوازن للمعلومات، و حرية االنتفاع بوسائل اإلعالم 

ا أصبح هذا ، جاء ت ثمارا طبيعية للمبدأ األساسي الخاص  بحرية الرأي  وحرية التعبير قوال وكتابة، إذ
المبدأ بديهية ال ينازع فيها أحد في إطار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فال يوجد دستور من بين دساتير 
  .العالم ينكر  اليوم حرية الصحافة أو اإلعالم صراحة ،و إن كانت النصوص تختلف من دستور إلى آخر

إذا جاء قانون المطبوعات والصحافة مليئا  إال أن هذه العمومية في النص الدستوري ال تدل   على شيء،
  .بالقيود و التحفظات 

كذالك فإن معنى حرية التعبير يختلف اختالفا كبيرا عند تطبيقه من دولة إلى أخر، إذ تعتبر بعض األنظمة 
حرية الصحافة و اإلعالم حجر الزاوية في الديمقراطية، و تصان هذه الحرية بالقضاء، في حين أن هذه 

  .قد تقيد في بعض النظم األخرى ، وفق ما تراه السلطة الحاكمة يلبي االحتياجات الوطنية الحرية
أن الدساتير تنص فقط على المبدأ األساسي الخاص بحريات الصحافة، وغيرها من وسائل : خالصة القول 

ن التشريعات  ، و تترك لقوانين الصحافة و المطبوعات و قوانين العقوبات و غيرها م ياالتصال الجماهير
  . تنظيم عمل هذه الوسائل
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-1-2-1.I1و تتضمن هذه القوانين األمور التالية  قوانين الصحافة و المطبوعات و اإلعالم:  
  

التي تتمثل في اإلجراءات الدائمة أو المؤقتة ، قد تتخذها بعض الحكومات :  اإلجراءات اإلدارية -ا
و فرض تأمين نقدي ) أخطار و ترخيص ( اإلصدار لتنظيم أسلوب إصدار الصحف ، مثل متطلبات 

  على إصدار الصحف ، و تنظيم عملية تداول الصحف و حاالت منع التداول بالنسبة للصحف،
والمطبوعات الدورية التي تصدر في الداخل و الخارج إجازة أو عدم إجازة،إنذار الصحف أو وقفها أو 

م من أن هذا قد أصبح نصا مهجورا تماما في كافة تعطيلها أو إلغائها بالطريق اإلداري على الرغ
  .الدساتير المتقدمة، منذ ما يقرب من مئة عام

  
  : تنظيم النشاط الصحفي و المبادئ التي تحكم النشر  - ب 

مثل تحريم األخبار الكاذبة ، حماية األخالق العامة و األسرة و العالقات االجتماعية ، و فرض قيود في 
طبوعات أو الصحف التي تنشر ما يشكل عدوان على األديان و فرض بعض القيود بعض البالد على الم

  .الخ...على النشر الماس بأمن الدولة أو إذاعة أسرارها ، و مبدأ انتهاك حرمة المحكمة 
  
مسميات ، و تعبيرات مثل وقاية النظام االجتماعي،حماية  مباستخدا حق فرض الرقابة على الصحف،-ج

  ألمن القومي ، و هذه كلها قد تمتد و تتسع لتصبح ستار تحمي به السلطة العامة نفسها،النظام العام، ا
  .واألشخاص العامين من النقد

  
، من بينها  حق الحكومات في ظروف الطوارئ أن ترفض رقابة سياسية على وسائل االتصال - د

  .الصحافة 
  

 -2-2-1.Iقوانين العقوبات  :  
و يرد في قانون العقوبات فيما يتصل : نائي فيما يتعلق بجرائم النشر يهتم بهذا الجانب القانون الج

توجيه االتهامات في الجرائم الخاصة بالنشر، وأصول محكمات تلك  ةبالصحافة كافة القواعد القانونية لكيفي
  .الجرائم، والمحاكم الخاصة بها، و تحديد المسئولين عن جرائم النشر 

                                                 
: 2006الصحافة،اإلصدار السابع:وإعالم نموسوعة مقاتل من الصحراء،قسم فنو-  1: 

                                                                                       http://www.moqatel.com/openshare/indexf.html. 
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ن الجرائم التي تتعلق باألفكار و العقائد والمذاهب والمبدأ على اختالف و جرائم النشر هي تلك النوع م
أنواعها وأشكالها،سياسية واقتصادية و اجتماعية و فلسفية،والتي ترتكب عن طريق وسائل اإلعالم وتنجم 

  .مدنية أو جنائية أو المسئوليتان معا ةعن إساءة استعمال حرية اإلعالم  بحيث ينجم عن ذلك مسؤولي
  
تحاول معظم التشريعات الجنائية حصر جرائم النشر في قانون واحد،كقانون العقوبات،وقانون و

  :و يمكن إدراج هذه الجرائم في ثالث .المطبوعات
  )القذف و السب، اإلهانة(  جرائم العدوان على االعتبار-*1
لحياة الخاصة و بعضها و بعضها يمس األفراد مثل انتهاك مبدأ أسرار ا :و التضليل  ءجرائم اإلفشا -*2

يتعلق بأمن الدولة الخارجي و الداخلي كإفشاء األسرار العسكرية أو االقتصادية ، و اإلفشاء الضار بسير 
  .العدالة و الهيئات النيابية 

فتتمثل في نشر األخبار الكاذبة التي قد تكّدر السلم العام أو تلحق الضرر الكبير  لأما جرائم التضلي 
  مة ، خاصة إذا نشرت في ظروف غير عادية وطارئة كاألزمات والحروب و األوبئة بالمصلحة العا

  الخ  ...واالضطرابات 
كالتحريض علي قلب نظام الحكم أو عدم إطاعة القوانين أو التحريض على : جرائم التحريض -*3 

  .الجريمة، أو تحريض الجند على عدم الطاعة
  
 -3-2-1.Iالجمعيات المهنية الخاصة بالصحافةقوانين النقابات واالتحادات و:  

قد تكون هناك نقابة للصحافيين تمثلهم أمام السلطات العامة و أمام الغير، و تملك حق التحدث نيابة عنهم 
  .في كل ما يتعلق بترقية المهنة، أو تطويرها أو الدفاع عن مصالحها
والشروط التي ينبغي أن تتوفر في  و تتضمن قوانين هذه النقابات عادة تنظيم االلتحاق بمهنة الصحافة

،والمسؤوليات والواجبات نالممارسين لها، كما تهتم بالحقوق و الضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها المهنيو
بها في المقابل، أثناء ممارستهم للمهنة فضال عن الجوانب اإلجرائية الخاصة  االتي عليهم أن يلتزمو

  . تلفة أو أسلوب اختيار أعضائهابتنظيم عمل النقابة و هيئاتها المخ
وجد بانتهاء دور النظرية السلطوية و بداية ميالد النظرية "حرية الّصحافة " و نستنتج كذالك أن تعبير 

، و التي كانت أحد آليات ) دعه يفعل" ( آلدم سميث"، التي كانت أحد أهم بنودها شعار 1الليبرالية لإلعالم
ألشخاص والبضائع و كذا األفكار، و هذا التعبير الذي ساد بين القرنين الرأسمالية الخاصة بحرية تنقل ا

 .بأوروبا 17و 16
                                                 

11،ص1،1992عزي عبد الرحمن،اإلعالم وحریة المعرفة،عالم االتصال،دیوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ط -1  



 44

و نتيجة لهذا األمر بالذات، أصبحت تطرح قضية مهمة متعلقة بحرية الصحافة من منظور ثاني وزاوية 
مخالفة، فبعدما كانت قضية اإلقرار بالحرية، و حرية الصحافة على وجه الخصوص في مختلف 

تفاقيات الدولية و الدساتير الداخلية أمر تحصيل حاصل، و بعدما أصبحت القوانين الخاصة باإلعالم اال
هي من تعمل على الحد منها أو ترقيتها وفق شروط خاصة بطبيعة النظام السياسي لكل بلد، أصبحت 

  :عالمقضية حرية اإلعالم تطرح من وجهة نظر اقتصادية، أساسها اليوم طبيعة ملكية وسائل اإل
إن تناول قضية الحريات،لم يأت لمجرد الكالم حول قضية حساسة وجب اإلشارة لها،و إنما تناول هذا 
الشق من الموضوع بالذات وإدراجه ضمن صلب الموضوع يعتبر بمثابة حجر أساس،بها يولد إعالم 

  .حقيقي و ألجلها يخوض اإلعالميون صراعات مع السلطات السياسية
قيقة والمعرفة،وفي تناولنا استعرضناها لنبين كيف هي حالها و كيف يجب أن تكون حتى فالحرية تكفل الح

نبرز الفرق بين األمرين و نبرر موقفنا،واشرنا بتلك التجاوزات في بعض البلدان،و كيف أن المساس بها 
  .  و ألجلها قامت صحافة الكترونية

I. 2 -الضغوطات االقتصادية:   
قتصادية على الصحافة المكتوبة من خالل مبدأ يقوم على أساس  فتح عادة تتم ممارسة الضغوطات اال

ملكية وسائل اإلعالم التي ينبغي في الحقيقة، أن تكون باب لحرية اكبر واستقالل أكثر، لكن ما  حرية
  .يحدث هو العكس حيث انتقلنا إلى إشكالية أولى جرت عنها إشكالية أخرى

  :تقول هذه المعادلة أن 
وسائل اإلعالم  تستلزم دخول الصحيفة الدورة االقتصادية، هذه األخيرة تستلزم ملكية اكبر حرية ملكية *

و التمركز، لينجم عنها بطبيعة الحال الوقوع مرة أخرى في قفص  روهي بدورها تجر لما يعرف باالحتكا
 .تقييد الحرية

I. 2-1-ملكية وسائل اإلعالم :  
الصورة العملية له، و ذالك الرتباطها بالمفاهيم التي يحملها طبيعة الملكية في أي نظام إعالمي تمثل "  

لطبيعة المعرفة و لحرية التعبير و عالقة الوسائل اإلعالمية بالسلطة السياسية و طبيعة العالقة المتبادلة بين 
  .1"الحكومة والفرد والمجتمع 

دد مدى حرية الوسيلة ومن هذا المنطلق،نتحدث عن كيف أن طبيعة ملكية وسائل اإلعالم هي من تح
  .اإلعالمية في تقديم مضامين إعالمية

فنجد  أن من أهم القضايا التي تطرح على مستوى قضية حرية اإلعالم ، كانت طبيعة الملكية ، فكلما كانت  
طبيعة النظام اإلعالمي تسمح بفتح نظام ملكية وسائل اإلعالم، كلما أخرجنا هذه الوسائل اإلعالمية من دائرة 

السلطة  سياسيا عليها، و بالتالي تفقد السيطرة على تحديد مضمون الرسالة، باعتبار أن المالك من  ضغط
                                                 

56ص1،ط1996یاض،ع،الرمحمد عبد اهللا الخرعان،ملكية وسائل اإلعالم و عالقتها بالوظائف اإلعالمية في ضوء اإلسالم،دار عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزی 1  



 45

يحدد نوعية الرسالة، و ال تصبح أداة من أدوات السلطة و حصرها في خدمة السلطة و تغييب الحقيقية وهذا 
  .ما كانت تنّص عليه النظرية الّسلطوية
إلصدار وتقوم بمراقبة مضمونها، ومن ثّم فإن وسائل اإلعالم تدعم و في ظلّها  تعطي الحكومة رخصة ا

  .النخبة الحاكمة و كذالك تصبح هذه الصحافة وسيلة لتحقيق األهداف الفلسفية و االقتصادية للدولة 
ولهذا كانت السلطة تمارس ضغوطاتها على الصحف في شكل قيود وضوابط تتنوع حسب الظروف السياسية 

  : 1هيو االقتصادية، و
 حيث أصبحت تمنح هذه االمتيازات لمن تتوفر فيه شروط الوالء للسلطة:   امتيازات إصدار الصحف 

  .والخضوع لها وتحقيق أهدافها و مسايرتها و تحشد الرأي الداخلي لخدمة أفكارها و توجهاتها 
من أخبار ومقاالت هذا القيد لجأت إليه الحكومة لمراقبة كل ما يصدر عن الجرائد في الداخل :الرقابة  

  .  وآراء، و محاسبة الناشرين على المخالفات القانونية
وتتم بطريقة سرية أو علنية للناشرين و تصل التهم لحّد االتهام بالخيانة العظمى أو  :المحاكمات العامة 

  .قلب نظام الحكم
طباعة أو الحبر وهذا حتى يثقل كاهل الصحف بالرسوم البريدية الباهظة أو ضرائب ورق ال :الضرائب 

  .الطباعة، حتى تعيق السلطة صدور جرائد أخرى و لتحّد من انتشارها تأو ماكينا
وهي كثيرة و متنوعة تصل لحّد اإلجراء العسكري، ربط ترخيص الصحيفة بصاحب  :قيود أخرى 

 الخ  ....االمتياز، الدعم المباشر أو غير مباشر

ا، يقوم على حرية التملك والفكر والتعبير، وحق وسائل اإلعالم و لّما أصبح النظام اإلعالمي نظاما ليبرالي-
في مراقبة الحكومة و االعتراض عليها،أصبحت بالمقابل انعكاسات على الصحافة المكتوبة خاصة من 

الجانب التقني وشكّل عالقة جديدة في عالم الّصحافة،فحين تدخل الصحافة إلى العالم االقتصادي تصبح تقوم 
بالتالي فهي تصبح صناعة،وحينها أيضا تعتبر كأي نشاط اقتصادي حر قائم على مبدأ الربح على تقنية و
  .والخسارة

الصحيفة والطلب من خالل ثمن الجريدة :للجريدة دورة اقتصادية تقوم على أساسها بعمليتي عرض المنتوج 
فة و النظام االقتصادي القائم واإلشهار،لتغطية الفرق بين الكلفة والسعر،ومنه وجدت عالقة ثانية بين الصحا

  .  في البالد
" في المنظور الليبرالي الذي أساسه اقتصادي قاعدته شعار : إن أهم نتيجة كانت لطبيعة الملكية و حّريتها*

، و على هذا األساس تّم فتح ملكية وسائل اإلعالم للخواص، لذالك أصبح كل من يملك "دعه يعمل دعه يمر 
  .ستثمار في القطاع اإلعالمي بلغة السوق المال له الحق في اال

انعكاسات الملكية الخاصة لوسائل اإلعالم أخذت منهجا و طريقا غير الذي رسمه لها المنظورون الليبراليون -
  : ،ولقد أوقع وسائل اإلعالم في البلدان المتقدمة المتبنية لمنظور الليبرالي تحت 

                                                 
.71-محمد عبد اهللا الخرعان،مرجع سابق،ص- 1  
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-1-1-2.Iملكية الدولة :  
و شبه كاملة أو مباشرة أو غير مباشرة ذالك لصعوبة تطبيق النظرية كما هي، الن الواقع وهي ملكية كاملة أ

  .بين أنه يجب وضع قيود هي مبررات لتدخل الدولة في ملكية وسائل اإلعالم 
و تم ذلك مثال في فرنسا عن طريق ملكية الدولة ألسهم شركات إنتاج البرامج وحدها والسيطرة على مصادر 

  . تالك الدولة صالحية التعيين رئيس مجلس الحكام و المدير العام في هيئة التوزيعالتعويض وام
وكذا األمر في باقي الدول الغربية، خصوصا في مجال القطاع السمعي البصري بالنسبة للواليات المتحدة 

  1األمريكية و بريطانيا 
-2-2-2.I ملكية الشركات االحتكارية الكبرى لوسائل اإلعالم :  

  :تحولت ملكية وسائل اإلعالم في كثير من الدول الغربية إلى وحدات إعالمية كبيرة تندرج ضمنهالقد 
االحتكارات و السالسل  التي تجمع مختلف وسائل اإلعالم في قبضة واحدة، والحجة التي تقدم في هذا الصدد 

إلعالمية الهامشية أن المنظمات الضخمة الناجحة أكثر قدرة على مقاومات الضغوطات من المنظمات ا
  . الصغيرة

فكلما أرتفع  حجم استثمار المطلوب في صناعة االتصال انتقلت سيطرة التمويل و التجهيز بمعدات إلى "  
  .2"أيدي مؤسسات أكبر و أوسع نطاقا ، ألنها هي فقط التي تستطيع توفير رأس المال الالزم 

واذ على وسائل اإلعالم،لدرجة أن الوضع أصبح يحتم ففي جميع أنحاء العالم تقوم تجمعات الشركات باالستح
القواعد 2002اتخاذ إجراءات ملزمة قانونيا،مثل ما حدث في الواليات المتحدة األمريكية،فقد ألغيت في فيفري 

  :اشترت دالمناهضة لالحتكار، فلق
لألخبار "C NNبكة الهوليودية وش" وارنر"و شركة " تايم"و مجلة " نتسكاب"،شركة "أميركا أنالين"شركة *

  .على مدار الساعة
،و تسعى للسيطرة على قطاع  ةتتحكم بسوق البرامج االلكتروني"ببل غايتس"برئاسة "تميكروسوف"شركة *

  "كوربيس"األلعاب ،كما تهيمن على قطاع التصوير الصحافي عبر وكالتها 
صحف االنجليزية واألمريكية لصحابها روبرت موردوخ فتملك العديد من ال"نيوز كوربورايشن"أما شركة *

  ."نيويورك بوست"،"صن"، "تايمز: "الواسعة االنتشار مثل 
في فرنسا و بسبب ضعف سوق اإلعالنات، و انخفاض مبيعات الصحف اليومية ،و انتشار الصحف -

المجانية في اتجاه تجميع الصحف الوطنية،و دخول الصناعيين في رأسمال شركات الصحافة التي تعاني 
  :في هذا اإلطار أدى هذا األمر إلى انقالب حقيقي في.ةاألزم

إلى تفكيك شركة VIVENDI UNIVERSEAL PUBLISHINGالمالكة لـ " داسو"مجموعة * 
  .والعديد من صحف المناطق"سيرج داسو"للنشر برئاسة* فيفندي*

                                                 
  1                                                                                                                                          77-76محد عبد اهللا الخرعان،مرجع سابق،ص ص 

  2                                              229،ص1981الشرآة الوطنية للنشر و التوزیع،الجزائر ،:االتصال و المجتمع اليوم و غدا،:ات متعددة و عالم واحدشون ماك براید،أصو
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انا آخر لتصبح عنو14و "الكسبانسيون"و مجلة "الكسبريس"تمكنت هكذا االحتكارات من امتالك أسبوعية *
  .المجموعة األولى في الصحافة الوطنية الفرنسية" سوكبرس"عبر شركة 

  "...ستوك"،"غراسه"،" هاشيت: "والناشر األول في فرنسا"الغاردير"من ناحية أخرى،أقدمت مجموعة *
،و المسيطرة على قطاع المجالت " ELLE" "،"البروفنس"،"نيس ماتان:"والمالكة لصحف مناطقية 

على شراء شركة توزيع الصحافة الباريسية و المتحكمة في "...باري سكوب"،"ماري ماتش: "اعيةاالجتم
،لتتحول إلى "بورداس "،"روبير الفون"،"الروس:"في مجال النشر ةتوزيع الصحف عبر األكشاك المتخصص
  .احد عمالقة قطاع االتصاالت األوروبي 

المسيطرتين على وسائل اإلعالم الفرنسية ،فهو " غاديرال"و " داسو"أما المشترك بين هذين المجموعتين *
  تالطائرات المقاتلة و الطوافا:تكونهما حول شركة أساسية تتعاطى النشاط العسكري في شكل خاص

والصواريخ و األقمار الصناعية،و هكذا تحققت الفكرة  القديمة و المقلقة من رؤية وسائل اإلعالم تسقط بين  
  .عيينأيادي التجار و الصنا

إن أشكال التمركز هذه تهدد التعددية الصحافية و تقود إلى أولوية معيار الربح و تسليم المسؤوليات -
  .إلداريين يصغون أوال لمتطلبات أصحاب االستثمارات الذين يملكون جزء من رأس المال

صا أن تبعا ألخطار االستثمار وخصو %50و%20وتراهن  رؤوس األموال هذه على نسبة أرباح بين 
  .الصحافة تعتبر قطاعا يتميز بالمخاطرة فال تتردد في طلب خفض عدد العاملين

  
للواليات المتحدة  %40السوق العالمي للقطاع السمعي البصري فقط،يعبر عن وجود احتكار واضح بنسبة -

  .لليابان%10ألوروبا و%30الستراليا و كندا،و%10األمريكية وحدها، 
جدول لنثبت ثم نحكم على قدرة هذه المجموعات في امتالك دول و ليس وسائل هذا ال يو نستعرض فيما يل

  .اإلعالم فقط
  

  رقــــم  األعمـــال  الـمـجـموعة        الدولة األصلية للمجموعة
  AOL-TIME WARNER 21  الواليات المتحدة 

  VIACOM  19.8  الواليات المتحدة
  DISNEY-ABC  15.6  الواليات المتحدة

  ATT  8.2  المتحدةالواليات 
 COMCAST  الواليات المتحدة

CORPORATION  
7.2  

-GENERAL ELECTRIC  الواليات المتحدة
NBC  

6.8  

  HUGHES ELECTRONIC 5.3  الواليات المتحدة
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DIRECT TV  
  VIVENDI-UNIVERSAL  8.2  أوروبا
  ARD  6.2  أوروبا
  NEWS CORPORATION  9.5  استراليا
  NHK  6.2  اليابان

  :1،بوحدة مليار دوالر2000حول أرقام األعمال لمجموعات الملتيميديا في القطاع السمعي البصري لسنة )1(قم جدول  ر*  
  
و نحن نالحظ أن نتيجة لهذه السالسل اإلعالمية أصبح هناك ضغط ممارس على حرية التعبير في الدول -

وعلى حد سواء في القطاع السمعي المتقدمة بسلطة المال و تأثيره على أصحاب القرار في ميدان اإلعالم ،
البصري كما استعرضنا أعاله ،أم في قطاع الصحافة المكتوبة ذات الشيء، إذ أن مثال اغلب الصحف 

البريطانية تحسب لصالح اليمين المحافظ،وتتم بواسطة هذه السلطة التي تخول ألصحابها حرية تعيين أو 
إرضاء لليمين " زهارولد ايفا ن"اللندنية " التايمز"فصل الصحفيين،مثل ما حدث مع رئيس تحرير صحيفة 

  .2المحافظ
  
إن أثمن حقوق اإلنسان هو التواصل بحرية و نقل األفكار و المواقف،و يزيد على هذا أن في المجتمعات -

الديمقراطية ال يكفل حق التعبير فقط وإنما  يترافق مع حق أساسي آخر و هو االستعالم بحرية أيضا،لكن هذا 
  .يتعرض للخطر بسبب تمركز وسائل اإلعالم و ذوبان الصحف المستقلة في مجموعات مهيمنة الحق

،أن التمركز تسبب في غياب عناوين  2001فلقد صدر عن الديوان الفيدرالي لإلحصاء السويسري ألفريل 
سجل تراجع في ظهور الصحف السويسرية بنسبة   1999إلى  1990من السوق اإلعالمية،فمن سنة 

  .%10بين الصحف في شكل وحدات بنسبة قدرت ب  ج،وزاد االندما22%
،فإن 3%18قد وصل إلى   1998إلى  1995و إذا كان غياب الصحف في سويسرا في الفترة الممتدة من  

نجحت في  1999كندا التي كانت تحاول حماية الصحف من االحتكار في أيدي األقليات،والتي إلى غاية سنة 
من األسبوعيات الكندية بإبقائها في أيدي مالك مستقلين ،إال أنها بدأت تسجل   %60ب منتحقيق نسبة ما يقار

  .نسبة احتكار ترتفع من مقاطعة إلى أخرى بدء من هذا التاريخ،وهو مؤشر سلبي على حرية التعبير
ية إلى إننا نالحظ، أن التطور التكنولوجي الرقمي خصوصا، سهل عملية و صول المعلومة من وسيلة إعالم-

التي  ةوسيلة أخرى، و على المستوى العالمي فكل ما كان ممنوعا في دولة معينة أصبح يصل إلى الدول
  .و في ثواني معدودة   تحظر تلك المعلومة

                                                 
)غير متوفر یوم النشر(اغناسيو رامونة،التمرآز،العالم الدیبلوماسي-   

http://www.mondiploar.com/dec02/articles/ramonet.html  
1 Fouad ,Bouguetta,la société de l’information,les organisations et le plan de communication,l’office des publications universitaire,Annaba Editions 
2005,p05 

.357ص2003- 2002،شتاء زع الشمري،العولمة و الحریة االعالمية في الوطن العربي،المجلة الجزائریة للعلوم السياسية ة االعالمية،جامعة الجزائرسليمان بن جا- 2  
3 Rapport sur la concentration de la presse et disparition de titres, l’office fédéral de la statistique,Suisse,001. 
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،ولكن ما مدى مصداقية المعلومة أمام " لحرية التعبير" ا "و نتيجة لهذا، أصبحت  الصحافة تعطي نفسا جديد 
  مستثمرين أو معلنين ؟  اا سواء كانوتحكم أصحاب المال فيه

يحدد أصحاب التجّمعات الكبرى، و هم أكبر المساهمين في رأس المال سياسة الخط العام للصحف ، لذالك -
فإذا كانت حرية التعبير قد انتصرت على كل القيود . تبقى الحرية خصوصا حرية الصحافة يقال حولها الكثير

لحد فقدت معها أرواح المطالبين بها، فهل وقعت حرية التعبير هذه المرة  السياسية من قبل، بعد جهود وصلت
  تحت القيود االقتصادية ، بسبب طبيعة المالكين لوسائل اإلعالم ؟

يمكن فقط للصحافة الحرة التي تعمل في ظل نظام المشروعات الخاصة، أن تقوم بتنوير الجمهور، " يقال  
ى الحقوق المدنية، فالصحافة الحرة وحدها التي ال تدين بفضل الحكومة وخدمة النظام السياسي،والمحافظة عل

أو أي جماعة في المجتمع، هي التي تستطيع أن تخدم قضية الحقيقة، وفي نهاية األمر حقوق األفراد والصالح 
  .1"العام

سيطرة و في هذا الصدد دائما،يقال أيضا أن الصحافة هربت من  سيطرة السلطة السياسية، فوقعت تحت 
المعلنين، فالمعلن بما يقدمه من دعم وتمويل غير مباشر أصبح شريكا في الصحيفة،شراكة حتى وان لم تكتب 

على ورق،فهي تمنحه الحق في التأثير على المضمون الذي يقدم من خاللها، ويأتي هذا التأثير من عدة 
  :2جوانب 

  
  :حريريةالحد من حرية الصحيفة في السير في إطار سياستها الت -أ
في هذا اإلطار بالذات،تصبح عملية تناول األخبار التي تهّم المعلن نفسه أو عمله،خاضعة لكثير من التعديل  

في إعطاء أراء موضوعية مسؤولة اجتماعيا، وهذا ما يبرر ما تقوم به بعض الجرائد تحت ضغط اإلشهار 
التي تهم اليد المالية المستترة، أو تدافع عن  باعتباره المصدر المالي الوحيد للصحيفة، بالدفاع عن القضايا

  3.وجهة نظرها مهما كانت خاطئة أو غير مشروعة، أو تلتزم الصمت في أحسن الحاالت 
إذ أننا نالحظ ، أن الصحيفة تعتبر بقلم صحفيها لسان الحق الذي ينقل الحقيقة، ويحشد الرأي العام حول  -

ن الصحفي الفيصل بين القضايا الوطنية والدولية، الفكرية والعقائدية، القضايا المصيرية، ويقود األمم حين يكو
فإذا كان تحت ضغط مادي، كيف له أن يتحّرر من القيد .وكل ميادين الحياة، وهو كذالك راعي الحقوق

االقتصادي،مثله كمثل القاضي حين توفّر له كل اإلمكانيات المادية والمعنوية ليمارس واجبه المهني كما 
                .يجب

  
  
  

                                                 
 .   1                 107،ص 1975تر،دامام إبراهيم،دار المعرفة باالشتراك مع مؤسسة فرانلكين بالقاهرة و نيویورك،:ام ریفرز و آخرون،وسائل اإلعالم و المجتمع الحدیثولي

        85محمد عبد اهللا الخرعان،مرجع سابق ص-1-
 3                                                                                60ص 45،العدد 1986دیسمبر- رصليب بطرس،اإلنفاق اإلعالني،مجلة الدراسات اإلعالمية،أآتوب
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  : التأثير غير المباشر على عملية اختيار المادة اإلعالمية-ب
إن المعلنين عادة  يتجهون برسائلهم اإلعالنية إلى الطبقات المتوسطة من الجمهور، والتي تمثل الطبقة -

برامج  مين وا من حيث العدد،و يحرص هؤالء على أن يتم تناول مضا"االجتماعية الواسعة و األكثر انتشار
  .غير مثيرة للجدل،بحيث ال يتعرض ال اإلنتاج وال صاحبه الممول ألي هزة إعالمية

  .1ومن الواضح أن البرامج الترفيهية تناسب هذين المعيارين أكثر من البرامج اإلخبارية و الوثائقية 
ية تخضع وهناك حاالت عرفتها الصحافة الغربية خصوصا، حيث أصبحت مضامين الوسيلة اإلعالم-

  لقوانين اقتصادية، وأصبح الخبر منتوج اقتصادي، يخضع لقانون الطلب والعرض وبالتالي مبدأه الربح 
  والخسارة، ولتحقيق ربح أكبر يتم تناول قضايا ذات استهالك أكبر، وهي عموما قضايا ثانوية أو تافهة 

أو يتم التناول السطحي للمواضيع .. ..وعادة هي تلك المواضيع الفنية أو التي تتعلق بفضائح المسئولين 
  . الجدية

أكثر من باقي دول *ويرجع التمركز إلى عدة أسباب الن الظاهرة منتشرة في الدول الصناعية الغربية-
  2: العالم،وهي تتخذ األشكال التالية

ية امتداد ملكية وسائل االتصال عن طريق المشاركة بين مالكي مؤسسات مختلفة الوسائل الجماهير - 1
  .وظهور مجّمعات ضخمة تضم قطاعات متعددة 

إنتاج البرامج، صناعة : إنتاج األنباء،المنتجات الثقافية:زيادة حجم المشروعات الفردية في مجاالت متعددة - 2
  . أجهزة االتصال 

  تضخّم سالسل الصحف - 3
يومية، " ريات التركيز في دار نشر واحدة ليس بالنسبة للصحف اليومية فحسب، بل لمختلف الدو - 4

  .الخ.....أسبوعية، شهرية، و صحف متخصصة، أو دوريات للتسلية
  .اإلنتاج بين الصحف و شركات مختلفة - 5
  .السيطرة على الصحف بواسطة صناعات أو بنوك مختلفة - 6
  .  دمج الصحف مع وسائل إعالم أخرى  - 7
  
تماد على الجهد الفردي في التمويل و مع ارتفاع تكاليف اإلنتاج و تطور صناعة االتصال أصبح االع -

واإلنتاج متعذرا إال من عدد قليل من الناس، و تحت ضغط تكاليف اإلنتاج و اإلغراءات التي يقدمها مالك 
                                                 

                                                                126-125دار المریخ،ص:ساعد خضر العرابي ألحارثي،الریاض:جون ميرل،رالف لوینشتاین،اإلعالم وسيلة ورسالة ،تر—3  
اآية،تؤمن بالملكية الجماعية لوسائل اإلعالم،ولم نصل الزالت الصحافة في المنطقة العربية و الدول النامية تعاني من مشاآل عدم فتح ملكية وسائل اإلعالم،بسبب أن معظم هذه الدول آانت اشتر*

. اإلعالم الحالية بعد لفتح الحقل اإلعالمي أمام المالك الخواص في ظل وجود قوانين  
 

82عبد اهللا الخرعان،مرجع سابق،ص-4  
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وجدت الصحف المستقلة نفسها هدفا لالمتالك من قبل 1السالسل والسيطرة الكبيرة على سوق المعلومات،
  .سيع نطاق نفوذها و زيادة ملكيتهاشركات الصحف الكبيرة التي تعمل على تو

من  ٪ 70و قد أوضحت بعض النتائج أن في الواليات المتحدة األمريكية تسيطر سالسل الصحف على -
مدينة لديها صحيفتان يوميتان أو أكثر بملكيات  70الدوريات اليومية ودوريات األحد، بينما نجد أقل من 

  منفصلة
  
  
  
  
  
  
  2أ.م.التمركز في الواليات المتحدة األمريكية الو يعطي أرقام حول ) 2(جدول رقم *
  

و كنتيجة لهذا، تمثّل االحتكارات خطرا كبيرا على العمل اإلعالمي، و بالذّات عندما يستغل مالكو السالسل 
صحف كصوت موحد للرأي،إضافة إلى ما يتضمنه ذلك من سيطرة اإلعالمية الوضع لصالحهم،فيستخدمون ال

احتكارية على المعلومات وانعدام الحوافز لتحسين الخدمات اإلعالمية إذا لم يكن هناك منافس في منطقة 
  . االحتكار

I. 2-2دخول الدورة االقتصادية إلى عالم الجريدة :  
الواقع، وتقوم بعدة وظائف أهمها أن تحدث استجابة تعتبر الصحافة المكتوبة و سيله إعالمية تنقل الخبر من 

 .في المجتمع إما بتثبيت أو تعديل أو تغيير سلوك

والصحافة المكتوبة  كنشاط حر هي مؤسسة اقتصادية قد تكون ذات أسهم،أو ذات طابع صناعي وتجاري،أو  
الخبر أو اإلشهار فيها  ذات مسؤولية محدودة،أو فردية كنوع من أنواع الشركات االقتصادية،لذلك يعتبر

 .المنتج المرغوب استهالكه

وهي أيضا مؤسسة إعالمية تحكمها قوانين تنظم حريتها من الناحية السياسية،ونصت دساتير كثيرة في العالم  
قوانين الصحافة، قوانين الطباعة ،قوانين  : كثيرة  تواتخذت تسميا.على اإلقرار بحريتها و استقالليتها 

يعتها الجديدة كذلك حتمت عليها إعادة صيغ هياكلها التنظيمية، ألنها أصبحت تخضع للقوانين طب3... النشر 
االقتصادية والتجارية،فالصحيفة اليوم دخلت عالم الصناعة وأصبحت تحتاج إلى توفير المواد األولية الالزمة 
                                                 

  1                                                   88،ص1987، 1عمر الخطيب،المؤسسة العربية للدراسات و النشر،بيروت،الطبعة- :االتصال بالجماهير،تر:جون بيتر 
2-Mark, Raboy,Les Médias Québécois :Presse,Radio Télévision,Inforoute,Montréal,Morin,2000,02EDITION,P386 . 

                                                        90،ص2003الوسيط في الدراسات الجامعية،دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر،:هل الصحافة المكتوبة نشاط اقتصادي؟،الجزء الثالث:فني عاشور،اقتصادیات الصحافة المكتوبة 
                                                                                                                            3  

  الجرائد  السنة
1935  2035  
1954  1820  
1970  1748  
1990  1707  
1998  1700  
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طية المصاريف إما بتوفير ،وهي قائمة على مبدأ الربح و الخسارة،فعليها تغ...من حبر وورق،وآالت للطبع
  .رأس مال يتحمل الصدمات و األزمات وقت اللزوم أو فتح المجال أمام المستثمرين مهما كانوا 

وأمام هذا التطور الحاصل، أصبحت الجريدة تقوم على أساس استثماري و لها خصائص صناعية يمكن 
   1:تلخيصها فيما يلي

  : ميالتقسيم حسب طبيعة الوظيفة لكل نشاط إعال* 
من وكاالت األنباء إلى دور النشر،و من المؤسسات :ويختلف األمر من مؤسسة إعالمية إلى أخرى

المتخصصة في عالم الطباعة أو التوزيع إلى المراكز اإلحصائية الخاصة بدراسة و قياس الجمهور أو صبر 
  .اآلراء أو وكاالت اإلشهار

  :التقسيم التقني للجريدة -*
و اآلخر يرتبط بمدى التطور التكنولوجي المعتمد في تلك الجريدة، لذلك نجد حاليا مثال أساس هذا التقسيم ه

  .الخ، مما يجعل التخصص في العمل أمر ضروري....قسم لإلخراج، التصوير التحرير :
  : تخصص الجريدة حسب طبيعة المضمون* 

سياسية ، اقتصادية، : ن الحياة حيث انه أصبحت اليوم الجريدة متنوعة قد تختص في ميدان واحد من ميادي
  .ثقافية، رياضية ، صحة أو اجتماعية، و تتطبع بتلك الخصائص

فأصبح لكل جمهور ... أو يتباين التخصص حسب الجمهور المستهدف، إذ كانوا األطفال ، المرأة، األطباء
  ....).أو مجلة،(جريدة 

  
  2:عة لعدة وحدات إعالمية متكاملةوالخبر أو اإلشهار كمنتج  إعالمي، يعتبر نتاج جهود مجتم-

    
  
  

    
 
 

وهذا ما أصبح يعطي للمؤسسة اإلعالمية في الصحافة المكتوبة البعد االقتصادي في عمليات اإلعداد واإلنتاج 
  .وإصدار الطبعة،األمر الذي يستلزم طاقات مادية وبشرية لم يعد أمر توفيرها بالشيء السهل

  
  
  

                                                 
1Voyenne,Bernard,L’information aujourd’hui,Armand Colin,p58 

     92فني عاشور،مرجع سابق،ص-2

وكالة األنباء

 وظيفة رصد األثر في السوق

وظيفة الطبعوظيفة النشر

وظيفة اإلستهالك وظيفة اإلعالن

 وظيفة التوزيع
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I. 2-3- الصحف المكتوبةمشاكل توزيع:  
،و الوجوب قاعدة في عالم التجارة، و حتى يستهلك يجب أن يصل إلى " كل منتج يجب أن يستهلك"يقال 

المستهلكين في كل مكان، لذلك أوجدت شبكات للتوزيع و نقاط للبيع حتى تسهل عملية و صول المنتج 
  .إلى المستهلك

توج، ففي عالم الصحافة المكتوبة توجد خصائص و تختلف طبيعة عملية التوزيع باختالف طبيعة المن-
  : مميزة للصحيفة على أساسها يتم التحكم في السوق الموّجهة إليها

فتتغير كلفة  الجريدة حسب طبيعة صدورها،إن كانت  يومية، أسبوعية، شهرية أو دورية، و حسب قدرة 
نسبة استرجاع كبيرة فلن ألنها إذا كانت تسحب بكميات كبيرة وتعرف :السحب و كمية المرتجعات
  .تستطيع تغطية المصاريف

  
هل يتم البيع في األكشاك؟أم هل البيع : ثم تلعب نوعية التوزيع دورها بحسب الكيفية التي يتم بها

 باالشتراك، وما نوعه هل هو بالتعاقد مع مؤسسات أو أفراد،ثم ما مدى انتشار رقعة التوزيع جغرافيا

  .الخ...قل و االتصال؟،ما هي حدود و إمكانيات  التصدي للمنافسة،والمتعلقة كثيرا بوسائل الن
إننا نعلم أن الصحيفة في عالم االقتصاد لها مميزات و خصائص تدخل بها دائرة المنافسة ليتم تسويقها -

  :بالطرق الحديثة،وذلك راجع لعدة أسباب نوجزها فيما يلي 
 

   :الصحيفة منتوج سريع التلف*
ير،مرتبط بسويعات أو أيام حسب طبيعة الصحيفة باعتبار أنها مجموعة من إن عمر الصحيفة قص

األخبار،مهما اختلف أسلوبها أو تنوعت مضامينها أو تباينت طريقة تحريرها، فعمر رسالتها قصير محكوم  
  .بوقت زمني محدد

  
  1:ارتفاع تكلفة النموذج األصلي*

و تشمل هذه التكاليف إنتاج النسخة األولى . رى متغيرةفي عالم الصحافة المكتوبة هناك تكاليف ثابتة و أخ
  .بحيث أنها ال تتأثر هذه التكاليف عادة  بعدد النسخ:من الجريدة

في الوكاالت  كوتشمل النفقات اإلدارية من كراء المباني واألجور والمصاريف التحريرية، ونفقات االشترا 
  الخ ...اإلخبارية و نفقات قسم اإلشهار، التركيب، التصوير

أما التكاليف المتغيرة الناتجة عن الطباعة، التوزيع و عن الورق الذي يمثل أهم كلفة،ألنه ترتبط به هو اآلخر 
كمية الورق المستعملة و نوعيتها و مختلف الشروط الموضوعة لشرائها وهي غالبا مرتبطة :نفقات من حيث
  .اعة و العمال المكلفين برزم الصحف المرسلةإلى أجور العمال المكلفين بآالت الطب  ةبالسوق،باإلضاف

                                                 
  1                                                                                                      10- 09،ص ص 2004- 2003في اقتصادیات وسائل االتصال،جامعة الجزائر،بلقاسم أحسن جاب اهللا،مطبوعة -
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تختلف تكاليف اإلنتاج من دولة إلى أخرى، حسب القدرة اإلنتاجية في المطابع،وهي مرتبطة بعوامل متعلقة -
القوة النسبية للنقابات من حيث دورها في تخفيض األعباء والتكاليف، وحجم الصحيفة : هي األخرى ب

  .مبيعات اكبر،ثم عدد الطبعات في اليومووزنها االجتماعي لتحقق حجم 
فتزيد النفقات بزيادة عدد الصحافيين أو بتغيرهم، و كلما زادت :كما يدخل في هذه المرحلة عامل  التحرير 

  .عدد الصفحات زادت النفقات باعتبار أن المؤسسة اإلعالمية  محتاجة إلى عمال دائمين و متعاونين
  
أمرا سهال الرتباطها بعامل مدى انتشار الرقعة الجغرافية من جهة،وعدد  إن حساب تكاليف التوزيع ال يعد-

، فإن التوزيع الذي 1835النسخ المطبوعة من جهة أخرى،وبالرجوع إلى التاريخ وبالذات إلى  ما قبل سنة 
، استطاعت صحف مثل 1836نسخة يعتبر جيدا بالنسبة للصحيفة ولكن و بحلول سنة  5.000كان يضاهي 

نسخة  40.000وهي  الصحيفة الثانية التي تباع بالسنتيم،أن يصل توزيعها  إلى   The New York هيرالد 
،فقد وصل توزيع الجرائد الكبرى إلى أكثر من مليون 20أما في القرن . وهو أمر جد إيجابي في زمن قياسي

ى بعض السنتيمات ،ألنه تم ماليين، وذلك بتكلفة ال تتعد 07من توزيع تقريبا " البراندا"نسخة،ونجحت صحيفة 
كان بالساحة  1997وحسب الجمعية الدولية للصحف،ففي سنة .تعويض الفرق بزيادة في السحب و الطبع

نسخة يومية لكل عنوان ،وهو ما يمثل  71000يومية،بمعدل سحب يصل إلى  1132اإلعالمية األوروبية 
  .1مليون صحيفة تسحب يوميا 80أكثر من 

 
  متواصل منذ عدة سنوات،خاصة في أوروبا  ضتوزيع عرفت هذه اليوميات انخفاولكن على مستوى ال

 يكان الزال محتكرا ف1998والواليات المتحدة األمريكية بسبب مشاكل ارتفاع تكلفة التوزيع،الذي حتى سنة 
  .وبة من معدل بيع العدد،و بطبيعة الحال هذا يخلق أزمة للصحافة المكت%40فرنسا ونجم عنه غالء تكلفته ب

  
نستعرض في الجدول التالي تكاليف التوزيع في أوروبا،والتي تثقل كاهل الصحف وتجعلها في تراجع 

  :مستمر،لعدم قدرتها على تغطية األعباء،مما تجعلها إما تندثر أو تندمج في السالسل اإلعالمية 
  لتكاليف توزيع الصحف من متوسط السعر %النسبة  الـــبــلــد

  %19.1  ألمانيا
  %40-33.4من  فرنسا
  %23.5-20من   ايطاليا
  37%-26من  اليونان
  %45-40من   سويسرا

                                                 
1-La presse online en Europe : 
1http://www.scd.univ-tours.fr/epress/rapport_5html  
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  %33- 29من  ايرلندا
  %25-20من  اسبانيا
  %33-30من  البرتغال
  %43-16من  لكسمبورغ
  %32.5-17من  هولندا
  %21  السويد

  
  :19981الصحف في أوروبا  عيبين تكاليف توزي) 3(جدول رقم* 
  

، فإن الجريدة و باعتبارها منتوج سريع التلف، و ألنه يجب أن يحقق أكبر قدر من و كما أسلفنا الذكر
حتى تقلل نسبة المسترجعات، و تضمن الصحيفة مكانتها في السوق و ذلك بالمحافظة على  تالمبيعا

تحقيق نفس الربح والعمل على زيادته أكثر، و مواجهة المنافسة بالوصول إلى عدد كبير من نقاط البيع، 
ويتعزز هذا األمر . و االستدامة على التواجد المستمر على الساحة و السوق اإلعالمية سواء بسواء

البريد  والمواصالت،أما اليوم فتزيد وسائل االتصال هذا األمر سهولة إن :بعاملين مساعدين على ذلك هما
 .لم نقل أننا سنستغني عن الطرق التقليدية في عملية التوزيع يوما ما

  
I. 2 -4-نقص اإلشهار في الصحافة المكتوبة: 

  :كلنا نتفق على وجود  نوعين من األخبار
  )الحدث(الخبر *

 )اإلشهار(الخبر اإلعالني  * 

الناشر يبيع عدد من النسخ للقراء وهذا هو المنتج النهائي للصحيفة الموجودة في األكشاك،وفي نفس الوقت و 
  .وج الوسيط وهو عامل إنتاجيبع مساحات إشهارية للمعلنين ،و هذا هو المنت

األول جريدة للقراء و الثاني مساحة للمعلن،والطلب على المساحة : و هما في ذات الوقت منتجان مختلفان
اإلشهارية مرتبط بحجم مبيعات نسخ الجريدة، فكلما ارتفعت مبيعات الجريدة ارتفع الطلب على المساحة 

  .اإلشهارية
                                                 
1-La presse online en Europe : 
1 http://www.scd.univ-tours.fr/Epress/rapport_1html 
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دية للمستهلكين وهم من جمهور القراء تلعب هي األخرى دورا كبيرا في والمميزات االجتماعية و االقتصا-
شراء المساحة اإلشهارية،الن  عدد القراء ونوعيتهم من جهة،ومستواهم الثقافي والقدرة الشرائية من جهة 

  .أخرى من يحدد نسبة اإلقبال على الشيء المعلن عنه
تكز على التعامل مع القارئ الذي يستهلك اإلشهار،هذا فالقاعدة األساسية في ميدان الصحافة المكتوبة  تر-

  .   األخير الذي يبقى في بحث مستمر عن من يسحب أكثر من الصحف الستغاللها
طبيعة اإلشهار تجعله مرتبط بالقطاع االقتصادي،الذي يستعمله كأداة من أدوات التسويق،و ألن عوائده المالية 

  ،نظرا لما يجلبه اإلشهار للصحيفة من ةعليها من قبل السلطة السياسيكبيرة و مغرية،فيجري محاولة السيطرة 
أفضل زبون ": "رولن كيرول " مبالغ مالية تضمن بها بقاءها وقدر اإلمكان حريتها،وفي هذا الصدد يقول

  .1"للجريدة ليس القارئ فقط بل المشهر
وصا الصحافة المكتوبة وكثيرا من كما أن اإلشهار هو الممول األول في أغلبية المؤسسات اإلعالمية خص-

  .من محتوى الصحيفة لإلشهار ٪ 75البلدان يسمحون بنسبة 
 
  
وهناك  أيضا صحف كثيرة تستمد بقاءها من اإلشهار فقط،ويتعلق األمر في زمننا هذا السيما بالصحف -

ه السلطة في يدها التابعة للدولة وترتكز هذه الظاهرة خاصة في دول الجنوب،فالدولة تسعى جاهدة لتبقى هذ
لممارسة ضغطها على الصحف وفق توزيع اإلشهار على قدر والء الصحف للسلطة السياسية،وإذا ضربنا 

كعينة لدولة من دول الجنوب من جهة،وآخر دولة احتضنت القمة العالمية لمجتمع "تونس"مثاال على ذلك نأخذ 
وزيع اإلشهار الحكومي الذي تحتكر الضغط على الصحف من خالل ت،والتي تعرف 2005المعلومات سنة

توزيعه الوكالة التونسية لالتصال الخارجي،فهي عادة تمنع اإلشهار كمصدر مالي يضمن بقاء الصحيفة بإتباع 
  .أسلوب غير عادل في توزيعه

،بحيث تحصلت اإلذاعة و التلفزة على  2003ولقد تم  تقديم إحصائيات لعملية توزيع اإلشهار في تونس لسنة 
  مليون دينار،وبقية المبلغ نالت منه نصيب الصحيفتان 44من المبلغ اإلجمالي و الذي قدر ب 46%

و القليل من الصحف الخاصة،وتحصلت صحف  ة،و بعض الصحف الحزبي"و البراسالصحافة :"الحكوميتان
  .2ورة كاملةالمعارضة على الشيء القليل بحيث اقتصر األمر على األحزاب البرلمانية،أما البقية فحرمت بص

  
منذ القديم و اإلشهار يلعب الدور الريادي في استمرار الجريدة،و كلما زادت نسبته بالمقارنة مع -

المحتوى،أصبح يشكل خطرا على مصداقية الجريدة أمام تأثير سلطة اإلشهار،وفي السنوات األخيرة تعرف 
 للصحافة المكتوبة ألسباب مهمة،  أوروبا و أمريكا الشمالية خصوصا، تراجع في نسب اإلشهار المخصصة

                                                 
  1                                                                                          114یة،دیوان المطبوعات الفرنسية،باریس،صرولن آایرول،الصحافة المكتوبة و السمعية البصر-
02تقریر نقابة الصحفيين التونسيين،مرجع سابق،ص-  2  
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 :لعل أبرزها منافسة التلفزيون و اإلذاعة لها ،فيشير تقرير الجمعية الدولية للصحافة المكتوبة إلى

  
  نسبة اإلشهار في الصحف  السنة
1985  41%  
1998  37%  

    1يمثل حصة اإلشهار في الصحافة المكتوبة بأوروبا و شمال أمريكا) 4(جدول رقم 
  
  وبالرغم من ذلك يظل اإلشهار تلك الحقيقة التي تعترف بها كل الصحف و على دورها في تمويلها لكن -

  فال تكفي أبدا قدرة وحجم المبيعات السترداد تكلفة اإلنتاج . وضمان بقائها إلنجاح الدورة االقتصادية بها
ي على الجريدة باعتبارها سلطة وتحّمل األعباء الدائمة و المتغيرة، إال أن اإلشهار يشكل ضغط من نوع ثان

اقتصادية يصبح من خاللها صاحب المنتوج أو الخدمة مستثمرا،له الحق في التدخل والضغط على أصحابها، 
  . إن لم يصبح مساهما فيها أو صاحبها فيما بعد و لما ال

  
ثره ،وقد نسبا لإلشهار لتحد من أ 1969 – 1961لذالك حددت بعض الصحف في فرنسا في سنوات ما بين 

ألنه كلما زادت نسبة اإلشهار في الجريدة،زادت قوة .نجحت في جعل نسبة التحرير أكبر من نسبة اإلشهار
  .التدخل والتأثير من قبل صاحب اإلشهار لممارسة ضغطه على المضامين

                
                

  
  
  
  
  

  21969-1961يبين نسب اإلشهار مابين ) 5(جدول رقم * 

  : الـمسـاحة اإلشـهـاريـة* 
  تحجز مساحة إشهارية في جريدة معنية بأخذ مدى انتشار هذه الصحيفة و قوة اإلقبال عليها بعين االعتبار، 

يع التي تعلن عنها و يتّم في الدول المتقدمة  إنشاء مؤسسات ضخمة تقوم بمراقبة وتدقيق وتحّري أرقام التوز
  .هذه الجرائد و المجالت 

                                                 
 1 -http://www.scd.univ-tours.fr/epress/rapport_1html 
 

06،ص2004- 2003ة حول السلطة ،الصحافة و األنظمة السياسية،جامعة الجزائر،ابراهيم إبراهيمي،مطبوع 2  

  1969إلى  1961من   نسبة التحرير  نسبة اإلشهار
%4,29  %11,12  1961  
%4,40  %13,44  1962  
%4,83  %13,49  1963  
%5,90  %14,11  1964  
%6,32  %14,47  1965  
%7,78  %16,75  1966  
%8,11  %17,67 1967  
%9,54  %19,04  1969  
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و  كل حال فإن اإلشهار صاحب المساحة الكبيرة يتماشى مع صحيفة كثيرة التوزيع، التي يؤمل منها تغطية 
أوسع و أشمل من صحيفة ضيقة التوزيع،و التي يكفيها مساحة تناسب توزيعها و الفائدة من اإلعالن المنشور 

  .فيها
  :حة اإلشهارية في الصحف على الشكل التاليتباع عادة المسا 
 .بيع مساحة صفحة كاملة *

 .نصف صفحة، ربع صفحة، خمس صفحة، سدس صفحة، عشر صفحة: بيع جزء معين من الصفحة *

 ).لإلعالنات المكتوبة( بالسطر *

 .- عامود -ربالسنتيمت*

 ) .إعالن وفاة ( ، )إعالن زواج ( بالخبر و اإلعالن *

 .النية بالصورة اإلع*

وعلى كل حال لقد أثبتت الحسابات و اإلحصاءات، أن هناك عالقة مباشرة بين المردود أإلشهاري -
  1.والمساحة المحجوزة في الصحيفة، غير أنه ال توجد مساحات ثابتة تناسب اإلشهار الواحد دائما

  

I. 3 - بدايات التطور التقني لوسائل اإلعالم المكتوبة :  
I. 3-1-كتوبة وتأثير تقنية الطباعة عليها انطالق الصحافة الم:  

  ميالدي، ولعبت دورا في حياة الناس منذ بداياتها 07في العالم منذ القرن  ةظهرت الصحافة المكتوب -
وتلعب دورا في حياتنا، وهي أقدم وسيلة وأطولها عمرا،عاصرت جميع مراحل حياة اإلنسان منذ بداياته هو 

أدوارا كثيرة، تنوعت فيها األدوار حسب كل حقبة زمنية وخصائصها، اآلخر،وشاركت في بناء حياته ولعبت 
كما أن دخول التقنية إلى عالمها، جعلها تتطور وتتنوع و تزيد من قّوتها وسرعة انتشارها،فاعتمادها على 

  :التقنية المتطورة زاد و يزيد من حجم تأثيرها حين أعطى دفعة و سحرا خاص لمضمونها
 طرح نفسه هل التطور التقني سيزيد من حرية الصحافة المكتوبة أم يحّد منها ؟  إال أن السؤال الذي ي

  
تقنية الطباعة مند لحظة دخولها عالم الصحافة ،و تحسن وسائل النقل :إن اجتماع العوامل التالية  -

حقة والمواصالت عبر التحسن المتواصل لشبكة الطرقات والسكك الحديدية برا،والتطور الجوي في مرحلة ال
قد لعب  دورا فعاال في دفع حركية الصحافة و انتشارها ،وهناك من المختصين  2وتطور الخدمة البريدية 

من يضيف ويثني على دور وكاالت األنباء  من خالل مساهمتها في جلب المعلومة و إرسالها إلى المؤسسات 
النتقال من مقره إلى أماكن الصحفية باعتبار أنها مصدر معلومات موثوق يسهل على الصحفي عملية ا

                                                 
         1 

العالقات العامة اإلعالن الحدیث        :موسوعة عالم التجارة و إدارة األعمال-  
EDITO.CREPS,PROFESSIONAL BUSINESS ,P156 

  1 
2 -Philippe, Breton, Serge Proulx,L’ explosion de la communication ,Editions CASBAH,Alger,2000,p67. 
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األحداث ،ألنه قد يمنعه عنها العائد المالي أو ضعف اإلمكانيات المادية عموما أو حتى العراقيل اإلدارية في 
الحصول على التأشيرة،أو مشاكل بيروقراطية مهما كان نوعها و التي من شأنها أن تفقد الخبر إما بريقه أو 

ى أساس مبني على قواعد  تنافسية بين مختلف المؤسسات اإلعالمية ووسط أهميته وسط الساحة اإلعالمية عل
  .جمهور القراء

قد شكلت هي األخرى سببا جوهريا  في 1كما أن لعامل  انتشار القراءة وانتشار األفكار نحو التعبير الحّر
 عوامل جميعها قويها ومن هذا المنطلق  يجب التأكيد في كل مرة على أن اتحاد ال. تطّوير الّصحافة المكتوبة

وضعيفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كان من شأنه التأثير على عالم الصحافة ،هذا األخير الذي استفاد 
كأكبر قطاع من التقنية في جميع مراحل تطورها، لذلك تعتبر التقنية من أهم عوامل تطور الصحافة المكتوبة 

  .و الفني للصحافة المكتوبة يلتطور التقنبدء بالطباعة ألنها تمثل األرضية الحقيقية ل
  

I. 3-2-إسهامات الطباعة في تطوير الّصحافة المكتوبة:  
لقد كان للطباعة في معناها التقني دورا فعاال في دفع حركة تطّور الّصحافة المكتوبة، بل وشكّلت االنطالقة -

  : بالطباعة على النحو التالي الحقيقية لثورة اإلعالم في البداية، وانعكس ارتباط الّصحافة المكتوبة
هو ذاك التزاوج الذي ولد تواجد دائم ومستمر للصحيفة وسط جمهورها من القراء،بصورة عددية أكبر 

  .،ونوعية أحسن ،وجهد تم تفاديه ،وزمن مختصر
تطور بمعنى سهلت المطبعة العملية الفنية إلعداد جريدة في شكلها البدائي المنتشر آنذاك و الذي يعتبر أكثر 

من المنسوخة باليد، بحيث أصبحت اآللة الوسيط بين الفكر النابع من المرسل في ذاك الوقت و المستقبل من 
  . القراء على قلتهم إال أنهم كانوا يشكلون فئة مستهلكة لمضمون واحد

ديد في نقل لقد ساهم هذا التالحم بين تقنية المطبعة و الصحافة المكتوبة في تفعيل دور الّصحافة  كأسلوب ج
الخبر الذي بات يشكل مع مرور الزمن شيئا مالزما للفرد في كل وقت وأكسبه عادات ألفها تتعلق بضرورة 

اقتناء الجريدة و جعلها من المنتجات االستهالكية اليومية في حياته،ولم يعد هذا الفرد يستغني عن تصفح 
ا اعتبر هذا التالحم نقله نوعية قي مسيرة جريدته التي أصبحت المصدر الرئيسي و األساسي لألخبار ،كم

االتصال البشري، باعتبارها قناة جديدة تنقل المعلومة من المرسل إلى المستقبل في شكل العملية االتصالية 
  .البسيطة عن طريق وسيط

قبل  فبعدما كانت الّصحيفة من الناحية الشكلية. تحقق هذا التواجد بزيادة عدد النسخ بسبب زيادة عدد السحب
، مجرد صفحات أو أوراق متطايرة منسوخة باليد، محدودة العدد، مقتصرة بين  1454اختراع الطباعة سنة 

  أيادي صفوة المجتمع من الملك وحاشيته، وكانت تحمل بعض األخبار التجارية وقليال من األخبار السياسية،
                                                 

                                                                                                           27،،ص2003محمد لعقاب،مجتمع اإلعالم و المعلومات،ماهيته وخصائصه،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،-

                  1  
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لذالك كان الكتشاف .1لميالديا 15في أواسط القرن   GETENBERGاخترعت الطباعة على يد األلماني 
المطبعة دور كبير في تطوير اإلعالم في أوربا الغربية و معه تضاعفت مؤسسات الطباعة، لكن و نظرا الن 

كما هو الشأن مع كل آلة أو وسيلة جديدة تظهر حديثا،فدائما تكون خاضعة  2مرتفعة جدا  كلفتها كانت 
  .ها في المجتمع من حيث االنتشار والتأثير لتسعيرة مرتفعة ، لذالك لم تأخذ الصحف نصيب

كان اعتماد الصحافة الفنية على إمكانيات متواضعة من حيث األجهزة واآلالت في بدايات ظهورها جعلها 
تفتح المجال أمام الكثيرين، لمن يملكون الحماس ألن يمتلكوا صحيفة فيتولون تحريرها بأنفسهم أو بمعاونة 

كيز على هكذا نوع من الصحافة نظرا لسهولة مضمونها ،وسهولة مصدر ،ووقع التر3نفر قليل معهم
والريادية في  ةالبتعادها عن األدوار التوجيهي ةمعلوماتها وسرعة استهالكها ،وهروبها من الرقابة السياسي

قيادة وحشد الرأي العام مهما بلغت درجة إدراكه ووعيه بمختلف القضايا، وشكلت وتشكل متنفس للقارئ 
  .العموم حين تلبي لديه نسبة معينة من الفضولعلى 

إال أن الصحافة لم تكن تملك تلك اإلمكانيات التي تتخطى من خاللها الرقع الجغرافية ،بسبب المعوقات المادية 
و اإلدارية ،و حتى االهتمام المشترك بالقضايا لم يكن كما هو عليه اليوم و هي في األصل لم  تحمل الصبغة 

  .ب هذا المجتمع عن فكر األفرادالدولية لغيا
لقد سمحت الطباعة في مختلف مراحل تطورها من تنمية دور الصحيفة في المجتمع وزادت من عددها  -

مما جعلها تسحب أكثر فأكثر،وكان ارتفاع عدد النسخ هو المؤشر على ذلك ،فتقلص نتيجة لهذا الكثير من 
  .يهاالجهد والوقت وزاد انتشار الصحف وكثر الطلب عل

لقد انتقلت الصحيفة في شكلها  من  الصحيفة  ذات الورقة الواحدة والمطبوعة لمرة واحدة كذلك على يد  
صاحب المطبعة والتي كانت تعتمد في عملها على الطاقة،فعملية الطباعة نفسها عرفت الكثير من 

كان  الطابع يستطيع   التعديالت،حيث مرت في خضم هذا التطور على األجهزة الدورانية بضغط يدوي ،و
ساعات،انعكس بصورة حسنة على أداء الصحيفة ووصولها  10صفحة في يوم مقداره  2.000أن يستخرج 

من بيع أعدادها  " The new York Sun" للمقتنين لها بثمن معقول،وأحسن مثال على ذلك تمكن  صحيفة 
  4.ة في الساعةصحيف 10.000بسنتي  واحد وهي في المقابل كانت تستطيع استخراج 

  لقد القت المطبعة فور ظهورها ترحيبا واسعا من قبل السلطات الحاكمة ، وراحت تشجعها لتنمو أكثر
  لنقل إعالناتها و تمرير أفكارها و تجنيدها لخدمة سياستها، اوتنتشر أكثر فأكثر لخدمة أهدافها،باستعمالها منبر

سريعة من ناحية العمل و الرواج فهي تسهل عملية ألنها باتت : و لكن قيل  أن المطبعة سيف ذو حدين 
انتشار المطبوعة مهما كانت مضامينها و مهما كانت نوعية أسلوبها،وأصبح كل الخوف أن تحمل هذه 

الصحف أسلوبا عدائيا تحريضيا ضد السلطة السياسية نتيجة للظروف المعيشية ،وبالتالي فإن المطبوعات 
                                                 

    1                                                                                                                       53محمد عبد اهللا الخرعان،مرجع سابق،ص- 
  2                                                                                                         13ص"بلد النشر وسنة النشر غير موجودة"محمود الغندور،المنشورات العربية،:ماذا اعرف،تر:فرنان ترو،اإلعالم 

  3                                                                                                                   133،،ص1،ط1980اجالل خليفة،الوسائل الصحفية و المجتمع اإلسالمي المعاصر،مكتبة االنجلو المصریة،القاهرة،
  4                                                                                                                                                                   13فرنان ترو،مرجع سابق،ص  - 
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انت تشكل خطرا على السلطة و رجال الدين معا ، لذالك و قع تحالف بين التي تحمل الرأي والرأي األخر ك
  .المعارضة المتمثلة في السلطتين المدنية و الدينية للحد من دورها  و تكريسها لفائدة الكنيسة و السلطة معا 

  
اريخ و إذا تحدثنا عن بلد أوروبي قريب من العالم العربي ، فهو بلد متوسطي و لهو جذور تضرب في ت-

  سنة نجم عنه أثر  30حدث احتكاك بيننا طيلة قرن و  نالصحافة، و له انعكاسات علينا كعرب و كجزائريي
فإننا سنجد أنها من الناحية التاريخية عرفت انتعاشا في عدد سحب "فرنسا"وتأثير في ثقافة كلينا،أال وهي

نسخة،وذالك في 100.000إلى  36.000الصحف خصوصا اليومية منها، فلقد بلغ  في باريس وحدها  من 
  1870.1 – 1803السنوات مابين 

  جريدة في باريس العاصمة  80بعدد  1914و عرفت الصحافة الفرنسية اليومية ازدهار ال مثيل له سنة 
ماليين و نصف نسخة،هذا االرتفاع له ما يبرره بحيث  9في باقي المقاطعات بقدرة سحب تصل إلى  242و

  .حرب ومحتاجة لحشد الحشود ،و تسبب هذا في ارتفاع الصحف الجهوية خصوصا كانت باريس في مرحلة
في  65جريدة فقط ،منها 11، رغم أن عدد الجرائد في باريس وصل إلى  1988و نالحظ إنه في سنة 

 10ماليين ووصل السحب الكلي  إلى  7و  3المقاطعات، إال أن عدد السحب بها وحدها  كان يتراوح مابين 
  .2سخة في فرنسا ككل ماليين ن

معها من اآللة  اإن المطبعة كآلة أو أداة إنتاجية، قد مرت بعدة تطورات أدخلت عليها في كل مرة فانتقلن-
حرف في الساعة،ثم تطورت إلى أن  ووصلت    1500إلى  1200اليدوية إلى اآللة الميكانيكية التي تنتج من 

    3.ة بعد منتصف الخمسيناتفي الساع Caractèresألف حرف    50إلى حوالي 
والتأثير  رومما سبق نستنتج أن التقنية لها دور هائل في دفع الصحافة المكتوية لتحقيق هكذا قدر من االنتشا-

  حقيقة أن هناك عوامل كثيرة تساهم و ساهمت في تطوير الصحيفة إال أنها.و لمس كل فئات المجتمع 
. ل في تحديثها،أما المضمون فهي من صنع أفكار و أقالم أصحابهاشكال لعبت التقنية الدور األو) الصحيفة( 

و يتأثر المضمون بجودة ونوعية اإلخراج و سرعة تناول الموضوع، إذا  فالتقنية كان و لها أثر في جعل 
الصحافة تتنوع و تتعدد، فكما كانت مجرد وريقات منسوخة، أصبحت في مرحلة ثانية مطبوعة،لتتحقق لدينا 

كلما تطورت المطبعة كلما زاد السحب ،وكلما زاد السحب كلما تحقق انتشار أكبر للصحيفة  : اآلتيةالمعادلة 
  .     و بتالي تأثير أسرع 

في آالت النسخ،وألنه )  ةالنسخة البالستيكي( تقوم المطبعة باستنساخ النموذج األصلي :من الناحية التقنية 
اآلالت، لدلك فهي عملية صناعية بدرجة أولى و يتوقف عليها يطغى على عمل المطبعة العمل التقني و عمل 

  ....) .نوعية الورق، األلوان( المستوى الفني في إعداد  صحيفة 
                                                 
-1 Philippe, Breton, Op. .CIT .p 43 
2 -Pierre, Albert, La presse française, La documentation française, Paris, 1990,p33 
3 -Philippe, Breton,OP.CIT.P66 
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أصبح واضحا جدا أن القدرة اإلنتاجية في هده المرحلة تتوالها قدرة المطبعة نفسها و المستوى المتقدم الذي -
تاجية ضخمة جدا ، تسمح بتخفيض التكلفة المتوسطة بالرغم من وصلت إليه ،فالمطابع الحديثة لها طاقات إن

اآلخر في التكلفة،ووارد جدا أن تؤدي أزمة سوق الورق إلى أزمة في الصحافة كما  وأن الورق  يؤثر ه
  .حدث في منتصف التسعينات من القرن العشرين إثر موجة ارتفاع أسعار الورق في العالم 

 ورا فعاال في تسهيل عملية الطباعة حيث تستخدم في قطاع االتصاالتو لعبت التكنولوجية الحديثة د

واإلعالم،كما أنها توفر فوائد عديدة تتمثل في نوعية أفضل في اإلنتاج و يكفي لذالك أن نضرب مثال على 
ذلك بين صحيفة في دولة نامية و صحيفة في دولة متقدمة من حيث حجم المادة المطبوعة،وموضوعاتها 

أالف سطر من  3سرعة طباعتها مع تطبيقات الكمبيوتر،والتركيبات الضوئية القادرة على إخراج المحررة،و
إحصائيات   دوفي هذا العدد، قدمت لجنة االتصاالت الدولية بقيادة ما كبرا ي.أسطر الجرائد في الدقيقة الواحدة

  حول عدد النسخ للصحف اليومية و استهالك الورق
  استهالك الورق بالكلغ  يومية لكل ألف شخصعدد نسخ الصحف ال  المنطقة
  23.2  24.3  أوربا

  22.9  70.0  أمريكا الشمالية
  04.9  39.6  اتحاد السوفيتي
  04.3  07.0  أمريكا الالتينية

  02.6  6.5  آسيا
  1.5  2.00  العالم العربي
  0.9  1.3  إفريقيا

  1.حول عدد نسخ للصحف اليومية و استهالك الورق) 6(جدول رقم *
     

I. 3-3-الصعوبات التي تعاني منها المواد المكتوبة:  
   :أن أوضح تقرير لجنة ماكبرايد 
في الدول %1,8في الدول الصناعية و%20.4شخص يصل إلى  1000إنتاج ورق الصحف لكل -

  .2النامية والفرق كبير، وأرجع إلى حقيقة التمايز الموجودة بين أقلية غنية تملك و كثيرة فقيرة ال تملك 
تحدثنا عن وضع الطباعة في العالم الثالث عموما والعالم العربي خصوصا فالوضع ال يختلف وإذا 

كثيرا وباتت األوضاع تتشابه من بلد عربي إلى آخر، ولكن وباعتبار الجزائر بلد عربي، يشترك مع 
العربية  الدول العربية في تأثيرات النظام السياسي مهما اختلفت طبيعته، باإلضافة إلى مقومات األمة

                                                 
-   1                                128،ص38،عدد1984ة الدول العربية،تونس،یونيومحمد مصالحة،تنمية اإلعالم آشرط للتنمية العربية الشاملة،مجلة شؤون عربية،جامع

  2                                                        36-35،ص ص1971إبراهيم نافع،دار المعارف،القاهرة،:ليستر بيرسون،ماذا یجري في العالم الغني و العالم الفقير؟،تر
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من حيث اللغة، الّدين، التاريخ المشترك، االمتداد الجغرافي، العادات والتقاليد خصوصا والمصير 
  : هي) صحافة،كتاب ( المشترك فإن المشاكل الفنية التي تعاني منها المواد المكتوبة عموما 

  
حدها تقدر األمية بسبعة تعرف المنطقة العربية نسبة أمية مرتفعة جدا ،ففي الجزائر و: انتشار األمية 

ماليين أمي ،ولنا أن نتصور كيف يمكن أن يؤثر هذا على مقروئية الصحافة المكتوبة،وانقياد أفراد 
المجتمع إلى الوسائل األخرى كالتلفزيون و اإلذاعة والتي ال تتطلب أدنى مستوى علمي معين،تكفيها 

 تبلغ نسبة اإلقبال على شاشة التلفزيون المؤثرات الصوتية ولغة الصور المتحركة،ففي الجزائر مثال
،بينما أقدم وأكبر جريدة وطنية من 1%78.3،ويحتل الراديو المرتبة الثانية بنسبة %80.2األرضية بـ

موزعة مابين %38.6،وال تشكل نسبة شعبيتها سوى2نسخة يومية434.300بـ" الخبر"حيث حجم السحب
 .للنساء%30.6مقابل  للرجال 46.6%

 
في بعض األقطار العربية قياسا بمعدالت الدخول الفردية،تعرف الصحف ارتفاعا ر الصحيفة ارتفاع سع 

في أسعارها،ونحن نعي حجم المشاكل االقتصادية و االجتماعية بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى الفرد 
تلبية رغبة  العربي عموما ومن الصعب جدا تحقيق توازن بين المتطلبات الحياتية اليومية األساسية و بين

 .فكرية

  
 3في المائة، 3المستورد ألغراض الطباعة الصحافية و التي ارتفعت نسبتها إلى ارتفاع أسعار الورق 

في بعض السنوات،فطن الورق الذي بلغ %40وتصل معدالت الزيادة في أسعار الطن من الورق إلى حد 
نيويورك "،وجريدة مثال مثل 1994دوالر عام  552دوالر ارتفع إلى  469ما يقدر ب 1990سعره عام 

 .ألف طن متري من الورق في العام 300تستخدم " تيمز

مليون دوالر عام  202مليون دوالر،و توقع لها أن تصل إلى  141حوالي  1994وبلغت تكلفتها عام  
1995. 

الالزمة ضف إلى ذلك،تختلف الوسائل الطباعية في العديد من الدول العربية واإلطارات البشرية الفنية 
  .لتشغيل وصيانة التجهيزات المطبعية في حالة اقتنائها

 
مليون في  127مليون نسخة مقابل  5و ألن اإلحصائيات تشير إلى أن توزيع الصحافة العربية اليومية يبلغ -

،فاألمر يعتبر جد ضعيف حين يقل عدد النسخ في دول 4مليون نسخة في العالم443أوربا الغربية من مجموع 
  .كثر من ناحية العدد وتزيد نسبة السحب في دول هي األضعف من الناحية النمو الديموغرافيهي األ

                                                 
1 - Reasearch and consultancy « Immar »,paysage médiatique algérien,presse algérienne,2005,p-p6-15 
2 -Ministère de la communication,publié par « Revue de presse »,mai-juin2006,p3,N499 

  3                                                                                              22جمال علي الحاج احمد،نفس المرجع،ص
 4                                                                                                                                              129،138محمد مصالحة،مرجع سابق،ص ص -
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وحتى نتجنب مشاكل التعريفات المتعلقة بأسعار الصحف، و أسعار توزيعها فلقد تّم المصادقة على اتفاقية 
اعتبار أن جميع الدول البريد العالمية من طرف عدد من البلدان للتحكم في تعريفات وأسعار توزيع الصحف،ب

  .األعضاء في إتحاد البريد العالمي ملتزمة باحترامها
و فيما يتعلق بالصحف ودون أن يغيب عن الذاكرة دورها كوسيلة لإلعالم و الثقافة والتعليم ، تسمح اتفاقية -

ى المواد على التعريفات المطبقة عل ٪ 50البريد العالمية للدول األعضاء بمنح تخفيض يصل  أقصاه إلى 
  1.المطبوعة لكل من الصحف والدوريات والكتب والكتيبات 

كانت هذه نظرة ممهدة للتحوالت التي شهدها اإلعالم،مركزين على الصحافة المكتوبة من أجل الحفاظ على 
  .صيرورة متكاملة،تقودنا إلى الواقع الذي فجر أزمة في الصحافة المكتوبة

  

II.  واإلعالمالتطور التكنولوجي لعالم االتصال 
 

III. 1 -الغزو التكنولوجي على الصحافة المكتوبة من خالل االنترنيت:  
لقد سمح التطور التكنولوجي الهائل لوسائل اإلعالم واالتصال من كسر كل الحواجز والحدود،وفتح معه  

معايير التطور والتخلف وغّير من فكرة الصراع العسكري إلى فكرة  بمصراعيه وقلالمجال اإلعالمي على 
كبر مثال على ذلك الحرب أو،لصراع اإلعالمي،داخل حلبة قوامها قوة التحكم في وسائل اإلعالم واالتصالا

على العراق مؤخرا أين تم االعتماد الكلي على الحرب اإلعالمية بين القنوات التلفزيونية خصوصا الفضائية 
  . CNNكبر قناة الجزيرة واألمريكية أوبصورة 

اهدة على حد سواء الفقيرة مثل الغنية على كسب هذه القدرات التكنولوجية واقتنائها وتعمل حاليا كل الدول ج
بأسعار مرتفعة،بل وأصبحت توضع ضمن أهم االستراتيجيات االقتصادية،فانتشر الكمبيوتر في كل دول 

  .        دين في كل الميا مراألقمار الصناعية تشكل جواز سفر ي وباتتالعالم،واقتحمت االنترنيت كل المؤسسات 
عد معه نواكب كل التطورات في ميدان نبذلك معدل تغير المعلومة في تصاعد مستمر إلى درجة لم  وأصبح 

  .االتصاالت الذي خلق بدوره إشكالية الفجوة اإلعالمية بين دول الشمال و الجنوب
  ،لوسائل اإلعالم  المختلفة تكنولوجيا االتصال و المعلومات تؤثر اليوم على األداء الصحفي و اإلعالمي إن- 

  .2ذاك التطور الفني و المهني الذي يشهده عالم الصحافة كيف ال و نحن نالحظ اليوم
لقد أثرت التكنولوجيا الحديثة لوسائل االتصال على عالم اإلعالم بصورة كبيرة يمكن أن نلخصها في ذاك    

اقتحمت  على العمل اإلعالمي حينالتكنولوجيا  كثيرا أثرتحقيقة ،فالتزاوج الحاصل بين المعلومة و األداة
وجسدت أفكارا ،من عمل و أداء الصحفي و جعلته مرسل و مستقبل في ذات الوقتوغيرت عالم الصحافة 

                                                 
1 51،ص1983حسين عویدات،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،إدارة اإلعالم،:تمع،تربال،وسائل اإلعالم و المج سفرانسي-1  

                                                                                        
 2                                                                                                                              01،ص2005الم،مقاربة أولية،جامعة بغداد،آلية اإلع...عبد األمير الفيصل،دراسة حول  الصحافة اإللكترونية



 65

المرسل و المستقبل في العملية االتصالية يتبادالن  أصبحكانت في نهايات األربعينات مجرد افتراضات ،حين 
  .المواقع و اإلشارات

لتقنية في كل هذا تحسينات و تعديالت قد تكون بسيطة كإحداث الجودة ودخول تقنيات حديثة عليها وتعرف ا
ت خصائصها قة جديدة،حتى و إن استلسيو اختراعهي األخرى و بين تغيرات جذرية في عالمها تسهم في 

وما )الحاسب اآللي(وتر شهد ميالد الكمبين،لالمكتوبة كاإلذاعة، التلفزيون والصحافةزمنيا ها تمن أخرى تجاوز
عليه في كل العمليات البسيطة  دأحدثه من تغيرات عميقة في الميدان اإلعالمي الذي أصبح يعتم

  .دةين جمع خصائص وسائل اإلعالم المنتشرة آنذاك في وسيلة واحوالمركبة،ح
لعب الكمبيوتر دورا ال يعالم و تاريخ الصحافة المكتوبة ال فبعدما أحدثته الطباعة من خالل الدور الهائل في  

ظهر الكمبيوتر فأول ما ،اإلنتاجية اإلعالمية نشاطاتاليقل أهمية أبدا عن األولى في تسهيل مختلف 
في مختلف تحول فيما بعد إلى أداة تسيير ولفائدة الجيش األمريكي،تستعمل آلة حسابية مجرد كان 1945سنة

في عمليات إنتاج المصانع ،ثم استخدم لمخازن الصناعيةباومؤسسات الدولة ،المؤسسات البنكية ،: المؤسسات 
ظهر الكمبيوتر كما نعرفه اآلن في الهيكل ألنه لم ي يصادف نهاية الستينات كان هذاو،وعمليات أخرى مشابهة

 لتطورمع ا المتزامنة ية فنالتطورات التقنية و ال ،فبعدما شهد هذهسنوات الثمانينات حتىو العمليات األساسية 
 ااول أما حاليوترتيبها،وإعداد الجد معالجة النصوص  وتسيير الملفاتأصبح يستخدم في ،الهائلولوجي التكن
  .تسييرها عمليةسهل يساهم كثيرا في تنظيم العمل داخل المكاتب و فهو ي
أصبح هذا الجهاز يشغل وظيفة أخرى أضيفت له وهي أنه ،التسعينات تد منذ مطلعمرحلة أخيرة و التي تموك

أداة إعالم واتصال في ذات الوقت ، باعتبار أنه لم يعد فقط يعالج النصوص ، بل و من خالل الوسائط  أصبح
يتعامل بكل سهولة مع النصوص كما في السابق باإلضافة إلى الصور و ينقل  أصبحالمتعددة التي أدمجت فيه 

  .1ك المعلومات يرتبط كذلك ببنوويتصل بأجهزة مماثلة له لتسهيل العمل الجماعي والصوت ،
و عن طريق ما يعرف بالنشر المدعم  أصبحيدخل ضمن عملية صناعة الصحف ،بحيث  كذلكاليوم وهو   

  .2شكل بذلك مرحلة جديدة ثانية في تاريخ الصحافة به،وي تتم عمليات النشر  بالكمبيوتر
  
بدء من إعداد  ياتهادخلت صناعة الصحافة مرحلة جديدة يتحكم الحاسب اآللي في جميع أطرافها وعمل -

  م الطباعة ثالمادة التحريرية و صفها،ومرورا بتصميم الصفحات و تنفيذها آليا و تجهيز األلواح الطباعية 
الصوت و التي تعمل معا ووالرسم  ة لهذا النظام تتالشى الحدود بين الكلمة و الصور اووفق .والتوزيع

دات و وثائق ذات جودة فائقة و دقة ممتازة و بتكلفة مستن إلنتاج،وبشكل تفاعلي مندمجة مع بعضها البعض
  .3مع مرور الزمن صفي التناق ةآخذ
  من نصوص الصفحاتلقد سهل الكمبيوتر بذلك عملية إنتاج صحيفة من خالل التجمع الكامل لعناصر   

                                                 
1-Frédéric,Vasseur,Les  Médias Du Futur :que sais-je,Editions Dahlab ;1Ed,1992.p63  

¨   2                                       10،ص 2005واقع و آفاق ،جامعة الجزائر،آلية العلوم السياسية واإلعالم، :ة حول الصحافة االلكترونية في الجزائرجمال بوعجيمي،بلقاسم بروان، دراس
  3                                                                                                                                                          36ص  1997، 1سمير محمود،الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحف،دار الفجر للنشر والتوزیع،ط-
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وغرافية معا على شاشة حاسب آلي واحد يضم لوصور ورسوم و إعالنات ،وغيرها من العناصر البي 
لمراحل اإلنتاجية كلها أو على مجموعة حاسبات صغيرة مرتبطة معا ، من خالل شبكة إنتاجية واحدة خاصة ا
  .اليومية غالبا لصحف اب
لقد ساعد الحاسب اآللي الصحيفة على مواجهة مختلف المشاكل و الضغوطات التي تتعرض لها في مراحل و

، لذلك سارعت كل الدول المتقدمة ) التسيير و التوزيع  أجور،ارتفاع التكلفة ، غالء الورق ، سوء( إنجازها 
و إقحامه في صناعة الصحافة منذ القرن  بالحاسوفي استخدام  مريكيةاأل ةاليات المتحدو على رأسها الو

ترجم ذلك في حرصها على استخدامه في عمليات ولقد الماضي ، وكان األمر نفسه لدى الدول األوروبية 
  .فة و توزيعها إنتاج و إعداد الصحي

كما أن الحاسب اآللي أتاح عملية التخطيط و اتخاذ القرار ،و التحكم األفضل بالمصادر و التنفيذ األكثر  
  .1كفاءة لشتى أنواع العمليات الخدماتية واإلنتاجية

  هو جهاز إلكتروني مع البيانات بشكل صريح دقيق و آلي  فيعالجها و يخزنهاويتعامل الحاسب اآللي و
  :رج النتائج من خالل برامج تطبيقية خاصة،ويتمكن من أداء ذلك من خالل وحداته المتكاملة و هي ويخ

  :اهوحدة المعالجة المركزية و ب/ 3وحدات لإلخراج/ 2وحدات لإلدخال/  1
  .حكموحدة ت - وحدة حساب و منطق ج -ب يةذاكرة أساس-أ

  عن إنجاز مهامه مسؤولة خاصة بهببرامج  مجهزله،وهو باإلضافة إلى هذا  الماديةهذه هي المكونات 
  .و أدواره بدقة و سرعة و كفاءة  

مهمة  ىو في عالم الصحافة المكتوبة ، يقوم هذا الجهاز بصف األحرف و مراجعتها و طباعتها ،ويتول-   
حفظ المعلومات و تخزينها،ثم إرسال صفحات الصحف من مقر الصحيفة إلى أماكن أخرى مهما بعدت 

باعتماد الصحيفة في عملية ،ووفي نفس الوقت و بتكاليف اقتصادية أقل ت لتطبع بنفس الصورةالمسافا
تضمن  ،فهي بذلكيعتبر دعامة للصحيفة أصبحإعدادها و إخراجها و توزيعها على الحاسب اآللي الذي 

  وغرافيةإحضار الكتابات والصور الفوت ،نظر ألن عمليةم مواعيد نشرها و وصولها أليادي القراءاحترا
  .تتم بصورة سهلةواإلعالنات كلها معا على شاشة الكمبيوتر إلخراج صفحات كاملة 

جزء      و نظرا ألهميته الكبيرة،تعرف معظم الدول في العالم المتقدم و النامي و العالم العربي الذي يشكل  -   
متكاملة من المطبوعات  دمجه لتقديم صفحات يتم وله في عالم الصحيفة استخدامات واسعة  منه مهما 
  فترة التوظيف الشبه كلي لهذا الجهاز في الصحف العربية و الغربية  1995 - 1985شكلت فترة و.ةالمختلف

، على حد سواء مع مراعاة لبعض التطورات في عالم التقنية و الجودة ، هذا ) األوروبية واألمريكية ( 
 التحكم في ،وو تصحيح الصفحات ، ضبط األلوان التوظيف الذي من شانه تحسين شكل الجريدة و توجيه

                                                 
    1                                                                                                                        2003 رآتوبأ20-18یونس عرب،متطلبات ومخاطر االنفتاح االلكتروني من النواحي الفنية والتشریعية،الملتقى السابع لمجتمع األعمال العرب،البحرین 

 http.www.arablaw.org      
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في الحاسب الصحيفة في حل مشاكلها من خالل التحكم  جح وبذلك تن،1ةطول اللفوالسرعة والورق والحبر 
قلل يومن جهة عدد العاملين في هذا النشاط من قلل يتحسين العالقة مع المشتركين و اآللي الذي يعمل على 

  .األرباح في زيادة  كنتيجة لذلك تشهد الصحيفةوفي المطبوعة بسهولة تامة، التي يمكن أن ترداألخطاء 
في عمليات التوزيع ،التي من شانها تخفيض تكلفة التوزيع و الوصول لمختلف نقاط  استخدامهباإلضافة إلى  

 .  الصحفأعداد سهولة تداول  منهالبيع و 

                                                                          
لكن الرهان  الذي  يطرح على صعيد ثاني ،وهو من يملك الحاسبات اآللية من الناحية الشرائية؟فالواليات 

من  %65من سوق البرمجيات،و %35من السوق العالمية،و%36المتحدة األمريكية على تستحوذ على 
بليون دوالر على البحث العلمي،في حين أن دولة 179مستخدمي االنترنيت في العالم ،كما أنها تنفق ما قيمته 

  .2مليون دوالر780جهاز،والدول العربية مجتمعة ال تنفق سوى 700000مثل مصر ال يتجاوز بها 
إننا نتساءل حقيقة إذا كانت هذه هي الحال في بعض الدول العربية فكيف اكب العصر و حضارة المعلومات 

  أراد أن يواكب الحضارة العلمية المبنية على مقومات تكنولوجية؟و هي لغة اليوم و سمة التطور لمن 
لقد جاء في التقرير األوروبي حول الصحافة االلكترونية في أوروبا أن عدد الحواسيب االلكترونية في 

  1998في سنة  يمليون جهاز عائل 40،قد قدرت  بـةدول اعتبرت األكثر ديناميكي 09تسع
  

بريطانيا  فرنسا ايطاليا هولندا نماركالد فنلندا السويد النرويج  البلد ألمانيا

عدد  14.8 8.3 5.3 3.5 3.2 0.9 0.7 1.6 0.7
الحواسيب 
 بالمليون

  3يبين عدد الحواسيب اآللية في تسع دول أوروبية) 7(جدول رقم 
  
ضع العربي من مليون،و لنا أن نتصور الو 39.1من هنا نجد أن نسبة استعمال الحواسيب اآللية عائليا تبلغ -

ناحية امتالك الجهاز و استعماله،حيث يضل بعيد عن تناولنا اليومي بسبب الظروف االقتصادية من جهة 
فثمنه يفوق القدرة الشرائية للفرد البسيط،كما أننا الزلنا بعيدين عن جعله ضمن االحتياج اليومي لقضاء 

  .هم من يملكون بطاقات االئتمان و الدفع عن بعد بعيدة،و من تحوائجنا،فال زالت ثقافة الشراء عبر اإلنترني
                                                 

  1                                                                                                                                                                 23- 22،سمير محمود،مرجع سابق،ص،ص
  2                                                                                     102،ص2001، 1الرهانات و التحدیات،مكتبة الفالح للنشر و التوزیع،ط:محمد قيراط،اإلعالم و المجتمع

3 http://www.scd.univ-tours.fr/epress/rapport_1html 
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وفيما يلي نستعرض الرسم البياني لمدى ارتفاع عدد اقتناء الحواسب اآللية الشخصية ،من طرف األشخاص  -
  .كأفراد وموظفين في العمل

  
  11996-991يبين عدد الحواسيب الشخصية المنزلية والمهنية المستعملة مابين سنوات) 1(رسم بياني رقم *

 1996- 1991إننا نالحظ من خالل هذا الرسم البياني تلك الزيادة التي ترتفع باستمرارفي الفترة الممتدة من 
و التي وصلت إلى حد الضعف والتي تعبر عن زيادة االهتمام بهذا الجهاز بسبب زيادة استعماله في جميع 

قل،فالواليات المتحدة االمريكية وحدها تفوق لكن،مع التحفظ حول أين تزيد هذه النسب وأين ت.مجاالت الحياة
مليون جهاز 50بها نسبة امتالك أجهزة الحواسيب،وتتفوق بذلك على مجمل قارات العالم مجتمعة بما يقارب 

  .مليون20مليون ألوروبا،وباقي دول العالم بما يزيد بقليل عن30،وأقل من1996سنة
جد سريعة بالواليات المتحدة االمريكية بشكل سريع  وهناك فارق أيضا من حيث زيادة النمو التي تعتبر

  .بالمقارنة مع الدول األخرى
II. 1-1-في العالم تظهور االنترني:  

هذا المجتمع اإلعالمي الذي ولدته الوسائل التكنولوجية  ةيتفق الجميع على أن االنترنيت لغة العصر،وسم -  
  المعلومة، نحو آفاق حركية المجتمع،وتفاعله،و تدفعهالحديثة،وأصبحت هذه الوسيلة األداة الفعالة في تنشيط 

  ..وجعلت من أفراد المجتمعات أسرى لهذا التطور التكنولوجي الهائل
الذي يفوق قدراتنا نحن البشر العاديين ، مهما بلغنا من العلم ، فإننا في  األمرو ،والمدهش في ذات الوقت-

فهي الوسيلة الوحيدة التي حكمتنا ،، و ال نملك سوى مسايرتهاتفسير تقنية مثل االنترنيت نبقى عاجزين أمامها 
جميعا و توجت نفسها ملكة على العالم ،و الزلنا نخلط في مصطلحاتها حين نأتي لتعريفها ، هل هي وسيلة أم 

  أداة ، هل هي تقنية ؟ هل هي ناقلة للمعلومة أم مصدر لها ؟
ن جاز التعبير ،لكنها و في نفس الوقت نعلم أنها مؤشر وأسئلة أخرى نحاول من خاللها حصر هذه الظاهرة إ

  .2لمدى قابلية المجتمع لتوظيف التقنية ، و ذلك حسب معدل انتشار اإلنترنت في ذلك المجتمع 
                                                 
1 Rapport sur les Données relatives au developpement des technologies tèchnologies de l’Information et de la Communication à travers le 
monde,Unesco statistique,1998,p322. 
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،لما تولت إدارة الدفاع األمريكية مشروع  1969و كذلك يتفق الجميع أن تاريخ االنترنيت يعود إلى سنة  -
ن مع القوات المسلحة وعدد من الجامعات في خدمة أبحاث لفائدة القوات العسكرية، ربط اإلدارة مع متعاملي
  .،و تهدف هذه الشبكة إلى  التصدي ألي هجوم عسكري خارجي"أربا"سميت هذه الشبكة باسم 

والشيء المميز لهذه الشبكة أنها تبقى تشتغل حتى في حالة انقطاع،أو تعطل إحدى الوصالت عن العمل،فتقوم  
     1.ويل الحركة إلى وصالت أخرى بطريقة آليةبتح
  
نظرا الستخدام هذه الشبكة من قبل الجامعات بصورة مكثفة وصلت حد االزدحام تقرر إنشاء شبكة -

،بل تتولى أمر  لخدمة المواقع العسكرية فقط تستخدمباعتبار أن األولى لم تعد  1983في سنة  "ميل نات"جديدة
  :تم ربط الشبكتين عن طريقوي.االتصاالت غير العسكرية

  .،الذي أصبح في مرحلة الحقة المعيار األساسي في الشبكات"برتوكول انترنيت"برنامج اسمه*
الذي احتوى على البرمجيات الالزمة لالتصال مع الشبكة،وعرف انتشارا "يونيكس"ثم تم ظهور نظام التشغيل 

  .ي الضغط على الشبكةفي استخدامه بين مختلف المستخدمين،مما تسبب مرة أخرى ف
الى مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية،التي قامت 1984سنة "اربانيت"و اقتضى األمر هذه المرة تحويل شبكة 

وظلت تعمل هذه الشبكة " أنسفنات"،بإنشاء شبكة أخرى أسرع من األولى،أسمتها 1986هي بدورها سنة 
 20عن الخدمة،وهي التي استمرت مدة "أربانيت"،العام الذي تم فيه فصل شبكة 1990بشكل جيد إلى غاية 

    .سنة في العمل لكثرة العيوب بها
   

II. 1-2-المراحل األولى لتطور االنترنيت:  
  :تتمثل المراحل األولى لتطور االنترنيت في

 السنة مراحل تطور االنترنيت

إيجاد قاعدة بيانات و تأمينها ضد أي محاولة إتالف 
ب من الرئيس إذا ما قامت حرب نووية ،بطل

 "إيزنهاور"األمريكي

1957 

 إنشاء وكالة البحوث المتقدمة األمريكية
ARPAA 

1969 

  هيئة وجامعة باالنترنيت،ومن بينها"15"ربط 
NASA 

1971 

ظهور خدمة البريد االلكتروني على 
أربانات،وانعقاد المؤتمر األول التصاالت "شبكة

1972 

                                                 
.31حاج أحمد،مرجع سابق،صجمال علي ال-  1  
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  الحاسوب
رويج إلى الشبكة،لتصبح انضمام كل من بريطانيا و الن

 شبكة دولية

1973  
  
 

UCPU "لظهور برتوكو 

 "سيونيك" إذ سمح ألجهزة الكمبيوتر للتخاطب بنظام 

1976 

  ظهور خدمة المجموعات اإلخبارية
USENET 

1979 

 لظهور برتوكو

  *TCP/IP*1977،بعد بحث انطلق سنة
1982 

  تسلم إدارة العلوم الوطنية األمريكية
 *NSF*"اربانات"لمهام إدارة 

1984 

ارتفاع عدد مراكز المعلومات المرتبطة بالشبكة 
 مركز2000الى

1985 

للشبكة،لذلك أصبحت اول شبكة *كمبيوسيرف*ربط 
حاسوب موصول 100.000تجارية باالنترنيت،ب

 بالشبكة

1989 

" أربانات"بدل من شبكة "انساف نات"استخدام شبكة 
 التي فصلت عن الخدمة

1990 

 1991 "الغوفر"أول نسخة من "وايس"ة البحث ظهور خدم

  بداية خدمة البحث بواسطة شبكة
WWW 

1992 

توفر القدرة على نقل الصور والصوت بكل جودة 
 وسرعة

1993  

 1994 االستخدام الشخصي لالنترنيت

  :1يبين مراحل تطور االنترنيت في العالم)8(جدول رقم*
  
ين تم 1993التصال و التواصل عبر العالم ، خصوصا منذ سنة لالنترنيت استخدامات عديدة سهلت معها ا-

 *WWW* :ب المشهودة والشهيرة ب الواانطالق شبكة 

 والتي أصبحت في متناول الجميع،وجعلت من االنترنيت سهلة االستخدام،من قبل الفرد البسيط 
                                                 

32جمال علي الحاج أحمد،مرجع سابق،ص-1                                            
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  .هابو سرعة انتقال المعلومات  هاو ذلك لسهولة استعمال قبل المسؤول،
  
  

II. 1-3-أثير االنترنيت على العمل اإلعالمي في العالمت: 
سهلت اإلنترنت استعمال العمل اإلعالمي وأصبحت تستقطب جمهور العامة،ويمكن أن ندرج أهم أثار -

  :المنعكسة على اإلعالم فيما يلي 
  .معلومات بطريقة آلية و فورية ، و من مصادرها مباشرة الهولة الحصول على *
ونقصد هنا ى أشكالها بحيث ال تتعرض المقابالت أو األخبار إلى أي خطوط حمراء لهروب من الرقابة عل*

  . الرقابة التي تمارس من قبل مختلف السلطات خاصة السياسية
 نهولة االتصال من أي نقطة في العالم بصورة سريعة ،دقيقة ، كاملة بتكلفة أرخص و أضم*

  .وأجود  
  :على أنها" وسوفتميكر"مؤسس شركة  BILL GATESلذا عرفها  

  . "المعلومات على أطراف األصابع" 
 ر،األكب تتميز االنترنيت بتقديم خدمات متميزة لمستخدميها ، و كما رأينا تحتل الوظيفة اإلعالمية الدور-

من نسبة جد مرتفعة  جعلت من االتصال عبر البريد اإللكتروني ميزة رائعة لها، إذا تشكل هذه الوظيفةف
كيف ال و قد أصبح من في أقصى مشارق األرض يتصل مع من في مغاربها بالكلمة المكتوبة  ها،استخدامات

  .أو المسموعة ،بسعر رخيص و جودة عالية و دقة ال متناهية 
 
قدر عدد المستخدمين لالنترنيت في ،لذلك و لكبر حجم التعامل خصوصا مع هذا الجانب من هذه التقنية -

  .هم مركز في الدول المتقدمة اقتصاديا مليون شخص معظم 745العالم بنحو 
سكان لكسمبورغ الذي يبلغ عددهم  ف نسجل توزيع غير منطقي وال متساوي بين المستخدمين،  إال أننا-

  من مجمل سكان إفريقيا مجتمعين أكثرنسمة يستخدمون اإلنترنت عبر خطوط عالية السرعة  400.000
  .1مليون نسمة 760و المقدر عددهم ب  
و إنما بالنسبة للدول ،فان العرب يحتلون المرتبة الدنيا ليس بالمقارنة مع الدول المتقدمة ،التقديراتبهذه  

الذي طرحته " الشرق األوسط الكبير " من خالل مشروع  هو هذا ما جاء تأكيد ،اإلفريقية جنوب الصحراء
أقرت في نصها للمشروع ، على أن ، حيث ةعلى مجموعة الدول الصناعية الثمانياليات المتحدة األمريكية الو

  .2المنطقة تحتل المستوى األدنى من حيث التواصل مع االنترنيت
                                                 

04عجيمي، بلقاسم بروان،،مرجع سابق،صجمال بو--  1  
2004مارس 29- 22، 184،جریدة البصائر،العدد"الشرق األوسط الكبير"النص األمریكي لمشروع:علي الزآري،وثيقة -  2  
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ن االحتالل ع تمرتبة إلى أسباب تاريخية نجم المنطقة العربية هكذا يمكن أن نرجع أسباب احتالل -  
  الصناعية المتقدمة ،للدول  دائمة معه فيما بعد تبعية جر ،اقتصادي كبير الذي نجم عنه تخلف  ،العسكري

من  أكثريته المعيشية نب تحسين ظروف اجتماعية قاهرة ،تجعل الفرد يفكر في في ذلك جراءمن  تسبب و  
  . الصعبة اآلفات االجتماعية كالفقر و المجاعة و الظروف األمنية ،لما انتشرتالفكرية

  
عادات و تقاليد ووالتي تفرض قيود عرقية  ،االجتماعية تنشئتهوكذلك البنية الثقافية المزود بها الفرد في  -

ال أساس لها من  في أوهام التخلف بحجج عقائدية ،واإلبحاربالية تسيء إلى التفكير الصحيح الستخدام التقنية 
  .أو االنجرار وراء  ضغوطات ناجمة عند الهوة بين الشمال و الجنوب الصحة،

  
  عدد المستخدمين  المنطقة
  12.253.300  إفريقيا
  243.664.549  ياآس

  217.852.995  أوربا
  16.831.400  الشرق األوسط

  227.944.619  أمريكا/ كندا 
  51.181.736  الكاريبي/ أمريكا الالتينية 

  15.981.423  البلدان المطلة على المحيط الهادي
  .في العالم  1لعدد المستخدمين لشبكة اإلنترنت  2004تقديرات سنة يحمل ) 9(رقم جدول *
  
ننا نالحظ من خالل هذا الجدول فوارق بين عدد المستخدمين لالنترنيت،من منطقة إلى أخرى وهي فوارق إ-

ومن حقنا أن نتساءل عن .ليست بالهينة،وتعبر عن توزيع غير متساوي من ناحية استغالل شبكة االنترنيت
ج والبنى التحتية أسباب هذا التخلف الذي يطرح ليس على مستوى صناعة أو تركيب أو إعداد البرام

  .للتجهيزات المتعلقة بالشبكة من الناحية المادية الملموسة،وإنما من ناحية االستغالل فقط
  :وما يثير االنتباه كذلك هو عندما نالحظ ونقيم الجدول التالي

  عدد مستخدمين اإلنترنت  عدد السكان  البلدان
  500.000  34.500.600  الجزائر
  2.700.000  70.832.400  مصر
  400.000  72.035.400  إثيوبيا
  25.000  33.520.700  كينيا

                                                 
  1                                                                                                              .                                   05جمال بوعجيمي،بلقاسم بروان،مرجع سابق ،ص-
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  300.000  10.644.300  المالي
  630.000  39.162.100  السودان
  630.000  9.986.200  تونس
  25.000  8.594.100  ارواند

  800.000  31.120.300  المغرب
  .1 2004يبين عدد مستخدمين اإلنترنت في بعض الدول اإلفريقية لعام ) 10(رقم   جدول*
إذا كنا قد الحظنا في البداية،اختالل من ناحية توزيع شبكة العالم على المستوى العالمي،بين عالم متقدم -

  تكنولوجيا،وعالم متخلف صناعيا وتقنيا،فكيف نبرر هذا الفارق الملموس بين دول قارة واحدة،
ماليين 09تبلغ عن ما يزيد بقليل عن والملفت لالنتباه هو مثال في دولة مثل تونس أين الكثافة السكانية 

مليون نسمة،لكن بفرق زائد في 34نسمة،وبلد مثل الجزائر بكثافة سكانية تفوقها بكثير،تصل إلى أكثر من 
مستخدم مقابل 630.000عدد المستخدمين لالنترنيت  بشكل واضح وغير منطقي،ففي تونس

  .الدول األخرىمستخدم في الجزائر،وهكذا دواليك بالنسبة لباقي 500.000
  : ثم نستعرض واقع آخر،على المستوى العربي هذه المرة من خالل هذا الجدول

  السنة  عدد السكان  النسبة المؤوية  عدد مستخدمي اإلنترنت  الدولة
  2005  /  % 31  مليون وربع  اإلمارات
  2004  730.000  /  100.000  البحرين
  /  /  /  100.000  الكويت
  /  مليون 3.5  %7.5  100.000  فلسطين
  2003  مليون 5  مائة ألف 19  100.000  األردن
  2004  مليون 70  /  مليون3  مصر
  2004  600.000  /  115.000  قطر
  2003  مليون 6  /  850.000  ليبيا
  2004  مليون 20  /  150  اليمن
  2003  مليون 19  /  الف حاسوب300  سوريا
  2003  /  /  600.000  المغرب
  2004  مليون 30  103/10.000  مقهى 480.000  الجزائر
  2004  /  /  مليون 2  السعودية
  2002  مليون 24    450.000  العراق

  1ةفي الدول العربياالنترنيت عدد مستخدمين حول ) 11(رقم جدول *
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خصوصا  في دول الجنوب،و يعود سبب عدم وجود قاعدة مستخدمين لشبكة اإلنترنتومنه، نخلص إلى أنه 
  :المنطقة العربية إلىفي 

II. 2-ل التي تواجه االنترنيت في المنطقة العربيةالعراقي:  
  :تتمثل هذه العراقيل في 
II. 2-1-الفجوة الرقمية و التدفق غير العادل للمعلومة:  

مجتمع المعلوماتية هو مجتمع يمتلك أفراده القدرة على التعامل مع معطيات وتقنيات بما ينفي  نحن ندرك أن-
  .انتشار األمية المعرفية بين األفراد

الذي اكتسب القدرة المعرفية عبر التعليم ،هو الفرد ألمعلوماتيأن المرتكز في المجتمع  أيضا عنيما ي 
تواجه األمية  إستراتيجيةالكتساب مجتمع ما صفة انه مجتمع معلوماتي فعليه أن يعمل وفق منه فالمنهجي ،و
  .     2المعرفية

 ادت هذه النسبة بقليل أو نقصت فهي تبقىن سكان األرض يستخدمون االنترنيت،وحتى إن ز%91يقال أن .
والمحيط الهادي، ويتقاسم باقي دول العالم النسبة  أرويامتمركزة في أمريكا الشمالية و  ،ولكن هيجد مرتفعة
وبين من لم .فجوة بين الدول ، بين من يستعملون ويستفيدون من االنترنيت  نجم عن هذا األمر المتبقية مما

  .يسمعوا عنها بعد

  
  19983سنة تاألشخاص المرتبطين باإلنترني حول عدد)1( أعمدة بيانية  رقم *

     
 عادل للتقنيةغير الفي التوزيع متجسدة الشمال ودول الجنوب ،دول  لقد عهدنا أن تكون الفجوة بين -

  . والمعلومة
                                                                                                                                                                  

.25،ص2005الواقع واألفاق،جامعة بسكرة،الجزائر،نوفمبر:علي أجقو،الصحافة اإللكترونية- 1  
  2                                              29/02/2004احسان علي بوحليقة،هل تفصل فجوة رقمية السعودیة عن مجتمع المعلوماتية و اقتصاد المعرفة،جریدة الحياة ،-

3-Unesco statistique,Op.cit,p321 
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ل شيء في واقع حتم علينا أن نكون في حالة تبعية دائمة،باحتكار المعلومة وهي التي باتت مصدر ك
  .الحياة،يعني أننا لن نتخلص أبدا من أن نكون دائما محكومين ونحن كثرة في أيادي قلة

نرجع و نؤكد أن أسباب هذه الفجوة ظروف سياسية سببها االستعمار ، فان اليوم يحدث  فيما سبق وإذا كنا-
وظيفها من قبل الدول النامية يشكل الحصول على التكنولوجيا و ت أصبح أنه  التركيز على التقنية ، باعتبار

  . محها الرئيسة  اأحد مط
و أسباب عدم توزيعها بطريقة ال نقول متساوية و لكن معقولة في الدول النامية تظل إلى اآلن غير    

  .لهذه الفجوة السبب الحقيقي هو واضحة و ال نستطيع الجزم على أن هذا
التعليمية ، ألسباب كثيرة لكن لعالم نامي يعاني من حقيقة مغيب كثيرا جهاز الكمبيوتر في مؤسساتنا - 

على الصعيد العام للمجتمع المنعكس بدوره على األسرة ، و المستوى القاعدي لألجور  اقتصاديةمشاكل 
في أغلب األحيان ،و الذي ال يغطي االحتياجات الطبيعية و اليومية لألفراد ، كيف يمكن تحقيق  ةالمتدني

  لي؟الجهاز الذي يعتبر في أغلب المجتمعات التي تمر بهذه الظروف ما هو إال شيء كما هذا قتناءميزانية ال

  
  11996-1991يبين عدد الحواسيب مابين سنوات) 2(مخطط بياني  رقم *
  

خر ،قد يكون الظرف آلالظروف السياسية القاهرة التي تعرفها الدول المتخلفة  ألسباب تتباين من بلد ف 
سبب عرقي أو حرب أهلية أو نزاعات إقليمية أو احتالل ال، كما قد يكون  السياسية سببه تجاوز السلطةي

  من جهة أخرى هذا من جهة ، ألنه قد يكون ضغط أجنبي مقصود و غير مبرر عسكري 
و هذا الجهاز يتطلب مستوى علمي كأحد أدنى للتعامل  ةالدول مرتفع هنسب األمية المنتشرة في هذ 

 %13.7تليها اللغة الصينية ب%35.2كما نالحظ تطغى عليها اإلنجليزية بنسبة وترفلغة جهاز الكمبيمعه ،
وأخيرا اللغة %3.8والفرنسية تشكل %4.2وبعدها األلمانية بنسبة%8.4ثم اليابانية ب%9فاالسبانية ب
وحتى وإن توفرت بعض البرامج 2مما يتداول على أغلب مواقع االنترنيت،قط %1.4العربية بنسبة
  .لفورية فاألمر الزال مستبعد في مجتمعاتنا العربيةللترجمة ا

                                                 
1 -Unesco statistique,Op.Cit.p322 
2-Ridha, Najar,Jamel-Eddine, Naji,Technologies de l’information et de la communication :De Nouvelles Opportunités Pour les médias au 
Maghreb,Unesco,Tunis,S.M.S.I,Novembre2005,p23 
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ا نستطيع أبدا أن نجزم أن سبب الفجوة ظروف مالية محضة ،خصوصا لما نطرح الموضوع على *
 هائلة، توفر على طاقات و موارد طبيعية و بشريةتهيكل العام للمجتمع ،باعتبار مثال دولة مثل السودان ال

  .1% فقط 0.2نترنيت بلغ نسبة استخدام االومع ذلك ت
من خالل شبكة ضعيفة للهواتف الثابتة،و بدايات بسيطة لعالم  على البنية التحتية لالتصاالت نعيبد *

 .كمبيوترالهاتف النقال ،باإلضافة إلى قدرة شرائية متدنية ألجهزة ال

لعربي يعاني غياب إن احتمال الفجوة بين الدول العربية والدول المصنعة سيبقى قائما ما دام الواقع ا"
ما دامت الصناعة اإللكترونية العربية لم تصل إلى الدرجة التي ...في سوق المعلومات العربية  قالتنسي

وقد يكون العجز عن مواجهة التحدي التقني سببا من األسباب ...تمكنها من تصنيع الكمبيوتر تصنيعا كامال
   2..."الرئيسية في تباطؤ المسيرة العربية نحو التقدم

  
لهذا األمر خصوصا و أن آثاره  أن نحتاطفإنه علينا  ،الحق على أن نعقب على هذا الوضعلنا  إذا كان و-

م متقدم و آخر متأخر ، بل بين دولة و دولة في نفس القارة ، و بين للم تعد الفجوة بين عا ألنه كبيرة ،
  .كل هذا  يخلق وضع اقتصادي وتنموي صعب.طبقات المجتمع الواحد 

في سوق المعلومات  وأصبحنافي عصر المعلومة التي دخلت السياسية و االقتصاد من بابهما الواسع ،إننا -
  .               يالعصر التكنولوج على ملكال، و من خالل تقنياتها ألنها مصدر لهامن خاللها ك

  
  :وإذا حللنا األمر بكثير من التخصيص لوجدنا الواقع التالي-
  "مبمود ي"مزود  "جهاز كمبيوتر"األصل  في تصال بحيث يحتاج استخدام اإلنترنت إلى وجودغالء تكلفة اال* 

لم تكن اإلنترنت في  2003في سوريا مثال حتى سنة فارتفاع تسعيرة االتصال بالشبكة ، معو خط هاتفي ، 
 1نت لمدة ساعة فقط دوالر أمريكي ، و تبلغ تكلفة اإلنتر 110 يبلغمتناول الجميع ألن دخل الموظف العادي 

  .دوالر ، و هي بذلك مرتفعة جدا 
ألفراد الميسورين ماديا باعتبار ل إال لم يكن استخدام اإلنترنت متوفر 2002في العراق و إلى غاية سنة و   

من متوسط %   20دوالر أمريكي ، و تعبر عن  1دينار عراقي تعادل  2000أن ساعة واحدة كانت تكلف 
  .األجور في العراق 

دج ، 120، بلغت تكلفة استعمال اإلنترنت عبر بريد الجزائر الحكومية  2005أما في الجزائر و حتى عام   
الجزائريين يفرون إلى مقاهي باقي و التي تعتبر في متناول يد الجزائريين من الموظفين ، و هذا ما جعل 

  .دج 100 ىإلدج 60تقدر تكلفة استعمال ساعة من الزمن ما بين بحيث اإلنترنت ،
  

                                                 
2003مارس07ية،جریدة الموسوعة  العربية ة للكمبيوتر و االنترنيت،،لفجوة الرقم-ا- 3 

. 
118،ص2001، 2مي العبد اهللا سنو،االتصال في عصر العولمة الدور والتحدیات،دار النهضة العربية،بيروت،ط 2  
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إن اعتبرت تونس أول دولة حتى و المنطقة العربية ككل حديثة االستعمال لهذه الشبكة فو على العموم  -    
لمواطنين إال بعد النصف الثاني من التسعينات ، ل، لكن لم تسمح بها  1991عربية تتصل باالنترنيت سنة 

  .20001والعراق عام  1999ية سنة في باقي الدول العربية ، ما عدا السعود الشأنمثلما هو 
  حقيقة بنسب متفاوتة، ،و هذا يعكس من جهة أهمية هذه الوسيلة ، التي تفرض نفسها في كل مجتمع   

أن هذه الوسيلة لم تحتاج إلى سنوات طويلة  السيما وولكن ما من مجتمع ال يستعملها على المستوى الشعبي  
 .سنة 51ون مشترك ، و احتاج التلفزيون إلى يمل 50لديه  أصبحى سنة حت 83، فلقد احتاج المذياع  تنتشرل

  
  

II. 2-2- مصداقية محتوى االنترنيت:  
 :تطرح إشكالية مصداقية المحتوى من زاويتين هما-

-1-2-2.IIدور االنترنيت في المنظومة االجتماعية والثقافية:  
الل تحقيق فكرة العالم قرية تعتبر االنترنيت وسيلة مساعدة على اختراق الثقافات األخرى، من خ-

كفكرة و نمط و ظاهرة "العولمة"واحدة،التي نجم عنها توحد عالمي بفضل ثورة االتصاالت و ظهور مصطلح 
  .ميزت القرن العشرين

االنترنيت هذه الشبكة التي تسهل مختلف األنشطة خصوصا اإلنسانية منها و االقتصادية،جعلت العالم 
تنا مطلعين على ما يحدث من حولنا من أحداث،وعادات وتظاهرات دون مكشوف على بعضه البعض ،جعل

  .الحاجة لالنتقال أو دفع تكاليف باهظة
و ألنها أصبحت تلعب دور معلوماتي وريادي في حشد الرأي العام محليا و إقليميا و دوليا،حسب طبيعة 

ن حول بعضهم دون االلتقاء في القضية المثار حولها الجدل،فهي توحد بين من يستخدمونها وتجعلهم يلتفو
و هذا هو .فهم يتوحدون على أساس فكري...معناه القديم، مهما اختلف اللون،الجنس،الدين،العرق ،والجنسية

األمر الخطير،ألنه سيف ذو حدين ،فإذ كان توحدهم عن وعي وفهم واحترام لآلخر فهذا يجعل منهم قوة مبنية 
ا إذا كان توحدهم مجرد نزوات عابرة،أو تعبير عن النفور على أساس احترام الحريات الشخصية، أم

والهروب من الواقع فهي يمكن أن تهيئ اإلنسان إلى التخلي عن مبادئه األساسية،فينتفض ضد الحياة والواقع 
  والمجتمع دون معرفة نسبية صحة األمر، ودون التفكير في البديل المتوافق مع طبيعة تكوينه البيئية والنفسية،

خلق اإلشكالية في الدول المتقدمة نظرا لغياب األطر االجتماعية المتينة داخل المجتمعات المتحضرة ، و ت
وانصهار المبادئ اإلنسانية بسبب تجمد المشاعر والغزو الفكري المادي الذي يعتبر اإلرث الحضاري الجديد 

تبحث لها عن مكان في عالمهم،أما للحضارة الغربية،فقيم مثل الهوية والوطنية والخصوصية الثقافية،كلها 
الفرد من الضفة المقابلة فهو طول الوقت في حالة بحث عن الفرصة،وعن التحرر من القيود السيما  

  .السياسية واالقتصادية منها
                                                 

.18علي أجقو،مرجع سابق،ص -1  
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والشيء المقلق أننا إلى اليوم لسنا من نضع ونحدد طبيعة المضامين على الشبكة،وال كيفية توجيه 
يبة عنا،وعلينا إما رفضها بإيجاد والعمل على إبداع البديل،أو استهالك ما هو متوفر الرسائل،فهي غالبا غر

  ...بكثير من الحذر
ليس العيب في االنترنيت أنها تلغي الحدود و الحواجز بين الثقافات و تجعلها تنصهر ،وإنما خطرها يكمن  -

خلق هوة اجتماعية و ثقافية بين أفراد االجتماعية و ي اإذا كان من منطلق فكري خاطئ،ينعكس على سلوكياتن
  .المجتمع الواحد

وقد يتغير مع ذلك الشعور بمدى انتمائنا إلى مجتمع معين،المتميز بعاداته و تقاليده و أفكاره،و طبيعة تكوينه 
و عالقاته المبنية أساسا حلى فكرة الخصوصية،باالنتقال إلى توحد أساسه معاصرة أفكار جانبية تبتعد كثيرا 

  .مناشدة القضايا الهامة في الحياة اإلنسانية عن
لذلك يجب أن نعي بوجود وجه ثاني لالنترنيت،و ما قد تنشره من أفكار سلبية معيشية لجانب حياتي مهم 
  . يتجسد في العالقات االجتماعية و ينعكس على البنية الثقافية،وقد يولد ما نخاف منه و هو فكرة االغتراب

 
-2-2-2.IIالمؤلف حماية حقوق:  

قضية حقوق المؤلف تظل قضية شائكة باعتبار أن كل ما يفترض أن يكون محمي في ظل االتفاقيات الدولية 
و لكن .لم يسلم من التجاوزات،رغم أن أساسه و إلى حد بعيد حماية المؤلف في أي مجال من مجاالت اإلبداع

كل ما هو مكتوب أو منشور على الشبكة  في عالم  مثل عالم االنترنيت أين تسهل عملية القرصنة ،و سرقة
  .يمكن بسهولة أن ينسبه الفرد إلى شخصه،خصوصا في إطار غياب اإلطار التنظيمي المحكم

الزال الجو غير واضح فيما يخص حقوق النشر و النسخ باالنترنيت التي تستدعي وضع قوانين و تشريعات 
  .ر عليهاخاصة لحماية التالعب بحقوق الملكية الفكرية وما ينش

كما أن استغالل المصادر و المنتجات الفكرية  أو سرقتها أو تخريبها قد يعترض هكذا أمر أي شخص مبدع 
أو ناشر في ظل هده الوضعية،لهذا األمر بالذات  يتوجب إيجاد إطار قانوني جديد يتكيف مع طبيعة الدعامة 

  .االلكترونية لضمان هذه الملكية و تحديد مسؤولية كل واحد
أما األولى فهي كما أسلفنا :األمر الذي يخشى من عدم حماية المنشور االلكتروني يتم تحديده من زاويتين-

الكالم عنه وهو سرقة المضامين ونسبها إلى نفسه ،أما الزاوية الثانية فهي تتعلق بمن صاحب المضمون حتى 
ألنه في العالم االلكتروني الرسالة نصدقه ونعتمد عليه كمرجع أو مصدر معلوماتي،وما مدى حقيقة المنشور،

  .كل مرسل مستقبل،وكل مستقبل مرسل:االتصالية،تسير في االتجاهين
  :الملكية الفكرية في العصر االلكتروني*
لقد سهلت الوسائل التكنولوجية الحديثة عمليات النسخ،فالنسخ الضوئي والذي يستغرق ساعات في نسخ -

  .في ثواني معدودة نسخ برنامج كمبيوتر على قرص مرنكتاب مثال،أصبح من اليسير جدا،بل و
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إن القوانين والتشريعات لم تستطع اللحاق بالتطور التكنولوجي،خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى العصر الرقمي "
السلسلة من "سواء صوت أو فيديو أو نص:"أو االلكتروني،وهو العصر الذي يشهد عملية تحويل أية بيانات

وباستخدام هذه التكنولوجيا،يمكن إنتاج عدد النهائي من .،ويتم نقلها عبر شبكات المعلوماتاألصفار واآلحاد
النسخ من كتاب ما ،أو تسجيل ما أو فيلم ما،والقيام بتوزيعها على ماليين األفراد حول العالم بكلفة ضئيلة 

لنسخ الرقمية تتميز بالجودة فإن ا..وخالفا للنسخ الضوئي للكتب ،أو قرصنة أشرطة الكاسيت المسموعة.للغاية
  . 1"العالية من حيث التطابق والتماثل التام مع النسخة األصلية

وحتى نتوفر على شبكة االنترنيت ويتم  استغاللها في الحياة اليومية،إما كمصدر للمعلومات،أو وسيلة لنقل -
  .بها وظائفهاوتتم المعلومات،أو تقنية لنشر معلومات،يجب توفير عدة مادية تسهل وتحسن أداءها،

ونحن نقر بأنها شبكة لها حضور حسي معنوي أكثر من أنه ملموس،وبالرغم من هذا البد من اجتماع 
  2*األساسيات المادية التالية

  : التجهيزات األساسية الستغالل شبكة االنترنيت-
 *بمودممجهز  كمبيوترجهاز *

  WINDOWSحاسب آلي مجهز بنظام تشغيل *
  "     INTERNET EXPLORERواألكثر استعماال و شيوعا هو ،وابال في ارحبنظام تشغيل لإل*
   .شبكةالار و المرور إلى بح، أين يجب دفع حقوق االشتراك لإللالنترنيتاشتراك لدى موزع *
باإلضافة إلى الهاتف و األقمار الصناعية التي انعكس وجودهما على االنترنيت ، وزاد تطورهما من *

طرقها ألبواب البيوت قبل  تسهيلتشارهما على خفض كلفة االنترنيت و تحسينها ووعمل ان.انتشارها
  .المؤسسات والهيئات الرسمية

بات االنترنيت تتدخل في جميع مجاالت الحياة،وباتت جسرا يربطنا بالعالم الخارجي،لتوفر المعلومات بها -
اإلعالم أثر واضح،قاعدته النشر  ولالنترنيت على عالم.من جهة،ولسرعتها وقلة تكلفتها من جهة أخرى

فالصحافة تستطيع االستفادة من الشبكة من .اإللكتروني،من خالل النشر،التوزيع و من دون الحاجة للطباعة
 :خالل

  
  :انعكاسات استخدام االنترنيت على العمل اإلعالمي-

                                                 
203- 202،ص ص1،ط2000االجتماعية،الدار المصریة اللبنانية، القاهرة المخاطر والتحدیات والتأثيرات:شریف درویش اللبان،تكنولوجيا االتصال- 1  

 
عاآسهو جهاز یحول اإلشارات الكهربائية للمنظم اآللي إلى موجات صوتية،یمكن نقلها عبر الشبكة الهاتفية إلى طرف خط معين،ویجري التحول الم:المودم **  

  عند طرف الخط*
.  
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تقريبا كل الصحف  وهذا ما يفسر وجود:استعمالها كأداة ومصدر أثناء عملية تغطية األحداث العاجلة*
والمجالت،والقنوات التلفزيونية واإلذاعية ووكاالت األنباء  على مستوى العالم على مواقع في شبكة 

  .االنترنيت وبصورة تفاعلية
  تسمح االنترنيت بالتزود بالمعلومات عن أي موضوع يستجد على الساحة باستكمال كل التفاصيل*
  .اك األرشيف الذي هو في خدمة القراءوالمعلومات المتعلقة بالموضوع،بل وهن 
حين تصبح الشبكة تؤدي وظيفة اتصالية،فهي تسهل ربط المراسلين الخارجيين إما عن طريق البريد *

وهذا األمر له أثره في األداء المهني على .اإللكتروني،أو الهاتف عبر اإلنترنيت،أو بالصوت والصورة 
  :صعيدين

ما،أو على شكل صورة، واالتصال بإدارة الصحيفة و ممارسة العمل تلقي رسائل المراسلين كتابة،رس- 1
  .بسهولة،مختصرين الجهد والوقت،ومحافظين على جدة و آنية الخبر

استعمال الشبكة داخل المؤسسة اإلعالمية نفسها،بربط مختلف األقسام ببعضها البعض فيسهل تداول - 2
  .المعلومة،في شكلها اإلخباري أو في صور تعليمات

االنترنيت،أو ما  ةمنها كوسيط ناشر وموزع للصحيفة،وهو ما يصطلح على تسميته بصحاف ةالستفادا*
  .بالصحافة اإللكترونيةيعرف اليوم 

  
III. لصحــافـة االلـكـترونيـة في الـعـالـمميالد ا:  

 إننا نتحدث عن صحافة تشكل امتدادا للصحافة المكتوبة و في ذات الوقت أصبحت تشكل نمط صحفي-  
لكن تزاوج و تجمع بين خصائص كل وسائل اإلعالم ،نوع لوسيلة إعالمية جديدة هي قدبعبارة أ يد،جد

 ،ومن لغة إلى لغة أخرىها من بيئة إلى أخرىتقد تختلف تسميو...الكلمة،الصوت،الصورة:المعروفةالتقليدية و
  .واحد لكن تجسدها،صحافة الخطأو ،قد تسمى صحافة االنترنيت ، الصحافة اإللكترونية 

تعددة ل ماشكأالصحف مهما اتخذت  على الضغط السياسي المتجسد في الرقابة فإن أشرنا سابقا ما،فكحقيقية 
الدافع األقوى لميالد  هو نفسه كان،فإنه في دول العالم النامي عموما و الوطن العربي خصوصا ومتنوعة

  .،بحثا عن التحرر والهروب من مقص الرقابةهكذا وسيلة
القة الفعلية للصحافة اإللكترونية في العالم لم يكن وليد اللحظة ، بل كان نتاج تطورات عرفتها إن االنط 

   أنها ،باعتبار المحضة الصدفة لمح تطورها كوسيلة إعالمية قد يكونقطاعات ووسائط  االتصال المتنوعة،ف
رواجها  النمقصود  هو هدفميا إعال االتجاه نحوها بصورة متنامية تجدد ،لكنالتكنولوجيا الملعالم  صيرورة
  . أسرع
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III. 1-ماهـية الصـحافــة االلـكـترونـيـة:  
جاء تعريف الصحافة االلكترونية على يد بعض الباحثين من أهل االختصاص،وهي تعاريف قليلة،ومتشابهة -

نظرا لكون الصحافة االلكترونية تعرف في الغالب من خالل خصائصها العامة،والوظيفة المناطة 
  : الصحافة اإللكترونية هيبها،ف
  1..."،أي جعلها في متناول القراء عبر كمبيوتر مجهز بمودم"على الخط"وضع الصحيفة اليومية الكبيرة*"...

الصحف اإللكترونية هي الصحف المكتوبة،والتي يعاد نسخها على االنترنيت،وتتميز عن النسخة المكتوبة *"
  2".باستعمال كبير لأللوان،الصوت،الصورة

الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة االنترنيت سواء كانت هذه الصحف بمثابة نسخ أو "*
إصدارات الكترونية لصحف ورقية مطبوعة أو موجز ألهم محتويات النسخ الورقية،أو كجرائد ومجالت 

ية الكترونية ليست لها إصدارات عادية مطبوعة على الورق،وهي تتضمن مزيجا من الرسائل اإلخبار
والقصص والمقاالت والتعليقات والصور والخدمات المرجعية حيث يشير التعبير تحديدا في معظم الكتابات 
األجنبية إلى تلك الصحف أو المجالت االلكترونية المستقلة أي التي ليس لها عالقة بشكل أو بآخر بصحف 

  3".ورقية مطبوعة
  

III. 1 -1-يةالعوامل المساعدة على ظهور الصحافة االلكترون:  
اجتمع عدد من العوامل فيما بينها لتمهد شيئا فشيئا لميالد الصحافة االلكترونية،أغلبها تقنية،وندرج فيم يلي -

  :أهمها
في هيئة اإلذاعة البريطانية و التجارب التفاعلية األخرى في  "الفيديو تكس"و  "التيلكس"تطور تجارب *

  .مجاالت نقل النصوص شبكيا
  .الصحفية الشبكيةتطور قواعد البيانات *
  .بداية السبعينات معاستخدام الكمبيوتر في عمليات ما قبل الطباعة *
              ".كمبيوسرف"وميزت هذه الخدمات شبكة 4 .1980مع بداية  تجارب تقديم خدمات الصحفية بالهاتف *
األولى للصحافة االلكترونية لذلك نجد أن هناك اتجاهات متعددة في محاولة تحديد دقيق للبدايات الحقيقية و -

تاريخ بداية الصحافة والمتعلقة بطبيعة الحال بالجانب التقني،فهناك من الباحثين من يؤكدون على أن 
 :حسب  يعود اإللكترونية

  
                                                 

 
75مي العبد اهللا سنو،مرجع سابق،ص-  1  

07جمال بوعجيمي،بلقاسم بروان ،مرجع سابق،ص 2  
  3                                                                                                                                          04مقاربة أولية،مرجع سابق،ص...عبد األمير الفيصل،الصحافة االلكترونية-
نوفمبر  22/24الواقع و التحدیات،جامعة الشارقة:التقليدیة و المستحدثة للصحافة العربية في االنترنيت،مؤتمر صحافة االنترنيت في العالم العربي تعباس مصطفى صادق،التطبيقا-4
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   :الـتـصـور األول*
األولى،التي تعاملت معها الصحف  يبني أصحاب التصور األول فكرتهم على أساس اجتماع العوامل التقنية

  :الورقية
 أسوسياتد"صحفية مشتركة في  11ف خدمتها الهاتفية باالشتراك مع رقدمت كمبوس : 1981سنة - 

  ".ديسباتش سكولومب"أول صحيفة تقدم خدماتها للجمهور هي  ،وفي ظل هذه التجربة كانت"برس
  .توقف عمل هذه الخدمة بعد حل الشراكة: 1982سنة -
ومن أمثلة الصحف التي ،فية في قوائم األخبار اإللكترونيةظهور الخدمات الصح :1988-1985سنة-  

  .يةكندال "رسبيكتا توهاملتون "تواجدت في هذا النظام صحيفة 
  إلى واالنتقال المؤسسات الصحفية بترك خدمات الفيديو تكس  نقلة في عالم شهدت : التسعينات بداية-

   "ونالين أمريكا أو" و" كمبيوسرف"شبكة :"اسطةالخدمات الكمبيوترية الشبكية عن طريق الطلب بالهاتف بو
  ".يبرود غ"و 
     .فعليا سنة من بعد ذلكالتي انطلقت في سويسرا، ب االنماذج التجريبية للو ىأولور ظه :1990سنة  -
 بعض المؤسسات اإلعالمية  االستثناءات مع ضإال بعتكن أي صحيفة على االنترنيت ، لم  :1992ماي -

" بحث عن مكان لها على شبكة االنترنيت لكن ليس على الواب،من بينها شبكة تبدأت حين  صنعت االستثناء
  .من نفس السنة ماي شهر  في "اليننشيكاغو أو "عرفت بتسمية و، " الين نأمريكا أو 

  :1993سنة-
  .عددا من الصحف  "أمريكا أو نالين"و  "فركمبيوس"شبكات  تاستضاف/ أ
 كلية الصحافة و االتصال الجماهيري في جامعةبفة على االنترنيت  أول موقع للصحا انطالقة-/ب

  ".بالوأ لتو" فلوريدا،هو موقع
  "بالو التو ويكلي"موقع آخر  يلحق باألول،هو: 1994جانفي  19 - /ج
                                                                                 :1994سنة -
  Nandou TimeS   وهي،"الغوفر"و كانت قد صدرت في بداية العام على  على شبكة الواب ،خدمة الكترونية  

 
 
 
 
 
  :1995سنة-

في افريل "أوكالهوما"أتيحت أول فرصة للصحافة االلكترونية لتقوم بتغطية إخبارية على اثر انفجارات 
عن قائمة للضحايا و موقع ب ة مدعمةو صور حيمن تلك السنة،وتم نقل ونشر األحداث بالرسوم التوضيحية،

  .،كسبق سجلته لصالحهاعلى االنترنيت "برس االسوستيد"من طرفو تم نشر أول تقرير .النفجارا
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صحيفة أمريكية،حسب  175ارتفاع عدد  الصحف التي تنشر على شبكة االنترنيت إلى غاية : 1996سنة
  1.اتحاد الصحافة األمريكي

  :الـتصـور الـثـاني*
  ونلخصلذلك فهم يمراحل هامة ، ثالثأن الصحافة اإللكترونية مرت ب ونيعتقدور  أصحاب هذا التص-

  :التاليةأهم الخطوات  صرون مسيرة تطورها فيتويخ
  :ىالمرحلة األول

 بداية عرفت هذه المرحلة عدة تجارب للنشر اإللكتروني الشبكي من :  1992إلى  1982من سنة 

  .ف إلى ما يعرف بالشبكات نوع الفيديو تكس للوصول في نهاية المطا
  :المرحلة الثانية

  .تاريخ بدأت معه المؤسسة اإلعالمية تبحث عن مواقع لها على شبكة االنترنيت 1993بداية من سنة  *
  :المرحلة الثالثة 
  .  من اكتساح للسوق االقتصادية و اإلعالمية على حد سواء اليوم هي ما يميز الصحافة على االنترنيت و*
           :الـثالـث الـتـصور*
 مهناك من يعتقد أن البدايات الحقيقية للصحافة االلكترونية قد بدأت مع دورها اإلعالمي،باعتبار أنه-

قد ظهر في أعقاب حرب الخليج  وبالتالي فهم يرون أن هذا الدور.يركزون على النشأة من حيث المضمون 
بعض الصور في أثناء هذه  فيقبراهين تؤكد تل األولى حين قام بعض متصفحي االنترنيت بتقديم أدلة و

  التحكم  حالة،نظرا لقد بدأت بعض مواقع االنترنيت في لعب دور مماثل في هذه الحرب،السيما وأنه الحرب
  .البيانات و المعلومات المتعلقة بالمعارك آنذاكفي إعطاء  والسرية

تشكل هاجس  لدى  اقع اإللكترونية التي بدأتو مع عملية التطوير في مجال االنترنيت ، تطور عدد المو -  
     . تإذاعية و تلفزيونية كبرى تحتكر المعلوماكات مواقع لشبانتشرت  مالك سالسل اإلعالم،ومن ثمة

  :الـتصـور الـرابـع*
شهد االنترنيت ميالد الصحافة اإللكترونية إال عبر المنتديات الحوارية، تلم  هناك أيضا من يعتقد أنه و -   
أصحاب المواقع أي مشقة على مستوى  لفالمنتديات هي في األصل برامج سهلة و بسيطة و جاهزة و ال تكو

ل،وفي وقت المتابعة و المستوى المالي أيضا ، فهي برامج  يمكن تحميلها من على االنترنيت بدون مقاب
  .بسيط

حول قضايا معينة،غالبا هي غير تجميع أعداد من المتصفحين و المتفقين و قد نجحت هذه المنتديات في  -
،ووجهات نظر أراء و أفكار قابلة للمناقشة بحرية في المجتمعات التي تضيق على حرية التعبير،ومن خالل 
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بدأ أصحاب اآلراء الواحد أيضا مثلما يحدث في المواقع الكبرى ،ثم و من خاللها  ابةغير خاضعة لمقص الرق
  . الحواراتتديات التي يتبادلون خاللها يشكلون فيما بينهم مجموعات داخل المن

إلى هذه السلسة التي بدأت تشكل احتكار على االنترنيت ، "  " وقد التقت الشركات الكبرى مثل موقع الياهو 
التي تلت تكوين المنتديات و التي تعتبر هي الخطوة الثانية في ميالد  "بالمجموعات البريدية"فأنشأت ما يسمى 
  .لكترونية و نشأة الصحافة اإل

، و هو ما الواحدةيصل عددها في بعض األحيان إلى نصف مليون مشترك في المجموعة  اتهذه المجموع
 و العمل على توفير،مامجموعة المنتسبين ل جعل البعض يفكر في كتابة مقاالت و أفكار و توزيعها على 

ت المجموعات البريدية في تشكيل موقع المجموعة على االنترنيت ،ليقرأ الرسائل األولى ،و من هنا بدأ
  المجموعات األخرى اهتمامصفحات و أرشيف ضخم يضم مقاالت و كتابات للمجموعة التي تكون مثار 

  .والقراء اآلخرين 
تقدما ، و هو طور تشكيل  أكثرمما حتم ضرورة التفكير جديا في االنتقال من هذا الطور إلى طور آخر  - 

بات المجموعات ، فكانت بدايات الصحافة اإللكترونية ،حيث بدأ البعض في مواقع مستقلة بذاتها تضم كتا
يري هذه المواقع ستشكيل صحف تضم اآلراء و المقاالت و الموضوعات البسيطة و المعلومات التي يراها م

  1.الهامة
  :الـتـصور الـخـامس

رب في ظهور الصحافة أصحاب هذا التصور لم يأتوا بالشيء الجديد سوى أنهم يؤكدون على دور الغ-
االلكترونية،ويرجعون لهم الفضل في ذلك،ويثنون عليه فهم يعتبرونهم من مهدوا لكل شيء،وهذه المرة جاء 

  :تمهيدهم على الشكل التالي
  نتيجة لذلك التعاون الذي1972سنة " تاريخ الصحافة االلكترونية بدأ في السبعينات،بظهور خدمة تلتكست

  جمع بين المؤسسة األولىBBC"و IBAلمؤسستيننجم عنه نظامين خاصين ل
ظهور خدمة ثانية بتفاعلية أكثر،عرفت 1979لتعرف سنة .بالترتيب"  أوراكل""والثانية" سيفاكس"باسم 

."BTA  بريتش تلفون أوثوريتي"مقدمة من طرف " فيديوتكست"بخدمة" "   
 
 
  

III. 1-2-خطوات نشر الصحيفة الكترونيا:  
  :نيا استدعى هذا األمرمن أجل نشر الصحيفة الكترو-
  التفكير الجدي في كيفية وضع محتوى جريدة ما على الشبكة،مع المحافظة على نفس النسخة،وهو عمل*

  .تقني محض حيث أنه يتطلب فرقة عمل من التقنيين في اإلعالم اآللي و المبرمجين،وليس صحفيين
                                                 

-"غياب التاریخ اليومي والشهري"  2005احمد عبد الهادي،الصحافة اإللكترونية وتأثيراتها الدولية،ندوة صحفية القاهرة 1 
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ن للجريدة المطبوعة والمنشورة التفكير العملي  في إيجاد صيغة إلحداث التالؤم بين عامل الزم*
الكترونيا،باعتبار أن الصحيفة االلكترونية الموضوعة على الخط،هي دائما في حالة تبعية للصحيفة 

المطبوعة،حتى وإن توفرت الطبعة االلكترونية قبل المطبوعة وتوزعت آليا،فمضمونها متعلق بما يكتبه 
  .الصحفي في تعريفه العادي

لتحكم التام في االلتزام بمواعيد الصدور للطبعتين المطبوعة وااللكترونية لصحيفة يجب أن يتحقق ا:وعليه
  .واحدة

  عملية التفكير في تنفيذ طبعة الكترونية،بحيث بدخول جهاز  PAO "سهل النشر المدعم بالكمبيوتر*
يتم باالعتماد أصبح العمل اإلعالمي ...صاالت التحرير،اإلعداد،الطباعة،:الحاسوب عالم الصحافة المكتوبة

فالمؤسسة اإلعالمية مرتبطة بوكاالت األنباء الستقاء :الشبه كلي على الحاسوب،ما عدا أسلوب الصحفي
  ...المعلومة بتوفير الكمبيوتر،وعملية الكتابة مسودة كانت أم الصورة النهائية للموضوع تكتب على الجهاز

 
  

III. 2-ايجابيات وضع الصحافة المكتوبة على الخط :  
صحيفة الورقية على الخط يعتبر مكسب هام و ضروري للصحافة المكتوبة،وذلك راجع لحجم وضع ال-

  :اإليجابيات التي يمكن أن يستفيد منها  هذا النوع من الصحافة،وعليه يمكن تقسيم هذه اإليجابيات إلى جزأين
  :الجزء األول-

III. 2-1-تسهيل العمل اإلعالمي من خالل:  
  ،لقد كانت الطبعة الورقية تعاني من مشاكل التجديد ،كتتمة أحد  Bouclage1 التخلص من عملية الغلق*

والصحفي كان محدد بزمن  ...معلومات،أو تصحيح أخطاء،أو إضافة صورالمستجدات أو تغيير في بعض ال
للقيام بعملية الطبع،والصدور في الوقت المعتاد،ومرتبط بمساحة كتابية عليه احترامها ،مما يجعله يتفادى 

  .             ر من التفاصيل الكثي
تسهيل عملية  إعداد وأرشفة المعلومات والرجوع إليها بسرعة،فتتوفر عادة في الصحف االلكترونية على *

  الخط،مساحات وأعمدة مخصصة للدخول إلى األرشيف لالستفادة من المعلومات وتدعيم ذاكرة القارئ،
  :باستخدام

 للذين لطبعة االلكترونية للصحيفة الورقية،وهي تسهل عملية القراءةالتي تسمح بإعطاء ا:PDF "– "تركيبة -

من ...تعودوا على قراءة جريدتهم المكتوبة والمفضلة،والتي لم تتوفر لبعد المسافة،أو ظروف التوزيع
جهة،ومن جهة ثانية في محاولة مواكبة العصر واستخدام التكنولوجيا من خالل االنترنيت،دون أن يتغير شكل 

  يدة من ناحية اإلعداد والتقديم عبر مختلف األقسام المتوفرة عليهم ورقيا،بشرط توفير برنامجالجر
Acrobate reader"."حتى تتم قراءتها .         .  

                                                 
  1                              11جمال بوعجيمي،بلقاسم بروان،،مرجع سابق،ص- 
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كما تعمل هذه التركيبة على غلق وحفظ المحتوى من قبل أي شخص خارجي،وتسمح بتحميل المحتوى 
  ..وتخزينه بكل سهولة

 يز هذه التركيبة بتقديم  وإخراج العمل التكنولوجي بصورة إبداعية جميلة  تتم": HTML-تركيبة -

  .لمختلف المنشورات في شكل صور،أو مقاالت أو عناوين
  كما أن عملية القراءة من خالل هذه التركيبة ممكنة وسهلة بتوفر االنترنيت

  
ة،ألنها ستستغل مميزاتهما في عملية الدمج بين التركيبتين هي في صالح الصحيف:الدمج بين التركيبتين-

  :عملها
سهولة االتصال بالمراسلين والحصول على المادة اإلعالمية عن بعد،وبالتالي اختصار الوقت والجهد *

  .والمحافظة على آنية الخبر،و التزود بتفاصيله وتطوراته لحظة بلحظة
بمعنى تحسين عملية ...إعطاء صبغة جمالية للطبعة،من خالل األلوان،الصور،انعكاس ضوء الشاشة*

  .اإلخراج
التخلص من مشكلة التوزيع التي تعاني منها الصحافة المكتوبة في كل دول العالم،المتطور والنامي،نظرا *

  .الرتفاع تكلفته،التي تسببت في عدة مرات في اختفاء عناوين إعالمية
  
المنتوج السمعي  الطبيعة االلكترونية للطبعة المتواجدة على الخط،تجعلها تتمتع بخصائص*

هذا األمر من شأنه أن يحد من حجم منافسة التلفزيون بسبب المؤثرات التقنية، فنستقطب .التلفزيون:البصري
  .معلنين جدد،وتزيد حضوضها المالية لتتقوى أكثر فأكثر

  
مما تجعله أكثر حرية،لكن يطرح إشكالية  1تحرير الصحفي من إلزامية إمضاء المقال،و تحديد مصدره*
  .صداقية الخبرم
  
تخفف الضغط على الصحفي الذي يعتمد فقط على الكلمة،وأحيانا الصورة باألبيض واألسود في الطبعة *

  . الورقية،فهو يكتب الكترونيا بأسلوب أبسط لتوفر مزايا المجال السمعي البصري ومؤثراته
  
  :الجزء الثاني-

: تحسين األداء اإلعالمي من خالل -2-2.III 
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رنيت عموما  دورا كبيرا في جذب األشخاص الستعمالها ألهداف كثيرة،ليست في البداية تلعب االنت* 
إعالمية،ولكن الفضول يدفعهم لالطالع على مواقع الصحف،الن هذا المبحر في االنترنيت قد سمع عن 

  .صحيفة معينة،ولم يقتنها ألسباب مالية،أو صعوبات التوزيع،أو ضغوطات الرقابة
  
في كل وقت وحين،ومتجددة وهو ما يعرف باألخبار العاجلة،مما يجعل الصحيفة حية  المعلومة حاضرة*

هذا اإلحساس يولد الثقة لديه بوجود فرقة عمل إعالمي .يشعر بها القارئ،ويشعر بديمومة العمل بها
  .متواصلة معه وتفيه بالجديد لحظة بلحظة

  
نية في أغلب الصحف،فيتم تدعيم المعلومات استغالل األرشيف من قبل القراء لتوفر الخدمة بصورة مجا*

  .والحصول عليها في كل وقت وبسهولة،دون الحاجة للتنقل
  
انتشار نوادي الحوار،وتوفر خدمة البريد االلكتروني تسمح بتشكل جسر اتصالي بين الجريدة و القارئ *

شارك جمهور قراء الطبعة في:االلكتروني،مما يعطيها الميزة اإلعالمية االتصالية بسبب خاصية التفاعلية
  ...االلكترونية بالرأي،والتعليق،والحوار

  
  

عدد العناوين اإلعالمية  المالحظة
 على الواب

 السنة

 471 1996 
 1997ماي- 1996 594 
 1997دیسمبر-جوان 1702 
 3622 1997 

عدد الصحف خارج قدر 
الواليات المتحدة 
،بينما كانت /43األمريكية،بنسبة

 1996سمبرفقط في دي/29

1563 1997 

  1997-1996مابين سنوات1يبين تطور انتشار الصحف على االنترنيت )12(جدول رقم *
  
  
  
  :هما ونقطتين أهم هذه األرقام على وجود إشارات هامة تنصب في بين ت*   

                                                 
  -1Djamel,Bouadjimi,Abdelkhader Chaabani,La presse électronique en Algérie,enjeux et défis,université d’Alger,2005.,p16                                         
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يلة االنترنيت كدعامة هامة ومكلمة للصحيفة  الورقية ، سحجم وأهمية وب الصحفية وعي المؤسسات*أ
الحدود  ربكس،والجمهور معا للتواصل واالتصال لإلعالميينتواجد المستمر و الدائم ،وفتح مجال أكبر بال

جهة والمتابع  من على المؤسسة الصحفية ءالجغرافية ، والحواجز التقنية والفنية المكلفة والتي تشكل عب
ت النجاح و االنتشار و بذلك ضمنت سوق دائمة و مفتوحة على احتماال.لها من قرائها من جهة  أخرى

  .أكثر 
وصفها قاعدة إلكترونية متطورة و خدومة لعالم بتبرز هذه األرقام  األهمية الحقيقية لوسيلة االنترنيت  *ب

وتكتسي  .لها خصائص وجمهور ومادة إعالمية،اعتبارها وسيلة إعالمية مستقلة عن التقليديةببل و،الصحافة
ية و خصائص االنترنيت و ما تقدمه من خدمات متنوعة ،دعمت كثيرا الصحافة اإللكترونية أهميتها من أهم

 لما توفره من صحافة االنترنيت:و روجت للصحافة اإللكترونية حتى سميت في بعض البلدان باسمها
     …لكترونية اإللكتروني و التجارة اإلبريد ،السيما الخدمات لمستعمليها

 
  
فكار المتعددة حول بداية الصحافة االلكترونية في العالم من خالل التعاريف السابقة ومن خالل األ-

  :والمطروحة من أهل االختصاص،لنا أن نخلص لوجود نوعين من الصحافة االلكترونية
-3.IIIأنـواع الـصـحـافة االلكترونية:  

  :من خالل كل ما سبق نستنتج نوعين من الصحافة االلكترونية
-1-3.IIIونية الصحافة الورقية بدعامة الكتر  :  

،نظرا "الصحافة االلكترونية المكملة"أو " الصحافة على الخط:"عليه  هذا النوع من الصحافة هو ما نطلق-
  ".نشر الصحيفة إلكترونيا"لطبيعة الوظيفة المنوطة باالنترنيت تجاه الصحيفة الورقية وهو 

ي منتظم بالنسبة ،بإصدار يوم وضع مضمونها على شبكة الواببتقوم صحيفة معينة وعلى أساسه 
من خالل نقل على نفس المضمون  ةحافظحسب طبيعة العنوان اإلعالمي ،بالم...أو األسبوعيات،لليوميات

  صفحتها األولى ، ها فيعرض ويتم.،ونفس المعالجة اإلخبارية،بنفس الخط االفتتاحي لها ورقياالمواضيع نفس
النشر بدل :،مع اختالف في التسمياتواألكشاك و التي هي نفسها التي تكون في واجهة المحالت 

التوزيع،والقارئ العادي أصبح  يطلق عليه مستعمل،كما أن طبيعة العالقة بين الصحيفة وبين القارئ باتت 
  . تفاعلية وحية

الصحيفة المستعان بها في تقليب أوراق  أصابع اليد ا عنعوضالصحيفة االلكترونية  يتم تقليب صفحات 
متواجدة على اليمين أو الشمال من كل صفحة ، ال يعمل بها صحفيون و إنما  اتأيقونة بواسطة قيالور

  .لكترونياإلموقع المبرمجون ينقلون ما في الصحيفة المطبوعة إلى 
في أوساط المجتمع ،و مدى  تاإلنترني انتشارواقع هذا النوع من الصحافة في الدول الغربية ،يعكس مدى -  

يكسر أمامها عوائق فه في الحياة العامة و الخاصة ،و يزيد من قوة الصحيفة فاعلية جهاز الكمبيوتر و دور



 89

مختصرة الزمن والمال قرائها،حين يزيد عدد عبيتها و يزيد من ش .التوزيع و النشر و تكاليف النقل
ن وفي هذا الصدد نجد أ،فها المفتوحيار في عالم التاريخ من خالل أرشبحوفاتحة المجال أمامهم لإل،والمكان
   :تزداد كل يوم الصحف بالطريقة الجديدة المعتمدة في النشر و هي الطريقة اإللكترونية اهتمام

، ثم تزايد هذا العدد حتى بلغ  عالميا صحف فقط على االنترنيت 10لم يكن سوى  1991في سنة   فمثال- 
  1.لمستوى العالميصحيفة على ا 4000فقد وصل العدد إلى  2000صحيفة ، أما سنة  1600إلى  1996سنة 

من الصحف األمريكية الضخمة و متوسطة النشاط قد وضعت صفحاتها على %  99باإلضافة إلى أن نسبة  
  .االنترنيت 

بسبب توفر خدمة االنترنيت  :رها يفست يمكن المسجلة في الواليات المتحدة األمريكيةو إن هذه النسبة المرتفعة
  .بطريقة مجانية في هذا البلد و بلدان العالم المتقدم 

1994  1995  
60  115  

              2نسبة ازدياد عدد الصحف التي تنتشر على االنترنيتحول ) 13(رقم جدول *      
 لعبه وسائل االتصال الحديثة حينتن الدول المتقدمة فهمت الدور الذي أ هذاني يع أاللنا أن نتساءل أنه :ومنه

  ؟وظف بالطريقة السليمةت
  
  :المنطقة العربيةأما في *  
الدين،العادات،التقاليد،االمتداد وهو العالم العربي الذي تجمع بينه مقومات األمة،يشترك في اللغة فبداية  

في هذا العالم تتشابه تقريبا كل الظروف خصوصا .الجغرافي،التاريخ المشترك و اليوم المصير المشترك
  عاشا متفاوتا من دولة إلى أخرى ، نتميز كذلك بالخيرات السياسية منها و االجتماعية و يعرف االقتصاد انت

  العلمي  فلكن أيضا نشترك في التأخير والتخل،ووالموارد الطبيعية و البشرية على حد سواء
  .ما مستهلكين في بلدان أو محرومون في بلدان أخرإوالتكنولوجي،ألننا 

، لكنه في ذات الوقت العالم الساحر للصحفيين  إن واقع الصحافة عموما،جعل منها متنفس للكثير من األقالم 
ق بالنسبة للسلطة قلمعرفة الحقيقية ،ومصدر و قراء منهل للعلملل هو بالنسبةمنبر للتعبير،وبالنسبة لهم ألنه 

  .السياسية 
ال ندري هل نقول دخول الصحافة ،عموما ، كما نعلم في مراحل و ظروف جد حساسة العربي إلعالموا

إلى العالم العربي أم استنجاد العالم العربي بالصحافة اإللكترونية ، لكن المهم أن الصحافة اإللكترونية 
         : اإللكترونية تعرف لها بوادر في البلدان العربية

صحيفة الشرق "وهي  ،1995أفريل  09أول صحيفة وضعت نفسها على شبكة االنترنيت كانت في ف 
على أنه سيكون لها موقع على االنترنيت من نفس الشهر السادس  ،وكانت قد أعلنت في اليوم "األوسط

                                                 
07عبد األمير الفيصل،مرجع سابق،ص- 1  
  2                                                                                                                           04عبد األمير الفيصل،مرجع سابق،ص -
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صحيفة "عالم االنترنيت من قبل  الصحيفة العربية اليومية الثانية فسجلنا بعد ذلك دخول.،جلبا النتباههملقرائها
  .1996السفير في نهاية سنة و، 1996 حزيران 01،ثم الحياة في  1996فيفري  01في  "النهار

     
بة الصحافة العربية اليومية للنشر اإللكتروني ، و بالتالي إعطاء طبعة  إلكترونية لقرائها لم يكن إن مواك-

وطبيعة متأخرا من ناحية تاريخ و لوجها لهذا العالم ، لكن حجم و عدد الصحف المتواجدة على الواب ،
  .لصحافة العربيةالحقيقية لواقع ا ةهو من يعكس الصورالخدمة المقدمة والتقنية المستعان بها 

  :ة منهاقد نرجع هذا ألسباب كثير
  نفقات االنترنيت، لالزلنا نتحدث عن مشاك ألننا غياب بنية تحتية  لعالم االتصال و المعلومات ، -  1 

  .وغالء تكلفتها،وعدم وجود أرضية صلبة لتقنية حديثة و لغة مشتركة بين العالم 
أو ،أهميتهبأو  ما بسبب الجهل بالشيءإاليب اتصالية حديثة ، غياب الثقافة االتصالية المبنية على أس- 2 

إال على أساس تفرضه  تعامل مع الوسائل الحديثةاللغة يتخبط فيها الفرد العربي،وتغييب لظروف معيشية 
القيود االقتصادية الدولية داخل المنظمات التجارية،وليس كنقلة تكنولوجية لخدمة الفرد داخل منظومته 

المحلية والعالمية،وككل شيء يحمل صفات لم يمهد لها ال سياسيا و ال اقتصاديا وال حتى  االجتماعية
  . فكريا،فمصيره وجود بدون معنى لعدم الوعي بأهمية الشيء في التنمية المستديمة

من  ربكثي أكثر ،في العالم اباإلضافة إلى أن نمط األساليب االتصالية األخرى في أشكالها المختلفة أشد انتشار 
كل أدوار من  الحديث المباشر أو ظاهرة الهاتف النقال المستفحلة في عالمنا اليوم قد حدف:وسيلة االنترنيت

  .وسيلة على حدى 
 من تحقيق متعة منع الفرد العربيت،قيود و حدود لقالظروف السياسية و األمنية في عالمنا العربي تخ- 3

أو فرض ،سدة في خلق عراقيل فتح مؤسسات التمويل باالنترنيتقد يكون قيد السلطة المتج :االستمتاع بالشيء
و كذلك ظروف األمن التي نعيشها في مختلف المناطق العربية نتيجة لظروف  .شروط قاهرة اقتصاديا 

الحرب أو النزاع أو الصراعات ، التي تجر وراءها أزمة اقتصادية يصبح الفرد فيها منكبا على محيطه 
  .                      د من تطلعاته و آفاقه الضيق اجتماعيا ، وتح

ال نملك اليوم دنا العربي ال تزال بعيدة األفق ،فاقتصا تنمية  مكانة الوسائل التكنولوجية الحديثة في-4 
ن نجنيه من حجم االستثمار في هذا أالوعي الكامل بمدى أهمية هذا القطاع في تحريك االقتصاد ،وما يمكن 

              .ضيق في هذا الصدد المجال بل وفكرنا

إن هذه العوامل مجتمعة وغيرها ،حال ويحول دون جعل وسيلة مثل االنترنيت ضمن االستعمال اليومي -  
  .لحياتنا
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III. -32-المستقلة- الصحافة االلكترونية المحضة-:  
من حيث أن  ،يختلفانعلى الخطلها نفس الخصائص التقنية للصحافة اإللكترونية  هي صحافة إلكترونية-

  .إلكترونية فقط  طبعةالثانية فهي  أماعامة ورقية ،داألولى لها 
تتمتع الصحافة االلكترونية المحضة أو ما يصطلح على تسميتها أيضا بالصحافة االلكترونية المستقلة، بجهاز 

عن  بعبارة مختصرة مؤسسة صحفية تستغني...إداري وتنظيمي،وفرق عمل تقنية و طقم صحفيين،ومراسلين
من دفع استحقاقات كراء :وهي شركة لها مخرجات.عمليتي الطبع و التوزيع،وتستبدلهما بالنشر االلكتروني

المقر،ودفع الكهرباء،ومنح أجور للعمال والصحفيين،وتوفير أجهزة كمبيوتر شخصية،ودفع اشتراكات 
  .إلشهار االلكترونيأما المدخالت فلقد كانت شبه منعدمة إال أن تعززت  بها فكرة ا...االنترنيت

لكن الصعوبة الحقيقية التي تعترض هذه الوسيلة هي كيف تقوم بالتعريف على نفسها و تجد لها مكان على 
شبكة االنترنيت،في ظل غياب طبعة ورقية ملموسة تساعدها في التقرب من القارئ،خصوصا وأن التواجد 

.                                        *وابات اإلعالميةعلى  شبكة االنترنيت يعني المنافسة العالمية للصحف والب
  :أهمية هذه الوسيلة تكمن في خصائصها حيث أنها-
تنقل النص والصورة معا لتوصيل رسالة متعددة األشكال و االحتفاظ بالزائر أكبر قدر ممكن،حتى ال تتحول *

  .ةالجريدة االلكترونية إلى نسخة الكترونية من الصحف التقليدي
وهناك مميزات للقارئ االلكتروني منها السرعة في معرفة األخبار ورصدها لحظة بلحظة،على العكس من *

  .الصحف التقليدية التي تقوم بالرصد والتحليل للموضوعات دون متابعتها
  .وهي متنفس لحرية التعبير من خالل الهروب التام من مقص الرقيب على المضامين المنشورة*
وتكاليف شراء المواد األولية من ورق وآالت طباعة،والتخلص من إشكالية التوزيع وحجم تخفف أعباء *

  .المسترجعات
  

III. 4- طرحها الصحافة اإللكترونية في الوسط اإلعالميتالقضايا و الرهانات التي : 

ة يكثر الحديث عن هذه الوسيلة اإلعالمية الجديدة التي استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة في وسط الساح-
التي كان تطورها بطيء  عكس الصحافة المكتوبة،باإلعالمية ،و قطعت شوطا في مسيرة تطورها و انتشارها

  .و لكنه ثابت 
الصحافة اإللكترونية تشتمل على الكثير من مميزات الصحافة المكتوبة مما دفع بالكثير من أهل  إن

على القراء،ونسبة استمرارها،من خالل  حجم تأثيرها للتساؤل و التجادل حول،االختصاص و من المراقبين
 :نجد لعل أهم و أبرز هذه القضايا العالقةتسليط الضوء على المميزات العامة لها،

  
  

                                                 
بكة االنترنيت،وتحدث المواد على مدار الساعة،ویعمل في هذه البوابات محررون مواقع الكترونية متخصصة تنشر أخبار وتحليالت وتحقيقات،أعدت خصيصا للنشر على ش:لبوابات اإلعالمية هياا

 ومراسلون مهنيون،یمكن تسميتهم بصحفيو االنترنيت
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-1-4.IIIعالقة الصحافة اإللكترونية بالصحافة المكتوبة :  
ت كون مالحظين معلقين ، ثم جازمين بوضع أي حدث على الساحة مهما كاننلقد تعودنا دائما أن - 
و نفس الشيء ينطبق على واقع العالقة و طبيعتها بين الصحافة المكتوبة الضاربة في جذور التاريخ بيعته،ط

وسيلة إعالمية تقليدية ، وبين أحدث و آخر وسيلة إعالمية بالصحافة  وأقدم أول منذ قرون خلت،والتي تعتبر
  .اإللكترونية في عالم الوسائط المتعددة 

  
زال مبكر ألن نقول و نجزم على أن الصحافة اإللكترونية ألغت الصحافة ما من شك أن الوقت ال  

  .المكتوبة،أم تقوم بدور تكميلي لها أم هما في حالة صراع و البقاء لألقوى 
ميدان اإلعالم ، والناس  في االختصاصفي هذا الشأن انقسمت آراء اإلعالميين ، و الباحثين و أصحاب و   

  :اتثالث اتجاه نستطيع تجميعلذلك  .قةحول طبيعة هذه العال أجمع
  
  :االتجاه األول-
 -1-1-4.IIIالصحافة اإللكترونية مكملة للصحافة المكتوبة:  
تعتمد الصحافة ،أصحاب هذا االتجاه ينطلقون من فكرة أن الصحافة اإللكترونية ما هي إال دعامة إلكترونية- 

أينما  للقارئوالجهد والوصول  ،للوقت ربحااإللكتروني،من خالل النشر لتتمة عملية توزيعها المطبوعة عليها 
  :كان و حيثما كان 

 ةحتى تحقق شعبي للصحافة المكتوبة كبيرة فرصة تعتبر بمثابة و يضيف هؤالء أن الصحافة اإللكترونية- 
  .و في كل مكان ،كبر جمهور ممكن في أقصر مدةأوصل إلى بالأكبر 

الطبعة االلكترونية كنسخ  إنتاجإعداد وعالمها ، يسهل عليها عمليات فدخول الوسائل التكنولوجية الحديثة 
  .ل جهدقتلك العمليات الفنية و التقنية بأقل تكلفة و أللطبعة الورقية،

والن الصحيفة الورقية هي األصل،ولها قراء دائمون مخلصين لها،فتسعى إدارة الجريدة للمحافظة وتعزيز -
  .ومحاولة إيجاد قراء جدد.،الغية عوائق التوزيع1لى الوابمكانتها لديهم من خالل توفرها ع

  
ونظرا لحجم ثقة الهيئات الرسمية بها لوجود طبيعة مادية كمؤسسة صحفية،وتلزمها القوانين اإلعالمية -

بتحديد وذكر مصادر معلوماتها،وإال تتعرض للمساءلة القانونية،فهي تمارس وظيفة إعالمية لدى الهيئات 
  .منها 2الدبلوماسية الرسمية خصوصا

تتمتع بالطابع الملموس الذي له أثر ساحر على نفسية القراء،لذلك فهي مازالت  الصحافة المكتوبةإن - 
تمارس نشاطها بنفس الوتيرة،و ال تخشى من منافسة الوسيلة اإلعالمية االلكترونية ألنها نجحت في كسب 

                                                 
العاشرة صباحا ،على الساعة12/04/2006،بأول ماي ،وم األربعاء"الطاهر جاووت"،بمقر الجریدة بدار الصحافة،"الوطن"السيدة فطيمة بن دریس،واب مستر جریدة  مقابلة مع-  

ظهرا14.00على الساعة16/03/2006،بأول ماي یوم األحد"الطاهر جاووت"ة،في مقر الجریدة بدار الصحاف" الخبر"مقابلة مع السيد عثمان سناجقي،رئيس تحریر جریدة  2  
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والدليل على أنها غير مهددة بالزوال عدة .ا في تغييبهاالرهان أمام السينما،اإلذاعة والتلفزيون ولم ينجحو
  :نذكر منها  1 مؤشرات إيجابية

بالرغم من  .يرتفع لزيادة الطلب عليه سعرهأن  بدليللم يقل الطلب على ورق طباعة الصحف، إلى اليوم إنه*
لحالية على طلب ورق طباعة للمصانع المنتجة له ،حيث تقدر الزيادة السنوية المالية ا اإلنتاجيةزيادة الطاقات 

  .% 3الصحف بحوالي 
على ما يجري بالمصانع المنتجة آلالت طباعة الصحف لوجدنا استثمارات كبيرة  اطلعنامن ناحية أخرى لو *

و جودة الطباعة الملونة مع سهولة  ةفي األبحاث للوصول لمعدات متطورة ترتفع فيها اإلمكانيات و السرع
 .التشغيل

 :ول في العالم  ازدياد في عدد المبيعات بسبب ازدياد اإلقبال على قراءة الصحف،ومنهاسجلت  بعض الد*

  النسبة المئوية لالرتفاع  البلد
 %2.23  غلوكسمبور

  %5.59  اليونان
  %1.71  اسبانيا
  %0.50  ايطاليا
  %28.5  الهند

  19942يبين عدد نسب الزيادة في المبيعات سنة)14(جدول رقم *
ة اإلقبال على الصحيفة الورقية الرتباطها بعوامل محلية خاصة بكل دولة،يمكن هذا األمر أن قد ترتبط زياد-

يكون ناجم عن طبيعة النظام اإلعالمي السائد ،أو مدى انتشار االنترنيت في المجتمع،أو مدى كمية الصحف 
بخصوصية ولكن بالرغم من ذلك تظل األسباب في مظهرها مرتبطة ...الموجودة وحجم المسترجعات

 .وتركيبة كل مجتمع

تغل لمصلحتها هذه التطورات التكنولوجية المشهودة في عالمها سو من هنا فعلى الصحافة المكتوبة أن ت-
 .نوعية المضامينوترفع من مستوى أكبر، حتى تحقق رواج و انتشار

  
  :ثانياالتجاه ال*

-2-1-4.III بديل للصحافة الورقية كالصحافة اإللكترونية:  
  افة اإللكترونية تجعلها تتفوق على الصحافةحقد أصحاب هذا االتجاه ، أن مميزات الصيعت -

  :،وتحد من دورها وفاعليتها بحجة أنالورقية
  :الصحافة الورقية تحتاج إلى تكلفة ضخمة /أ

                                                 
1  

10،ص2005حمد شطاح،صحافة االنترنيت ومستقبل الصحافة الورقية في الجزائر،جامعة الجزائر،-2  
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،ومرورا الحصول على ترخيص فتح صحيفة ،وصوال إلى اإلجراءات التنظيمية بشروطبدء نشائها،إل* 
  .اإلعالمية التي تحد من حريتهابالقوانين 

الصحف  يكبدتكاليف الورق الذي محسوس في  ارتفاع  إلعداد و إصدار النسخة األصلية،ألنها تعرف*
تراجع مساحات الغابات المزروعة التي يعتمد عليها في اإلنتاج السيما بسبب  ،الورقية مشقة مالية يومية

  .الورقي
اع تكاليفهما،فهذه الظاهرة والمشهودة حتى في الدول المتقدمة تعيق ،نظرا الرتفمشاكل الطبع و التوزيع* 

الصحيفة الورقية على تحمل أعباء العمل اإلعالمي،ففي أوروبا مثال تحتل كل من سويسرا وفرنسا المراتب 
  .األولى في ارتفاع تكلفة التوزيع

  :مشكل الغلق للجريدة /ب
في الوقت الذي ،لنشرل التالي موعدالحتى يحين لومات،يمكن إضافة بعض المعجدة المواضيع ال  مفرغ - 

  :وهيتتمتع فيه الصحافة اإللكترونية بمزايا تجعلها تتفوق على الورقية 
تجعله يقرأ النص،ويشاهد الصور واألشرطة ، فهي متعددة لجلب انتباه القراء عواملب التمتع*

  .مما يعزز الخبر لديه.اإلشهارية،ويستمتع بالصوت
  ".الخبر العاجل"بر بجديته،وآنيته فهو يستحدث مع كل جديد و هو ما يسمىيحتفظ الخ*
  بالرقيغياب مقص *
  .ال يحتاج هذا النوع من الصحافة ال للورق،وال آلالت الطباعة*

تفاعلية،أضافت للدور اإلعالمي للوسيلة اإلعالمية دور اتصالي،خصوصا عن طريق البريد صحافة  *
  .ة المشاركة ومعرفة ردود الفعلااللكتروني ومزاياه،في زياد

  
  :ن دليلهم على هذايد على أو من هنا جاء أصحاب هذا االتجاه للتأك-
 :تراجع عدد المبيعات،فلقد أشار االتحاد الدولي لناشري الصحف عن تراجع في عدد المبيعات*1

  
  النسبة المئوية لتراجع مبيعات الصحف  المنطقة

 %1.78  االتحاد األوروبي

  1.23%  المتحدة األمريكية الواليات
  0.17%  اليابان

  1994 1يبين نسب تراجع عدد مبيعات الصحف سنة)15(جدول رقم 
  

                                                 
09، ص2005شطاح،صحافة االنترنيت ومستقبل الصحافة الورقية في الجزائر،جامعة الجزائر،محمد - 1  
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فلقد أشار االتحاد كذلك لتراجع نسب المقروئية في عدد من الدول،ويرجع  :تدني مستوى المقروئية*2
فضيل الكل استخدامها،فالقارئ البعض األمر لعزوف وتخلي القراء عنها، بالنظر لتزايد أهمية االنترنيت وت

بات يفضل استخدام االنترنيت من بيته،أو عمله بدل التنقل والذهاب إلى األكشاك،وعن طريق االنترنيت 
الن كل .يمكن أن يطلع على أكبر عدد من الصحف بثمن قليل،أقل بكثير حين يقتنيها مجتمعة من السوق

  .المعلومات متوفرة ومتجددة على االنترنيت
  

  النسبة المئوية لتراجع المقروئية  دالبل
  8.63%  النمسا
  %9.09  سويسرا
  %3.03  بريطانيا
  %2.00  فنلندا
  %1.89  ايرلندا
  %1.89  السويد
  %0.70  فرنسا

  19941سنة  يبين تراجع المقروئية في بعض الدول األوروبية) 16(جدول رقم 
  
ن القارئ يتابع صحيفته إلكترونيا قبل التوزيع ، أل بسبب مشاكلم صحف العالم سحب معظانخفاض *3

أن يشتري الصحيفة من الكشك أو يرسلها الموزع ، مما يجعل الصحافة الورقية في خطر إذا ما بقيت 
  .على كالسيكيتها في متابعة األخبار ، و مع مرور الوقت ستندثر 

  
  :   االتجاه الثالث*
 -3-1-4.IIIاإللكترونية والمكتوبة ة بين الصحافةطبيعة العالق لىلم يحن الوقت بعد للحكم ع :  
لصحافة اإللكترونية ليس كاف للحكم على طبيعة العالقة ل يالحقيقظهور العشرية عن قليل بإن ما يزيد -   

  . بين الصحافة اإللكترونية والمكتوبة 
لتطورات انتيجة كلية، الصحافة المطبوعة ختفاءعل احتمالية احالي من الصعب الحكم في الوقت الفبات  

 ،مسموعة  مرئيةفيه وسائل اإلعالم إلى مطبوعة  نف التكنولوجية الراهنة ، في عصر تص

  .وإلكترونية
                                                 

09محمد شطاح،مرجع سابق،ص-  
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 من خالل  السيما الصحافة اإللكترونية علىالصحافة المكتوبة تعتمد  أنوعلى هذا األساس فإننا نقول  
،بل ر خصائصها من المطبوعةوحتى الصحافة اإللكترونية تستمد اكب والتوزيع، النشرتسهيل عمليتي 

  .وتستعين بها للتشهير عن نفسها بين أوساط قراء الصحافة المكتوبة
   أحيان أخرى وفي مكتوبة على االلكترونية،الحظنا تفوق الصحافة ال،بعض المجاالت يجب أن نقر بأنه في 

  .ابينهمد طبيعة العالقة يحدت يصعب لذلك لصحافة االلكترونية على المكتوبة،اتفوق 
  
  : باعتبار أن  بينهما ساويتم وهناك من اآلراء من ترى أن التأثير- 
 اإلعالم ائلدور وس من وستغيرة على كل المستويات، ر مختلفادوأ االنترنيت ستجعل من الصحافة تلعب*

  .منها المطبوعة التقليدية خصوصا
  .  الجانب اإلعالمي سيطغى على جانب النشر *
  .لنشر أفكارهم  ) صحفيين إلكترونيين من جمهور القراء (ين جدد متعامل تظهراالنترنيت س*
ومنه  فكل وسيلة منهما ستكون مستقلة عن األخرى،ألنها ستكون جمهور خاص بها،ومضامين متنوعة  

  .ومعالجة بطريقة إعالمية مختلفة عن األخرى ،و التهيكل في شكل إداري مستقل ،وكذا موارد مالية مستقلة
أكبر االنترنيت  تشكلتستفيد من التقدم التكنولوجي الذي س ومختلف المطبوعاتفالصحف  يعلى صعيد ثانو

 إنشاءكما أن الصحف اليوم تعمل على .لتحسين مضمونها وزيادة عدد قراءها على مستوى العالمحلقة به،
 في هم تقني وحضاري يسا تطوركبل مة تكنولوجيا وجب التعامل معها،ليس فقط كس لى الوابع لها مواقع
 .آلية الصحافة دفع

  
4.III -2-  ةاإللكترونيتمويل الصحافة:  

هل فتمويل صحيفة إلكترونية ، يتم ، هي كيف اليوم من القضايا التي تطرح في عالم الصحافة اإللكترونية- 
  ؟الصحافة المكتوبةفي  تمويل المصادر  هاهي نفس

 االقتصاديةللمحافظة على بقائها و تحقيق دورتها  كما نعلم فالصحافة المكتوبة ترتكز اقتصاديا على دخلين-
من أجل معرفة  هنتداولالذي لديه طابع إعالمي إخباري وأحدهما  :تحول الخبر لديها إلى منتوج يتخذ شكلينل،

العنصرين يشكالن الدخل  ينهذو.لمستهلكين عموماا لجمهور يوجهشهاري اني إثاألحداث المحيطية بنا،وال
،تتحدد نسبته وفق حجم البيع لعدد الصحف،ومدى نسبة المعلنين و هما مصدرين للمال،الثابت لكل جريدة

  .لديها
  

كذلك،بحيث أن دراسات السوق في أمريكا أثبتت  را من اإلشهاأما الصحافة اإللكترونية فتستمد مصدر تمويله
المجالت لإلشهار عن أن كثيرا من المواقع االلكترونية الخدماتية و التجارية منها،اتجهت إلى الصحف و 
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نفسها،والوصول إلى مستخدمين جدد،بمعنى آخر فان هذه المطبوعات سواء العامة منها أو المتخصصة  
  .استفادت اشهاريا من انتشار المواقع االلكترونية المختلفة على شبكة االنترنيت

بليون  1.9نترنيت من فحسب دراسة نشرتها مجلة كولومبيا للصحافة قدر حجم اإلنفاق االشهاري على اال-
  .1999بليون دوالر في نهاية عام  4.6إلى  1998دوالر عام 

مليون  358إلى  1998مليون دوالر عام  152أما المواقع اإلخبارية فقد نمت حصتها من هذا اإلنفاق من 
  . 1999دوالر في نهاية عام 

ة بارك التي تنشر دراسات حول اإلشهار وبالنسبة للعالم العربي تشير آخر األرقام المستقاة من تقرير لمؤسس
مليون دوالر،وكانت حصة  1964بلغ  1999في العالم العربي،أن حجم اإلنفاق االشهاري الكلي خالل عام 

،أما االنترنيت فانه ينفق عليها في العالم العربي ما ال يزيد في أحسن األحوال على أكثر %42الصحف منه 
  1.ر السنويمن نصف بالمائة من إجمالي اإلشها

نحو اإلشهار االلكتروني يتزايد سنة بعد سنة في العالم المتقدم  هيتضح لنا من خالل هذه األرقام أن االتجا
بصورة سريعة و متنامية،أما في المنطقة العربية فالنسبة ضعيفة لحد قد نعتبرها ال أهمية لها،ولكن هذا األمر 

  :يمكن أن يفسر على األساس التالي
نسب اإلشهار على االنترنيت بالقطاع االقتصادي السيما وأن االنترنيت تسهل عمليات البيع  ارتباط نمو-

والشراء،ومختلف التعامالت التجارية بين مختلف الشركات عالميا ومحليا،لضمان السرعة والتأمين ضد 
  .المخاطر

  *:فالتجارة االلكترونية

  .وتسويق المنتوج في شكل سلعة أو خدمةلعبت دورا كبيرا في دفع األشخاص والمؤسسات في عرض  
ومن الحقائق التي يجب أن نعترف بها،هو أن الغرب يسبقنا دائما نحن سكان الضفة المقابلة،لالستفادة من -

كل ما هو جديد،فيجربونه،ليقيموه ثم يستخدمونه في أقصى استعماالته،معتمدين في ذلك على دراسات تعتمد 
  .اء والكثير من التحليلهي األخرى على التكميم واإلحص

  ففي فرنسا مثال هناك جهود لدراسات متتالية حول تطور اإلشهار االلكتروني،فقد نشرت صحيفة   
LE JOURNAL NET"   "  مع أول وكالة متخصصةTNS في دراسة مدى فاعلية اإلشهار االلكتروني  

رنيت،الستقراء مدى نمو ونضوج حول مدى حضور كبار المعلنين التقليديين على االنت 2002فيفري15في 
شركة فرنسية معلنة،لتحديد وترتيب القطاعات 200وتم نشر النتائج بصفة شهرية لـ.الجديدة ةهذه الدعام

 تإشهاريا على االنترني

  
التردد   القطاع العدد

                                                 
52 ،ص2004، 55تحدیات اإلعالم االلكتروني،مستقبل الثورة الرقمية،مجلة العربي،عدد...خلدون طبازة وأسامة الشریف،العالم العربي والوسط الرقمي- 1  

دناال یقتصر مفهوم التجارة االلكترونية على السلع والبضائع المادیة،إذ أن هناك عناصر من التجارة االلكترونية غير تبادلية موجهة لتزوی:"التجارة االلكترونية:م بختي في آتابهعرفها ابراهي*  * 
..."بمعلومات عن المنتجات والخدمات،ویتعداه إلى السلع غير المادیة   
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   2001سنة
 االنترنيت  373 1705

 البنوك 216 872
المنتجات  215 1128

 ةالترفيهي/الثقافية

  12001إلى 2000حول أهم القطاعات الحاضرة على االنترنيت والمستفيدة من اإلشهار االلكتروني من سنة)17(قم جدول ر*
  
،ففي الفترة الممتدة من القد سجلت هذه الدراسة زيادة في النسبة الشهرية الستغالل االنترنيت إشهاري- 

م معقول ومقبول،بالنظر إلى ما وهو رق%2.12سجلت نسبة استغالل االنترنيت اشهاريا بـ  2001- 2000
  .%85تحققه سنويا بنسبة

كما أن هذه الدراسة خلصت العتبار هذا األمر مؤشر إيجابي بحيث أصبحت تتعادل النسبة المخصصة 
لكل واحد منهما،بالرغم من أن حجم العائد المالي غير %54على االنترنيت والتلفزيون،فوصلت إلى  رلإلشها

  .تسعيرة،ولكن ازدياد االهتمام والتوجه نحو االنترنيت لإلشهار يعتبر مكسب لهامتساوي نظرا الختالف ال
-1-2-4.III اإلشهار االلكتروني مفهوم:  

تؤجر المساحة اإلشهارية مقابل مبلغ مالي يتفق عليه،أو باالعتماد على تبادل الشرائط اإلشهارية بين "...-
  2..."المواقع

مالي فهو يضمن استمرار مواقع النشر ومحركات البحث،كما أن  فاإلشهار االلكتروني باعتباره مورد
الصحف والمجالت الموضوعة على شبكة االنترنيت بنوعيها تحتاج إلى تمويلها،ومن المفروض أن يتم هذا 

والمبلغ المرجو الحصول عليه مقابل هذه الخدمة يدعم بقاء المواقع .األمر عن طريق اإلشهار االلكتروني
  .موما،والصحافة االلكترونية خصوصاااللكترونية ع

 
-2-2-4.IIIأنواع اإلشهار االلكتروني لصحيفة:  

  :يمكن أن نتناول أنواع اإلشهار االلكتروني 
  :و يتجسد االشهار االلكتروني في :من الناحية الشكلية/أ
 
 
 
 
 

                                                 
1 LE JOURNAL DU NET ,15/02/2002 
http://www.journaldunet.com/fils/sommaire_publicité.html. 
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  :الشريط أإلشهاري*
مول به في وسائل اإلعالم التقليدية،مع التقليدي المع ريتميز الشريط أإلشهاري بأنه يقوم بنفس وظيفة اإلشها-

فارق أنه يتجه شيئا فشيئا نحو الديناميكية في الحركة،بحيث يستوعب أكثر من رسالة إعالمية في نفس 
  .المساحة والمكان

  %5تتراوح نسبة مساحة الشريط  االشهاري من :فهذا الشريط بدأت مواصفاته تأخذ طابع الثبات،بحيث
ويجب .كأكبر حد لها- وحدة القياس-بيكسل 72على 468جهاز الكمبيوتر،بأبعاد من مساحة شاشة %10إلى 

  .كيلوبايت 15إلى  12أن يكون حجم ملف اإلشهار مابين 
  ...ألوان،صور،حركة،:ويتمتع هذا الشريط أيضا بكل مؤثرات القطاع السمعي البصري

  :يتوفر في هذا الجانب: من ناحية المضمون/ب
  :لمواقعاإلشهار التكاملي بين ا*

حيث أنه عند تصفح موقع ما،يثير انتباهنا شريط إشهاري معين،يدعونا هذا األخير إلى زيارة موقع 
ومن .آخر،فبذلك هي تقدم لها خدمة المرور لزيارة الموقع،أو إشهار عن منتوج سواء كان خدمة أو سلعة

و البريد االلكتروني نفسه مجبر خالل هذا  اإلشهار يجد المستعمل لالنترنيت،السيما من خالل إما الصحف أ
على إلقاء نظرة لشيء يتحرك أمامه و يفرض نفسه،ألنه موجود في أعلى ووسط وأسفل الصفحة 

  .االلكترونية،و في كل الصفحات جنبا إلى جنب مع المضامين المختلفة
-3-2-4.IIIتتمثل عوامل نجاح اإلشهار اإللكتروني في:عوامل نجاح اإلشهار االلكتروني:  

تحقق االنترنيت نسبة مهمة من االنتشار في أوساط المجتمع،وتدخل دائرة االستعمال اليومي لكل  -
  .النشاطات،السيما أن يتعود الناس على القراءة االلكترونية لصحفهم

  .وعي المعلنين بأهمية ودور االنترنيت في تسويق منتجاتهم-
  .فتح على العالمتحسين االستثمار،ودعم التجارة من خالل خلق اقتصاد مت-
 

 
-3-4.IIIاألنواع الصحفية المعمول بها في الصحافة االلكترونية: 

طابع الأشكال ، و صيغ تعبيرية لها بنية داخلية متماسكة ، وتتميز ب" هي  " :األنواع الصحيفة "بدايةفي ال- 
 يم الثابت و االستمرارية ، و تعكس الواقع بشكل مباشر و واضح و سهل ، و تسعى إلى تقد

.          1"وتحليل و تفسير األحداث و الظواهر و التطورات مستهدفة بذلك إيصال رسالة محددة للقارئ 
  :أن األنواع الصحيفة تنقسم إلى أربع  على المختصون في اإلعالم حدديو

أثناء  كتوبةتعبيرية ، فإذا كانت هذه هي األنواع المعمول بها في الصحافة المو، تحليلية ،استقصائية  إخبارية
  .،لتحقيق تأثير أكبرلمضامينا لهذه ،وإعطاء صيغة جماليةاإلعالمية بصورة سليمة من جهة عيالمواضتناول 

                                                 
  1                                                                                                                      14،ص1986دي،دمشقادیب خضور،أدبيات الصحافة،مطبعة داو
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  .؟فما هو الشأن بالنسبة للصحافة اإللكترونية - 
  
 مسئولهها بعد ذلك إلى يلمن الناحية العملية يقوم الصحفي عادة في الصحافة التقليدية بصياغة مادته و يح- 
تطبع في مرحلة الحقة و هي تحمل إمضاء فإرسالها إلى المدقق اللغوي لتصحيحها  ءتها،ثملمباشر لقراا

  .صاحبها 
أما المادة اإللكترونية ، فعندما تتم عملية المصادقة و الموافقة على نشرها يتدخل فيها عدة أشخاص لتعديلها  

  .المادة  تبو تشخيصها و تمحى شخصية الصحفي كا
  ،رالقارئ و مساعدته على متابعة األخبا مختصون على أن األنواع الصحفية جاءت لتترجم حاجةويذكر ال 

يكفل  و تسليته و تثقيفه ،إال أن النص اإللكتروني الواحد مهور،وفهم دالالتها و إدراك خلفياتها و إشباع الج
واحد منها إنجاز إحدى عدة نصوص يتولى كل  علىآخر،بإنجاز هذه المهمة بمفرده ، إذ يحتوي بشكل أو 

  .1ةالمهام المذكور
  
  : إيجابية في عالمها المكتوب ، تتجلى من خالل  اطلصحافة اإللكترونية نقليحسب كثيرا  - 
التحرر من المساحة التحررية التي هي غالبا ضيقة في الصحافة الورقية ،و بذلك تناول الموضوع بحرية *

  . انالمك ةيحرك وقدرة علىبتفاصيل أدق،و أكبر
ى يزرع الكثير من الثقة لد،فو كبير ينقل دون االعتبار إذا كانت مساحة كافية أم الأما هو صغير  كل*

هذا األخير يجعله مرتبط بهذه الوسيلة أكثر ،روح الفضول هاتجاه هذه الصحيفة و تحرك فيالقارئ االلكتروني 
  .   الكتشاف و معرفة المزيد 

  : من أحد السلطات الثالث  عليها ي الحذف و المنع التي تمارسكما أن الصحيفة تتحرر من عمليت*
  السلطة السياسية -
  "رؤساء التحرير خصوصا"سلطة اإلعالميين -
  سلطة أصحاب رؤوس األموال           -
  .و يساعد األرشيف على العودة إليه في كل وقت مما يخلق أرضية لكل مضمون جديد *
  
كذلك قضية اختيار المواضيع و المضامين و تقدميها من هذا الجانب ونية م الصحافة اإللكترليطرح في عا-

وازدادت المعطيات و تكاثرت األنباء،وأصبح ،أصبحت األحداث متراكمة و األفكار متالحقة  قدل،فإلى القراء
لدرجة ،وعليه االنتقاء  األخبارأمام كم هائل من المعلومات و  نفسه القارئ ووجدجدة ،الالقديم  حلقات من 
ه يختار و ماذا يختار ؟ ما هي معايير االختيار لديه نظرا لكثرة العرض آ،و ما عس يهمهأصبح كل شيء 
  ؟بلغة االقتصاد

                                                 
  1                  7-6،صً، 2005المتحدة، صر الدین العياضي،الصحافة االلكترونية،أحادیة الشكل و تعدد المضامين أم أنواع صحفية جدیدة،جامعة الشارقة،االمارات العربيةنـ- 
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سبق نستنتج أن األنواع الصحيفة المشهورة في الصحافة المكتوبة قد ال تستغل كلية من قبل هذه ما من كل - 

دعو لمالحقة و مواصلة المواضيع في الصفحات الموالية،والزال ها المقدمة  التي تيالوسيلة الحديثة ، قد تكف
  . الوقت مبكرا حتى نحكم إن كان حقيقية أهمية لهذه األنواع في عالم الصحافة اإللكترونية 

فنيات التحرير في الجريدة االلكترونية تغيرت،فهي تتطلب من الصحفي أن يكتب :"وبالرغم من هذا ف
باشر ولكنه بأسلوب بسيط،ألن المحتوى مدعم بالصور والصوت،والصحفي بأسلوب مختصر جدا ودقيق،وم

  1".ليس بحاجة إلى محسنات بديعية وأسلوب منمق حتى يوصل فكرته
  

-4-4.III االجتماعية  ةالمسؤوليالصحافة اإللكترونية و:  
دعامتها  أنها تشكل ركثيرا باإلنترنت باعتبا و ترتبط جديدةتها اتقني،إننا أمام وسيلة إعالمية حديثة العهد-

واستطاعت أن تشكل منفذا و متنفسا للكثير من الصحفيين و القراء الباحثين عن .في عملية النشراألساسية 
  .سقف أعلى من الحرية و الحقيقية في ذات الوقت 

إذا تطرقنا إلى موضوع الحرية ، فصحافة االنترنيت استطاعت أن تنفذ من قيد السلطة السياسية خصوصا  - 
،ونجم يطرح بصورة عميقة في دول العالم الثالث عموما و العالم العربي خصوصا مازال  شكالوأن هذا اإل
   :ييمكن اختصارها فيما يل مشاكل عنه ظهور

  
ولد هذا االتصال خاصية التفاعلية التي على أساسها يتم قلب األدوار بين المرسل والمستقبل للعملية  -   

الذي يحدد األطر األساسية واألكاديمية لمعالجة إعالمية خلق مشكل التأهيل العلمي ي األمر هذاواالتصالية ،
  ملزمة ضوابط بشكل كبير وصلت معه حد عدم وجود  حريةتتوفر ال هذه الوسيلة ففي ظل.حرة لكن مسؤولة

 نعكس هذاو ي .والتي هي بعيدة عن ممارسة أي سلطة قهرية األخالقية و االجتماعية لكبحها،ماعدا الضوابط 
على طبيعة الرسالة نفسها ، و يؤدي إلى نشر مضامين ال أخالقية أحيانا أو غير مسؤولة أحيانا  بطبيعة الحال

  .أخرى 
باإلضافة إلى أن سهولة و قلة تكاليف إنشاء مواقع شخصية ، شجع كل من له عالقة أو ليس له أدنى  -  

يكون المضمون بال مصدر موثوق ، و تغيب األطر المهنية م اإلعالم إلنشاء موقع إخباري كثيرا ما لرابط بعا
 وعية و قيادة المجتمعتعالم في جله وجد اإلأالسليمة ،و قد ينعكس هذا على الدور األساسي الذي من  الفنيةو

  . وأفراده
  

د ،إذن كل رسالة أصبحت تتخذ شكل أحادي عن1لم تعد تراعي الرسالة اإلعالمية طبيعة الجمهور المرسل إليه
  باسم  مجتمعال عنالخصوصية  بسبب تغييب طابع مستوى المجتمعاتو ال يهتم لتركيبة والتلقي ،

                                                 
12جمال بوعجيمي،بلقاسم بروان،مرجع سابق،ص-  1  
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مناقشتها في ضوء  سياق انتقاء المعلومة أو على تحديث طرق لقدرة ا عدم  على كسمما  انع.العولمة

على  نفسية مؤثرةكما أن هناك عوامل .يفة والمخزون الفكري والثقافي و االجتماعي للمتلقيمرجعية الصح
   .ية تناول الخبردرجة مصداق

  
في ظل كبر جمهور المتلقين لألخبار االلكترونية وفي ظل التطور التكنولوجي الحالي،يحتم على الصحفي  -

   الوعي الذي ربما كان سائد ألن قلة.أن يتحلى بكثير من االحترافية والموضوعية في تناول األخبار
.                          الدولي والعالمي ليس كذلك بالنسبة ألفراد المجتمع،لمحليةوواضحا في نطاق المجتمعات ا

  
  
الذي حضت به صحف االنترنيت ال يتالءم مع األطر القانونية التي يجب أن تحدد نطاق ع قدر الواسالإن -

  ،القذف والشتممن جرائم ،هناك الكثير من التجاوزات أنذلك ،وحدود الممارسات االجتماعية أيا كانت
  . ……،،وسرقة مقاالت ونشرهامستعارة ووهمية أحياناجرائم النشر واالختباء وراء أسماء  
  ،كل هذا ينعكس سلبا من خالل انتهاك شروط األمن االجتماعي واإلساءة للكيانات االجتماعية القائمة 
  .رموزهاتحقير و 
  ضبط كل الحقوق  ال ، إال أنه ال زال باكرو لعل ما ينشر من أمور غير أخالقية يثبت صحة هذا القو 

  .منظمة وغير متعسفة ما يقابلها من التزامات ،ووضعوالحريات عبر االنترنيت
لم تعد مجمل النظريات المتعلقة بالدور االجتماعي لوسائل اإلعالم صالحة للعمل في ظل  حقيقة هأنبمعنى - 

  .المناخ الجديد المتميز بالفضائيات و االنترنيت 
     

5-4.III -سيادة الدولة في ظل الصحافة االلكترونية: 

إن اعتماد الصحافة االلكترونية على االنترنيت أساسا جعل منها وسيلة منتشرة على المستوى -
 االدولي،وأصبح تداولها يتم بطريقة سهلة و صورة سريعة،لم يعد يهم كل ما كان يمنع نشره في أي بلد كانا أي

حجم تأثيره،ألنه ال يقدر أحد من أن يمنع الصحافة االلكترونية من التحليق في كان مضمونه و مصدره،و
أجواء العالم ككل،حاملة األخبار واألحداث،وكل المعلومات مهما كان نوعها،انطالقا من هذه الفكرة نتساءل 

ل مع هذه إذا كانت هناك حروب و انتفاضات هنا و هناك من اجل االستقالل و السيادة لبلد ما،فكيف الحا
  .الوسيلة الجديدة التي ألغت الحدود الجغرافية؟

  
  

                                                                                                                                                                  
10-9لقاء مكي الغزاوي،صحافة االنترنيت في ضوء المسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم،ص، ص،-  1  
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اجتماع " بجنيف" ،عندما انعقد1977في ظل انفتاح العالم على بعضه منذ سنة يأصبحنا نتكلم عن البعد السياس
لالتحاد الدولي لالتصاالت،وتم التطرق من خالله لقضية انكسار الحواجز الجغرافية أمام المد التكنولوجي 

  1.صا بسبب األقمار الصناعية آنذاكخصو
  

  .2و يطرح مع هذا فكرة تغييب سيادة الدولة التي تحمل معاني تتعلق بمكانتها و هيبتها داخليا و خارجيا
ألن المجتمع بات يحمل صفة مجتمع المعلومات،يعني انتشار و سيادة تكنولوجيا المعلومات و تطبيقها في 

وباتت ...لق تغيرت المفاهيم المرتبطة بالسيادة،المواطنة،الرأي العاممختلف مجاالت الحياة،من هذا المنط
  3.السيادة تغير من وظيفة الدولة،من دولة فاعلة إلى مجرد دولة حارسه

  
  
  
  
  
  

     

  
 
 
 
  
  
 
 

                                                 
1-Ridha,Najar,Jamel Eddine Naji,Op. Cit. p37 

              483- 482ص  ص، 02،العدد  2003-2002يا االتصال الحدیثة و بعض اإلشكاالت السياسية و القانونية الدولية،المجلة الجزائریة للعلوم السياسية و اإلعالمية،شتاء عبدالقادر شعباني،آمال راشدي،تكنولوج-2
                                                                                                                                      2  

3 -Djamel Bouadjimi,Abdelkhader Chaabani,Op.Cit.p20 
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   :الباب الثالث
  

  الصحافة االلكترونية في الجزائر بين الواقع و التحديات                 
  
  
صحافة االلكترونية في الجزائر ال يعد باألمر السهل وال الهين،نظرا لحداثة التجربة إن دراسة واقع ال-

اإلعالمية من جهة عموما في هذا الميدان،وانفتاح القطاع اإلعالمي المكتوب منذ فترة قد توازي إلى حد 
  .قريب التجربة االلكترونية في العالم

  
و االلكترونية في عصر مليء بالتحديات على مستوى  وتخوض الجزائر غمار التجربة اإلعالمية المكتوبة

السياسية،االقتصادية،االجتماعية،الثقافية،والتكنولوجية خصوصا ،وعلى مستويين داخلي :كل األصعدة
  .وخارجي

  
لذلك سنتناول إن جاز التعبير ظاهرة الصحافة االلكترونية في الجزائر ،مادام أنها ولدت و نشأت و تتطور 

نعم،بنسب متفاوتة وبدرجة تطور عالية في بلد و متدنية في .،و عرفت في كل القارات و البلدانفي كل العالم 
  .ةبلد آخر،مما يزيدنا فضوال في معرفة نصيب الجزائر من هذه الوسيلة اإلعالمية الحديثة و المنتشر

زائرية االلكترونية،عن وال يتم هذا إال من خالل محاولة التطرق لكل ما يحدث في واقع الساحة اإلعالمية الج
بوادر ظهورها،وأسباب  وجودها ،وعوامل نموها ،عن سبل حل مشاكلها وعن الظروف المانعة لمواكبة 

  .تطورها،ثم استقراء مستقبلها على ضوء هذه المعطيات
  :و ذلك من خالل هذا الجزء المخصص لدراسة الصحافة االلكترونية في الجزائر
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.Iااللكترونية في الجزائر حتمية ظهور الصحافة:  
يجب أن نعلم أن ظهور الصحافة االلكترونية في الجزائر ،يرجع لجملة من العوامل التي جعلت منها في -

  .أكثر من مرة حتمية لصيرورة طبيعية في العالم المتطور و المتجدد من خالل التقنية الحديثة
البلدان دونما يستأذن،والجزائر تعيش وتتقاسم  وإن العالم التكنولوجي المتقدم فرض و يفرض نفسه في كل 

  .هذه الوضعية كباقي الدول
إال انه و حتى نكون موضوعيين في طرحنا، فيجب أن نتفق منذ البداية على أن كل دولة،وكل مجتمع يحمل 
من الخصوصية ما يجعل الظروف المحيطة والممهدة لبروز ظاهرة معينة تميزه عن الباقي،ويتولد من ذلك 

  .وصية التعامل ثم التأقلم مع الظرف الجديدخص
ففي حالة الجزائر اجتمعت عوامل داخلية متنوعة شكلت األرضية المالئمة لميالد صحافة الكترونية بها، 
واتحدت مع ظروف ذات صبغة عالمية تحتم استعمال التقنية في كل ميادين الحياة ،بل إلى حد أصبحت 

  .المعلومة لغة العصر،تسوق و تتسوق
عموما،لظروف ولدتها   وإن الجزائر تعرف أجواء مشابهة لكثير من حاالت في الدول العربية و األجنبية-

  .نفسها  من جهة،وأخرى ساهمت فيها عراقيل و صعوبات على المستوى الداخلي ةطبيعة الوسيل
  ةال يتم معرفة و اكتشاف هذه العوامل الداخلية إال بالتطرق إلى ما جاء في هذه الدراس

  
واقع الصحافة المكتوبة في الجزائر كسبب ساهم في ظهور الصحافة االلكترونية يحتم علينا  ثم إن تناول-

وجيزة على مسيرتها ،من خالل الظروف المحيطة بها و التي أدت إلى أن تبلغ ما بلغته في  ةإلقاء نظر
  مختلف مراحلها ،لنكون فكرة بسيطة عن أين أصابت و أين أخفقت؟

                         .م هذا على أساس تقييم كمي وفني للصحافة السيما من جانب السحب و المبيعاتولكن سيت
  

-1-.Iمراحل تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر: 

ية سوف نحاول استعراض أهم مرحلتين لما قبل وبعد التعددية السياسية، والتي من خالل هذه اللمحة التاريخ-
طبيعة النظام : رسمت فيهما الصحافة المكتوبة الجزائرية منحنيات عديدة تصعد تارة و تنزل تارة أخرى وفق

ور اإلعالمي السائد وعالقته بالحرية،واالزدياد واالنخفاض في عدد نسخ السحب والبيع، ومدى تأثر د
  . ووظيفة الصحافة المكتوبة في الجزائر في كل مرحلة وعالقته بالسلطة السياسية
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-1-1.Iمرحلة ما قبل التعددية السياسة:  
وإلى غاية موعد فتح المجال 1962تبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد االستقالل السياسي للجزائر في سنة-

دت أحداث كثيرة،وتطورات سياسية انعكست بصورة أمام التعددية الحزبية،وهي مرحلة طويلة نسبيا وشه
  .مباشرة على اإلعالم الجزائري

وتتميز هذه المرحلة كذلك بوجود تقسيمات ثانوية لمسيرة اإلعالم الجزائري،شكلت قفزات مهمة جعلت 
  :لهذا نتعرض إلى.من عملية تنظيمه  ومهمته تتغير وتتنوع،بتغير وتنوع  طبيعة النظام السياسي السائد

  
-1-1-1.Iالمالمح العامة للصحافة المكتوبة :  

إن الصحافة المكتوبة ما قبل التعددية اإلعالمية تميزت ببعض الخصائص التي شكلت وجهين لعملة - 
واحدة،فهي من جهة تعتبر نتائج ومن جهة ثانية أسباب في تغير الوضعية السياسية لتغيير الوضعية 

 :المح من خالل اإلعالمية،ويمكن أن نرسم بعض هذه الم
 
  :مراقبة و تحكم السلطة السياسية  في سير المعلومات*
من رسم الخط  1962لقد سمح كل من برنامج طرابلس،والمؤتمر الثاني لجبهة التحرير الوطني سنة -

الواضح لسياسة الدولة اتجاه قضية الحريات، فتّم اإلقرار أن ال مجال للحريات الفردية التي يجب أن تنصهر 
  ل الحريات الجماعية، و أقر كذالك على الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج في المجال الثقافي في ظ

واإلعالمي،مع العلم أن موضوع الحرية الفردية و موضوع حرية الملكية يشكالن أولى أحجار األساس لبناء 
  .صرح إعالمي يقوم على أساس التعددية اإلعالمية

  ،1962ائر تبنت اقتصاديا النموذج االشتراكي انطالقا من برنامج طرابلس وتعزز هذا األمر نتيجة أن الجز
،األمر الذي انعكس تأثيره على باقي مجاالت الحياة ،سياسيا، اجتماعيا، 1964، و ميثاق 1963و دستور 

وتسلم  حزب جبهة التحرير كل الصالحيات لتسيير المؤسسات اإلعالمية سواء بطريقة ...فكريا وثقافيا
،فاإلرادة السياسة 1ة أو عن طريق وزارة اإلعالم التي تقوم بتعيين مدراء بتوجيه من الحزب ذاتهمباشر

الموجودة أنذالك ،لم تعط الصحافة المكتوبة حقها من حيث التشريعات والقوانين،إال من خالل قرارات سياسية 
  . و هي غالبا شفهية مما يفقدها صفة اإللزامية

  
الذي أعيد تنظيمه،ولم يسمح FLN تميزت بوجود حزب وحيد في الجزائر و هوو رغم أن هذه المرحلة - 

بقيام صحافة أخرى غير الصحافة الناطقة باسمه، إال أن هذه الصحافة تمتعت بنوع من الحرية  مما جعلها 
  .توجه انتقادات إلى دوائر الحكم في النظام السياسي وممارسته

 
                                                 
                                                                                              1 ماجستير في علوم اإلعالم واإلعالم جامعة جميلة قادم،الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهاب،مذآرة لنيل شهادة -1

                                                                      33،ص 2003-2002الجزائر،،
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  :مصـادر الخـبــر*
في هذه المرحلة بكونها غير متعددة وال متنوعة،مما أفقد الخبر مصداقيته،وآنيته في  اتسمت مصادر الخبر-

ظل غياب المنافسة على جلب أخبار جديدة حتى ال تعترض وال تخالف السلطة السياسية،وتصبح بذلك مصدر 
  :خطر،وتتمثل هذه المصادر في

  ": Algérie presse service "APSوكالة األنباء  -أ
،و مقرها الجزائر العاصمة،ولكنها عمليا كانت هذه الوكالة الوطنية تفتقر إلى  1961في سنة  والتي ظهرت

اإلمكانيات المادية،و البشرية مما كان يجعل عملية تغطية األحداث الوطنية والدولية صعب إن لم نقل 
  .ساعة 24مستحيل،وهي لم تتمكن من العمل على مدار 

 30ار مرسوم متعلق بتنظيم القطاع معدل بمرسوم جانفي صدر في ،وقع إصد1963وفي الفاتح من أوت 
  .،والذي أعطى للوكالة الحق في احتكار وتوزيع المعلومة عبر كافة التراب الوطني 1963سبتمبر 

فكانت المعلومة غير موضوعية و تتخذ سياق )رجال الحزب ( وألنها تستقي األخبار من رجال الساسة  
 .هي المصدر الوحيد لها  سياسي موجه،ألن الوكالة

فحقيقة كان واضحا في تلك الفترة،الرغبة الحقيقة في التخلص من الصحافة االستعمارية وبناء قطاع    
إعالمي وطني متين لكن،بإصدار هذا المرسوم زادت عراقيل تطور الصحافة المكتوبة، من خالل توفير 

  .كتوبة الموجود آنذاكنوعية إعالمية تابعة للدولة،وهذا هو نوع الصحافة الم
  :أخبار منشورة في باقي وكاالت األنباء الدولية والعربية-ب
تعتبر وكاالت األنباء الدولية،الغربية منها والعربية مصدر من مصادر الخبر في الصحافة المكتوبة -

ذلك كانت الوطنية،مع صياغة الخبر بما يخدم المنهج السياسي آنذاك،والدفاع عن أفكار القطب االشتراكي،ل
 .الرسالة االعالمية موجهة

  :حضور الصحافة األجنبية في الساحة اإلعالمية الجزائرية*
بالرغم من أن الصحافة الوطنية كانت صحافة تابعة للدولة والحزب،إال أننا نلمس وجود صحف أجنبية في -

من هنا وهناك،لكن  الساحة اإلعالمية في تلك الفترة،وهذا جدول يبين انفتاح الجزائر على بعض الصحف
  .التراب الوطني ىبكثير من التحفظات على نوعية الصحف األجنبية المسموح لها بالدخول إل
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 السنة  
  البلد

1979 1982 

 147 132  فرنسا
 // 27  مصر

 2 05  ألمانيا االتحادية
 2 //  بريطانيا
 4 4  ايطاليا

 3 2 الواليات المتحدة األمريكية
 // 5  الصين
 // 2  راسويس

 // 16  االتحاد السوفيتي
 57 //  دول عربية أخرى

 2 30  دول أخرى
 217 225  المجموع

  :1يبين توزيع الصحافة األجنبية في الجزائر)1(جدول رقم * 
  

يبين لنا هذا الجدول أن الحدود كانت مفتوحة أمام اإلعالم األجنبي ، و كان حضوره واضح ،وأمام ظرف 
ه ،و إعالم واحد  فالقارئ متعطش  لقراءة أي خبر يعكس جانب من حياته، فيه شيء يكون فيه اإلعالم موج

من االختالف عما ألف قراءته في الصحف الوطنية،و هذا بالذات ما يخلق لديه القابلية  ألن يصدق كل ما 
  .يقال له، حتى و لو كان ما تنشره الصحف األجنبية مجرد إشاعات أو دسائس 

ات الحديثة لعالم الصحافة المكتوبة لها دورها في استمالة القارئ ،و لكن عراقة الصحف ثم إن قضية التجهيز
األجنبية من جهة و نوعية مضامينها من جهة أخرى تخلق الفضول عند القارئ الجزائري القتناء الصحف 

 .  األخرى،حتى وان كانت ال تتقاسم و إياه نفس المشاكل و القضايا و الهموم
 
 :فة األجنبية على الصحافة الوطنيةتأثير الصحا*

نجم عن  وجود الصحف األجنبية  في الساحة اإلعالمية الجزائرية عقبات أمام الصحافة الوطنية     -
  :لألسباب التالية 

منافسة الصحافة األجنبية باللغتين العربية والفرنسية و التي تتميز بالجودة من الناحية الشكلية نظرا لتقنيات *
إلخراج و كميات السحب،و مضمونا باعتبار أن الصحافة األخرى هي صحافة عريقة تتمتّع في الطبع و ا

  الغالبية بحرية أكبر خصوصا الغربية منها، مما يعطيها وزن و قوة أكبر في إحداث األثر 
 .والتأثير 

                                                 
.17/06/1982- 15تقریر حول السياسة اإلعالمية،اللجنة المرآزیة لحزب جبهة التحریر الوطني،الدورة السابعة،-  1  
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يع الصحافة بقاء الطابع المحلي والجهوي الذي يعتبر موروث استعماري يغلب على تناول المواضيع وتوز*
الوطنية،بدل أن يكون عامل نمو و ازدهار و ثراء في الساحة اإلعالمية الجزائرية مثلما حدث في فرنسا 

مثال ال  la république  "،وانعكس سلبا  حين  تأثرت من جراء هذا األمر صحف محلية،فنجد جريدة بقوة 
مناطق و المدن الكبرى، و هو في غالبيته توزع في قسنطينة،كما أن توزيع الجرائد األخرى ال يصل إلى ال

  .متأخر بسبب سوء التوزيع الراجع بحد ذاته إلى مشاكل المواصالت و البريد
  :كانت عملية التوزيع تتم كمايلي بالنسبة لـ:  عملية توزيع الصحف*
  :الصحف الوطنية-أ
عية العمومية بالنسبة للصحف خضعت عملية توزيع الجرائد الوطنية في تلك المرحلة إلى المصالح التوزي - 

  : الوطنية
 "  les messageries Algériennes : في وسط الجزائر*

 ".  la républiqueجريدة "في الغرب الجزائري مصلحة توزيع *

 " .جريدة النصر" شرق الجزائر  مصلحة توزيع *

  :الصحف األجنبية-ب
 :تولت توزيع الصحف األجنبية في الجزائر الشركات التالية-

    Hachette.كانت توزع عن طريق شركة ) األجنبية( الصحافة الدولية *

  )دار القومية(  Dar  El- Kawmiyaالصحافة المصرية بواسطة شركة *
 ،وتم احتكارها من طرف الشركة 1966سنة "  HACHETTE"لكن أممت في وقت الحق،مثلما حدث مع   

  .الوطنية للنشر والتوزيع  
  :وطنية للدولةتبعية الصحافة ال*
عرفت الصحافة الوطنية عدة تنقالت من حيث الجهة الوصية عليها،ولكن كانت كل هذه الجهات تابعة -

 :للدولة وسياستها االشتراكية،و تمثلت محاوالت التحكم فيها من خالل

  :الوصاية اإلدارية-أ
يها وزارة اإلعالم في مرحلة ففي البداية كانت الصحافة الوطنية تابعة إلدارة الحزب،فتولت الوصاية عل 

وهذا االنتقال .الحقة،ثم وزارة كبيرة للتوجيه الوطني،و أخيرا المديرة العامة لإلعالم كهيئة تابعة إلى الرئاسة
  .المتواصل من هيئة إلى أخرى يعبر عن رغبة السلطة في التحكم في اإلعالم و المعلومة

  
  :الميزانية المخصصة لإلعالم-ب

إال أن الميزانية المالية .الميزانية في تمكين الصحف من تطوير نفسها ماديا و مضمونا إننا نعلم دور-
فقد .المخصصة لإلعالم الوطني،لم تكن أبدا على قدر يتيح تحسين وضعه تقنيا و فنيا،ومن ناحية المضمون

  :قدرت ميزانية اإلعالم منذ البداية كما يلي
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  لجزائريقيمة الميزانية المالية بالدينار ا  السنة
1963  1.694.000  
1964  17.317.406  
1965  4.329.348  

  19651-1963يوضح حجم ميزانية اإلعالم مابين سنوات)2(جدول رقم *
إن الشيء الملفت لالنتباه في هذا الجدول هو تسجيل فارق كبير في حجم الميزانية،ما بين سنة  -

ذي يؤكد حرس الدولة على السيطرة على القطاع األمر ال.دج12.988.058والسنة الموالية لها،بفارق1964
  .اإلعالمي عموما

أما محاوالت منح إعانات من الدولة لصالح الصحف الوطنية،فكان لزيادة وتفعيل دورها كهيئة رسمية ناطقة 
 : باسم الدولة أكثر بكثير من دورها اإلعالمي،فقدر مجمل اإلعانات المقدمة إلى الّصحافة المكتوبة بـ

   
 
 
 
  

  19822-1979حول حجم إعانات الدولة مابين سنوات)3(جدول رقم *
  .٪ 11,39المجاهد ب  .٪ 31,30، و جريدة النصر ب   ٪ 42,85واستفادت جريدة الجمهورية منه بنسبة 

عن السلطة السياسية،وما هذه اإلعانات إال لتمتين دور اإلعالم المكتوب في  ومع هذا بقي القطاع غير مستقل
  .الدولة كما أسلفنا الذكر ةالمجتمع لصالح سياس

وبالنظر إلى الميزانية التي تخصص للصحافة المكتوبة أمام القطاعات اإلعالمية األخرى،فهي تشكل نسبة  
 لإلذاعة والتلفزيون  ٪ 60، مقابل  ٪ 21,37

،فلقد تحصلت الصحافة الوطنية المكتوبة من الميزانية الموجهة لقطاع 1984 -1980في سنوات  أما-
  3.فقط  ٪ 6اإلعالم على 

  ومنه نستنتج أن محاولة السلطة جعل اإلعالم  إعالم ثوري وإعالم الحزب، أفقده الكثير من 
كل بساطة  أصبح فارغ من مصداقيته،وأقحمه في دوامة بعيدة عن مساره التعليمي الصحيح، ألنه و ب

محتواه،وحتى ماديا أصبح يتحصل على أقل النسب حتى ال يستقل ماليا وبالتالي ال يطور من نفسه وال من 
  . هياكله بل وال حتى من سياسته وخطه االفتتاحي

  
  
  

                                                 
1 -Zahir, Ihaddaden,La presse écrite en Algérie de1965à1982,Editions Ihaddaden « at-Turath »,Alger,2002,p19 
2 -Zahir, Ihaddaden,Op.Cit ,p19 
3 -Zahir,Ihaddaden,Op.Cit.p117 

7.350.000 DA  1979  
7.350.000 DA    1980  
7.350.000 DA    1981  
7.350.000 DA    1982  
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  :الصحف ةتـأثير طبيعة نظام الحكم على مرد ودي*
بصورة كبيرة مع نسبة حرية التعبير الموجودة طبيعة النظام السياسي السائد في المجتمع ترتبط -

فيه،وتنعكس هذه العالقة على وسائل اإلعالم،لذلك كان تولي الحكم في الجزائر من قبل شخصيات ما بعد 
االستقالل أثره البالغ في توصيف دور ووظيفة اإلعالم مع كل شخصية تولت الرئاسة واختارت نظام سياسي 

 :وعلى هذا األساس لمسنا الوضع التالي.ريات،وفق خيارات النهج االشتراكيواقتصادي يتحكم في مستوى الح
 
  ":أحمد بن بلة"الصحف في ظل حكم الرئيس -أ

سدة الحكم،والذي لم يدم إال إلى غاية " أحمد بن بلة"،بتولي الرئيس1962تنطلق هذه المرحلة من جويلية-
ها مهمة،نظرا لظرف استرجاع السيادة ،وهي فترة ليست بالطويلة في عمر الصحافة ولكن1965جوان 

  :الوطنية، الذي انعكس كما يلي
   :تأميم الصحف الوطنية- 1
  :شهدت هذه الفترة تأميم عدد من الصحف،ويعود السبب في ذلك إلى- 
،واعتبار وجود صحافة تنتمي للروح االستعمارية أمر من شأنه  05/07/1962استرجاع السيادة الوطنية في *

 .دة الوطنية للدولة و لو معنوياخرق روح السيا

التخلص من المنافسة التي قد تولد وتنجح بفعل وجود هكذا نوعية من الصحف، والتي تتمتع بخبرة طويلة و *
 .شعبية لدى القارئ الجزائري،وألف اإلطالع عليها

مجموعة من  ،من خالل مكتب جبهة التحرير الوطني الذي قام ب1963سبتمبر  17لقد بدأ تأميم الصحف في  -
  :اإلجراءات تمثلت في تأميم ثالث جرائد استعمارية وهي

La dépêche d’Algérie*  
La dépêche de Constantine*  

 l’écho d’Oran.* 

يوميات  بقدرة سحب إجمالية تقدر ب  06صحيفة ، منها  11فقّدر عدد الصحف  بعد تأميمها حوالي -
،ولكنها غيرت من "التفاقية أيفيان"الصدور تطبيقا  وكانت هذه الصحف مستمرة في.نسخة   300.000

  رسالتها االستعمارية،وعوضتها برسالة أخرى تعترف باستقالل الجزائر، و تقوم بتغطية نشاط الحكومة
  .1ونشاط الجزائريين بصفة عامة 
  :عودة  صحف للصدور- 2 

                                                 
                  25ص2003-2002وم اإلعالم و االتصال،جامعة الجزائر،،مذآرة لنيل شهادة ماجستير في عل 2000الى 1991 ننسيمة مقبل،األخبار االجتماعية في الصحافة المكتوبة الجزائریة م

         1  
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ت االستعمار،أقوى          عرفت هذه الفترة كذلك عودة عدد من الصحف التي تم توقيفها إبان سنوا- 
،نظرا المتالكها لجمهور وفي، و قّراء 18/07/1962في" Alger Républicain"عودة كانت لجريدة 

 .يقتنونها بصفة دائمة،وهذا بالرغم من المشاكل التّقنية التي تعاني منها الصحيفة

  
  :إنشاء صحف جديدة-3
أمام التحديات الجديدة التي كانت                             قامت السلطة السياسية بإنشاء صحف لتعزيز مكانتها -

  :تواجهها لبناء و تنمية مجتمع ما بعد االستعمار،،فقامت بإصدار على سبيل المثال 
  . 1962سبتمبر  19في " الشعب"جريدة *
  .1963مارس  29في طبعة مستقلة في " الشعب باللغة العربية"جريدة *
  1في وهران ناطقة بالفرنسية "  la république " جريدة* 
  
 ":هواري بومدين"الصحافة المكتوبة في ظل حكم الرئيس -ب
إن الحديث عن هذه الفترة بالذات من تاريخ الجزائر عموما،والصحافة المكتوبة خصوصا، يقودنا للحديث -

  .ريةديمقراطية، إعالم، ح:عن عالقة مشهورة في عالم السياسة و اإلعالم، و هي الثالثية
هواري "،عرفت الجزائر منعرج جديد في حياتها السياسية،بتولي الرئيس 19/06/1965ألن بتاريخ 

 بالتصحيح "قيادة البالد بعد قيامه بانقالب ضد الرئيس األسبق،وهو ما اصطلح عليه فيما بعد"بومدين

  .1978واستمرت هذه الفترة إلى وقت وفاة الرئيس سنة".الثوري
: االشتراكي صراحة، وهو األمر الذي يقر بتغليب الجماعة على الفرد بمعنى  مائر النظاوفيها انتهجت الجز 

ال لحرية فردية مع الحرية الجماعية، و يعني كذالك الملكية الجماعية لوسائل اإلنتاج بما في ذالك وسائل 
  .اإلعالم،وتسخيرها لخدمة الدولة وتسبيق مصلحة الجماعة على الفرد

  : 1979إلى   1965مية مابين السياسة اإلعال-1
  ،لم يتم تعريف السياسة اإلعالمية من قبل السلطة، و كان واضحا التزام الدولة الحيطة 1965منذ تاريخ -

  .والحذر تجاه أي تصريح بهذا الصدد ال من قبل الرئيس و ال المكلفين باإلعالم
  :وأهم األحداث التي مّيزت هذه الفترة هي 

  .و هي الشركة المكلفة بتوزيع الصحافة خاصة األجنبية منها :1966سنة  Hachetteتأميم شركة  -أ
وحلت الشركة الوطنية للنشر و التوزيع محلها، و احتكرت ميدان التوزيع، بحيث أصبح ال يمكن توزيع أي  

  . مطبوعة كانت إال بواسطة هذه الشركة حتى تتم مراقبة كل ما يكتب في الجزائر 
والمنظم  الوحيد و المحدد لهياكل الصحافة المكتوبة "  le statuts particulier " إن القانون الخاص  *

، ال يمنح الصحافة المكتوبة ال اإلمكانيات البشرية وال التقنية وال المادية التي 1967نوفمبر  16،الصادر في 
                                                 
1 Zahir, Ihaddaden,Op.Cit ,P17-18 
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مر الذي في الكثير من تسمح بتطورها، فهو يستند إلى إطار قانوني وإداري ال يتالءم مع طبيعة نشاطها،األ
األحيان كان سبب فشلها و عمل على الحد  من فاعليتها حتى كادت تفقد الصحافة المكتوبة معه دورها في 

  . لو استمر األمر أكثر من ذلك 1إعالم و تكوين أفراد المجتمع
  :1968سبتمبر 9إصدار مرسوم -ب
ومن خالل .لعامة لممارسة مهنة الصحافةبالصحفي المحترف وتم فيه تناول الشروط ا قوهو مرسوم متعل-

  .المادة الخامسة منه تم التطرق لوظيفة الصحفي النضالية
وتم في هذه السنة،تعريف المؤسسة اإلعالمية وتحديد دور الصحفيين،مما قد يعطينا هذا التصرف دالئل  -

  :لفهم طبيعة السياسة اإلعالمية في الجزائر لهذه الفترة من خالل 
على أن دور الصحفي هو حماية فكرة معينة و الدفاع عنها، و عليه 1968ماي  15في  *رئيستصريح ال-  

أن يعرف بنفسه إن كان مع أو ضّد الثورة،و البّد أن يكون ثوري أو مناضل ألنه الناطق الرسمي والمدافع 
  .عن صوت هذه الثورة 

   :1976صدور دستور - جـ
  . عرض لحرية التعبير في إطار الثورة االشتراكية،والتي تت56الدستور الذي حمل المادة  وه-
  :1976الميثاق الوطني - د
،ولكن ولكثرة الثغرات القانونية به،حالت دون " الحق في اإلعالم"تم اإلعالن في هذا الميثاق على مبدأ -

انت الثورة إذا ك:"تطبيقه،كما أنه اعتبر أن من حق الدولة ممارسة الرقابة في كل أشكالها،وفي جميع المجاالت
  2..."تضع ثقتها في الناس،فهذا ال يمنعها من التفكير في وضع أجهزة للمراقبة من القاعدة إلى القمة

  
 ومن كل ما تقدم،نستنتج أن دور الصحافة الجزائرية أصبح مجرد حامل و دعامة لإلعالم الرسمي،-

  .والصحفي مناضل ال يستطيع أن يخالف مبادئ الثورة،وإال فال مكان له
  
من البديهي بعد هذه التصريحات التي تحد من حرية الصحفي،ودوره اإلعالمي المنوط به،في ظل رسم خط -

ففي هذه الفترة ومن خالل .إعالمي وطني ال بديل عنه،أن تقل لدرجة تصبح نسبة فكرة إنشاء جريدة أمر نادر
م تنشأ سوى جريدة واحدة يومية نتبين أنه ل1981-1965األرقام التالية لعدد الصحف الصادرة مابين فترة 

  .دورية شهرية تصدر،وهذا مؤشر خطير على حرية الصحافة 17أسبوعيات و  10و  1965منذ سنة 
                                                 

.16،ص427،عدد1999،جریدة الجيش،فيفري1989-1962عبد الواحد بلعيور،اإلعالم الوطني ودوره خالل-  1  
- * « Le rôle de la presse nationale pose le problème de la fonction de journaliste et de son rôle .pour accomplir sa 
mission .le journaliste doit défendre une idée. 
.Le Journaliste doit se définir :il est pour  ou contre la révolution .Dans l’Algérie révolutionnaire ;Il ne peut être que 
révolutionnaire et engage,car il est le porte parole ,le défenseur  et la voix de la  révolution. » 
 
 

107،ص1986الرقابة،:الثالث" الميثاق الوطني،الفصل-  2  -.   
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Création de journaux par année et par catégorie 1965 – 1981 

Année  Quotidien  Hebdomadaire  Mensuel  Autre  Total  
 المجموع       أخرى  شهريا  أسبوعية  يومية سنة

1965 01 03 02 04 10 
1966 00 02 01 08 11 
1967 00 01 00 04 05 
1968 00 00 00 05 05 
1969 00 00 02 06 08 
1970 00 00 00 08 08 
1971 00 00 01 05 06 
1972 00 01 01 04 06 
1973 00 00 02 09 11 
1974 00 00 01 14 15 
1975 00 00 00 03 03 
1976 00 01 00 07 08 
1977 00 01 02 05 08 
1978 00 00 01 13 14  
1979 00 00 02 02 04  
1980 00 00 02 07 09  
1981 00 1 00 12 13  

Total :114  116  17  10  01  المجموع  
 
                                     19811-1965يتوفر على أرقام حول إنشاء العناوين اإلعالمية سنويا،من )4(جدول رقم * 
 
سنة كاملة لم تنشأ سوى يومية  17إن المتصفح لهذه اإلحصائيات،يشده كثيرا قراءة أنه على مدار *

،فحين تحولت المؤسسة الصحفية بسبب ولكن بالموازاة يستطيع أن يعرف الوضعية اإلعالمية آنذاك.واحدة
طابع الملكية الجماعية التابعة للدولة،وحين أصبح الصحفي موظف لدى الدولة ما عسى قطاع اإلعالم أن 

 APS"يقدم؟وكيف يلعب دوره الحقيقي؟كيف يميل القارئ إلى الحقيقة و هي حكر على مؤسسة وكالة األنباء 
مصدرها الوحيد؟وكيف إذا كانت القنوات الموزعة كلها ملك للدولة ،والتي تحتكر حق توزيع المعلومة وهي "

  .و تحت إشرافها؟
 
 
 

                                                 
1 -Zahir,Ihaddaden ,OP.CIT.p28 
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 :الصحافة المكتوبة في ظل حكم الرئيس الشاذلي بن جديد-جـ

  1هي دماغ وسائل اإلعالم و الثقافة أعصابها و بدونها ال تعيش أية وسيلة إعالم  ةيقال اإليديولوجي -
  في نفس طبيعة النظام السياسي القائم على أساس اشتراكي يؤمن بأن الصحفيمن هنا نستنتج أننا الزلنا  
والجريدة حلقتين تابعتين لسياسة السلطة و هما في خدمة أهدافها،عليها متابعة ومسايرة أيدلوجيتها و الدفاع  

  ".أفكار الثورة"عن أفكارها 
  1989ية عشية التعددية السياسية سنةوإلى غا 1979من الناحية الزمنية فهي الفترة التي تمتد من سنة-
  
  :أهم المميزات لهذه الفترة- 1
  :تميزت هذه الفترة بأحداث بارزة عرفتها الصحافة المكتوبة مست اإلعالم من الناحية القانونية،تمثلت في-
  :1982صدور قانون اإلعالم لسنة -أ

مر وقت طويل على فراغ  دالوطنية،فلق يعتبر هذا القانون بما حمله من مزايا وعيوب دعامة قانونية للصحافة
قانوني ظل سائدا إلى غاية هذا التاريخ المذكور أعاله،إال أنه اعتبر في ذات الوقت قانونا للعقوبات من قبل 

  :   الكثير من اإلعالميين،وأهل االختصاص بحجج أنه
أحكام قانونية  ة من خالل،فهو عبارة عن قانون جاء ليعطي الصبغة القانوني2يميل أكثر للنظام السلطوي -

،والتي هي في حقيقة األمر عبارة عن مصادقة قانونية لمختلف رؤى و أفكار النظام السياسي الحاكم 
آنذاك،والتي جاءت من خالل التصريحات التي لطالما حملت مفاهيم ومعاني جاءت على لسان 

سلطة "،"حرية الصحافة"ية مثل كلمة، المسؤولين،حتى وإن استعملت كلمات تتداول في جميع األنظمة اإلعالم
،وال يظل إال عبارة عن تدوين لممارسة سابقة في قطاع اإلعالم،وهو بذالك ال يملك قوة لمسايرة "الصحافة

  .التطورات المستقبلية
،التي تعاقب أكثر من أنها تمنح حقوق،فهذا القانون 3اعتبره المختصون والصحافيون بمثابة وثيقة عقوبات-

إلزامية للحد من حقوق الصحفيين بدل تنظيم عمل المهنة،ومنح الصحفيين أكبر قدر من  جاء كصورة
  . 4الحرية،لذلك اعتبر كقانون للعقوبات يهدف للحّد من حقوق الصحافيين

  :واألسباب الحقيقية وراء هكذا قانون ترجع إلى-
حفيين فهدفه سياسي أكثر مما جاء هذا القانون لمعالجة و مواجهة معارضة سياسية و تذمر عام وسط الّص- 

القطاعات بما فيها القطاع  هو إعالمي،فهناك من الّصحافيين من تصّور أن حرية الرأي يعني تحرير
  .  اإلعالمي،بدون أي تقيد بمواثيق الثورة و خططها 

                                                 
 - -1                                                                                                                   16عبد الواحد بلعيور ،مرجع سابق،ص- 

-30،ص  13صالح بن بوزة،السياسة اإلعالمية الجزائریة المنطلقات النظریة و الممارسات،المجلة الجزائریة لالتصال،العدد .-  2  
3 -Mohamed,Kirat,Pour une formation journalistique rationnelle scientifique,Les annales de l’Université 
d’Alger,N08,1994,p22 

.51،ص1990آانون الثاني،31-16،من21محمد قيراط،رجل اإلعالم وأزمة الصحافة في الجزائر،مجلة منبر أآتوبر،عدد- 4  
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 :صدور الوثيقتين الخاصة بالعمل اإلعالمي -ب

 .الئحة السياسة اإلعالمية*

 .ةقرار السياسة اإلعالمي*

وذالك خالل الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ،و أقرت الالئحة أن هدفها هو  
  .تمكين اإلعالم من تأدية رسالته الكاملة لتدعيمها والدفاع عنها

  .وأما قرار السياسة اإلعالمية فوضع مفهوما،وحدد وظائفا لإلعالم انطالقا من إيديولوجية الحزب 
 :ر صحف وطنية جديدةإصدا- 3

، بوجوب تحريك القطاع اإلعالمي و ذالك بتطبيق بنود قرار 1980لقد شعرت السلطة السياسية منذ سنة -
  :السياسة اإلعالمية، فظهرت صحف جديدة منها

  ".المنتخب"و " أضواء"الصادرة باللّغتين العربية و الفرنسية و " المسار" األسبوعية  
الناطقة »  « Horizon "أفاق"باللغة العربية و " المساء"ان جديدتان و هما صدرت يوميت:1985ففي سنة 

 Alger ceفي محاولة لبعث حركية الصحف المسائية بعد توقف صدور الجريدة المسائية  باللغة الفرنسية،

soir " 1965سنة.  
 :زيادة في عدد نسخ السحب الوطنية4-

ألف  12ال تتعّدى " الثورة اإلفريقية"و" المجاهد"من  كانت طاقة السحب لكل 1983بالرغم من أن سنة -
لوحظ تطور مستحسن من قبل الدليل  1987نسخة ،ونسبة مسترجعات قدرت بحوالي النصف،إال أنه سنة

" مجلة المجاهد األسبوعية"ألف نسخة لـ  25االقتصادي و االجتماعي لتلك السنة،حيث بلغت قدرة السحب 
  ". الثورة اإلفريقيةمجلة "ألف نسخة لـ 50مقابل 

،لمست زيادة في عدد السحب كمؤشر 1982 – 1979و في نفس السياق نشرت أرقام تبين أن ما بين سنوات 
  :إيجابي حتى وإن لم يكن األمر بالنسبة لجميع الصحف 

  1يبين زيادة عدد السحب)5(جدول رقم*
  السنة  
  الجريدة

1980  1981  1982  1979  

  18.000  24.000  23.000  20.000  المجاهد
  30.000  50.000  50.000  30.000  الثورة اإلفريقية
  181500  -  200.000  195800  الجزائر الحدث

  -  -  21.000  20.000  الجمهورية
  -  -  80.000  80.000  الشعب
  -  -  60.000  45.000  النصر

                                                 
1Zahir,Ihaddaden,OP.CIT.P84  
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أنها  إن صحافة هذه المرحلة، لم تعرف تحسن كبير يمكن من خالله أن يحقق رواجا باعتبار -   
صحافة حزب، وهي قطاع تابع للدولة،أوجدت هي والصحفي العامل بها لتأدية واجب الثورة، فما الذي يجعل 

  .تطورها بطيء و مهزوز خصوصا إذا علمنا أنها  كانت تتلقى إعانات من الدولة؟
لحزب هذا بالرغم من أن الصحافة الوطنية كانت تستفيد من وسائل طبع عصرية و متطورة جدا كان ا -

علما أنها كانت تستفيد من جهة أخرى من إعانات الدولة،التي زادت من دورها كهيئة 1يوفرها من جهة،
رسمية ناطقة باسم الدولة أكثر بكثير من دورها اإلعالمي،وتجسد مفهوم أن الصحفي مجرد موظف تابع 

 .للحزب

    
-2-1.Iمرحلة ما بعد التعددية السياسية:  

  :وإلى غاية أيامنا هذه،و تميزت باالنتقال 1989ة تمتد هذه المرحلة من سن-
-1-2.-1.Iمن التعددية السياسية إلى التعددية اإلعالمية:  

فيفري 23لقد تزامنت التعددية اإلعالمية في الجزائر مع التعددية السياسية ، التي كرست بموجب دستور 
السياسي،واشترطته كحق معترف به  حرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع* منه  40،حين أقرت المادة  1989

  .قانونا للدفاع عن الحريات األساسية داخل المجتمع
،فلقد جاء *وألن الجزائر كانت بحاجة لهذا المتنفس السياسي بعد اشتداد األزمات االقتصادية و االجتماعية بها

ية االختالف عن آراء هذا الدستور وقلب معه الموازين،ألن االعتراف بحرية الجمعيات السياسية سيكفل حر
و أفكار الحزب الواحد،ما يعني بالضرورة حرية الفكر و الرأي،والعمل على إيصال هذه األفكار بكل شفافية 

  .من خالل القنوات الناقلة لها،و المتمثلة في وسائل اإلعالم 
المؤرخ  04.90يعد فرصة ذهبية لتحرير القطاع اإلعالمي المكتوب،بإصدار قانون اإلعالم  1989إن دستور 

في الجزائر من جهة ،و حتى يجسد مبدأ  ،حتى يتولى مهام تنظيم العملية اإلعالمية 1990افريل  03في 
حرية، ديمقراطية ،إعالم، و هذا المبدأ ال يمكن تحقيقه إال على أساس تعددية ثالثية :الثالثية القائمة على 

                                                         :                                           تتضمن 
الحق في التعددية الحزبية،لكفالة التنوع الفكري والقبول بأفكار تعددية الرأي اآلخر ضمن إطار المصلحة *

هذه الحقوق التي .العليا للوطن،يجاوره تحرير تام لقطاع العدالة ،حتى نحفظ حقوق اإلنسان البسيط قبل غيره
الركيزة األساسية لكل مجتمع،فنكون بذلك نجهز الفرد بحصن منيع ضد أي تجاوزات أو عراقيل قد  تعد

تعترضه في حياته،و هو يؤدي وظائفه الحياتية واليومية، يحميه هذا الحصن من سلطة أخيه اإلنسان قبل 
  .   السلطة السياسية القائمة

تزداد حدة الطلب  ,المجتمعات العربية والغربية هذه الدوائر الثالث تعتبر مطلب كل الشعوب في مختلف
أيضا بحسب طبيعة  ةوتتخذ أشكال المطالبة بها صور مختلف,عليها في بلدان و تقل أو تقلل في بلدان أخرى

                                                 
 -1-Zahir, Ihaddaden,op.cit.p117  
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وتمتزج أكثر  ,دو تخضع لمدى الوعي المنتشر بين أفراد المجتمع الواح,النظام السياسي القائم في كل بلد
  .تاريخ  ومسيرة المجتمعات ة،ومدى انسيابياتها إيجابا  أو سلبا بحسب خصوصيفأكثر بأنماط التفكير

 اوفي الجزائر نجد أنفسنا أمام مجتمع ريفي رغم ما تحكمه من مظاهر الحضارة البادية عليه خصوص
  .إال انه ال زال مجتمع تحكمه األعراف و العادات و التقاليد ,بالعاصمة،وبعض المدن الكبرى

الذي تعرفه بالدنا منذ بداية التسعينات إال مرحلة انتقالية نحو بناء صرح حضاري من نوع  وما المنعرج-
ممتزجة  ,يحاول فيه أفراد المجتمع مواكبه العصرنة التي ترفع  الديمقراطية و حرية التعبير شعارا لها ,جديد

  .هي األخرى بمظاهر تكنولوجية ال زالت في  بداياتها
  مدى جاهزية المجتمع للسير نحو التطور األمثل من الناحية الديمقراطية،اإلعالم لذالك كل أحكامنا على  

تدل على بدايات التوجه أكثر  ,بالرغم من وجود مؤشرات ايجابية,يظل أمرا يسبق أوانه,و حقوق اإلنسان
في   وخطوات نحو التطور واالنتعاش االقتصادي بتسجيل ارتفاع,فأكثر نحو االستقرار السياسي و األمني

نسب معدالت النمو االقتصادية حتى و إن اعتبرت غير كافية،نظرا لالعتماد الشبه كلي على قطاع 
  وتوفر جهود ومحاوالت لتقريب مختلف الحساسيات المكونة للمجتمع من بعضها البعض .المحروقات

ه أكبر فرصة لتفعيل حركية المجتمع المدني وتنمية دوره بإعطائ...والتهيكل في شكل جمعيات،نقابات 
  .لممارسة مهامه

 
-2-2.1.Iبدايات الصحافة الخاصة مع االنفتاح اإلعالمي:  

شهدت بدايات الصحافة المكتوبة الخاصة في الجزائر االنتقال من مرحلة كانت الصحافة فيها تابعة -
ة تبحث للدولة،والناطق الرسمي لها والدفاع عن سياستها،إلى مرحلة االنفتاح اإلعالمي بظهور صحف خاص

عن أكبر قدر من حرية التعبير،واالستقاللية التي يقال حولها الكثير بالنظر إلى الطريقة التي تم بها تمويل 
  .هذه الصحف

   :كما أن ظهور الصحافة الخاصة في الجزائر تم من خالل 
  :تنظيم عملية انتقال الصحفيين من القطاع العام  لإلعالم إلى القطاع الخاص*
 23الحزبية في دستور  ةجزائر مرحلة جديدة في تاريخها السياسي،من خالل اإلقرار بالتعدديفلقد دخلت ال-

،حيث أصبحت هذه التعددية الّسياسية تشكل بداية عهد إعالمي جديد، بانفتاح القطاع اإلعالمي 1989فيفري 
 .المكتوب على حرية ملكية وسائل اإلعالم المكتوبة

بين البقاء في المؤسسات اإلعالمية التي يعملون بها، أو إنشاء مؤسسات ووجد الصحفيون أنفسهم مخيرون ما
من قبل رئيس الحكومة آنذاك  السيد  19/03/1990الصادر في  04صحفية خاصة،وهذا طبقا للمنشور رقم 

  :وحمل هذا المنشور كذالك بعض اإلجراءات التنظيمية بحيث أنه1". مولود حمروش"
                                                 

  
  1                                                                                                                        19،ص427،عدد1999الجيش،فيفريإلعالم و التعددیة السياسية،جریدة بوسالم،ا.ر- 
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التابع للدولة سيستفيد من تسهيالت و مساعدات مالية في شكل رواتب  كل صحفي  يترك قطاع اإلعالم*
  ...مدفوعة األجر لمدة سنتين وكراء مقرات ،وتسهيل عمليات الطبع،والتوزيع

  صحفي محترف من الصحافة العمومية النداء بما فيهم من كانوا ينتمون لحزب جبهة 1800فلبى 
  .باتجاه القطاع الخاص من القطاع اإلعالمي العام االتحرير،وانسحبو

فمن الناحية التنظيمية،تشكلت لجنة لمتابعة التطورات من أجل إرساء نوع من المساواة فيما يخص االستفادة 
كما أن هذه اللجنة مشكّلة من شخصيات من السلطات العمومية وممثلين عن .من خدمات الطباعة العمومية

  .الصحفيين
حميد آيت "على مساعدة الصحفيين رفقة الخبير المالي " محمد غريب" وعمل وزير الشؤون االجتماعية آنذاك 

  .اقتصادية-على المفاوضات مع البنوك،وتقديم دراسات تقنو" سعد
وبالرغم من استفادة الصحفيين من تعويض أجر سنتين إالّ أنّه فيما بعد أعتبره البعض انّه استعمل من قبل 

المرغوب فيهم،ممن اعتبروا ناشطين ضمن حركة الّصحفيين  السلطة كوسيلة للتخلّص من الّصحفيين غير
بطاقة صحفي محترف من طرف المجلس األعلى  1321، 1991أكتوبر 1فلقد منحت في .MJAالجزائريين 

  .1لإلعالم
  :1990قانون اإلعالم * 
يتعلق بحماية  كانت اآلمال كبيرة في قانون اإلعالم الجديد والمميز لمرحلة التعددية اإلعالمية،خاصة فيما- 

الصحف من الضغوطات مهما كان نوعها،إال أنه جاء بالكثير من الثغرات والقيود التي تحد من حرية 
  .الصحفيين لحد سماه البعض بقانون العقوبات

  
  :انعكاسات  قانون اإلعالم على الصحافة المكتوبة*
فانتقلت طبيعة المؤسسة الصحفية ,اصةرفع احتكار ملكية الدولة لوسائل اإلعالم المكتوبة وجعلها ملكية خ -

أو "    SPA"أو شركات ذات أسهم  "    SARLإلى الطبيعة االقتصادية،إما  كشركات ذات مسؤولية محدودة
،مما تسبب في "  EURL"أو شركات الفرد الواحد "  EPIC"ذات طابع صناعي و تجاري   شركات
نسخة يومية موزعة  760.000وبمعدل ,سخةن 1541580: عنوان إعالمي،بقدرة سحب تصل إلى 49ظهور

  :لم تكن أي جريدة خاصة في الساحة اإلعالمية الوطنية 1988كما يملي،على الرغم من أن سنة 
  يوميا/معدل السحب  عدد العناوين  أنواع العناوين اإلعالمية

  760.000  06  اليوميات
  507710  08  األسبوعيات
  363420  35  الدوريات

                                                 
1 -M’hamed,Rebah,La presse algérienne :Journal d’un défi,Editions CHIHAB,2002,p p16-17 



 120

  19881عدد الصحف العمومية في الجزائر حتىيبين )6(جدول رقم*
بتأسيس صحف حزبية خاصة،ناطقة  ولقد صادف االنفتاح اإلعالمي المكتوب االنفتاح السياسي،الذي سمح

  .باسم تلك الجمعيات السياسية
تخلص الصحفي من دوره الثوري المنوط به سابقا،واعتباره مجرد موظف لدى الحزب،ألنه أصبح --

ون التأهيل المهني للصحفي شرطا أساسيا في ترقية،وتعيين،وتحويل وسائل اإلعالم نحو بموجب هذا القان
  .الجودة في النوعية من خالل المضامين  الهادفة

منه التي تحث على االلتزام بالمبادئ 40المهنة حيث حمل هذا القانون من خالل المادة  تااللتزام بأخالقيا -
  . ميةاألخالقية عند ممارسة المهنة اإلعال

  
-3-2-1.Iمميزات الساحة اإلعالمية بعد االنفتاح اإلعالمي:  

  :ارتفاع عدد الصحف الخاصة الوطنية*
  :لقد شهدت الصحافة الخاصة في بالدنا تطور كمي معتبر، من خالل تسجيل المؤشرات التالية -
  :زيادة في العناوين-أ

في فترة وتقل في فترة أخرى،وهي تصل  ونحن نعرف ظهور عناوين جديدة تزداد1989حيث أن منذ تاريخ-
  :اليوم إلى

  2006  1989  السنة
  119  14  عدد العناوين

  22006يبين تطور الصحافة المكتوبة حتى سنة)7(جدول رقم*
  

S1
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150

1989

ابين1989- 2006 أعمدة بيانية تمثل ارتفاع عدد العناوین االعالمية م

 2006

  
  20063-1989تمثل ارتفاع عدد العناوين اإلعالمية مابين) 1(أعمدة بيانية رقم*
  :زيادة في أرقام السحب-ب
  :الصحافة الوطنية كمايلي تعبر عن نمو وتطور للصحافة المكتوبة،وجاءت أرقام إن زيادة أرقام السحب-

                                                 
1 -Djamel,Bouadjimi,Du pluralisme politique au pluralisme médiatique :L’expérience algérienne,Faculté des sciences 
Politiques et de l’Information,Université d’Alger,p02 

03/05/2006وزارة االتصال،:المصدر-  2  
03/05/2006المصدر وزارة االتصال،-  3  
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  2006  1989  السنة
  1708373  745847  السحب اليومي

  20061-1989يبين زيادة السحب المسجلة مابين سنوات ) 8(جدول رقم *
  :وهي بيانيا تمثل كما يلي
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أعمدة بيانية حول زیادة السحب في الصحف الوطنية مابين 2006-1989

Série1

  
  20062-1989طنية مابينحول زيادة السحب في الصحف الو)2(أعمدة بيانية رقم *

  :أما بالعودة إلى الماضي القريب فيمكن مالحظة الواقع التالي-
عنوان في عالم الصحافة المكتوبة، لم تحظ  200، سجلت الساحة اإلعالمية في بالدنا ظهور 1990بعد سنة -

  الصحافة العمومية منها سوى ب
  :يوميات06* 

  السحب اليومي  اليـوميـات
  67.444  الشعب

  340.640  مجاهدال
  58.640  النصر

  42.431  الجمهورية
  50.214  المساء
  109.465  اآلفاق 

 31990يبين عدد الصحف العمومية وسحبها اليومي لما قبل) 9(جدول رقم*
 
 
 
  

                                                 
وزارة التصال،نفس المرجع:المصدر-  1  
مصدر وزارة االتصال،نفس المرجعال-  2  
.وزارة التصال نفس المرجع:المصدر-  3  
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  :أسبوعيات04*
  معدل السحب األسبوعي  األسبوعيات

  12730  الدعوة
  195626  الجزائر أحداث

  124173  الهدف
  101152  المنتخب

  1يبين عدد األسبوعيات ومعدل سحبها األسبوعي)10(دول رقمج*
  :شهريات*04

  معدل السحب الشهري  عنوان الشهرية                     
  12929  "بالعربية"األحداث االقتصادية

  43997  "بالفرنسية"المسار المغربي
  12265  "بالعربية"المسار المغربي

  51831  "بالفرنسية"األحداث االقتصادية
  2،مع معدالت سحبها1990حول عدد الشهريات الموجودة قبل )11(جدول رقم*
  
إلى غاية ديسمبر  1990لقد أصبحت الصحافة العمومية تحتلل مكانة أقل ،بل وفي الفترة مابين سبتمبر -

  .يوميات عمومية 6يوميات خاصة فاقت قدرة سحبها  10،سجلنا ظهور 1991
ة من جراء هذا االنفتاح واضحا،فلقد بدأت تفقد جمهورها من القراء بعد كان تأثر الصحافة الوطنية العمومي-

،شهدت 1988نسخة في سنة 300.000،ألن جريدة  مثل جريدة المجاهد والتي  كانت تسحب 1989سنة
  . 1991نسخة يومية فقط سنة  180.000انخفاض كبير وصل إلى حد 

  
حمسين إلعالم حر ، صادق و محترف،وكذلك كفء أن الجزائريين كانوا مت 1990ولقد لوحظ منذ سبتمبر -

  .في تناول قضياهم التي تهمهم و تشغل حيز كبير في حياتهم
كان له أثره على مسيرة 1989دستور اثر ىكما أن إنشاء صحف حزبية المتزامن مع التعددية السياسية عل-

الممارسة من طرف الصحافة الوطنية،حيث عرفت هذه المرحلة مساحة كبيرة من الحرية السياسية 
  .،والتي كانت تنشط في تلك الفترة والتي أدت إلى منح مواضيع ساخنة و هامة لها صلة بالواقعباألحزا

وألن الساحة السياسية باتت مسرحا لألحداث،فقد ساهمت في إنعاش قوائم المواضيع الراهنة،وأعطت -
  .عن السبق الصحفيالفرصة للصحفيين إلثبات أنفسهم و مواهبهم وتحقيق فكرة البحث 

                                                 
.وزارة االتصال،نفس المرجع:المصدر-  1  
.وزارة االتصال،نفس المرجع:المصدر-  2  
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ونتج عن هذا األمر نوع من المنافسة بين الصحف،نظرا ألنه أصبحنا  لنا وألول مرة جمهور خاص بكل 
صحيفة و أصبح للقارئ الحرية هو اآلخر في اختبار عنوان الجريدة التي تلبي فضوله،مما مما انعكس في 

  .شكل استجابة على عملية استهالك الصحف ايجابا
 

-4-2-1.Iوإلى اليوم1990ى وأقوى الجرائد في الساحة اإلعالمية الجزائرية منذ أول: 

وذلك فور *،كجريدة مسائيةLe soir d’AlGÉRIEفي البداية وللتذكير أول جريدة أودعت ملفها هي جريدة 
 20.000،وقدر سحبها في البداية بـ 1990سبتمبر 03فتح المجال أمام الصحافة الخاصة،ليتم إنشاؤها في 

،وبسعر ٪ 7 –  6نسخة يوميا وبقيمة مسترجعات تتراوح ما بين  150.000يوميا،ثم وصلت إلى نسخة 
  .دج2,5

ولهما شعبية ,تعتبران من أقوى اليوميات الجزائرية الخاصة" الخبر" و " الوطن" من جريدتي  إن كل  -
, صباحا من األكشاك 10في الجزائر العاصمة تختفي قبل الساعة " الوطن"واسعة تصل إلى درجة أن جريدة 

 :وتجد صعوبة في إيجاد نسخة منها،قد يرجع ذلك إلى

 :قدرة الجريدتين على التخلص من كل ما يمكن  أن يشكل لهما عائق أمام تطورهما من حيث*

 .التخلص من مشكلة المطبعة بإنشاء مطبعة خاصة مشتركة بين الجريدتين*

بالحصول  المباشر  ,عن الوكالة الوطنية للنشر واإلشهاراستطاعت الجريدتين أن تحققا مورد مالي مستقل *
  :على المعلنين  دون الحاجة للمرور عبر وسيط،وهذا له ما يبرره

و هو يعتبر ضربة حظ , فالجريدتين أصبح لديهما مكانة لدى القراء وبالتالي تداولهما أصبح شعبيا أكثر فأكثر
ة حتى تصل إلى جمهور أكبر،هذا الجمهور الذي يضع ثقته كبيرة بالنسبة للمؤسسة المعلنة عن  سلعة أو خدم

 .الكاملة في آراء الجريدة،التي أصبحت بدورها تصل إليه في كل مكان و في الوقت المناسب

 : امتالك الجريدة لقنوات التوزيع بواسطة*

 لوسط البالد"  ALDP"مؤسسة التوزيع  •

 الوطن توزيع لغرب البالد •

 الخبر توزيع لشرق البالد •

  :  بداية جريدة الوطن*
،كجريدة يومية صباحية ناطقة بالفرنسية،وظهر العدد األول             1990أكتوبر 06انطلق نشاط الجريدة في -

و طابعة،وتم  تأجير ) أجهزة كمبيوتر ( حواسيب  4صفحة،وبحجم كبير،وتميزت تقنيا باستخدام   12منها ب 
  . لمساعد على إنجاح عملية إعداد وإنتاج صفحات الجريدة الطقم التقني والفني ا

                                                 
2001آانت جریدة مسائية الى غایة أآتوبر - *  
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برأس مال قّدر ب )  SARL( ، كانت شركة ذات مسؤولية محدودة " جريدة الوطن " لما انطلقت -
ماليين دج في مرحلة أخرى،وتّم تعديل  05مليون دج،ليصل إلى غاية 01دج، بعدها ارتفع إلى 30.000

 .أعضاء 07بمجلس إدارة مكون من )  SPA( ت أسهم نظامها القانوني،وأصبحت شركة ذا
 
 
  :انطالقة جريدة الخبر *
، بمجموعة من الّصحفيين 1990هي جريدة يومية صباحية،ناطقة بالعربية وانطلقت في األول من نوفمبر - 

ة الصحفيين كان أغلبهم  يتمتعون بخبر ،لذلك فهؤالء)المساء، الشعب (القادمين من صحافة القطاع العام 
  طويلة في مهنتهم أيام الحزب الواح

نسخة يومية                   25.000نسخة يومية بدل  50.000بداياتها لم تكن قوية حيث كان يفترض بها سحب 
لكن اعتمادها على مؤسسات الطباعة العمومية في عملية سحب الجريدة،مكنها .لتضمن تحقيق توازنها المالي 

  :مستوى الكمي لعدد نسخهامن تحسين ال
  نسبة المسترجعات  عدد النسخ  السنة
-جوان
  1992جويلية

145.000  /  

السداسي األخير 
  1994لسنة

150.000  12/  

1995  150.000  10/  
1996  90.000  /  

  1حول عدد سحب جريدة الخبر)12(جدول رقم*
بسبب ارتفاع سعر الجريدة في  ،وذلك1996المالحظة الوحيدة في هذا الجدول هو االنخفاض المسجل سنة -

أين تم تسجيل ارتفاع محسوس في عدد نسخ 1997،كما أن تطور السحب كان بطيء إلى غاية سنة1996ماي
  .السحب

  
هي تعتبر بذلك ناجحة من الناحية االقتصادية و"جريدة الخبر"ونالحظ كذلك تلك السرعة في تطور سحب  

  ه الطبيعي لكل جريدة وهو حجم المبيعات،بتغطية النفقات وتحقيق مردود مالي من مصدر
  ...واإلشهار،وتوصلت اليوم إلى حد إصدار مالحق كخبر تسلية،الخبر األسبوعي

يعتبر مؤشر إيجابي،ويفسر تطور رأس مالها الذي وصل إلى 1999مليون نسخة سنة  104فتحقيق 
 .2005في أكتوبر  2دج 9.078.000

                                                 
1-M’hamed Rebah,Op.Cit.p26  

2005جریدة الخبر،أآتوبر:المصدر -2  
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-.I2-كتوبة في الجزائرالمشاكل التي تواجه الصحافة الم:                             
مكسب للساحة اإلعالمية الجزائرية ،و يعد  1989يعد االنفتاح اإلعالمي الذي عرفته الجزائر بعد دستور -

كذلك نقطة هامة في مسيرة اإلعالم الجزائري ككل، إال أن الظروف التي  حررت الصحافة المكتوبة 
حقة عقبات أمام مزاولة نشاطها بأكثر حرية وديناميكية،لذلك يمكن تقسيم هذه الجزائرية شكلت  في مرحلة ال

 :العقبات و التي جاءت في شكل ضغوطات إلى

تراجع حرية التعبير بسبب تلك االنطالقة القوية للصحافة المكتوبة في الجزائر،اعتقدنا أنها ستوفق في  
الصحافة،ولكن في هذه السنوات سجلت حرية  الحصول على المزيد من المكاسب خاصة فيما يتعلق بحرية

التعبير عندنا تراجعا،نلمسه من خالل،تقارير المنظمات الدولية لحماية الصحفيين و حقوق اإلنسان من أمثال 
،أوضحت أن الجزائر  20/10/2005، ففي آخر تقرير لها الذي نشرته في "RSF منظمة صحفيين بال حدود

وعبرت .2005والمغرب في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة  رلنيجبعد مالي، ا 129احتلت المكانة 
  .هذه المنظمة أكثر من مرة على أن حجم حرية التعبير في الجزائر يظل ضئيل

  .إن مثل هكذا تقرير يبرز و يعكس الواقع اإلعالمي الصعب الذي من شأن الصحفي الجزائري أن يعمل به 
  
أن نفند التقارير الدولية حتى وإن لم تكن حكومية،فقد تكون هناك اعتبارات لكن بالمقابل  لنا كل الحق في -

شخصية من جهة،وألن الواقع الذي نعيشه ال يمكن أن يصفه و يعبر عنه أي أحد في شكل هيئة دولية،أو 
شخصية علمية عالمية أحسن منا،نحن من عشنا ونعيش مراحل التجربة اإلعالمية مع مختلف الحساسيات 

  .يةالسياس
من هنا نستنج وجود أسلوبين تمارسهما السلطة للضغط على الصحافة الخاصة الوطنية،أحدهما مباشر،واآلخر 

  .غير مباشر
  : األسلوب المباشر-

  :الضغوطات السياسية على الصحافة المكتوبة-1- 2 .1
،أولهما تلك إن الحديث عن المشاكل السياسية للصحافة المكتوبة في الجزائر يجرنا للحديث عن أمرين 

  .المشاكل التي برزت على الصعيد القانوني،وكان لها األثر البالغ على أداء الصحفي والصحيفة
،وبعد تهيكل الصحفيين في شكل مؤسسات 1990،وبعد المصادقة على قانون اإلعالم1989فبعد صدور دستور

اإلعالمية وجدت الصحافة  صحفية،وبعد ارتفاع عدد العناوين وزيادة سحب الصحف،وبعد مساحة من الحرية
نفسها أمام مشاكل هي في الحقيقة تعتبر كأساليب من السلطة السياسية للحد من حرية التعبير والرأي،تتمثل 

 :في
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  :بروز صراع بين السلطة السياسية والصحافة* 
عالن حالة ،وإلغاء نتائج االنتخابات التشريعية وإ14/01/1992في "الشاذلي بن جديد"فبعد استقالة الرئيس -

 :،األمر الذي تأثرت به الصحافة الوطنية حين تم"عبد السالم بلعيد"الطوارئ،تولى رئاسة الحكومة السيد 

من " 36"فبالرغم من أن المادة:ومن ثمة قانون اإلعالم المكرس لحرية الّصحافة 1989تجميد العمل بدستور -
قضائي،سجلت الساحة اإلعالمية عمليات  تمنع أي عملية حجز لمطبوعة أو منشور إال بأمر1989دستور 

  .اعتقال لصحفيين،وشهدت الصحف تدخل عناصر األمن و اقتحامهم لمقراتها
  .                         1 1993حّل المجلس األعلى لإلعالم في أكتوبر -
  . الذي يمنع نشر أي خبر أمني ال يأتي من مصدر رسمي  07/06/1994صدور قرار * 

 :على الصحافة المكتوبة يالوضع السياس انعكاسات -  

النظام في ميدان الممارسة   تأصبح هناك صراع قائم بين السلطة السياسية و الصحفيين الرافضين لسلوكيا 
بدورها متسببة في  ماإلعالمية،ومما زاد األمر صعوبة الغياب الفعلي للتنظيمات النقابية للصحفيين التي ال تقو

،وألنها مشتتة وغير منظمة أصبحت ضعيفة في المطالبة 2ى الساحة اإلعالميةفراغ تنظيمي على مستو
  .بحقوق الصحفيين في أي حوار مع السلطة السياسية

  : توقيف الصحف عن الصدور وتمثلت هذه السلوكيات في
،ويتم عادة هذا ةشهدت الساحة اإلعالمية منع صحف عن الصدور بضغط وقرار من السلطة السياسي-     
، أو بقرار من  Le matin "، "La nation" ار إما من طرف وزارة الداخلية  كما جرى األمر مع جريدةالقر

  ".Liberté" وزارة االتصال مثلما حدث  مع جريدة
  التاريخ  المالحظة  سبب غيابها  الجريدة

Le quotidien 
d’Algérie   

    02/05/1991أنشأ في   

Ruptures   اغتيال طاهر جاووت 

  المدير للجريدةومغادرة  
  1993أوت  02  

  1993أوت  02    1992حجزه لعدة سنوات منذ   الصحافة
  1993أوت 09  نشره لمقاالت اإلسالميين  أسباب سياسية  الجزائر اليوم

، تعارض "اآلفالن"جريدة  الحوار
  1995السلطة في 

    13/06/94تّم إنشاءها في 

Hebdo Libéré مشاكل مالية و سياسية      
  3) 1995إلى   1992من ( ألسباب سياسية " غياب الصحف "يمثل ) 13(رقمالجدول  *

                                                 
  1                                                                                               2165،العدد  04/05/2004،حققنا الكثير و تنتظرنا انجازات،المساء،يمبراهيم إبراهي-

05،ص03/05/2004نصر الدین جابي،الصحافة الجزائریة مهددة باالنتكاس،جریدة اليوم،-  2  
3 -Brahim, Brahimi,Le pouvoir,la presse et les droits de l’homme en Algérie,Editions :MARINOOR,1996,P144 
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التي ساعدت كثيرا على تهدئة " رضا مالك"حتى نكون موضوعيين،فبوجود شخصية مثل شخصية  -

،وتحسنت معه الوضعية لدرجة أنه أصبحت بعض الصحف 1993األوضاع بتوله مجلس الوزراء في جويلية
  .منابر للسلطة السياسية 

،فقد تأثرت معه هذه 1995حين تولى زمام أمور الحكومة كرئيس لها في ديسمبر" أحمد أويحي"أما مع السيد 
وشهدت الصحافة الخاصة استقرار نسبي،ذالك أنها بدأت .المرة صحف القطاع العام بتسجيلها تراجع كبير

  .تحقق قاعدة من القراء
بة،انعكست وبصورة كبيرة على الصحافة والصحفي أي وفي هذه األثناء،كانت الجزائر تعيش حالة أمنية صع

اغتيال "بات مهدد في بيته،وفقدت الساحة اإلعالمية الكثير من األقالم الصحفية من جراء عملية 
،وكان له األثر البالغ على مسار وسقف الحرية اإلعالمية إما بسبب هجرة الصحفيين وغلق "الصحفيين

،أو "الطاهر جاووت"،التي أقفلت أبوابها على إثر اغتيال LA RUPTURE"الصحف،مثلما حدث مع جريدة 
الذي يمنع نشر أي خبر أمني ليس من جهة رسمية،وعدم تنوع مصادر الخبر 07/06/1994تحت تأثير قرار 

مما يعني سير المعلومة في سياق واحد،وتجعلنا نتساءل عن مدى مصداقيتها،أو بسبب حالة ألألمن التي 
  :عل الصحفي إما خائف من قول الحقيقة،أو بسبب غياب أو تغييبشهدتها البالد وتج

تعريف دور الصحافة والصحفي في الخطاب الرسمي، األمر الذي يجعل السلطة السياسية تقيد الصحفي باسم  
  .تغليب المصلحة العليا للوطن

 
  : األسلوب غير المباشر-

ضغط  السياسي،فلقد تم وقف الرقابة قد نلمس انفراج ضغط السلطة على حرية التعبير من خالل ال
  .بفتح مكاتب إعالمية أجنبية" زروال لمين"المسبقة على المنشورات في المطابع، و سمح  الرئيس السابق 

  
منه،والتي تنص 14،فمازال جاري العمل بالمادة 1990كما أنه وبالرغم من تجميد قانون اإلعالم لسنة-

يدة،وذلك بتقديم ملف لوكيل الجمهورية الذي له أمر منح على حرية أي مواطن أو حزب في إنشاء جر
شهر على  30الموافقة أو الرفض،فللطالب الحق في بداية النشاط اإلعالمي عبر الصحف بعد مرور 

  .اإليداع إن لم يتحّصل على رّد
   فما الذي يعيق حرية الصحافة الخاصة في الجزائر؟
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-.Iلمكتوبة لضغوطات االقتصادية على الصحافة ا-2-2ا:  
مشاكل منذ انفتاح القطاع اإلعالمي المكتوب،وتجّسدت  ةلقد واجهت الصحافة المكتوبة في الجزائر عد- 

خاصة في المشاكل المالية، باعتبار أن المؤسسة الصحفية أصبحت  مؤسسة اقتصادية،ومن ثمة فلها 
  .تخليص الضرائبمخرجات لتغطية عملية الطبع و التوزيع،وكراء المقر ودفع أجور العمال،و

  .وألن حجم المبيعات و اإلشهار يشكالن الدخل الطبيعي لها،فعلى الجريدة توفيرهما
وبما أن الصحافة المكتوبة في الجزائر،و كما نعلم انطلقت على أساس تقديم تسهيالت مادية من طرف -

التسهيالت التي شملت عملية السلطة إلنجاح عملية فتح المجال أمام الصحفيين القادمين من القطاع العام،هذه 
،مع دعم في سعر *الطبع،بوضع آالت السحب تحت تصرفهم عبر مطابع الدولة في الوسط،الشرق والغرب

الطباعة،ومساعدات في توزيع الصحف عبر مؤسسات التوزيع التابعة للدولة،وفتح قطاع اإلشهار أمام 
  .1عملية كانت،سواء لمنتج أو خدمة الصحف لمؤسسات وهيئات القطاع العام وجعلها توكل إليهم أي

فإن هذه التسهيالت هي نفسها من أصبحت تخلق مشاكل أمام الصحافة في مزاولة مهنتها ودورها،وباتت 
  :تشكل ضغطا عليها في شكل أعباء اقتصادية،تمثلت في

وفق صعوبة السحب وارتفاع سعره ومشاكل على مستوى عمليتي توزيع الصحف إلتمام البيع واإلشهار - 
  :التأثير على طبيعة معالجة المضمون 

  
I. 2-2-1- مشاكل الطباعة:  

،فالطباعة تحتاج قتعتبر الطباعة عملية أساسية في إعداد جريدة حتى تأخذ األفكار شكال مكتوبا على الور-
  ...إلى آالت للطبع والسحب ،وتحتاج إلى مواد أولية من ورق للكتابة،والحبر

ة تعليق صدور عدد من الصحف ،ألسباب مالية بين الناشر وبين المطبعة لذالك شهدت الساحة اإلعالمي
وديون يجب تخليصها حتى يستطيع الناشر سحب جريدته و حتى تستطيع المطبعة الحفاظ على مصالحها 

  .التجارية
  

                                                 
 
1-Abderrahmane, Mebtoul ,Enjeux et défis du second mondât du président  Bouteflika :Démocratie Réformes Développement,volume1,Editions 
CASBAH,2005,P251. 
 

ة                     صاحبتي مطبعة خاص"الوطن"و"الخبر"آات التالية للطباعة وتعتبر من مؤسسات اإلعالم،حيث أنها تتولى مهمة طبع الصحف الوطنية،ما عدا جریدتي ر الشرتوجد بالجزائ *  
*: 

-شرآة الطباعة للجزائر:أنشئت یوم1990/12/11تبعا إلعادة هيكلة قطاعي الصحافة واالتصال،صاحب األسهم اليوم هما:شرآة تسيير الصحافة للجزائر.ارتفع رأسمالها من66.000.000.00دج 
الوطنية لطبع الجرائد،ویتمثل نشاطها األساسي في طبع  قمن السو/45ویمثل رقم أعمال هذه الشرآة.نظرا للنتائج االیجابية المسجلة31/12/2003دج في 300.000.000.000.00إى1988سنة

.الجرائد والكتب المدرسية  
.آما تسعى هذه المؤسسة بل وتبادر إلى انجاز وحدتين للطبع في آل   من ورقلة وبشار،بهدف التغطية اإلعالمية الواسعة في الجنوب  

:وتضم هذه الشرآة الفروع التالية  
 -شرآة الطباعة للجزائر العاصمة:وهي شرآة ذات أسهم،لها مهمة طبع وسحب الجرائد،لها قانون یتضمن التسيير الذاتي للمؤسسة لسنة1988.

 -شرآة الطباعة للغرب:هي آذلك شرآة ذات أسهم،لها مهمة طبع وسحب الجرائد برأسمال 192.000.000دج،مقرها بمدینة"وهران".
 -شرآة الطباعة للشرق:طبيعة الشرآة هي شرآة ذات أسهم،مكلفة بطبع وسحب الجرائد،مقرها بمدینة" قسنطينة"

والمصادف االحتفال باليوم العالمي لحریة الصحافة  استعان بها 2006ماي 03آز الوطني لوثائق الصحافة واإلعالم،حسب دراسة مقدمة من وزارة االتصال في هذه المعلومات مستقاة من المر-
.آمصدر له في ذلك   
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  :تجاه المطابع  ديون الصحف-أ
ر في للعناوين التي تستم%70دج،موزعة بنسبة 178339852وصلت ديون المطابع إلى

بالنسبة للعناوين التي غابت على الساحة اإلعالمية،أما من ناحية التبعية للقطاع،فقد شكل %30الصدور،و
نسبة ديون القطاع الخاص %79دج،والنسبة المتبقية أي38191321أي ما يقارب %21القطاع العمومي نسبة 

  1.دج140148531بمبلغ 
هة وأصحاب المطابع من جهة أخرى لدفع مستحقات بين الصحف من ج 1993جذور األزمة تعود إلى سنة -

الطبع،فأمام عجز الصحف على تخليص ديونها من جهة بسبب تراكم الديون عليها،وتسجيل المطابع نفسها 
لعجز مالي على مستوى ميزانها التجاري من جهة أخرى ظهرت أزمة أدت إلى حد تعليق ووقف إصدار 

 :د أمثلة لبعض قيم الديونعدد من الصحف،ولتوضيح الصورة أكثر نرص

  ": Liberté" ديون جريدة *
   1993مليون سنتيم سنة  30قدرت ديون هذه الجريدة ب -
  ": Le Matin" ديون جريدة *

مليون سنتيم  500،و تزايدت إلى أن وصلت إلى 1994مليون سنتيم في جانفي 1,6بلغت ديون الجريدة ب 
  .في شهر ماي من نفس السنة 

  ": L’Horizon" ديون جريدة *
اتجاه مطبعة المجاهد،ليرتفع في ظل ثالث سنوات إلى  1992مليون دج سنة  40بلغ عدد ديون هذه الجريدة  

  .مليون دج  130
  لم يكن أمام الكثير من الصحف إال االنسحاب من الساحة اإلعالمية أمام عجزها على تسديد ديونها،-

بطلب من مطبعة الوسط،فهذه الجريدة 1993سحبها في  ،التي تم توقيف"جريدة السالم"مثل ما حدث مع 
التي توقفت "الحياة العربية المستقلة"و كذا األمر مع جريدة .مليون دج160غادرت الساحة بسبب دين قدر ب 

  .مليون سنتيم183بعد دين قدر ب1995جويلية 18من طرف مطبعة المجاهد في 
أن تدفعا ديونهما لمطبعة الوسط بعد تقديم "  LIBERTE "و" LE MATIN" وكان من حسن حظ جريدتي

  .مليون سنتيم حتى تسوي الجريدتين وضعيتهما600قدرت ب"رضا مالك"إعانة من حكومة 
  : 2وبالمقابل تسبب عدم تسديد الديون من قبل الجرائد للمطابع في تسجيل المطابع لعجز مالي وصل إلى-

  1995قيمة العجز سنة  المطبعة 
  بالدينار الجزائري

  1996قيمة العجز سنة 
  بالدينار الجزائري

  مليون206  مليون85  مطبعة الوسط
  مليون147  مليون96  مطبعة الشرق
  مليون541  مليون390  مطبعة المجاهد

                                                 
97ص،مرجع سابق،جميلة قادم-  1  - 

2 Ministère  du commerce,Rapport sur le tarif d’impression des journaux ,01/06/1996 
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  1996- 1995يوضح العجز المالي المسجل في المطابع العمومية ما بين سنة)14(جدول رقم *
  : التالية1ة والمطابع العواملومما زاد في تفاقم األزمة بين الصحافة المكتوب-
من طرف  1993خلل إداري  في التسيير،كون أن فارق السعر لعملية الطباعة لم يدفع ثمنه منذ سنة*

 .الدولة،التي كانت تستعين به كنظام تعوض به نفقاتها

بنسبة أسعار الطبع في نظر المطابع لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية،نظرا الرتفاع أسعار الورق عالميا *
من جهة،وقلة العرض من جهة أخرى خاصة من قبل اكبر دولتين منتجتين ومصدرتين له،وهما كندا و 75%

،خالف بين الناشر والمطبعة حول تحديد 1995األراضي المنخفضة،ولقد نجم من جراء هذا األمر في جانفي 
  .تكلفة الطبع في ظل قيمة العملة الوطنية

طابع،بسبب سوء التسيير الذي يبدو واضحا من خالل نقص مخزون الورق سوء استغالل الورق من قبل الم*
 .1995طن في فيفري  140طن  إلى  9000من 

  
I. 2-2-2-مشاكل التوزيع:  

أنه يقصد بعملية توزيع النشريات الدورية، بيعها بالعدد أو االشتراك و توزيعها مجانا أو بثمن   يقال-
تضمن مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في توزيعها عموميا أو على المساكن،ويجب أن 

  .مجال نشر جميع النشريات الدورية المكلفة بها و توزيعها
 27المنشأة في  ENAMEPمنذ البداية أوكلت مهمة توزيع الصحف إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة 

مليون دج،والتي لم تسدد 202التي قدرت ب ،وبعد إعادة هيكلة هذه المؤسسة بسبب مديونيتها1982نوفمبر 
،جرى تقسيمها إلى ثالث فروع 2 1991مليون دج في ديسمبر  201,5مليون دج،لتصبح  42منها سوى 

بنسبة .1987تابعة لبعضها البعض،كمؤسسات عمومية للتوزيع،بالوسط  والشرق،والغرب في شهر فيفري 
  . ٪100توزيع تقدرب

،في ظل التعددية اإلعالمية التي عرفتها الساحة الوطنية،فكان من الصعب و هذا قبل أن تتعرض للمنافسة
ترك هذا المجال محتكر من قبل الدولة السيما في ظل نوعية الخدمة التي تقدمها،لذلك وابتداء من سنة 

منها تحسين مستوى التوزيع،إال أنه زاد من  رالتي كان ينتظ.ظهرت مؤسسات خاصة لتوزيع الصحف1991
عقيد مما نجم عنه سوء توزيع الصحف،األمر الذي ساهم في ارتفاع سعرها في المناطق البعيدة و التي األمر ت

يصعب الوصول إليها،وتأخر وصولها إلى حد أيام وهي صحف يومية يفقد الخبر قيمته بعد ساعات لغياب 
  :جدته وآنيته،ويعود هذا إلى

 
 :غياب تنظيم قانوني خاص بقطاع التوزيع *

                                                 
101- 100ص،صمرجع سابق،جميلة قادم،-  1  
27/11/1982بتاریخ، 390- 82المرسوم الرئاسي .الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبية-  2  
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دم وجود قوانين تنظم المهنة تدهورت عملية التوزيع على المستوى الوطني،بسبب بروز ظاهرة فبسبب ع 
بيع الموزعين للصحف في شكل مرتجعات بالكيلوغرام بدل من بيعها بالطريقة العادية و ذالك لتحقيق ربح 

صل الموزع كربح نسخة وإذا بيعت بالطريقة العادية ، يتح 14كبير إذ أن الكيلوغرام الواحد يحتوي على 
دج لكل نسخة و بالتالي 0,80أي دينارين في الصحيفة الواحدة ، و يكون نصيب صاحب الكشك  ٪ 20على 

دج للكيلوغرام الواحد بينما إذا باعها بالكيلوغرام فإنه يجني 12,80يكون الربح الصافي للمؤسسة الموزعة 
 . 1دينارا في الكيلوغرام الواحد 30

  :لتوزيعغياب خريطة وطنية ل*
  ففي ظل غياب خريطة وطنية تسمح بتحديد كيفية توزيع نقاط بيع الصحف و كيفية توزيعها بطريقة منظمة 

ومدروسة حسب التوزيع  الجغرافي للسكان من خالل المقاييس المعمول بها من طرف اليونسكو بحيث يجب 
 ٪ 30ة مسترجعات وصلت إلى نسخة يوميا ،وبنسب 60سجلنا في بالدنا عجز ب .نسخة يوميا 100أن توفر

.                                                     2 ٪  10في حين أنها ال يجب أن تتعدى حسب ذات المنظمة 
  :،فنجد منها1991حتكار سنةأما أهم المؤسسات الناشطة بعد رفع اال

  :مؤسسة حبون-
 LE SOIR Dكأول منافس للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة،وتعاملت مع  1990سبتمبر30ظهرت في  

ALGERIE كأول جريدة.  
  N.M.A:مؤسسة التوزيع الجزائري الجديد-

  :،وتعاملت مع الصحف التالية1994مارس19أنشئت هذه المؤسسة في 
LIBERTE,LE MATIN، مجلة الثورة اإلفريقية،مواعيد،مجالت متخصصة في الطب و األطفال،ثم تعاملت سنة

  .la tribuneمع جريدة 1997

 ALDPمؤسسة الجزائر لتوزيع الصحافة -

خاصة   "الوطن"و"الخبر"وهي معروفة  بالتعامل  مع جريدتي  1995ديسمبر16تأسست هذه المؤسسة في 
ن كل جريدة منهما، إلى جانب تعاملها مع كل وأنه ينتمي إلى مجلس إدارتها ممثل ع

  DETECTIVE، السبيل،اإلرشاد،الجمهورية،الشاشة،الصباح،الوحدة،النبأ،الرأي،الشرق الجزائري،OLYMPIC:من

 AMEP:مؤسسة التوزيع السريع-

 تم إنشاء هذه المؤسسة كفرع جديد تابع للمؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار،وانطلقت 2000جانفي31بتاريخ 
 .من أجل توزيع كل الصحف العمومية منها والخاصة وعلى المستوى الوطني 2000فعليا في ماي

في ظل االنفتاح اإلعالمي المكتوب،والذي كان يبحث عن قانون إعالمي يضمن أكبر قدر لحرية -
التعبير،والنجاح في طبع نسخ الصحف بأثمان معقولة،والجودة  والسرعة في توزيع الصحف،واجه هذا 

                                                 
117جميلة قادم،مرجع سابق،ص-  1  

2 -Ministère  de la communication  et de la culture :Projet de la carte nationale de la diffusion et de la presse écrite,document non publié,1994 ,p05 



 132

النفتاح الكثير من الصعوبات،وعلى كل المستويات ألن حتى عملية التوزيع التي لم يتوقع أن تؤدي إلى خلق ا
قضايا عالقة مع الصحف الوطنية تسببت في متاعب لها،نظرا للظروف المالية الصعبة التي تعيشها المؤسسة 

  . الوطنية للتوزيع بسبب ديون المؤسسة
  
  :صحف الوطنيةمديونية مؤسسات التوزيع لل* 

أهم القضايا المتعلقة بمشاكل الصحف مع مؤسسات التوزيع الوطنية،هي مديونية مؤسسات التوزيع 
للصحف،فلقد تعرضت الصحافة الوطنية لعملية عدم دفع مستحقات بيع وتوزيع الصحف التي تشرف عليها 

،وتسبب هذا الوضع 1ارسنتيمملي65إلى 1993المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة بفروعها الثالث،ووصلت سنة
بدوره في عدم قدرة الجرائد تجميع مستحقات بيعها لدى مؤسسة التوزيع في الوقت ذاته الذي بدأت ترفض 
المطابع أن تقوم بعملية الطبع للجرائد بسبب عدم قدرتهم على دفع حقوق الطبع،على الرغم من أن هاتين 

  .المؤسستين تابعتين لقطاع الدولة
هت الصحف إلى القطاع الخاص واجهت مشاكل مع مؤسسات التوزيع الخاصة،لعل منها تلك وحتى لما توج

"   le soir d’Algérie"و قضية .لغرب البالد" من جهة ووكالة البريد السريع" الوطن " التي جمعت بين 
جريدة ضد أحد الموزعين بدين قدر بأكثر من مليار سنتيم،و"الخبر:للتوزيع ،وجريد  ن،ضد مؤسسات عدال

  .الشروق العربي بنفس المبلغ مع موزع آخر خاص
وتسبب هذا المشكل في تعطيل عدد كبير من العناوين واختفائها من األكشاك وغياب صحف أخرى عن -

 .الساحة تماما بسبب مشاكل مالية

  التاريخ  المالحظة  سبب غيابها  الجريدة
La semaine 

d’Algérie 
  02/1992    مشاكل مالية

Les nouvelles de 
L’est  

  03/1992    مشاكل مالية

Le quotidien 
d’Algérie   

    02/05/1991أنشأ في   

Alger républicain  12/04/1994    مشاكل مالية  
  1994 وماي    مشاكل مالية األوراس العقيدة

  1995مارس  08  أسبوعية رياضية  مشاكل مالية الهدف
  1995أفريل     مشاكل مالية الحدث

  10/07/1995    مشاكل مالية ةالحياة العربي
  10/07/1995  غير منتظم الصدور  مشاكل مالية العالم السياسي

                                                 
113.صمرجع سابق،جميلة قادم،-  1  
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Hebdo Libéré  
 

  20/08    مشاكل مالية و سياسية

أسبوعية تّم إنشاءها في   مشاكل مالية المنتخب
1985  

  

  19951إلى   1992يبين غياب بعض الجرائد ألسباب مالية من )15(جدول رقم *
  
افة المكتوبة الوطنية تفقد أعدادا من عناوينها كان من شأنها أن تزيد من التنوع الكمي هاهي الصح-

والكيفي،وتصبح لنا مضامين متعددة،ومصادر كثيرة لألخبار،وزيادة في نمو وتطور في السحب 
 .السلطة الرابعة:والقراءة،وتشكل قوة اجتماعية من شأنها أن تكون حقيقة

 
 

I. 2-2-3-مشكلة اإلشهار:  
تنص على أنه يتعين إخضاع هذا 1990من قانون اإلعالم "100" ي جزائر التعددية جاءت المادة رقمف-

القطاع إلى قانون خاص،فلقد ظل غائبا على الساحة اإلعالمية قانون ينظم عملية اإلشهار مما نجم عنه  نوع 
،و برزت معه بعض الوكاالت من الفوضى،بسبب تزايد طلبات المعلنين على إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع

  . اإلشهارية الخاصة التي بدأت تمهد النطالقة تنافسية  بين المعلنين للحصول على عقود
،والذي أقر بضرورة مرور 1992أوت19إال أن االحتكار عاد من جديد بصدور المرسوم الوزاري بتاريخ-

بعة للقطاع العام عبر الوكالة الوطنية إشهار المؤسسات العمومية واإلدارات وحتى المنظمات اإلدارية التا
للنشر واإلشهار،المحتكر والموزع الوحيد لإلشهار في الجزائر،فتم إلغاء العقود اإلشهارية المبرمة بين 

  .،بحجة توفير الميزانية اإلشهارية لصالح الوكالة1992مؤسسات الدولة ووسائل اإلعالم قبل ديسمبر
بة للمؤسسة الصحفية األكسجين الذي تضمن به بقاءها و دوامها،فهو أسرع إننا نعلم أن اإلشهار يعتبر بالنس-

طريقة وأضمنها لتجلب هذه المؤسسات أمواال تستطيع بها أن تغطي تكاليف اإلنتاج وأعبائه، وتضمن بقاءها 
  .و استمرارها كأي مؤسسة اقتصادية في ظل المنافسة التي تفرضها طبيعة السوق

قناة تابعة للدولة،يتم توزيعه على أسس غير موضوعي، و يصبح في مرحلة ثانية  و لكن بمرور اإلشهار عبر
المالية اآلتية من حجم المبيعات غير  ةأداة ضغط باعتباره يشكل عائد مالي حقيقي ومهم كون أن المرد ودي

  .كافية وال يمكن االعتماد عليها وحدها هي فقط
متعلقة " مقداد سيفي"الحكومة في تلك الفترة السيد  تم إصدار تعليمة من طرف رئيس 1995ففي فيفري -

بنسبة توزيع تقدر  L’ANEPبضرورة مرور كل اإلشهار و اإلعالنات عبر الوكالة الوطنية للنشر واالشهار 
على المستوى الوطني،وتجدر اإلشارة أن عدد المؤسسات العمومية في الجزائر في تلك المرحلة  %80ب 

  2.وهو عدد أكبر بكثير من مؤسسات القطاع الخاصمؤسسة   400بلغ أكثر من 
                                                 
1 -Brahim,Brahimi,Op.Cit,P144 
2 -Brahim,Brahimi ,Le Champ Médiatique algérien :Les acquis d’octobre 1988,EL WATAN 03/05/1993,N785,P06 
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  لقد دفعت ضرورة وجود مصدر مالي دائم للصحف،أن تقوم الصحف بإنشاء مصالح خاصة بها  ضمن
إدارتها وداخل مقرات تابعة لها،حتى تتكفل لوحدها بعملية البحث المباشر عن المعلنين الخواص،وهي 

ية اختيار المساحات اإلعالنية بأي جريدة من قبل المؤسسة عملية ليست في متناول جميع الصحف الن عمل
فأكثر الصحف توزيعا والتي تعرف انتشارا .المعلنة يخضع لعوامل  انتشار الصحيفة و قوة اإلقبال عليها

   1.أكبر،هي التالي تستحوذ على عدد أكبر للمستهلكين
ي فتح بذلك المجال أمام االستثمارات الذ 99/907بقي الحال على حاله إلى غاية نشر منشور حكومي رقم -

،ألنه كان مقتصر 1997الخاصة،خاصة بعد تسجيل بداية دخول اإلشهار التجاري عالم الصحافة المكتوبة سنة
 .في البداية على الهيئات الرسمية والوزارية التي كانت تعتبر مصدره الوحيد

  
تعتبر نسبة كبيرة و مهمة،وتعّبر كذالك على  %74,94إن النسبة الموجهة لقطاع اإلشهار و التي قدرت ب - 

فكما نعلم،فإن عملية المصادقة على أي قانون يجب أن يتم الموافقة عليها من .وجود تطور هام لهذا القطاع
رفض القانون ألسباب 1999.2جوان  24هذا األخير بتاريخ " المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة"الغرفتين 

وسائل اإلعالم و حرية الصحافة في الجزائر، ألن رئيس مجلس األمة آنذاك  ذكرت في تقرير حول وضعية
 . 3، أعتبره هروب من احتكار الدولة ووقوع في فخ احتكار أصحاب رؤوس األموال"بشير بومعزة"السيد 

إننا نتحدث عن عملية حساسة و ضرورية لكل صحيفة، تضمن بها قوتها، و تحقق استقالليتها قدر -
  خفف من تبعيتها للسلطة السياسية التي تتخذه كوسيلة ضغط من خالل توزيعه بصورة غيرالمستطاع،وت

  .عادلة،ألنها عملية ال تملك خطة توزيع منطقية
أهمية هذا القطاع تظهر من خالل ما يجنيه من عوائد مالية،فالنسبة الموجهة لقطاع اإلشهار والتي قدرت ب 

كذالك على وجود تطور هام لهذا القطاع،وتوضح سبب احتكار  تعتبر نسبة كبيرة و مهمة و تعّبر74,94%
  .الدولة إلشهار القطاعات العمومية

  :ولقد عرف عالم اإلشهار تطور وانتعاش ملموس من خالل األرقام المسجلة
  1996  1994  1991  السنة

نصيب الوكالة 
الوطنية للنشر 

  واإلشهار

  /  /  مليون140

  /  /  مليون دج50نصيب الوكاالت 
                                                 

العالقات العامة و اإلعالن الحدیث:لموسوعة عالم التجارة و إدارة األعما-    2-                          
EDITOCREPS,PROFESSIONAL BUSINESS,P1561  

  2                                            11/07/1999التقریر التمهيدي عن نص مشروع القانون المتعلق باإلشهار،:لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطية الشعبيةا
                                           08،ص1999تقریر وضعية وسائل اإلعالم و حریة الصحافة في الجزائر،:الفيدرالية الدولية للصحفيين ،مرآز الجزائر -3
  الشعبي الوطني،وتمت المصادقة عليه سمشروع قانون اإلشهار و إحالته على المجل عإيدا 1999أفريل 24تم في  *  
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  الخاصة اإلشهارية
  963  مليون400  مليون دج190  اإلشهار ةمرد ودي

  1اإلشهار ةيحمل أرقام حول مرد ودي)16(جدول رقم*
من خالل هذه األرقام نالحظ ارتفاع في عائد اإلشهار،والشيء اإليجابي أن حصة الصحافة المكتوبة وصل -

من القطاع %2.80واإلشهار، من طرف الوكالة الوطنية للنشر%74.94،موزعة بنسبة %74.04إلى 
  .الخاص

،وهو %30.70نسبة مساهمة القطاع الخاص ب1997إال أن هذه النسب لم تبق على حالها حين بلغت سنة
ويرجع هذا .%43،عن الفترة السابقة لها،وأمام مشاركة القطاعات العمومية ب%27زيادة محسوسة فاقت 

، ألنه كان مقتصر في البداية على 1997لوطنية سنة أساسا لدخول  اإلشهار التجاري إلى عالم الصحافة ا
  .الهيئات الرسمية والوزارية التي كانت تعتبر مصدره الوحيد

سنة  %3وبقي هذا التطور مستمر لمساهمة اإلشهار العمومي الموجه للصحافة المكتوبة بانطالقة قدرت  ب
  .19982سنة  %95,24ووصل  إلى غاية 1992

مية، يدرك أهمية اإلشهار بالنسبة للصحيفة، فإذا أخذنا جريدتين مهمتين من ناحية إن المالحظ للجرائد اليو
" الوطن"الناطقة بالعربية و " الخبر"التوزيع و السحب، و اللتان تخلصتا من مشكل الطبع و التوزيع و هما 

ن م% 45صفحة إشهارية ، أي ما يعادل  14صفحة،تخصص  32الناطقة بالفرنسية فهما تنشران بعدد
  .مضمون الجريدة

انعكاسات اإلشهار على الجريدتين واضح من خالل أنهما استطاعتا التخلص من أزمة المطابع بإنشاء -
  مطبعة خاصة بالجزائر العاصمة، و تحقيق توزيع عن طريق المكاتب الجهوية و مؤسسات التوزيع،

ادي للوطن و الخبر األسبوعي أو و يعكس تماما حقيقة نجاحها بإصدار مالحق لكليهما مثل الملحق االقتص
  ..... ةخبر تسلي

إال أن أكبر إشكال تعاني منه الصحف الوطنيةهو كيف تتم عملية توزيع اإلشهار؟فعلى أي أساس يتم -
، هل يخضع لمعايير موضوعية أم اعتبارات شخصية في وظل  شكاوي معظم الصحف من قلته "توزيعه

التي " Le journal"ء أو اختفاء صحيفة  مثل ما حدث مع جريدة ،باعتبار أنه أصبح السبب الرئيسي لبقا
  اختفت ثالثة أشهر بعد إنشائها لنقص اإلشهار ؟

 Demain" بطبعتيها الصادرتين بالغتين العربية والفرنسية،وجريدة" األصيل"فإذا علمنا أن جريدة مثل 

L’Algérie"  
 7000إلى  6000من أنها ال تسحب سوى من اإلشهار بالرغم %12.27تحصلت على نسبة هامة قدرت ب 

  .نسخة فقط
                                                 

132قادم،مرجع سابق،ص جميلة-  1  
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استفادت وتستفيد الصحافة العمومية من عوائد اإلشهار التي تقدم لها من طرف الوكالة الوطنية للنشر 
التي يعتبر " الشعب"مليار سنتيم شهريا،نالت منه جريدة 11مبلغ يعادل2000واإلشهار،والتي احتكرت سنة
دج،باإلضافة إلى جريدة األصيل الناطقة بالفرنسية التي تحصلت 30375800سحبها ضعيف مبلغ وصل إلى

  ..1دج25369200قدرت ب  ل،و حققت مدا خي" L’ANEP "على حصص إشهارية من وكالة 1998سنة 
  

التي عانت من قلة اإلشهار العمومي المقدمة   "Le Jeune Indépendant" بالمقابل كانت جرائد مثل جريدة
على ما وصفته بالحصار 1999جانفي13لوطنية لدرجة احتجت معه إدارة الصحيفة في الوكالة ا  من طرف

  أإلشهاري من طرف الوكالة
من هذا كله ، نستنتج أن المال كما يقال عصب االقتصاد و اإلشهار بالنسبة للصحيفة هو العصب الذي ال 

  .البقاء لألقوىغنى لها عنه في عالم اقتصادي يخضع للقوانين االقتصادية و المنافسة و 
  و في ظل غياب إطار قانوني منظم يصعب تنظيم الساحة اإلعالمية و يخلق عدم توازن بين الصحف،

وتفقد معها مصداقية الصحف،التي لم يعد مهما حجم مبيعاتها وال سحبها،وال مدى انتشارها ومقرؤيتها، 
ص حصص إشهارية أكبر موجهة تساهم في تغطية العجز المسجل لهذه األسباب بتخصي" L’ANEP" فوكالة

  .لصحف على حساب صحف أخرى
و بذالك يصبح اإلشهار وسيلة ضغط على الصحف في عالم الصحافة المكتوبة خصوصا إذ علمنا أن المادة 

إلى  ا،إن لم يكن ذلك أكثر من رقم أعمال أية جريدة وكذلك من مدا خيله%70إلى 50اإلشهارية تمثل ما بين 
تالي يمكن أن يستخدم هدا كوسيلة ضغط على الكثير من النشريات ،الن اإلشهار يظل جانب المبيعات و بال

  .عصب الحياة ألية جريدة أيا كانت قدراتها و مكانتها و مبيعاتها
سنوات ال يمكن أن يحقق كل األهداف التي  10كما أن مساعي السلطة من خالل العودة إلى تعليمة تعود إلى 

ا يتعلق بإعادة الخارطة اإلعالمية،إذ أن العديد من المعطيات طرأت عليها وتسببت نتأمل تحقيقها،السيما فيم
في تغييرات جوهرية من الناحية االقتصادية،أولها نصيب القطاع العمومي الذي عرف تراجعا بفعل تأثيرات 

  .العوامل الخارجية من حيث التغيرات البنيوية المرتبطة بمسار تحرير االقتصاد
من جملة اإلشهار  %05العمومي ال يمثل في جملته حاليا حسب تقديرات الخبراء اقل من فحجم اإلشهار

المتداول،و هي نسبة في طريقها إلى تحقيق المزيد من تقليل ضغط الوكالة التي تستمده هي بدورها من 
  المؤسسات العمومية تدريجيا لحساب القطاع الخاص الذي يعتمد على سياسة التسويق 

تي تخدمه و بالتالي اختيار المساحات اإلشهارية و القنوات التي تخدم سياسته اإلشهارية وسياسة واإلشهار ال
مثل هذه الممنوعات التي تتضمنها تعليمة الحكومة    التسويق الخاصة به للترويج لمنتجاته ،بينما ستشكل

ور عبر الوكالة الوطنية الجديدة بخصوص اإلشهار و التي تفرض على المؤسسات العمومية و اإلدارات المر
للنشر و اإلشهار لتوزيع مساحاتها و لوحاتها اإلشهارية على الصحف وفق معايير تحددها هي ال غيرها  
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عائقا بالرغم من انه كانت منذ البداية معايير موضوعية تجارية يمكن أن تعتمدها الوكالة في مجال توزيع 
 حجم سحب الصحيفة المختارة ،دورية الصدور:لية ومنهااإلشهار بصورة عادلة،وهي نفسها المعايير الدو

ونطاق االنتشار والتأثير،وهي مقاييس تمكن المؤسسة من استغالل مساحات إشهارية  اقتصادية و تجارية 
   .1كبيرة

 

-3-Iلتطورات التكنولوجية في الجزائر  
غير الرسمية بضرورة و أهمية  أثار تطور التكنولوجيا في العالم إحساس العالم ككل من الهيئات الرسمية و

المعلومة و ضرورة توفير النسق المالئم لها،لذلك كانت عملية امتزاج اإلعالم بالتكنولوجيا لها أثرها الخاص 
  .والمهم في عالم الصحافة المكتوبة في العالم و الجزائر العتبارات وطنية 

لكترونية التي تفرض وجود جو تكنولوجي أساسه فميالد الصحافة االلكترونية في الجزائر،و نظرا لطبيعتها اال
االنترنيت،لذلك تتطلب هذا  الكثير من العمل و القواعد و البنيات التحتية في عالم االتصال ،وهذا ما 

  :سنستعرضه من خالل النقاط اآلتية
--1-3-Iدخول االنترنيت إلى الجزائر: 

"  CERIST"صاية مركز البحث العلمي و التقني تحت و 1993يعود إلى سنة  تإن ارتباط الجزائر باإلنترني
الذي كان هو الموزع الوسيط و الوحيد لالنترنيت على المستوى الوطني للهيئات الرسمية المختصة،خصوصا 

 .2تاريخ فتح المجال أمام الخواص 1997في ميدان البحث،إلى غاية ديسمبر 

يد فكرة مشروع إقامة شبكة معلوماتية في هو تجس تولقد كان الهدف من وراء ربط الجزائر باإلنترني-
،في إطار مشروع 3،و تكون الجزائر هي النقطة المحورية للشبكة في شمال إفريقيا"RINAF" إفريقيا تسمى

  ".اليونسكو"تعاون مع منظمة 
  :وشهدت الجزائر بعدها تطورات تقنية ندرجها فيما يلي

  المالحظة  سرعة االرتباط  الحدث  السنة
الجزائر باالنترنيت عن طريق  ربط  1994مارس

  كابل من األلياف الضوئية
  سرعة ضعيفة  ثا/بايت9600

تدعيم الشبكة بخط ثاني عن طريق   1997ديسمبر
  العاصمة الفرنسية" باريس"

  السرعة في تطور  ثا/بايت64000

العاصمة "واشنطن"ربط الجزائر ب  1998نهاية 
  األمريكية عن طريق القمر الصناعي

خط 30إنشاء أكثر من  ثا/ميغابايت01
هاتفي من خالل نقاط 

                                                 
05،ص  2004/سبتمبر/14صویليلي حفيظ ،إحياء تعليمة بلعيد عبد السالم حول اإلشهار،الخبر،-1 1                                                                           

 
 
2 Djamel,Bouadjimi,NOUVELLE TECHNOLOGIE,Op.Cit,p302 
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الوصول التابعة للمركز 
والمتواجدة عبر مختلف 

واليات الوطن والمرتبطة 
بنقطة خروج واحدة هي 

  .الجزائر العاصمة
  يمثل أهمية التطورات التقنية األولى لربط الجزائر باالنترنيت)17(جدول رقم*
قة االنترنيت في الجزائر،ولكن و بالنظر ألهمية هذه الشبكة كانت هذه هي الخطوات األولى لبداية و انطال-

عالميا ومحليا،والن استعمالها أصبح يتزايد بشكل اكبر كان لزاما أن يفتح المجال أمام المستعملين لالنترنيت 
من عامة الناس  حتى يستفيدون من خدماتها في حياتهم المهنية والشخصية من جهة،ومن جهة أخرى  فتح 

  .أمام المزودين الوسطاء لالنترنيتالمجال 
إن هذه العملية من شانها أن تكفل قاعدة و بنية هامة في عالم التكنولوجيات الحديثة،فتربط الفرد العادي 

وترسخ هذا المفهوم ليصبح جزء ال .العالم قرية واحدة أكثر فأكثر" ماكلوهان"بالعالم الخارجي،وتحقق مقولة 
ا ،كيف ال و نحن أصبحنا نتصل بمن في أقصى العالم في لحظات معدودة،ونحن يتجزأ من حياتنا ومن تفكيرن

  .بذلك نسبق الزمن،ونختصر الجهد والمال،كيف ال و نحن أصبحنا و أصبحت المعلومة على أطراف أصابعنا
ثم إن الحتمية التكنولوجية تفرض على جميع الدول أن تنفتح على بعضها البعض حتى تتمكن من تحقيق 

ة االقتصادية،بربط كل الهيئات والمؤسسات الناشطة في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق االتصالية جلبا التنمي
للتعامالت التجارية،وترويجا لفكرة االستثمارات الدولية،باالنتساب لمنظمات إقليمية تملي علينا شروطها ومن 

  . أهمها تحسين قطاع االتصاالت
-2-3-Iمنظمة لالنترنيت في الجزائرأهم اإلجراءات القانونية ال:  

حتى تتم عملية تطوير قطاع االنترنيت في الجزائر كان البد من إيجاد صيغ قانونية تنظم بها الدولة 
في بالدنا،لكي تتمكن من رسم المالمح النهائية لها على أساس مدى الحد الذي تسمح به " تاإلنترني"

  .الستغاللها
القطاع كان محتكر من طرف الدولة أصبح لزاما على السلطات التفكير  وألن العملية كانت في بدايتها،وكون

  :في فتح المجال أمام المزودين الخواص
والذي بموجبه تم الترخيص بإمكانية 1998أوت25الصادر في  257-98فصادقت الحكومة على مرسوم رقم 

،أين أصبح لدينا 1999إال بعد سنةإنشاء موزعين وسطاء لالنترنيت،إال أنه لم يتم االستغالل الحقيقي للشبكة 
،واستمر في االرتفاع من هذا التاريخ إلى أكتوبر من نفس السنة  2000موزع خاص لالنترنيت حتى عام18
  .1نسمة 100000موزع ما يعادل موزعين اثنين لكل 65ليبلغ

                                                 
1 Djamel,Bouadjimi,La nouvelle TechnologieOP.CIT.P303 
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سجل 1999 هيئة،وسنة 130ببلوغها حوالي  1996ووقع ارتفاع في عدد الهيئات المشتركة بالشبكة سنة -
 150في القطاع االقتصادي و 500في القطاع الطبي، 50في القطاع الجامعي، 100: هيئة منها 800انتساب 

مشترك على مستوى مركز البحث  3500في القطاعات األخرى،وعرفت نفس السنة اشتراك و صل إلى 
  .الوطني

،ولكن القليل فقط منهم 2002يت بداية موزع لالنترن74أمام أعداد الموزعين لها،فقد تمت الموافقة على عدد -
مؤسسة تحصلت على الرخصة للعمل في  80وصل العدد إلى ما يقارب  2004بينما في سنة .من كان ينشط

  .ميدان توزيع خدمات االنترنيت
"  BACKBONEوتتطلع الجزائر حاليا في محاولة منها اللحاق بالركب توفير خط اتصال أساسي لالنترنيت

ثا،حتى تستطيع مؤسسات /ميغابايت 144ثا،قابل للتوسعة لغاية /ميغابايت 34ضوئية قدرته من األلياف ال
  .االتصال و موزعي خدمات االنترنيت من االرتباط بصورة أحسن بالشبكة الدولية

، بحيث دكما تقوم إدارة البريد و المواصالت بإقامة شبكة لتقديم خدمات االنترنيت كموزع للمؤسسات واألفرا
  .مشترك100.000خط لكل 10.000،قدرة هذه الشبكة تفوق  1ف شبكتها كل واليات الوطنتستهد

أما مركز البحث واإلعالم العلمي و التقني فهو يستعد للبدء في مشروع يربطه بموزع في الواليات المتحدة 
  .ثا/ميغابايت 30االمريكية بخط قدرته تصل إلى 

  
لت نقطة محورية النطالقة االنترنيت محليا،بمساعدة تلك شك2000إننا نالحظ من خالل ما سبق أن سنة 

الظروف المحيطة والمتعلقة بالرغبة في التنمية االقتصادية وتهيئة الجو العام للبالد أمام االستثمارات 
  .األجنبية

وتصبو لالتفاق حول OMCفالجزائر في تلك المرحلة كانت تستعد للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة
ام في شكل شراكة مع االتحاد األوروبي ،لذلك كانت احد أهم الشروط تحرير قطاع االتصاالت،كيف االنضم

ال ونحن في عالم تحكمه الوسائل التكنولوجية الحديثة واالقتصاد قائم على المعلومة ومدى انسيابيتها،لهذا 
التطور االجتماعي،ومنه فقد اعتبرت قضية تطوير وتحرير قطاع االتصاالت بمثابة دعامة للنمو االقتصادي و

كان لزاما أن يستفيد القطاع من التوجهات الجديدة لالقتصاد و التبادل الدولي المنطوي تحت السوق 
ملياردج كانت موجهة 24.7ملياردج من مجموع 6.4فاستفاد قطاع تكنولوجيا اإلعالم من.التكنولوجية عموما
  .لإلنعاش االقتصادي

  تسعى في برامجها لتطوير هذا القطاع بإعادة هيكلته،وإعداد البنى التحتية ولنفس الغرض ،كانت الجزائر 
                                                 
1 -http//www.postelecom.dz/plate.htm   

  .LICENCEعوض  AUORISATIONموزع المستثمر في هذا المجال يتحصل على الترخيص فمن الناحية القانونية أصبح ال*
 
* 
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والوزارة المعنية بقطاع االتصاالت تطمح لفتح هذا  2001والقاعدية لعالم االتصاالت في الجزائر،فمنذ سنة 
  .المجال أمام المستثمرين الخواص من دول العالم

،والذي من 14/10/2000،بمرسوم ثاني الصادر في 1998وساعدها في هذا األمر كثيرا تعديل مرسوم أوت 
أو الستثمارات خارجية في قطاع /خالله رخص لعملية الشراكة بين شركات أجنبية و فتح المجال مع

في مارس EEPADبالشراكة مع الموزع WANADOO االنترنيت،فكانت أول  عملية جمعت مجموعة
2000.  

أن يقع فيها الربط الحضري بين مختلف المناطق في  2003ة وعلى المستوى الرسمي تم التوقع بحلول سن
كسنة يتم تحرير قطاع الهاتف الثابت كليا بها،بل وأكثر من هذا ففي تصريح  2005الجزائر،وتم تحديد سنة

 100هاتف ثابت لكل  20أن نصل إلى تحقيق نسبة 2010لوزير البريد و االتصاالت آنذاك،تأمل بحلول سنة 
لحصول كل جزائري على جهاز نقال،ثم التغطية الكاملة و الشاملة الحتياجات  2015نة نسمة،و الوصول س

   السكان في عملية المرور و التزود باالنترنيت
  

مشترك،بعد أن زودت 20.000مستخدم من بينهم 250.000إلى  2001و لقد وصل عدد المستخدمين في سنة 
خط متخصص لبقية القطاعات األخرى من  43يت،ونقطة وصول لالنترن 20المشتركين العوام بأكثر من 
 1.خط هاتفي مستخدم للدخول للشبكة 2000بينها الموزعين الخواص ب 

  .2مستخدم1.500.000بـ2005لالنترنيت في الجزائر حسب آخر رقم وزاري لسنة نوقدر عدد المستخدمي
  :نتحدث عن نمو في القطاع حسب األرقام التالية 2004إننا سنة 

  إلى  المحسن الجانب  من
  700000  مرفق  10000

  4000  نادي لالنترنيت  100
  تعد فعليا عملية33: 95  محطات التزويد  05
  2000  موقع على الواب  20

  3مقارن حول التطور لبعض جوانب االنترنيت)18(جدول رقم *
م الرقمي الذي في العالم فيما يخص مؤشرها العالمي في التمتع بالنظا 110و بهذا تحتل الجزائر المرتبة 

  يعتبر متوسط،وتبلغ نسبته حسب التصنيف الذي أجراه االتحاد الدولي للمواصالت السلكية
،و الذي خفض قيمة 2001خاصة إذا علمنا أن قانون المالية التكميلي لسنة*/ 0.37والالسلكية ب 

  حاولة لتشجيعفي المائة،في م/07في المائة إلى /17الضريبة المتعلقة بالمشترك في االنترنيت من 
                                                 
1 -http://www.postelecom.dz/service.htm 
2 -F.A,Journée d’étude sur les cybercafés :L’Algérie compte 1.500.000internautes !L’Authentique,26/04/2005. 

05،ص2004جانفي25لوماتي وطني نجعل منه مرآزا حقيقيا للبحث و نشر العلم،جریدة الشعب،إنشاء قطب مع:خطاب رئيس الجمهوریة -   3  
.باالنترنيت  مهتمة بتزوید المستخدمين للشبكة" جواب"بها مصلحة - EPIC Algérie Télécom عيشهدت ميالد مؤسسة ذات طابع تجاري وصنا 2001سنة    *  
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اإلقبال على االستثمار والعمل في هذا الميدان لتحسينه،هذه الميزانية التكميلية والتي سمحت باستفادة 
مليار دج لدعم تكنولوجيا اإلعالم على الشكل  6.4ملياردج ،خصص منها  12.4قطاع البحث العلمي من

 :التالي

مية والمكلفة بالبحث العلمي في شبكة ملياردج النجاز مشروع ربط مختلف المؤسسات التعلي1.2*
  .أكاديمية تعتمد أوال على االنترانت ثم على االنترنيت

ملياردج خصص كغالف مالي لتمويل مشروع الطب عن بعد،بتوفير مختلف المعدات الالزمة 1.1*
  .هيئة إستشفائية 15لـ
  .مليار دج خصص كميزانية للتعليم عن بعد 1.3*
  .لفضاءملياردج لتكنولوجيا ا2.5*

  
تعتبر هذه النقاط مؤشرات إيجابية لنمو وتطور هذه الشبكة في بالدنا ولزيادة حجم استعمالها في كل 

فلقد استفادت الصحف الوطنية من دخول .القطاعات،خاصة اإلعالم والصحافة المكتوبة بصورة مقصودة
دولية وعالمية السيما باالشتراك االنترنيت عالمها من خالل ربط الصحفيين بالشبكة واستقاء أخبار ومعلومة 

التي جرى استغالل االنترنيت بها "الوطن"مع جريدة 1993في وكاالت األنباء العالمية والعربية،وذلك منذ سنة 
  .1منذ هذا التاريخ في عمليات البحث واإلطالع على العالم الخارجي

اإلعالم خاصة،وبين باقي العوالم جعل  فاقتناع الجريدة بدور وأهمية االنترنيت كحلقة وصل بينها وبين عالم
إدارتها تتصل بمركز البحث التقني والعلمي باعتباره الهيئة األولى في الجزائر المكلفة باالنترنيت وواقعة 

  .                      تحت احتكارها آنذاك
-3-3-Iصعوبات االنترنيت في الجزائر: 

  حة االنترنيت خصوصا تطورات هامة و كبيرة،يعرف قطاع االتصاالت عموما ومصل2000منذ سنة -
ولكن وبالرغم من أن الجزائر فهمت الدور الذي تلعبه هذه الشبكة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
خاصة،ونظرا الن هذه الوسيلة تنطلق من مبدأ أنها تفرض نفسها و تخلق الظروف المناسبة و ال تستأذن حتى 

  ،مهما كان متطور أو متأخر،ال يهم،فالمهم أن تستعمل في كل مجتمع دون استثناء تقام في أي مجتمع 
  ولكن بنسب متفاوتة،فهذه الوسيلة الزالت تعترضها مشاكل كثيرة هي في مجملها تحمل صفة العرضية،

  :ويمكن اجتيازها
-1-3-3-Iتدني القدرة الشرائية لدى الفرد الجزائري:  

دج في القطاع العمومي،يقسمه المواطن بين مختلف 10.000يقدر بـ إن األجر القاعدي في الجزائر-
حاجياته الحياتية اليومية،في مصاريف ال غنى عنها والبد من اقتنائها،ويوازيها في الجهة المقابلة تسعيرة 
                                                 

16/04/2006في مقر الجریدة یوم .،"الوطن" ستر جریدةوآب م" عبد الرحمن خنوف"مقابلة مع السيد -  1  - 
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دج خاصة في المدن الكبرى،أما سواها فيتعدى األمر 100-70وتكلفة كل ساعة استعمال لالنترنيت من 
من ضمن  تدج،أمام هذا الثمن نتساءل كيف يمكن لمواطن بسيط أن تكون االنترني120إلى غاية 

احتياجاته اليومية خاصة،إذا علمنا انه إذا استعمل االنترنيت بمقدار ساعة يوميا فعلى مدار شهر يقدر 
دج شهريا؟فما بالك باقتناء حاسوب مجهز بمودم ال تقل تكلفته عن 3000إلى 2100المبلغ ما بين

 دج ودفع حقوق االشتراك المباشر لالنترنيت؟50.000

وأمام الظروف االجتماعية الصعبة،والقدرة الشرائية الضعيفة،كيف يمكن للفرد تحقيق توازن بين 
األمرين؟باإلضافة إلى غياب كلي للمستخدمين خصوصا في المناطق النائية،و يطلب من المستخدم الوحيد أن 

  .ستعملةيدفع ثمن بقية األجهزة غير الم
  :وإذا أردنا أن نحلل الواقع لالحظنا ما يلي-
مورد 108موزعين فقط لالنترنيت على المستوى الوطني،بالرغم من حصول أزيد من"10"وجود عشر*

موزع وسيط لالنترنت،ثم تضاءل 37انترنيت على الرخص لبدأ النشاط،إال أنه لم يستهل العمل فعليا سوى
  .بصورة كبيرة

  :سببينهذا األمر يرتبط ب
االستثمار في سوق االتصاالت أمر معقد ويختلف كثيرا عن االستثمار في القطاعات أخرى،ألن سوق - 1

االتصاالت خصوصا في ميدان التكنولوجيات الجديدة  كشفت عن تجارب إفالس لشركات عالمية،مما تسبب 
  . في نوع من االرتباك والتردد لدى المستثمر األجنبي والمحلي

ى غياب اقتصاد حر في بالدنا يعتمد على االستثمار الحقيقي بدل االعتماد الشبه كلي على قطاع باإلضافة إل-
المحروقات،فاالقتصاد الحر يستلزم وجوب قاعدة متينة لالتصاالت لتسهيل المبادالت والتعامالت التجارية 

ل بالتخلص من الفكر والبنكية،ومنه تأهيل المجتمع ككل لضرورة التخلي عن كل ما من شأنه تعطيل العم
فإلى اليوم الزال النظام المصرفي في الجزائر يعاني من مشاكل مستعصية تظهر عند عرض .البيروقراطي

  .1خدماته والمرتبطة في عدم الكفاءة والسرعة في األداء مما تقف حاجزا أمام االستثمار
،ما يعني  %500رة الهاتف قدرت بغالء تسعيرة االنترنيت بالنسبة لمقاهي االنترنيت بسبب ارتفاع تسعي- 2

لكن تجدر اإلشارة .أن هؤالء المقاهي تسجل عجز على مستوى ميزانها التجاري فيؤدي األمر إلى اإلفالس
بالنسبة لمقاهي االنترنيت،ولقد تم توقيع اتفاقيتين %50بوجود تدارك من قبل السلطات بخفض التسعيرة إلى

ة موزعي االنترنيت من جهة،والثانية بين نفس الشركة ومؤسسة األولى بين شركة اتصاالت الجزائر وجمعي
 *2.%50من جهة أخرى لتخفيض التسعيرة ب"أيباد"

                                                 
27،ص2002بختي إبراهيم،االنترنيت في الجزائر،دراسة ميدانية،جامعة ورقلة،-  1  
.29/10/2003،جریدة اليوم،/50سليمان حاج إبراهيم،خفض تسعيرة الهاتف لموزعي االنترنيت ب-  2  

تفية المعتمدة منذ لجریدة اليوم،أن موزعي خدمات االنترنيت شرعوا منذ شهر في مفاوضات مع اتصاالت الجزائر من أجل إعادة النظر في تكاليف المكالمات الها"أیباد"نيت االنترمسئول بمؤسسة توزیع "حرز اهللا"آشف السيد -

.،السيما وأن موزعي االنترنيت في الجزائر یستعملون شبكتها بشكل آبير2003سبتمبر *  
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قصد الدخول في 1دج 0.5دج إلى 1.5فمن خالل هاتين االتفاقيتين تم تخفيض تسعيرة الدقيقة الواحدة من
" العمل على االنترنيت بنظام الشبكة،بالنسبة للمستعملين الخواص وأصحاب مقاهي االنترنيت،وكذا لبدأ

ADSL"**.  
إن مقاهي االنترنيت التي تعتبر الوسيط بين الموزع العام وبين الفرد البسيط تساهم في انتشار االنترنيت من -

خالل تقريب استعمالها بتوفرها في جميع األحياء كما هو مفروض،إال أننا ال زلنا نجد صعوبة في إيجاد 
الزلنا ننتظر دورنا في طابور عند صاحب المقهى،رغم أننا في الجزائر سجلنا في كل حي، تمقهى لالنترن

  :أرقام حول عددها كما يلي
  عدد مقاهي االنترنت  السنة

2000  100  
2003  3600  
2005  5000  

  20052يبين عدد مقاهي االنترنيت في الجزائر حتى سنة)19(جدول رقم*
اع يعبر عن مؤشر إيجابي،باعتبار أن األرقام في حالة زيادة،ولكن من الوهلة األولى يتبين لنا أن هذا االرتف-

يعتبر هذا االرتفاع قليل بالنظر إلى عدد المستعملين المتزايد نسبيا وهو بالنظر إلى الكثافة السكانية يعبر عن 
ة عدد قليل،كما أن توزيع هذه المقاهي ليس موزع بطريقة متساوية،فهو مركز في منطقة ومنعدم في منطق

  .أخرى
-2-3-3-Iنحن نتكلم عن مجتمع ال زال يضرب بجذوره :التركيبة النفسية للفرد في المجتمع الجزائري

في التاريخ،والزال مجتمع ريفي رغم مظاهر الحضارة التي تظهر السيما في المدن الكبرى،لذلك يظل 
التصال من الفم إلى األذن ،أو استعمال االنترنيت بعيدا عن ثقافتنا واستعمالنا اليومي،إننا نفضل طريقة ا

استعمال الهاتف،ونحن الزلنا نفضل البريد و الطرود البريدية على رسالة الكترونية،والصورة الشمسية 
على مثيلتها االلكترونية،وحتى في بحوثنا ال نستطيع أن نكتب على أجهزتنا االلكترونية حتى نمر بأقالمنا 

  .العادية
صفة العموم ثقافة التعامل مع وعبر االنترنت،ثقافة يعتبرها إلى اآلن  يغيب على الفرد الجزائري في-

وإذا الحظنا مواقعنا الرسمية مثال لوجدناها في غالبيتها ال تحدث بصورة يومية،وهذا الفعل .دخيلة عليه
  :ينصب في سياقين

                                                 
.29/10/2003تخفض تسعيرة الهاتف للمستعملين الصغار،جریدة األحرار،ب،اتصاالت الجزائر .شفيق-  1  
**  

في أن االتفاقيتين تجسدان لدیمقراطية االنترنيت في الجزائر،موضحا أن السير "عما تو"السيد2003جاء على لسان وزیر البرید وتكنولوجيا االتصال لسنة
مرآز 1800،وأعلن الوزیر عن مشروع ربط2001آم منذ سنة15000البصریة طولها حوالي جاء بفضل وضع شبكة اتصال وطنية باأللياف" فواب"تقنية

آما أن تعریفة . 2004مع نهایة السداسي األول من سنة3300برید بشبكة الدفع االلكتروني،حتى یتم رفع عدد مراآز البرید المستفيدة من هذه الخدمة إلى   
.2004دج مع نهایة ماي3999دج إلى 6000تم خفضه من   ADSL   االتصال عن طریق 

2 -Zineb,Maiche,Internet :5000cyber-café en Algérie,El Watan,26/04/2005. 
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،لذلك لو أجرينا عدم إيمان الهيئة الرسمية بمدى فاعلية شبكة االنترنت في توصيل اإلدارة بالمواطن- 1
  .1نظرة على المواقع الرسمية لوجدناها في أغلبها ال تحدث بصورة يومية

وجود فرق واضح في استعمال االنترنت داخل المجتمع الواحد،على أساس غير واضح فيزداد لدى - 2
يعتقد فئة عمرية معينة،ويقل لدى فئة أخرى ثم بين الفئات المختلفة للمجتمع الواحد وهكذا ،وكثيرا ما 

ما يعني أن منذ مراحل التعليم األولى يجب أن يوفر .السبب في هذا غياب صفة اإللزامية في االستعمال
  . هذا الجهاز ويتعود الطفل على استعماله منذ البداية

،أثبتت أن اهتمام Googleواعتبر المواطن الجزائري حسب دراسة أعدت من قبل محرك البحث
  :2كما يليالجزائريين باالنترنيت يصنف 

  ".بلجيكا"و" فرنسا"،"المغرب"،"تونس"،وقبل "ساحل العاج"تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد:اللقاءات*
  ".المغرب"تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد":إرهاب"البحث على كلمة*
  .المرتبة الثالثة:التأشيرة*
 ."بلجيكا"،"لمغربا"،"فرنسا"،"تونس"تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد:االرتباط*

  
  :3رسم بياني يبين اهتمام الجزائريين عبر االنترنيت*
 

مما يعني أن اهتمام الجزائريين باالنترنيت يميل أكثر إلى المواضيع الثانوية،ويبتعد عن المواضيع 
  .االخبارية الساخنة

بذلك االنترنيت  قد يعود السبب إلى عامل نفسي بسبب ضغوطات الحياة االقتصادية واالجتماعية،فتصبح
وسيلة للهروب من مشاكل الحياة،ألن السبب قد يكون ناجم عن مشكل ثقة بين القارئ االلكتروني 

 .الجزائري واالنترنيت كمصدر لألخبار غير موثوق بالنسبة له مثل صحيفته الورقية
 
  

-3-3-3-Iقد تم تسجيل ما تعرف شبكة الهاتف الجزائرية تأخر كبير،ف:وضعية الهاتف الثابت في الجزائر
في المائة،حيث أن معدل الطلب %6.5ألف طلب غير ملبي،و ظلت نسبة الربط ال تتعدى  900و800بين 

لهذا تقدر ،و*ومسجلة عدة أعطال4على خط هاتفي في فترة متوسطة يتراوح مابين شهرين إلى ستة أشهر
                                                 

.صباحا11.00على الساعة08/04/2006بمقر المؤسسة یوم"یونس قرار"للتزوید باالنترنيت،السيد "جيكوس"مقابلة مع مدیر رئيس مؤسسة-  1  
2 -Mustapha,Benfodil,Google classe les fantasmes des algériens,L’Actualité en question,journal Liberté,23/05/2006,p03 
3 -Mustapha,Benfodil,Op.Cit,p03. 

"مقال في جریدة."حفيظ صویليلي،مرجع سابق-  4  
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مليون 32وع أكثر من مليون خط مشترك من مجم2.6عدد الخطوط الهاتفية للهاتف الثابت بحوالي 
نسمة،خاصة إذا علمنا أن النسبة الكبيرة تمتلكها اإلدارات و الشركات التابعة للقطاع التجاري والخدمات 

  .1%70تشكل
  

  2005سنة   التقدير
  3.100.000  خطوط الهاتف الثابت
  7.000.000  خطوط الهاتف النقال

 %30.00  كثافة الهاتف

  31/12/2004حتى%22  كثافة الهاتف النقال
  20052يحمل معطيات حول مدى انتشار الهاتف الثابت والنقال في الجزائر سنة)20(جدول رقم *

  
في المائة من عائدات الجزائرية لالتصاالت وهذا حسب %65كما أن الهاتف الثابت يمثل أكثر من -

قطاع،والتي تفقد كل مما يعني أنها المحتكر الوحيد بصفة أو بأخرى لهذا ال3المنظمة العالمية لالتصاالت
ولتدارك الفرق،فعوض أن تعمم الجزائرية لالتصاالت الشبكة الهاتفية قامت برفع 4من زبائنها%10شهر

أمام دخل الفرد البسيط الثابت والذي يشهد تسريح متزايد 5دج في الساعة70دج إلى15تسعيرة الهاتف من 
  .من العمل في ظل انفتاح السوق

ييس الدولية في نوعية الخدمة المقدمة من طرف الهاتف بشقيه،الثابت إن الجزائر بعيدة عن المقا
بلغ 2000والنقال،فالجزائر تسجل أضعف النسب في مجال التغطية الهاتفية في المنطقة،حيث أن في سنة

ماليين في 05ألف في تونس و800ألف مشترك مقابل أكثر من250.عدد المشتركين بالهاتف النقال
  .6المملكة المغربية

لهذا تعتبر الجزائر من البلدان المتأخرة ليس فقط على المستوى العالمي،ولكن حتى على المستوى -
ونحن بوابة إفريقيا ونطمح لفتح أبواب الشراكة ولكن،في ظل تخلف قطاع مهم مثل قطاع *اإلفريقي

                                                                                                                                                                  
متعامل جدید مستثمر في الهاتف  2006ألى تحریر قطاع االتصاالت،ولقد برز هذه السنة2005- 2003آانت الجزائر تطمح في الفترة الممتدة ما بين- .

،من شأن دخول هؤالء المتعاملين في قطاع الثابت من خلق منافسة تسمح بالجودة "الجزائر لالتصاالت"،وهو الوحيد بعد المتعامل من القطاع العام"لكم"الثابت
ذه الشرآات ربح على أساس الزبائن وليس على أساس رفع والنوعية،من خالل المنافسة نستطيع ضمان تعریفات مخفضة الستمالة الزبائن،ومن ثمة تحقيق ه

تقدم عرضين قابلين للتعدیل،ولقد الحظنا في اآلونة األخيرة مثال تخفيض من قبل الجزائریة لالتصاالت في أسعار "لكم"التعریفات،لذلك نالحظ أن شرآة
.المكالمات الدولية *  

1 -Abder, Bettache,La bataille du fixe a commencé,Le soir d’Algérie,19/09/2005,p07  
2 -Etude sur « Le secteur des télécommunications en Algérie»,Op. Cit.p01 
 
3 -Kamel,Benelkadi,La hausse des tarifs reporté,El Watan,29/10/2002. 
4 -Akram,Kharief ,Une augmentation qui dérange,El Watan,16/09/2003. 

04/09/2002اق،زیادة في تسعيرة الهاتف بعد االنتخابات،جریدة البالد،نبيلة سنج-  5  
"مقال في جریدة الخبر"حفيظ صویليلي،مرجع سابق،-  6  
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ال يعرف  االتصاالت ما عسانا أن نقدم،وزيادة على هذا فإن حجم اختراق الهاتف الثابت في الجزائر
  :سوى زيادة قليلة وبطيئة،حيث وصلت إلى

  
  نسبة االختراق  السنة
2000  5.02%  
  %7.33  2004أفريل
  %8.38  2004نهاية

 .1يوضح نسب اختراق الهاتف الثابت في الجزائر)22(جدول رقم *
 
عرف معها الهاتف الثابت بداية االنفراج خصوصا بعد دخول متعامل جديد 2005إال أن سنة -
بتقديم عروض مغرية من شأنها أن " لكم"من خالل خدمة الهاتف الثابت"أوراسكوم"ا القطاع لهذ

تخلق منافسة في عالم الهاتف الثابت ببالدنا،مما يحتم انخفاض األسعار واإلقبال عليه بصورة 
دج،ولكن 108بما يعادل .دج للدقيقة1.80بمبلغ " االنترنيت والداتا"أكبر،وهذه الخدمة تقدم خدمة

 .*رغم ذلك تظل تسعيرة االنترنيت مرتفعةو
- 

فمازال الهاتف الثابت يعرف تأخر من حيث االنقطاع وثقل المكالمة،خاصة في المناطق البعيدة،و 
 .دج من ثابت إلى نقال10دج للدقيقة من ثابت إلى ثابت،و 08غالء التسعيرة حيث تبلغ  

 
 

  نسبة الزيادة في التسعيرة  السنة
2003  200%  
2004  100%  

  2يبين نسبة الزيادة في تسعيرة الهاتف الثابت)23(جدول رقم *
  
  :إن هذا االرتفاع انعكس وبصورة واضحة على مستوى تراجع في عدد مستعملي االنترنيت-

فقط من قدرة /5.52تعتبر االنترنيت المجال األكثر تخلفا في قطاع االتصاالت في الجزائر،بتسجيل معدل 
  ،وبتقدير حسب هيئة الضبط لالتصاالت لعدد المستخدمين لالنترنيت ***استغالل االنترنيت

  .2004مليون سنة1.5،مقابل *مليون مشترك1.9بـ2005نهاية سنة 
                                                 

"مقال في جریدة الخبر"حفيظ صویليلي،مرجع سابق،-  1  
 

.09/10/2004إ،تراجع في عدد مستعملي االنترنيت بسبب ارتفاع أسعار الهاتف الثابت،جریدة اليوم،.ق-  2  
/10تسجل آل من تونس والمغرب نسبة اختراق لالنترنيت بأآثر من-  *  
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ومنه نتساءل كيف لدولة مثل الجزائر وهي تطمح وتستعد لدخول عالم االستثمار من بابه الواسع،عاجزة عن 
الت،تمكنها من إقامة اقتصاد حر وعلى أسس دولية،خاصة إذا توفير بنية تحتية هامة ومتينة في عالم االتصا

علمنا أن الخبراء أكدوا على أن مستقبل اإلصالحات و نمو االقتصاد مرتبط بمدى فاعلية هذا القطاع 
  االستراتيجي والحيوي؟

  
اهرة كما أننا نسجل في السنوات األخيرة دخول الهاتف النقال إلى المجتمع الجزائري،الذي أصبح يشكل ظ
اجتماعية تفاقمت حدتها بشكل سريع بالمقارنة مع الهاتف الثابت،من خالل التعامل مع ثالث متعاملين 

  :يقتسمون ساحة االتصاالت الالسلكية

 
  20051رسم بياني يوضح تقسيم نسب المتعاملين في قطاع الهاتف النقال في الجزائر سنة*
  

في GSMعدد المشتركين في الهاتف النقال  كما أن عدد المشتركين في تزايد مستمر،حيث بلغ
،أصبحنا نتكلم عن تطورات تحدث في كل  2005مليون مشترك،ومع نهاية سنة 2.004عدد2004أفريل30

  :فترة فصلية بانتظام،لذلك نسجل مثال
 

  
  20052سنة  التطور الفصلي لمجموع مشتركي الهاتف النقال*

                                                                                                                                                                  
،فاألول یحقق "الجزائریة لالتصاالت"زبون25.000،و"ایباد"مشترك عند الموزع170.000مشترك في االنترنيت فائق السرعة،منهم 195.000:وزعت هيئة الضبط عدد المشترآين آما یلي-.

.للجزائریة لالتصاالت/13رعة،مقابلمن سوق االنترنيت فائق الس/87نسبة  
*  

1 -Etude sur « Le secteur des télécommunication »,Op.Cit.p03 
02،ص2005،مرصد الهاتف النقال،معطيات آخر سنة ةسلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكية والالسلكي   
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من  %3.20،مقابل 2005ت الهاتف النقال في ديسمبرمن حجم تعامال%96.80وتشكل خدمة الدفع المسبق

  :عدد المشتركين في الدفع المؤجل

  
  20051أعمدة بيانية تبين نسبة توزيع المشتركين بين الدفع المسبق والدفع المؤجل سنة*
 

وفي آخر تصريح وزاري لوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال صرح على أن عدد المشتركين في 
  .2مليون منهم وحدهم في القطاع النقال15.5، و2006مليون مشترك سنة19.5وصل الهاتف

مهما زادت نسب االشتراك بكثير أو نقصت بقليل،يظل االهتمام بتطوير هذا القطاع أهم،باعتبار أن تطوير -
في  هذا القطاع يعني تطوير قطاع االنترنيت وبالتالي الصحافة االلكترونية،حين تلعب االتصاالت دورها

  .تقريب العالم من بعضه،بإعداد بنية تحتية متينة لالتصال
 
 
  

. IIواقع الصحافة االلكترونية في الجزائر:  
إن دراسة واقع الصحافة اإللكترونية في الجزائر تطلب منا اإلحاطة بجميع العوامل والظروف الممهدة -

راء وضعيتها على ضوء ما توفر لنا من والمسببة لوجودها،أما اآلن فسنحاول التعرض لواقعها من خالل استق
  .معطيات

نشوء عالقة بين الصحافة الوطنية واالنترنيت عن طريق النشر االلكتروني  1997تعرف الجزائر منذ سنة -
،ألن إنشاء موقع على الواب لم يعد بذلك الشيء الصعب،خاصة في ظل إلغاء "الوطن"ابتداء مع جريدة 

،باإلضافة إلى 2000ي والتقني أمام المزودين الخواص لالنترنيت منذ سنةاالحتكار على مركز البحث العلم
  :المحاوالت الرامية لتحسين خدمة الهاتف الثابت وتحريره من أجل تخفيض تسعيرته

                                                                                                                                                                  
2  

04هيئة الضبط،نفس المرجع،ص-  1  
2-Nadia,Kellou,Le nombre des abonnés a atteint 19.5millions,La Nouvelle République,N2482.18/04/2006.  
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فاإلجراءات الالزمة لالستفادة من موقع على شبكة االنترنيت بالنسبة ألي جريدة،يتطلب من الناحية التنظيمية 
  ":DZ"ل التالية،وهذا استنادا إلى ميثاق التسمية واالنتساب تحت اسم الميدانالمرور  بالمراح

  لكل هيئة ذات طابع تجاري:سجل تجاري -
  .وجود مقر مركزي أو مكتب تنسيق بالجزائر*
  دج  1000يجب دفع مبلغ مالي كل سنة بقيمة *

ة عمالية ،فيجب الحصول على وفي هذا الصدد والن الصحافة االلكترونية صحافة تحتاج إلى مقر وإلى هيئ
  :1وثيقة التسجيل من اجل الحجز عند المركز الوطني للبحث العلمي،الذي يوفر ثالث عروض

  
  المبلغ السنوي  العرض
50MO 10.000دج  

100MO  19.550دج  
200MO  28.500دج  
  يبين العروض المقدمة من مركز البحث العلمي والتقني إلنشاء موقع)24(جدول رقم *

  
ذه العروض المقدمة من طرف مركز البحث العلمي والتقني تعتبر عروض بالنظر لما تقدمه االنترنيت إن ه-

من خدمة عالية الجودة،وتوصيل الجريدة بالعالم متخطية الحدود الجغرافية ومتحدية عامل الوقت ومشكل 
  .الخاصة على حد سواءالتوزيع،تعتبر عروض في متناول الجميع من الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة و

من الناحية اإلدارية مثلها مثل أي صحيفة ورقية إلى صحفيين،ولكن  ةثم تخضع الصحيفة االلكتروني
  الكترونيين و تقنيين و فنيين وعمال إدارة و مراسلين،وتكمن نقطة االختالف الوحيدة  في عملية الطباعة

 .والتوزيع،التي تعوضان بالنشر االلكتروني 
 

1.II -ع الصحافة االلكترونية في الجزائرأنوا:  
تعرف الجزائر منذ منتصف التسعينات أولى بدايات الصحافة اإللكترونية من خالل أول تعامل بين الصحف -

،والنشر االلكتروني مباشرة وبصورة مستقلة لصحف الكترونية محضة 1997الوطنية والنشر اإللكتروني سنة
ع من النشر سمح بظهور نوعين من الصحافة االلكترونية في ،هذا التعامل مع هذا النو1996منذ سنة

 :بالدنا،وهما
 
  

                                                 
بن "،رئيسة مصلحة شبكة االنترنيت بالمرآز الوطني للبحث العلمي والتقني،بمقر العمل ب"موهاب عواوش"مقابلة مع السيدة

.صباحا11.30،على الساعة04/03/2006،یوم"عكنون  1  
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1-1.II -الصحافة االلكترونية المكملة للطبعة الورقية: 
  :عمدت الكثير من الصحف الجزائرية إلى النشر االلكتروني،مع  المحافظة على الطبعة الورقية من اجل-
تحقيق انتشار ورواج اكبر للصحيفة الورقية،وهي بذلك  الحفاظ على مكانتها في عالم النشر االلكتروني،و*

تستفيد من عالمين لمضمون واحد،و تواكب العصر،عصر التقنية الحديثة المعتمد على الواب بصيغة النشر 
  :االلكتروني،بهدف

كسب قراء جدد ممن هم من مستخدمي االنترنيت في كل مكان ،داخل الجزائر وخارجها،والتنقل في هذا *
  .االلكتروني بمنافسة مثيالتها من الصحافة الدولية العالم

الهروب من الضغوطات على اختالفها سياسيا حتى ال تقيد حريتها،واقتصاديا بالبحث عن منفذ من التكاليف *
  .المالية و المادية

د صحيفة يومية تعتم46عنوان إعالمي،وأكثر من 119لهذا نجد أن معظم العناوين اإلعالمية والتي تقدر ب-
  .في غالبيتها على النشر اإللكتروني كوسيلة لتوزيع مضمونها بدور تكميلي للنسخة المطبوعة

  
  :أولى هذه الصحف -
جريدة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية،وقد كانت السباقة في إنتاج نسخة الكترونية لطبعتها الورقية ابتداء *1

  . 1997من نوفمبر 
  . 1998باللغة العربية تتوضع على االنترنيت في افريلجريدة الخبر كأقوى جريدة ناطقة *2

  نوع الجريدة  تاريخ إنشاء الموقع  الصحيفة
  خاصة  1997نوفمبر  الوطن

LIBERTE خاصة  1998جانفي  
  خاصة  1998فيفري  اليوم
  خاصة  1998أفريل  الخبر
  عمومية  1998جوان  الشعب

ELMOUDJAHID  عمومية  1998جويلية  
LE MATIN  اصةخ  1998أكتوبر  

LE SOIR 
D’ALGERIE  

  خاصة  1998نوفمبر

EL ACIL  خاصة  2000مارس  
  1يوضح تتابع إنشاء المواقع االلكترونية ألولى الصحف اليومية الوطنية) 25(جدول رقم *
  

                                                 
.زواال13.00،على الساعة27/03/2005،یوم"محمد الخامس"،بمقر العمل ب"أیمار"ر وآالة،نائب مدی"طارق بن لونيس"مقابلة مع-  1  
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و على الرغم من أنه سجل ارتفاع محسوس في عدد الصحف الوطنية المكتوبة والمطبوعة،بحيث الحظنا -
نسخة،وعام  402.214بـ  2001تفاع في عدد نسخها،حين بلغ عدد السحب سنة أن جريدة الخبر سجلت ار

  .%35نسخة،بزيادة مبيعات قدرت ب 500.000وصل إلى  2004
  نسخة، 150.000نسخة إلى  100.000في المائة حيث انتقلت من / 15أما جريدة الوطن،فارتفعت بنسبة 

  .في المائة/ 12بمعدل مئوي يعادل  40.000الى 35.000و كذا الحال بالنسبة لجريدة اليوم من 
 

،بحيث تحتل جريدة الخبر المرتبة األولى بنسبة %36كما الحظنا زيادة في نسبة مقروئية الصحف المكتوبة ب
 13.41%،ثم الوطن ب%14.7،وتليها جريدة الهداف ب %17.8بنسبة liberté،ثم جريدة 38.6%

 

 
 

  2220052005لصحف اليومية الوطنية في سنةلصحف اليومية الوطنية في سنةمقروئية أهم امقروئية أهم ا**

  .ولقد تزامن هذا االرتفاع مع توضع عدد كبير من الصحف على االنترنيت-
لذلك كان لنا أن نتساءل عن مدى ارتباط الزيادة في عدد الصحف الوطنية بتوضع هذه األخيرة على 

  االنترنيت؟
ا المطبوع في حلة الكترونية يعتبر وجود الصحف الوطنية على االنترنيت صورة جديدة لمضمونه-

جديدة،ومع كل المزايا التي تقدمها االنترنيت من خالل كسر حاجز البعد الجغرافي بالوصول إلى القراء أينما 
كانوا،والتصدي للمشاكل والمعوقات المادية والمالية،وبالرغم من ارتفاع عدد الصحف الوطنية في هذه الفترة 

  .زالت قراءة الصحف المطبوعة تحتل مكانة مهمة لدى القارئ الجزائريإال أنه لم يكن سببا فيه ألنه ال
                                                 
1 - Reasearch and consultancy « IMMAR »,Paysage médiatique algérien :Presse algérienne,2005,p20. 
2-Reasearch and consultancy « IMMAR »,Op.Cit,p20. 

سنة20052005 في الوطنية اليومية الصحف أهم سنةمقروئية في الوطنية اليومية الصحف أهم مقروئية
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لذلك يعتبر النشر االلكتروني تدعيم لعملية وجود الصحف المكتوبة،وتأكيد على مكانتهما في المجتمع 
 .PDFو HTMLالجزائري ووسط قرائها وهذا باستعمال التركيبتين 

تختلف كثيرا عن نسختها الورقية من ناحية المضمون ويالحظ أن اغلب الصحف الجزائرية على الخط ال 
  .فهي نسخة كربونية كانت في البداية تعرض كخدمة نصية،ثم أصبحت دينامكية

ويشهد إقبال الصحف على االنترنيت إقباال سريعا ومتزايدا،فعند انطالقتها استطاعت وفي مدة ال تتعدى -
جريدة يومية آنذاك باللغتين العربية  20در عددها بالسنتين أن يتم إنشاء مواقع  للجرائد اليومية،وق

 .والفرنسية
 
 

2-1.II -صحافة االنترنيت في الجزائر: 
سنتكلم عن الصحافة التي ليست لها دعامة ورقية،فهي غير مطبوعة بل تنشر على الواب الكترونيا،صحفيها 

إلكترونيون،توزيعها الكتروني   إلكترونيون،مضمونها الكتروني،حبرها الكتروني،طبعتها الكترونية،قراءها
  . ،وحتى إشهارها الكتروني

 : وجد هذا النوع من الصحافة في الجزائر مع أولى الجرائد وهي

 :جدول يبين الصحف االلكترونية الجزائرية 
المــــوقع  اسم الصحيفة اإللكترونية

  االلكتروني
طبيعـــة 

الــنشـــاط وفق 
  طبيعة شعار الصحيفة

  ةالــمــالحظــ

ALGERIA-INTERFACE  

 
 

  

http://www.algeri
a-interface.com 

  
  

Premier journal 
électronique algérien, 

en français et en 
anglais. Sobre et 

fiable. Pour tous ceux 
qui souhaitent des 

infos économiques et 
politiques de qualité  

توقفت عن 
الصدور لظروف 

  مالية

ALGERIA-WATCH   

  

http://WWW.alge
ria-watch.com  

  

Information sur la 
situation des 

droits humains en 
Algérie 

1998-2006  

LE SOUK  

  

http://www.lesouk
.org  

  

موقع لجریدة الكترونية 
ألصدقاء آلية الطب من 

أجل إرجاع البسمة 
لألطفال المصابين 
  .بالجزائر العاصمة

أصبحت مؤخرا لها 
طبعة ورقية توزعا 

بأعداد محدودة 
وغالبا يتم األمر داخل 

  .كلية الطب
AUTO ALGERIE  http://www.auto-

algerie.com 
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LA GRANDE KECHFA  

  

  LE 1er JOURNAL 
SATIRIQUE 
ALGERIEN 

ONLINE A " 
PARUTION 

SPONTANEE-  

آخر إصدار لها كان 
  :في

 2003جويلية14

  
NOUVELLES DU BLED  // //  ال تتوفر حول أي

  معلومات

  
http://www.planet-

dz.com  
الموقع المجمع لمواقع 
الجمعيات الجزائریة 
  المتضامنة مع الجزائر

SoliMed  

EL 
Diwane
Erreur !

 
  

http://www.diwane.
com 

  

Un nouveau site 
communautaire et 

culturel  
  

  
  جودة في الساحةحول أهم الصحف االلكترونية المو)26(جدول رقم *

-2.IIنماذج من صحافة االنترنيت الجزائرية:  
  :من خالل بعض التجارب الجزائرية لصحف االنترنيت يسنستعرض فيما يل

  
-1-2. II  نموذج صحيفةALGERIE-INTERFACE:  

 
 

  .1هي جريدة تنشر عبر االنترنيت بهدف نقل األحداث  الجزائرية بكل حياد 
نابل لقد كانت  األوضاع األمنية و السياسية  في الجزائر جد حساسة و صعبة،اختلط فيها الحابل بال-

وخلفت من ورائها أسئلة كثيرة حول أين الحقيقة؟أو على األقل ماذا يحدث من حولنا؟،في وقت كان 
  اإلعالميون يواجهون الموت في كل مكان ،و كانت الحقيقة مختفية واألحداث يوم بعد يوما تزداد ،

                                                 
1 http://www.unesco.org/courier/2000_02/fr/dossier/txt15.htm 
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لجميع،ولكن في هذا الوقت كذلك كانت محاوالت إخراج اإلعالم الجزائري من عنق الزجاجة هدف ا
 ننور الدي"الصعوبات كانت كثيرة ،وازدادت المحاوالت بهذا الغرض إلى أن جاءت محاولة 

  .،فكرته مبنية على أساس إنشاء جريدة مستقلة من الخارج" خالصي
  ،كانت انطالقة المشروع ،مشروع جريدة عامة تتناول كل القضايا السياسية منها 1996بداية *

 GAUFFINتماعية،تحت إشراف و بدعم من دبلوماسي سويدي يدعى  واالقتصادية و حتى االج
وهذا . الذي دعم  المشروع على أساس انه اشتغل كصحفي و زار الجزائر و يعرف أجواء العمل بها

  SIDAبعد أن تم إيداع ملف الطلب إلى الوكالة السويدية للمساعدة و النمو
  

،تغيرت فكرة إنشاء الجريدة المطبوعة إلى جريدة و لظروف مالية تنجم من عمليتي الطبع و التوزيع 
والن الجريدة تتطلب الوصول إلى جماهير القراء فقد كان صعبا الوصول لهم خاصة وأن .الكترونية

استعمال االنترنيت في ذلك الوقت لم يكن بالشيء الهين وال السهل،وخلص أصحاب هذه الجريدة إلى 
  .ذا تضمن توزيع أحسن للجريدةجعلها سهلة الطبع و السماح بنسخها،وهك

فورا بعد ذلك  قامت الوكالة بمنح المال إلدارة الجريدة بدعم من المركز الدولي للتعاون ،وبدا فريق -
  .العمل بالعمل ،انطالقا من باريس

  " .جمال بن رمضان"  ىيتكون هذا الفريق من أمين خازن،صحفيين بالتناوب،ورئيس تحرير يدع
  .قرات للعمل،وشراء الحواسيب اآللية،وإنشاء موقع على الوابقام الفريق بإيجاد م

  .في هذه المرحلة و لتداعيات أمنية،لم يرغب الصحفيين في إمضاء المقاالت
،تحت شعار نقل األخبار بكل حياد،مع المحافظة على  1999انطلقت الجريدة فعليا على الخط سنة -

وقد وقع .ع عن حقوق اإلنسان و دعم القيم الديمقراطيةالمبادئ األساسية لحرية التعبير و الرأي،والدفا
  .االفتتاح بباريس

زيارة منذ نوفمبر  550.000زيارة،و 90.000ديسمبر، 13سجل الموقع عدد زيارات ما بين أول و *
هذا الرقم الهائل قسم منه جاء من فرنسا و جزء آخر من الجزائر،والباقي من الجالية .من نفس السنة
  .تواجدة هنا و هناك ،في بلدان مثل بلجيكا، كندا،وسويسراالجزائرية الم

وألن الجريدة أصبحت لها شعبية كبيرة نظرا لحجم األخبار التي تنشرها ،فقد انتقلت من كونها *
  .جريدة نصف شهرية،إلى أسبوعية

كانت كل المالمح الخارجية تعبر عن قوة واستمرارية محتمة لهذه الجريدة االلكترونية 
ية،ولكن و على لسان رئيس تحريرها الذي أفاد أن الجريدة واجهتها صعوبات كثيرة رغم نية الجزائر

  :و رغبة البقاء و إكمال المشوار،تتلخص هذه الصعوبات في
  :إن أهم إشكالية واجهت الجريدة تمثلت في االنترنيت كوسيلة لنقل المعلومات،من خالل-
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رنيت و كان تابع للدولة،وهو المركز الوطني للبحث لم يكن في ذلك الوقت سوى ممول واحد لالنت/ا
  .العلمي وبالتالي كانت خدمة توزيع االنترنيت محتكرة ونوعيتها سيئة مع ارتفاع تكاليفها

  .االنترنيت لم تصبح بعد من ضمن أولويات  الفرد الجزائري وال من عاداته/ب
إلنتاج حوالي مرتين،بالنظر لما تكلفه من حجم تكاليف ا تحقيقة تسهل االنترني:نقص المورد المالي/ج

 .جريدة مطبوعة،إال أن التمويل يبقى قليل

  
   -2-2.II  نموذج صحيفةLE SOUK:   

 
 

وذلك بتحسين .،هي لطلبة من كلية الطب تهدف لخلق جو تفاعلي بين الجميع1995انطلقت الجريدة سنة 
  .االتصال بين طلبة الطب،و إرجاع البسمة لألطفال المصابين

ال للتبادل بين ليس هذه الجريدة منفتحة على العالم اجمع،عن طريق موقعها على االنترنت سمحت بخلق مج*
  .فقط األطباء أو طلبة الطب،وإنما كذلك لكل المهتمين

  .1كأحسن موقع 2004و  2003زائر يوميا،واعتبرت سنة  1000يبلغ عدد زوار موقعها حوالي *
  

محضة بدون  ةإن استعراض هاتين التجربتين يجعلنا نتساءل ما الذي يمنع حقيقة قيام صحافة الكتروني*
 بصفة دائمة في الجزائر؟ دعامة ورقية و

 
 

.IIIالصعوبات التي تواجه الصحافة االلكترونية في الجزائر:  
تواجه الصحافة االلكترونية في الجزائر مشاكل وصعوبات،تجتمع كلها لتشكل عقبة إما أمام تطورها حتى 

،من ابرز هذه تصبح األداة الفعالة في المجتمع،أو تعيق حاليا عملها،ويجب إزاحتها لتحقيق نتائج أفضل
 :المشاكل نجد

-1-IIIالصعوبات المتعلقة بمهنة الصحافة االلكترونية في الجزائر:  
-1-1-.IIIعدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة:  

الزال المجتمع الجزائري لم يندمج بعد مع هذه التقنية الفعالة الناقلة للمعلومة من أقصى مضارب 
و تجعل البعيد قريب،و تفتح العالم على بعضه ،و تسافر معها األرض،والتي تلغي الزمان معها و المكان 

                                                 
1 -http://.www.lesouk.org 
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 %22،ثم الجرائد بنسبة%62فال زال الفرد الجزائري يستقي أخباره من التلفزيون بنسبة.بدون جواز سفر

  .1%10وأخيرا االنترنيت بنسبة
ذلك العدد عدد ،يعتبر 2مشترك1.500.000مليون نسمة به 32 فمجتمع كمجتمعنا تفوق معه الكثافة السكانية

  .ضئيل بالمقارنة مع كثافة السكان
كما أن استعمال االنترنيت يعني التوفر على جهاز كمبيوتر مجهز بمودم،تكلفته في بالدنا تصل 

 20مرة األجر القاعدي للفرد الجزائري في حين ال تتجاوز تكلفته في الغرب5دج وهو ما يعادل 50.000إلى
  .3من االجر الوطني األدنى

 
الف 200اال على 2004ماليين حاسوب في حين لم تتوفر السوق سنة10اج السوق الجزائرية إلى وتحت

وحدة،لذلك يجمع غالبية أهل االختصاص على ضرورة سعي الدولة إن أرادت دخول مجتمع المعلومات 
ية السليمة خاصة في ظل استعداد الجزائر لفتح أبواب االستثمار،أن توفر التكنولوجيا العالية بإعداد األرض

ولقد ترجم هذا السعي من خالل مشروع .إلقامة اقتصاد متين،وإعداد طبقات المجتمع للتكيف مع هذا الحدث
ماليين حاسوب 10،ولكن ونظرا للتكلفة المرتفعة للجهاز بحيث يجب توفير2005*سنة"حاسوب لكل عائلة"
ى الجهاز بعيد عن القدرة الشرائية ماليين للمؤسسات لذلك يبق03ماليين منها للعائالت الجزائرية،و07:

  .4للفرد
ثم يطرح من الجهة الموازية قضية غالء تكلفة ساعة من اإلبحار في االنترنيت ،إذا اعتبرنا في متوسطها من 

دج،في ظل االنتشار القليل والموزع بطريقة غير متساوية لمقاهي االنترنيت،التي تعاني في غالبيتها 70-80
بسبب ضعف الميغابايت لنا أن نحكم على وضعيتها في ظل غياب دور هيئة الضبط  من مشكلة ثقل االتصال

  .التي ينجر عن غيابها تحديد األسعار الساعية لالنترنيت وفق أهواء أصحاب مقاهي االنترنيت
 

-2-1-IIIقلة المضامين االلكترونية في ظل ضعف التكوين ألمعلوماتي :  
ونية يعني التوفر على حد أدني من المستوى التعليمي المؤهل الستخدام إن االستفادة من الصحافة االلكتر-

جهاز الحاسوب،ومعرفة بعض تقنياته للتمكن من اإلبحار في االنترنيت والبحث عن المعلومة عموما أو 
  .الجريدة المرجوة و المرغوب قراءتها

تعريف القديم لالمية أي ما يعادل ماليين أمي في ال 07وإذا كانت األمية عموما منتشرة في الجزائر بقدر 
  .باألمية االلكترونية ك،فما بال5من المجتمع الجزائري %70نسبة 

                                                 
.21،ص2005في الجزائر،جامعة عنابة،قسم علوم اإلعالم واالتصال،"المكتوبة"محمد شطاح،صحافة االنترنيت ومستقبل الصحافة الورقية -1  

2 -F.A,L’Algérie compte1.500.000internautes !L’Authentique,26/04/2005. 
29/03/2005مالیين حاسوب،جریدة البالد،10اولي،الجزائر بحاجة إلى فيصل س-  3  

هناك مشروع لتصنيع أجهزة آمبيوتر-  .بریطانيا،فرنسا والسوید:العربية السعودیة،األردن،مصر،ودول أوروبية:الجزائر  بالتعامل مع دول عربية  يف  *  
29/03/2005،مالیين حاسوب،جریدة البالد10فيصل ساولي،الجزائر بحاجة إلى -  4  

12.30،على الساعة 22/02/2006،یوم"أول ماي"،بمقر الجریدة ب"إت ماغ"مقابلة مع السيد سمير تازاوت،رئيس تحریر جریدة 5 - 
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سنوات  7-5لهذا يبقى الفرد الجزائري مغيب عنه استعمال هذا الجهاز،وقد نالحظ أن الطفل في سنوات 
الذي قد يحتل منصبا  يحسن استعمال  بل ويجيد العمل بالحاسوب و االنترنيت معا،أحسن بكثير من والده
  .مرموقا في احد أجهزة الدولة أو البحث العلمي بصفة خاصة وال يعرف استعماله

فحتى ولو كانت الجزائر تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث الدول المستوردة ألجهزة الكمبيوتر 
ضامين التي من شأنها أن تسعى ،إال أن المضامين االلكترونية في الجزائر تعرف تأخر كبير،تلك الم1وتبعاته

في تعميم المبادئ التربوية لترقية الشعوب والتكفل والعناية بالصحة،هذا من جهة،باإلضافة إلى إيجاد آليات 
وفي ظل غياب ...تستعمل في تسهيل عملية الدخول إلى عالم تسيير النشاطات اإلدارية والمعامالت التجارية

  .لفهذا األمر تبقى الجزائر عرضة للتخ
  

-3-1-.IIIتنامي قرصنة المواقع االلكترونية:  
إن المواقع االلكترونية الموجودة على الساحة اإلعالمية الجزائرية سواء كانت رسمية أو عادية تظل غير -

للعديد من هجمات قراصنة االنترنيت،خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يحمي الناشر على  ةمؤمنة ومعرض
ة بعد اإلعالن عن افتتاح سنة الجزائر بفرنسا،قام قراصنة االنترنيت االنترنيت،فمثال مباشر

  .بتدوين أرقام هواتف ليس لها أي عالقة بالمصالح المختصة بتنظيم هذه االحتفاالت2002ديسمبر07يوم
كما أن مصالح األمن كشفت أن قراصنة االنترنيت تمكنوا من بلوغ بعض المواقع التي تمكنهم من اختالس 

يرة عن طريق فتح شفرات بعض بطاقات االفتراض،وهو ما يسبب قلق لدى عامة الناس أموال كب
،والمسئولين من أن تكون البنوك والمؤسسات المالية هدف سهل في أيادي القراصنة،ولقد سبق وأن تم 

  .االطالع على موقع بنك الجزائر خالل األشهر الماضية
  

جزائر ويطالبون بتأمين أكبر للمواقع خاصة الرسمية لذلك يؤكد المسئولون عن إقامة المواقع في ال
منها،فخراب أجهزة اإلعالم اآللي يمكن تعويض خسائرها الن البرنامج االلكتروني يمكن االحتفاظ به،بينما 

تعويض أضرار أصابت النظم والبرامج بفيروس فال يمكن معالجة األمر،لهذا يجب التفكير الجدي في إنشاء 
  .2تتبع آثار هؤالء القراصنة مثلما يحدث في الدول المتقدمة وسن قوانين ردعية لهؤالءشرطة خاصة مهمتها 

  :ولقد مرت الصحافة الوطنية التي تنشر على الواب بنفس المشكلة-
تعرضت لهجوم من قراصنة االنترنيت ولم تكتشف ذلك إال حين قام قراءها اإللكترونيون "الوطن"فجريدة 

وبعد إجراء تحقيق في األمر تم تحديد .يهها عن عدم قدرتهم االستفادة من الموقعالجزائريون واألجانب بتنب
  .3الخلل باكتشاف طريقة عمل هؤالء

  
                                                 

.21/12/2005د،خبراء یرجعون تأخر القطاع النعدام المضامين االلكترونية،جریدة اليوم،.أميرة 1 - 
.20/01/2003ة،جریدة الخبر،مراد محامد،تنامي قرصنة المواقع االلكتروني-  2  

صباحا10.00،على الساعة 16/04/2006،یوم "أول ماي"،بمقر الجریدة بدار الصحافةسمقابلة مع وآب مستر جریدة الوطن،السيدة فطيمة بن إدری-  3 - 
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مرات أعلى من عدد الزوار 10فلقد تعرضت لهجوم اكتشف حين بلغ عدد المصوتين "البالد"أما جريدة 
  :مرور على صفحة الواجهةدون ال"صبر اآلراء"الفعلي،وأن غالبية الزوار فتحوا مباشرة صفحة 

  
  
  جوان13  جوان12  جوان11  جوان10  جوان9  جوان8  

  4398  25109  12840  16723  4279  2973 عدد النقرات
عدد 

الصفحات 
  المفتوحة

1661  2596  10778  7763  19633  2754  

  153  122  153  129  88  117  عدد الزوار
  1"البالد"خاص بفترة الهجوم على جريدة )27(جدول  رقم *
 
  
 -4-1-III غياب الثقافية اإلعالمية لدى الفرد الجزائري بسبب حداثة التجربة اإلعالمية ككل

  :في الجزائر
سنة بقليل وهي مدة ليست بالطويلة ،لذلك تعتبر تجربة  15تمر على التجربة اإلعالمية في الجزائر ما يتعدى 

  .%62يون بنسبةأمام التلفز%22فتية فنسبة مقروئية الصحف كمصدر إخباري ال تتعدى
ولهذا يقال حول التجربة المكتوبة لإلعالم الكثير،باعتبار أن اآلراء تتضارب بين من يقر بوجود حرية كبيرة 
نسبيا،مقارنة مع السنوات التي مضت عليها،ومقارنة مع تجربة الدول العربية المجاورة والدول الصديقة،وبين 

  .من يلغيها 
لقارئ لجريدته في الجزائر تحكمها عوامل في اغلبها غير مرتبطة  بالسبق وعلى العموم فإن معايير انتقاء ا

  :الصحفي أو على أساس مبدأ االحترافية ،أو لطبيعة مضمون الجريدة،بل القارئ الجزائري يتأثر بعاملين
 
  
  : اللغة*

ناطقة حيث أن جمهور القراء خصوصا خارج المدن الكبرى في الشمال يميلون كل الميل إلى الصحافة ال
،بين من يريد االطالع على الحياة %38.6بنسبة مقروئية تصل إلى" الخبر"باللغة العربية،وعلى رأسها جريدة 

بينما قراء . السياسية الوطنية،وبين من تهمه األخبار االقتصادية أو االجتماعية و فئة منهم من اجل التسلية
  الجمهور األول،و يهتمون لطبيعة المضمون بصفة اكبرالصحف الناطقة باللغة الفرنسية فهم قلة بالمقارنة مع 

                                                 
.18/06/2005فيصل صاولي،نوایا واضحة من وراء الهجوم،جریدة البالد،-  1  
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  1عدد القراء لكبرى العناوين اإلعالمية الوطنية*

وهذا -الفرنسية-وألن الصحف االلكترونية المحضة والتي ليس لها دعامة ورقية كلها تنشر باللغات األجنبية
كأعلى نسبة %38.6بنسبة"الخبر"ئية العالية باللغة العربية،وخير مثال على ذلك جريدةيتناقض مع نسبة المقرو

  .مقروئية
فيخلق عامل اللغة حاجز أمام الصحف االلكترونية،ثم نجد أن استخدام الفرد الجزائري لالنترنيت الطالع 

على الصحف  ممن ال يطلعون%70.73مقابل %29.26على الصحف والمواقع االلكترونية يصل إلى نسبة
من حجم عينة دراسة حول تأثير التكنولوجيات الحديثة لالتصال على الصحافة المكتوبة في الجزائر 

  .2أن ال ضرورة الستخدام الكمبيوتر في مجال الصحافة%95.18وهم أنفسهم اعتقدوا بنسبة .2002سنة
 
و جريدة معينة على حساب يميل الكثير من قراء الجرائد  بهدف عاطفي نح:الميول مع اتجاه الجريدة*

أخرى،  نظرا التجاهها العام نحو تيار معين أو منطقة معينة،و في غضون هذا يصعب كثيرا علينا أن نقول 
أن قراءنا وصلوا إلى حد تصبح الصحيفة جزء من حياتهم ،واألخبار التي تحويها محركة لعالقاتهم ومساهمة 

منورة لعقولهم،الن دور الصحيفة عموما لم يرتق في الجزائر في عملهم ومطورة ألدائهم،وقائدة ألفكارهم و 
  .إلى الدرجة المطلوبة منه في بناء المجتمع و دفع حركيته

لذلك و في ظل غياب وعي القراء و إدراكهم بأهمية الصحيفة في الحياة اليومية،يمكن أن نتصور طبيعة 
ها بعد عالقة حميمة على األقل أساسها العالقة بين القارئ والصحيفة االلكترونية،التي لم تنشا مع

                                                 
1 -Reasearch and consultancy « IMMAR »,Op.Cit.p21. 

21محمد شطاح،مرجع سابق،ص-  2  
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األلفة،والتعود على تصفحها الكترونيا،بسبب غياب أهميتها في حياته اليومية،و من هذا المنطلق لنا أن نتصور 
  .كم يجب من الوقت حتى يتعود القارئ الجزائري على الدق بأنامله على أحرف جهاز الكمبيوتر

رونية حكرا على قلة من أفراد المجتمع ممن يعتقدون بأهمية المعلومة وعلى هذا األساس تبقى الصحافة االلكت
 .و دورها في الحياة اليومية

-2-IIIصعوبات متعلقة ببناء الصحافة اإللكترونية في الجزائر : 

-1-2-IIIغياب اإلطار القانوني المؤطر للصحافة االلكترونية في الجزائر:  
و أن اعتبره الكثير فرصة للهروب من مقص  ىار القانوني حتتعاني الصحافة االلكترونية من غياب اإلط

  .الرقابة أو الحذف،أو تعليق مقال أو حتى جريدة
ولكن في نفس الوقت هذا قد يسبب أن يفتح المجال أمام السلطة العتماد بعض مواد قانون اإلعالم لصالحها 

معاقبة كل من يتعدى بالسب أو القذف  من قانون اإلعالم و التي تنص على144بصورة اعتباطية،مثال المادة 
على شخص حاكم البالد  مهما كانت الوسيلة،وأدرجت الدعامة االلكترونية كوسيلة من هذه الوسائل 

  .اإلعالمية
الوحيدة في العالم العربي و الدولي التي تعاني من غياب اإلطار القانوني الذي ينظم  ةليست الجزائر فقط الحال

ية من خالل الدعامة االلكترونية،بحيث هناك جهود في األردن و لبنان نفسها التي تعتبر سير العملية اإلعالم
أكثر الدول العربية تعترف وتمارس حرية التعبير،وعدد كبير من الدول على المستوى الدولي لم تؤطر 

ى تتضح معالمها للصحافة االلكترونية نظرا لحداثتها وتطورها السريع،فهي ال تمنح فرصة اللتقاط األنفاس حت
  .و يتم تقنينها على هذا األساس

إال أن المشرع الجزائري تناول هذا الموضوع حين تحدث عن الجوانب التقنية فقط المتعلقة باالنترنيت،وحدد 
قواعد لفتح موزعين خواص،من خالل المراسيم المصادق عليها من طرف الحكومة ،والتي جرى تناولها في 

  .في الجزائر لالنترنيت صالقسم المخص
  

-2-2-.IIIهشاشة النظام المصرفي والبنكي في الجزائر:  
يتسبب الوضع االقتصادي حاليا في تعطيل عملية تطور الصحافة االلكترونية من خالل تغييب التعامل 

التجاري عبر االنترنيت لضمان المورد المالي،وحتى على مستوى اإلدارات الزال التعامل بالصكوك البريدية 
بنكية هو السائد،فالسياسة المصرفية والبنكية الجزائرية تخلق معوقات أمام المؤسسات والشركات األجنبية أو ال

الوضعية التي تعيشها البنوك العمومية، ال تبتعد من حيث محتواها عن الوضعية التي المستثمرة،بحيث أن 
بسبب هشاشة النظام  الكاملوالتي بلغت درجة تصفيتها ب عاشتها بعض البنوك التابعة للقطاع الخاص

الذي " مراد مدلسي"البنكي،وهذا باعتراف من المسؤولين عن القطاع المصرفي والبنكي،وفي مقدمتهم الوزير 
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قال بان تدخل البنوك في مجال تمويل االقتصاد ال يزال غير كاف بالنظر إلي وتيرة تحويل الموارد المالية 
  .2004و2001بين  إلي مناصب عمل خالل الفترة الممتدة ما 

ومما يزيد الوضع تعقيدا هو تضاعف القروض غير مضمونة الدفع والتي تتقل كاهل البنوك والتي  تأتي من  
  .القطاعين العمومي و الخاص

في ميدان التحويالت البنكية هي قضايا مشتركة بين القطاعين العام والخاص،  الكثير من القضايا أنكما  
في انتظار ما سيحدث مع بعض  قيقات حول بنك الخليفة والبنك التجاري الصناعيمثلما بلغتها نتائج التح

وذلك جراء إخفاقها في استرجاع القروض التي منحتها لكبار زبائنها البنوك التي تواجه أزمة سيولة حقيقية 
  .والتي مر تاريخ استحقاقها

  
مرافقة البنوك لبنوك التجارية من خالل ونالحظ مؤخرا أن الدولة تتجه نحو تطبيق التطهير المالي لصالح ا

   .من األصول المالية المتوفرة في السوق الرسمية% 90أنها تستحوذ على علمنا إذ ،خاصة ماليا
  
لذلك سجل مؤخرا استعداد وعمل الدولة على فتح رؤوس أموال البنوك العمومية لجلب أخرى -

مساعدة البنوك صرار الحكومة الجزائرية على أجنبية،ويدرج في هذا الصدد بعض الخبراء االقتصاديين إ
وهي المرحلة القادمة  في إطار الخطة الرامية إلي جلب المتعاملين الخواص السيما األجانب منهم، العمومية

  . حالياتحققت ستسمح بتجديد إمكانيات عمل البنوك، ورفع حالة الجمود التي يسيطر عليها  إنالتي 
أنه أن يزيد من دفع وتيرة تطور التعامل عبر البطاقات البنكية وبطاقات وهذا األمر بالذات الذي من ش

االئتمان،وتشجيع تحويل األموال بطريقة آلية،ورفع مستوى التجارة االلكترونية بتوفير البنى القاعدية لها، 
  .وتمتينها عبر شبكة االنترنيت والمواصالت الالسلكية

  
-3-2-.IIIلجزائرسياسة اإلشهار االلكتروني في ا: 

  :تستمد الصحيفة االلكترونية بقاءها من اإلشهار االلكتروني و يرتبط هذا األخير بعاملين
سخاء أصحاب المال و األعمال و مدى قناعتهم باالنترنيت ودورها في تسويق منتجاتهم *

ر وخدماتهم،والمجتمع الجزائري مجتمع يعرف الخوصصة واقتصاد السوق منذ سنوات قليلة،لذلك وبالنظ
لحداثة التجربة اإلعالمية الجزائرية المكتوبة عموما وااللكترونية بصفة خاصة لنا أن نتصور كيف يتعامل 

  .الفرد الجزائري مع االنترنيت
فما  35فإذا كنا قد اعتقدنا في البداية أن الفئة العمرية التي تقرأ الجريدة  المكتوبة هي عادة تتراوح من سن 

نيت،،و الفئة العمرية التي تتعامل مع االنترنيت هي فئة الشباب الذين تتراوح فوق وال تتعامل مع االنتر
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سنة وال يقرؤون الجرائد باعتبار ليست لهم ميوالت إخبارية ،طبعا مع وجود بعض  30أعمارهم ما دون 
  .،لكنا قد وجدنا على األقل إجابة لتساؤالتنا1االستثناءات

جزائر،تثبت أن فئة الشباب هي من تقرأ الجرائد الوطنية وهي عن ال 2005لكن جاءت دراسة حديثة في سنة
  :نفسها التي تستعمل االنترنيت،مع اختالف انتقاء نوعية المواضيع

 
  2الفئات العمرية القارئة ألكبر الصحف الوطنية المكتوبة*

ر،فإذا كانت الفئة العمرية األكثر قراءة للصحف لهذا بالذات لنا أن نتساءل عن سبب هذه الهوة إن جاز التعبي
سنة،موزعة 40لفئة القراء األكبر من%16.1،مقابل %37.3سنةبنسبة قدرت ب29و20الوطنية هي فئة مابين

  :كمايلي
سنة،أما ما يزيد عن 59- 50لألشخاص الذين يتراوح سنهم مابين %4.9سنة،49-40لفئة مابين% 9.5نسبة

  .%2.7سنة فتقدر نسبتهم ب60عمر 
  :كما أنه لنا أن نطرح جملة من األفكار التي قد تفيد في فهم وتفسير الظاهرة-
ال ترتبط أبدا في الجزائر عالقة بين نسب مقروئية الصحف المطبوعة وااللكترونية،لعدم ارتباط األمر *

  .بالمستوى التعليمي،أكثر من ارتباطه بمسألة التعود على تصفح الجريدة
                                                 

،مقر الجریدة،الساعة منتصف النهار والنصف                                                                       13/04/2006السيد سمير تزایرت،یوم " ات ماغ "مقابلة صحفية مع رئيس تحریر جریدة -
 1   

2 -Reasearch and consultancy,Op.Cit.p25 
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لمي في المؤسسات التربوية والتعليمية على التكوين االلكتروني،بسبب غياب خاصة غياب االعتماد الع*
  .أجهزة الحاسوب،مما تسبب في غياب الثقافة االلكترونية عند القارئ الجزائري

عدم اهتمام الفرد الجزائري بما يكتب أو ينشر الكترونيا،ينعكس هذا األمر على مدى إقبال الشركات *
  .في االعتماد على الدعامة االلكترونية في اإلشهار عن السلعة أو الخدمةوالمؤسسات المعلنة 

  
هذا األمر يخلق إشكالية لدى الصحيفة حين يغيب المورد المالي عن طريق اإلشهار لعدم قناعة صاحب 
  .اإلشهار وهو الشخص صاحب المال بلغة التجارة واالقتصاد على تبني سياسة إشهارية عبر االنترنيت

  :يام صحيفة الكترونية في الجزائر يتطلب  وألن ق-
فالمال يعتبر مهم في بقاء جريدة الكترونية،فهو العصب الذي يمد فيها الحياة باعتبار أن :الدعم المادي *

مالية من عدد الزيارات،و ال يمكن  ةالظروف العامة المحيطة بها غير مالئمة،حيث  أنها ال تحقق مرد ودي
معلومة االلكترونية من الجزائر ،كما أن سياسة اإلشهار االلكتروني تبقى حكرا على في الوقت الراهن بيع ال

كبريات المؤسسات الصحفية من أمثلة الوطن والخبر،لهذا يتحتم على التجارب القليلة للصحف االلكترونية 
  .الجزائرية أن تنسحب من الساحة اإلعالمية ألسباب مالية 

  
IV. طتجربة الصحافة الوطنية على الخ:  

،نظرا لألهمية التي أصبحت تحتلها 1997بدأت تجربة الصحافة الجزائرية المكتوبة مع االنترنيت نهاية سنة 
  .هذه الشبكة على المستوى الدولي

 LE،الخبر،LIBERTEأولى الجرائد التي وضعت على الخط ،كانت البداية مع يومية الوطن،

MATIN تكاد كل الصحف لها موقع على الواب ماعدا عدد  صحيفة،و اليوم 16،وتوالى العدد إلى أن أصبح
  .ضعيف منها

إن وضعية الصحافة الجزائرية الناطقة بالفرنسية تعتبر في موقع متقدم،إذ احتلت المرتبة الخامسة في مصاف  
بالرغم من الظروف التي كانت تشتغل .جريدة آنذاك 12الجرائد الناطقة بالفرنسية على المستوى الدولي ب 

ثا فقط مقدمة من طرف مركز البحث التقني والعلمي،لذلك كانت متأخرة في هذا /ميغابايت 05بها،
ثا /ميغابايت 16ميغابايت،و  20التونسية والمغربية،بقدرة :المجال،مقارنة مع نظيراتها من الصحافة المغاربية

  .على التوالي
سنة،ولهما شعبية 15ستمرة منذ حوالي وألنهما هما من أقوى الجرائد في الساحة اإلعالمية الجزائرية،وهي م

  .بالنسبة لجريدة الخبر وهي بذلك تحتل المرتبة األولى%62.7واسعة وسط القراء بنسبة مقروئية 
سوف نستعرض في هذه الدراسة تجربتين لصحيفتين وطنيتين،لهما وزن اجتماعي،وتسجالن أعلى نسب 

وزيع،جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية،و الخبر المبيعات،و تخلصتا من ضغط المطبعة و سهلتا عملية الت
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،و الثانية أول جريدة في الصحافة الناطقة تفاألولى تعتبر أول جريدة توضعت على اإلنترني. الناطقة بالعربية
 .بالعربية

  
IV. 1.-تجربة جريدة الوطن:  

  
  
  
 
 
 
 

 
IV. 1.-1-دخول جريدة الوطن إلى عالم االنترنيت:  

اكتسحت عالم االنترنيت،من خالل استغالل الشبكة فور دخولها إلى الجزائر  تعتبر الوطن أول جريدة وطنية-
  .،و تم استغاللها في عمليات البحث و االطالع على العالم الخارجي1993سنة 

إن وعي الجريدة بأهمية و دور االنترنيت كحلقة وصل بين عالم الصحافة عموما و باقي العوالم جعل إدارة 
مركز البحث التقني و العلمي باعتباره الهيئة األولى في الجزائر المكلفة باالنترنيت الجريدة تتصل مباشرة ب
  .وواقعة تحت احتكارها

تقدم هذا األخير بعروض المتوفرة آنذاك،والتي واكبت من خاللها الجريدة باقي التطورات في مجال 
 110MEGA/Sو بعدها   256KO/Sثم – 64KO/Sالميغابايت،ففي البداية قدم عرض ب 

 
  :لقد كان منذ البداية،سعي إدارة الجريدة لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل،وذلك حرصا منهم على-
مواكبة و محاكاة التجربة الفرنسية التي كانت تبحث لنفسها عن مواقع لها عبر شبكة االنترنيت لتحقيق *

كنة لجمهور القراء،بتحقيق أحسن مكانة اكبر،ورواج أحسن لجريدتها المطبوعة،والوصول إلى اكبر فئة مم
  .توزيع،التوزيع الذي يتخطى الحدود و الزمن ويتميز باآلنية والتجديد المستمر

النظرة التكنولوجية الحديثة والرغبة في إحداث تزاوج بين وسائل اإلعالم و بينها،جعل منها مطمح و مطلب *
  .لكل بل و لجميع الوسائل اإلعالمية

 
لبداية الخدمة المتوفرة سوى كخدمة نصية،ويشترط مركز البحث أن يتولى هو بنفسه إال انه لم تكن في ا-

عملية اإلعداد بصفة يومية،وعلى احد المكلفين من الجريدة الذهاب بالمحتوى المرجو عرضه بصفة يومية 
                                                 

صباحا10.00،على الساعة 16/04/2006،یوم "أول ماي"،بمقر الجریدة بدار الصحافةسمقابلة مع وآب مستر جریدة الوطن،السيدة فطيمة بن إدری-  1 - 
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ة أن نظام ،لذلك خلق هذا األمر صعوبة االلتزام بالمواعيد نظرا لتأخر عملية إنهاء العمل المكتوب،باإلضاف
 .1995الغرافيك لم تعرفه الجزائر حتى سنة 

 
 
  

IV. 1.-2-إنشاء موقع الجريدة على الشبكة:  
،بإنشاء موقع على االنترنيت،لتصبح بذلك أول جريدة جزائرية  1997نوفمبر 30قامت جريدة الوطن منذ 

  1.ا أخبار وكاالت األنباءيومية تقدم طبعة الكترونية أمام الطبعة الورقية،بنفس المضمون ونفس األفكار،ماعد
  :لقد كان مطمح  جريدة الوطن أن تكون حاضرة على الواب،من خالل موقع خاص بها،هذه العملية مرت ب

  ..G.E.C.O.Sوضع تصور للموقع من طرف -
تكوين الموظفين من الصحفيين و العمال في ميدان اإلعالم اآللي،والعمل فعليا على الموقع من مقر -

  .و االنترانت في جميع قاعات العمل تود باالنترنيو التز.الجريدة
  .عملية تحميل الموقع و تحديثه بالمعلومات اليومية انطالقا من الجريدة نفسها-
بعد مرور ثالث سنوات من انجاز الموقع،استطاعت الجريدة أن تنجح في تقديم األخبار بطريقة * 

و بذلك تقدم الوطن خدمة للقارئ لتحصيل و مصلحة لألرشيف،  P.D.F ,H.T.M.L:يومية،بالتركيتين
  .المعلومة،والبحث عن كل األخبار و القضايا من خالل استرجاعها في الحين

  
،و حتى يستطيع الموقع مواكبة كل الزيارات التي كان يعرفها بنسبة كبيرة،وتفاديا 1999أكتوبر  27في 

ت قامت بها مصلحة التوثيق أن عدد لتعطلها من حجم الضغط الناجم من الزيارات ،فقد كشفت إحصائيا
  :2006الزوار مثال بلغ مؤخرا كما هو موضح  من خالل الجدول التالي لسنة 

  
  

  عدد النقرات      تعدد الزيارا       الـــشــهـر      
  42.114.642       692.360        جـــانــفي      
  48.422.797       883.466        مـــارس      

  20062يبين عدد زيارات موقع جريدة الوطن لسنة)28(م جدول رق*
  .ممل كان يجعل الموقع يتثاقل واليقدم خدمة سريعة،وقد يضطر إلى أن يتوقف لبعض الوقت-

                                                 
                                                               .                          صباحا10.00،على الساعة 16/04/2006مقابلة مع وآب مستر الوطن، السيدة فطيمة بن إدریس،

                        1  
2006أفریل.المصدر جریدة الوطن-  2  
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كخدمة نصية،إلى   STATIQUEكما تـم تحديث الموقع معتمدين على تحويله و تعديله من موقع ساكن
تقنيا أصبح يقع نقل ليس فقط الجداول بل الصور  ،ما يعني2004، في سنة DYNAMIQUEموقع متحرك

المتحركة،األلوان التي تتغير،يعني وكأن الموقع شاشة تلفزيون،أما إعالميا فأصبحت الجريدة تتمتع بخاصية 
  "...ابحث"التفاعلية والتواصل عبر البربد االلكتروني،عبر اإلبحار في االرشيف لتوفر أيقونة

ل طقم عملها االلكتروني المكون من رئيسة الفريق،مكلف باإلعالم ولقد نجحت جريدة الوطن،من خال
اآللي،وتقنيين من وضع الجريدة يوميا على الخط،ووضع المالحق التي تنشرها ورقيا الملحق 

االقتصادي،العقاري،والتلفزي،كما بها فروم يستطيع أي فرد أن يدلي بآرائه بكل مع حرية اختيار 
 . لحديث عن بعد و محرك بحثالموضوع،وتتوفر كذلك على ا

 
 مساحة لالشهار التكاملي

 
  

 التاریخ اليومي
   ابحث

Rechercher 
  المقال االفتتاحي          DITO E مقتطفات من األخبار الرئيسية                                                       

  عنوان الرئيسيال
  مقدمة الخبر التي  تحمل الخبر

  الرئيسي،مع الصورة يالرئيس 
  رسم اليوم

  
  2006جويلية09نشرية  
 

                          األحداث/الدولي/الثقافة/الرياضة/الفترة/مناطق/   الصفحة األخيرة
 /جالريبورتا         

  أفكار وحوار/أخبار الجزائر/أحبار وهران/أخبار سطيف/الصحة                                                                                                      
  

  لتحميلا
 

  ة من العناوین الفرعية لمختلف األحداث لمختلف األقسام بالضغط على اسم القسم فيعطينا مجموعآل عناوین اليوم 
  :رسم تمثيلي للصفحة االولى االلكترونية لجريدة الوطن*
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IV. 1. -3-اإلشهار االلكتروني لجريدة الوطن:  
  لجريدة الوطن سمعة لدى القارئ الجزائري بالداخل و الخارج،مما يجعلها من أقوى الجرائد من حيث البيع 

ة من أن تتخلص من مشكلة توزيع اإلشهار للطبعة الورقية من خالل جلب والتوزيع،هذا األمر سمح للجريد
  .1المعلنين مباشرة دون الحاجة للمرور عبر الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار

  
  

لهذا السبب نجحت إدارة الجريدة من جعل الموقع موقع الكتروني مكمل ال ينتظر منه تحقيق أرباح وإنما 
  :تعزيز

الوصول إلى القارئ أينما كان،و ساهمت الفترة السابقة و التي استدعت هجرة الكثيرين إلى مكانة الجريدة ب- 
الجريدة التي تسمح بإعداد الموقع على  تمواصلة قراءة جريدتهم المفضلة،كما يجب اإلقرار بإمكانيا

  .االنترنيت من دون انتظار مردود مالي منه
م مورد مالي جديد و هو اإلشهار االلكتروني الذي يؤخذ ومع ذلك استطاعت الجريدة أن تفتح المجال أما

بالطبعة الورقية في إعالم الراغبين في وجود دعامة الكترونية لتعزيز  ةبمعزل عن الورقي،وقامت باالستعان
  :اإلشهار االلكتروني،وروجت لذلك من خالل اإلعالنات كما هو موضح في الشكل

 60PIXELSعلى 450PIXELSلمساحة اإلعالنية،فكل مساحة يعرف هذا المجال تنظيم مستقل لتعريفة ا
  دج،1700تقدر ب 

                 

 بيكسال60

  بيكسال450                             
  
  :و تقوم الجريدة بتقديم تخفيضات على األساس التالي-

  نسبة التخفيض         الــتـعـريـفــات         الـــمــدة        
 %00         دج1700  ومي 14يوم إلى  01من 

  %12         دج1496  شهر 01يوم إلى  15من 
  %20         دج1360  أكـــثــر من شهر

   2حول التعريفات االشهارية للجريدة)29(جدول رقم *
                                                 

ظهرا15.00على الساعة19/02/2006،یوم "أول ماي"،بمقر الجریدة  بدار الصحافة"الوطن"،رئيس تحریر جریدة"فيصل مطاوي"مقابلة مع السيد-  1  
2006ریدة الوطن،أفریلج:المصدر-  2  
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من هذا المنطلق إننا نتساءل هل هذا الوضع بعبر عن ضربة حظ تحصلت عليها الجريدة،أم كل الفضل -
لتي مهدت وصنعت األرضية لدى جمهور القراء و فسحت المجال أمام أصحاب المال يعود للطبعة الورقية ا

  .الستعمالها كدعامة لتثبيت مكانتها في عالم االقتصاد؟
تستغل الجريدة كل الصفحات االلكترونية بمساحات مختلفة في نشر مختلف اإلعالنات و الومضات -

  ...تعامل مع كبريات الشركات مثل جازي،نجمةوت.اإلشهارية، باأللوان ومختلف األحجام والمساحات
  

  و لقد سمح ذلك بجلب عائد مالي إضافي للجريدة يساهم في تغذيتها و تحفيزها على االستقاللية أكثر فأكثر 
  

وتعدى األمر الذي  يعبر عن .وبالتالي الحرية ،مع العلم انه  في البداية لم تكن الجريدة تتمتع بهذه المصلحة
هل :*ة إلى وضع صبر أراء الكتروني حول أهمية اإلشهار االلكتروني من خالل السؤال التالياهتمام الجريد

  تعتقد بوجود اإلشهار االلكتروني في الجزائر؟
  .نعم و لكن-3- ليس له مستقبل-2- له مستقبل،-1-

االلكتروني له  تؤكد الجريدة على أهمية قطاع اإلشهار بالنسبة للوطن الجريدة،ولكن ال تعتقد أبدا أن اإلشهار
نفس الدور الذي يلعبه ورقيا،لتغير طبيعة الجمهور المستهدف،وطبيعة الرسالة وهدفها،فغالبا ما تكون تلك  

  .ممر للموقع األصلي للمؤسسة صاحبة العرض ةالمساحات اإلشهارية االلكتروني
IV. 1. -4-آفاق الجريدة االلكترونية:  

  بعد أن نجحت في توفير كل األحداث واألخبار2003ذ تطمح جريدة الوطن إلى تحقيق أهداف سطرتها من
  على قرص مضغوط 2004-1999التي نشرتها في صفحاتها المطبوعة منذ

  
  
  :أما طموحها اليوم فهو يتمثل في-
مقابل الدفع وهذا األمر من شأنه أن يجلب عائد مالي هائل خاصة بعد نجاح عملية  فإنشاء مصلحة األرشي*

  .2004-1999منذ سنواتبيع األقراص المضغوطة لمسار الجريدة 
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الحصول على رخصة الستقبال مواضيع و ملفات مقابل الدفع في رغبة من الجريدة تحقيق سكوب صحفي *
  .  هام،ليزيد من قيمة وعراقة وحجم مبيعات الجريدة،لذلك تحاول الجريدة اإلعداد لهذه المصلحة االلكترونية

  
  .يدة الوطن بنفسهاإنشاء معرض صور فوتوغرافي و كاريكاتوري تعده جر*
  
  

IV. 2. -تجربة جريدة الخبر:  

  

  
IV. 2.-1-لواببداية الجريدة على شبكة ا: 

  :بتعاون مع مؤسسة جيكوس،وجاء استجابة إلى 1998تواجدت جريدة الخبر على االنترنيت منذ سنة -
طلب السفارات و الهيئات الرسمية بالداخل و الخارج لتقديم طبعة الكترونية،من شأنها أن تسهل لهم عملية *

  .ة بالغة العربية األكثر قراءةباعتبار أنها الجريدة الناطق’االطالع على األحداث الوطنية و الدولية
تلبية رغبة قرائها خصوصا في الخارج من الجالية الجزائرية في المهجر،وممن يتعذر لهم وصول الطبعة *

  .1الورقية في الوقت المناسب،أو تتغيب نهائيا بسبب مشاكل التوزيع السيما بالجنوب الجزائري
  
الطبعة االلكترونية  و المتكونة من وآب مستر وثالث لهذا الغرض تحرص مصلحة التوثيق المكلفة بإعداد -

مساعدين ،على أن تتوفر الطبعة الجديدة يوميا على الساعة منتصف الليل،و المحافظة على المضمون ماعدا 
  .أخبار وكاالت األنباء

  
  
 
 
 

   
                                                 

ظهرا14.00على الساعة13/03/2006،یوم"أول ماي"،بمقر الجریدة بدار الصحافة"الخبر"رئيس تحریر جریدة"عثمان سناجقي"مقابلة مع السيد-  1 
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مقتطفات من األخبار،كل خبر يحمل عنوان 
رئيسي،عنوان اإلشارة ومقدمة تقود إلى 

تفاصيل الخبر بمجرد الضغط على التاريخ 
  .الموضوع أسفله

تتدرج هذه المواضيع حسب عددها الواحد تلو 
 .اآلخر

  

  

 

  
  

 

  

 
 

 

  رسم تمثيلي للصفحة األولى االلكترونية لجریدة الخبر*
  

IV. 2.-2-يدة الخبردراسة تحليلية للطبعة االلكترونية لجر:  
تتوفر الصفحة األولى كما نالحظ في أعاله على أربعة أعمدة من اليمين إلى اليسار،وثالثة مساحات من      

  :األعلى إلى األسفل
  :فأما العمود األولى في أقصى اليمين وهو غير قابل للتحميل،فيحتوى على أربعة تقسيمات*1

  األرشيف  الملفات  أركان خاصة  األولى
  التحرير  8ماي  ر الصباحفطو  سياسة
  عن الخبر  ندوات عالمية  حوارات  اقتصاد

  مجموعة الخبر  حفل الخبر  عالم السيارات  أخبار الوطن
الذكرى   ريبورتاجات  العالم

لتأسيس 15الـ



 171

  الخبر
  بالصور  عيادة الخبر  الجزائر العميقة
  االقتصاد  إسالميات  أحوال العاصمة
  الملحق الثقافي    أحوال الناس 

  ندوات    فةثقا
  منشورات    كأس العالم
      مجرد رأي

  يبين محتوى العمود األول لجريدة الخبر)30(جدول رقم *
  
 

 
 صورة نمودجية للصفحتين االولتين الورقية وااللكترونية لجريدة الخبر*

   

من ناحية تكبير حجم الصورة أو تصغيره قليال،ومن حيث طريقة كتابة  مع فارق في عملية اإلخراج
  .العناوين

أهم ما يميز هذا العمود أنه يحمل مقتطفات خاصة بالكاريكاتير،الموجودة دائما في آخر :العمود الثاني- 2
  .الصفحة

  :يحتوي العمود الثالث الواقع في الثلث ما قبل األخير على قسمين:العمود الثالث*3
  .عناوين األخبار الواردة في الجريدة ليس فقط تلك التي نشرت على الصفحة األولى،وبدون أي تعليق-أ
  .الرسومات الكاريكاتورية توضع في أول الصفحة لجلب اهتمام القراء-ب
وهو العمود الرابع واألخير يدل على ديناميكية وتفاعلية الموقع الحتوائه على أيقونة :العمود الرابع*4
باإلضافة إلى مجسم للطبعة ".كلمات مفاتيح"التي تساهم في تسهيل الوصول للمعلومات عن طريق "البحث"

لتجسيد فكرة رجع الصدى "ما رأيك"وأخيرا أيقونة.لتتم عملية التحميل بأكثر سهولة PDFالورقية،وتركيبة 
  .على أساس مبدأ التفاعلية الذي يتحقق بفضل عملية صبر اآلراء

  :ساحات الثالث فنجدأما من ناحية الم*
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  :تشتمل المساحة األولى على:المساحة األولى- 1
  .أيقونة لألخبار العاجلة أعلى العمود الثاني*
  .تاريخ النشر باليوم والشهر والسنة*
  :تتوفر هذه المساحة على األيقونات التالية:المساحة الثانية- 2
  .لالتصال بالجريدة  عن طريق البريد االلكتروني:االتصال*
توفر الجريدة الطبعة االلكترونية باللغتين االنجليزية والفرنسية،باإلضافة للطبعة األصلية ذات اللغة : للغاتا*

  .العربية
  تضم هذه المساحة :المساحة الثالثة- 3

يعتقد للوهلة األولى أنه شريط إشهاري إال أنه شريط متحرك ليس إعالني،وإنما يقود إلى موضوع : فالش*
 .عنوان الموجود في ذلك الفالشمكمل مفصل عن ال

  
  
  

ية االسترجاع،و تحاول مصلحة من اجل تحسن عمل 2003النظام المتحرك منذ سنة "الخبر"تستعمل جريدة *
التوثيق التخلص من مشكلة التي يتعرض لها الموقع و المتمثلة في حجم الضغط الناجم عن كثرة الزوار مما 

    2006يتسبب في توقف الموقع لبعض الوقت،ونستعرض في هذا الجدول عدد الزوار لسنة 
  عـــدد الــنـقرات      عــدد الــزيـارات   الشهــــر     

   21.811.473        474376           جانفــي          
  29.465.659         563319           مـارس          

    2006يبين عدد زوار جريدة الخبر لسنة )31(جدول رقم * 
  
تبين هذه اإلحصائيات حجم الطلب على موقع الخبر االلكتروني،الذي من شأنه أن يعطي دفع حقيقي لتحسين -
  :عية الخدمات التي تقدمها الجريدة،إذ تسجل الجريدة تأخر واضح من حيث نو
  عدم تفعيل قطاع و مصلحة اإلشهار االلكتروني،حيث ال تقدم الصحيفة في طبعتها االلكترونية أية*
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  . *خدمة اشهارية،وهو مغيب عن صفحاتها
اإلشهار الكترونيا،و تمت دراسة  من اجل تقديم 1إال انه هناك مشروع قدم من طرف رئيس مصلحة التوثيق-

وتم اقتراح التعريفات التالية في انتظار .جوانب الموضوع المادية و اإللزامية في شكل صورة تعاقدية مبدئية
الموافقة عليها،مع العلم أن إدارة الجريدة تتأهب في جعل اإلشهار يندرج في مؤسسة مستقلة إداريا  في 

  مجموعة الخبر
  

  
    الـــسـعـر  المدة الزمنية لإلشهار إلشهارحجم مساحة ا    

      120X 600 10أورو 30            أيام  

  

  أورو10             أيام03

     468 X 60 

 

 أيام15

 أيام03

  أورو30            
  
  
 

  
  أورو10            

    
IV. 2.-3-دة الخبر على الخطتقييم تجربة جري:  

في الحقيقة تعتبر تجربة جريدة الخبر االلكترونية تجربة الزالت في طور التطور،إال أنها الزالت متأخرة -
بالنظر لمكانتها االجتماعية لدى الجهات الرسمية و على المستوى الشعبي،يجب أن نقول أن الجريدة تستعمل 

ة عالية لكن هي تتطور ببطء ال يليق بمكانتها على األقل التركيبتين ،وتحافظ على نفس المضمون، و بجود
  .من حيث أنها أكبر جريدة تسحب ورقيا

                                                 
غایة شهر أفریل لم تتم المصادقة ،یضم الجانب القانوني والماي،إال أنه إلى 2005تقدم واب ماستر جریدة الخبر بمشروع حول االشهار االلكتروني نهایة سنة

  *عليه
مساء                                                                         17.30،على الساعة 25/03/2006یوم"أول ماي"،بمقر الجریدة"الخبر"مقابلة مع السيد عبد الرحمن بن خنوف،واب مستر جریدة- 

                       1  
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وإذا كانت هذه تجارب أقوى الصحف المكتوبة الوطنية من حيث قدرة السحب و المقروئية،فإن الساحة -
  الصحف اإلعالمية باتت تعرف تراجع في عدد الصحف الوطنية الموضوعة على الخط،بسبب مديونية 

مليون 20المكتوبة لمؤسسات التزود باالنترنيت مثل ما حدث مع جريدة اليوم ومؤسسة جيكوس،بدين قدر ب
  .2005جوان12،مما اضطر جريدة اليوم ألن تنسحب من على شبكة االنترنيت منذ 1سنتيم

  
األول من ومن كل ما مسبق نستعرض الجدول التالي للصحف الوطنية الموجودة على الخط حتى الثالثي 

  :2006سنة 
  -1-:قائمة الصحف على الخط العربية 1جدول

 
 المالحظة  الموقع                  عنوان الصحيفة

  http://www.elkhabar.com الخبر

 متوقف مند مدة http://www.elkhabar.com/hebdo الخبر األسبوعي

  http://ahersaa-dz.com آخر ساعة

   http://www.ech-chrouk.com الشروق اليومي

   http://www.ech-chaab.com الشعب

   http://el-bilad.com البالد

   http://www.al-fadjr.com الفجر

   http://www.an-nasr.com النصر

   http://dgazair-news.net الجزائر نيوز

 متوقف مند مدة  http://elkhabar.com/hawadeth حوادث األخبار

   http://www.sawtalahrar.net صوت األحرار

تغيب عن الساحة االلكترونية  http://www.eloum.com اليوم
 12/06/2005مند 

   http://www.elacil.com األصيل

  http://www.el-massa.com المساء

 
  

                                                 
.الخبر مؤسسة جيكوسمصدر -  1  
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 -2-: ةباللغة الفرنسي يمثل الصحف الناطقة 2جدول 
 

   الموقع              عنوان الصحيفة

El moudjahid  http://www.elmoudjahid-dz.com 1 
El watan    http://www.elwatan.com  2 

http://www.horizons-dz.com اآلفاق
 

3 

info soirhttp://www.infosoir.com  4 
itmag http://www.itmag-dz.com  5 
 http://www.lauthentique-dz.com  6 تغيب عن الساحة اإللكترونية مند مدة

Echo d orant http://www.echo-oran.com
 

7 

L expression  http://www.lexpression-dz.com  8 
La dépêche de Kabylie http://depechekabylie.com  9 
La nouvelle république  http://www.lanouvellerepublique.com  10 
La tribune http://latribune-online.com  11 
Le buteur  http://www.lebuteur.com

 
12 

Le courrier  http://www.lecourrierdalgerie.com  13 
Le jeune indépendant  http:/ www.jeune-independant.com 
Le courrier d’ Algérie http://www.lecourdalgerie.com  14 
Le jeune indépendant http://www.lemaghreb-dz.com  15 
Le quotidien  http://www.leqiotidien-oran.com  16 
Le soir d’Algérie  http://www.lesoirdalgerie.com  17 
Les débats  http://www.lesdebats.com 

 
18 

Liberté http://www.liberte-algerie.com19 
  
  :الصحف التي التحقت مؤخرا*

La voix de l’Oraniehttp://www.voixoranie.com 
Le jour de l’Algérie http://www.lejourdalgérie.com 
Le Maghreb http://lemaghrebdz.com 
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V. .االستنتاجات:  
  :من خالل ما سبق يمكن أن نقسم استنتاجاتنا إلى قسمين-
  :وهو قسم عام يخص الصحافة االلكترونية عامة: القسم األول*
  

V. 1-استنتاجات عامة: 
 

  .مكتوبة،مسموعة ومرئية،إلى نوع رابع وهو الكترونية:تغير التصنيف القديم لوسائل اإلعالم من- 1
  
لكترونية نوع إعالمي لوسيلة إعالمية تتحقق بفكرة النشر االلكتروني الذي بدوره يتجسد من الصحافة اال- 2

،كشبكة معلوماتية وأداة ومصدر للمعلومة،وأصبح سهال تطوره ثم تداوله بسبب فكرة عملية تخالل اإلنترني
  .النشر المكتبي

  
خالل استغالل السلطة،وأدى  أسهمت الظروف السياسية التي تضغط على حرية التعبير و الرأي من- 3

كما أن .تمركز وسائل اإلعالم في يد أصحاب المال إلى احتكار المعلومة،حتى وان تعددت مصادرها شكال
التطور التكنولوجي خاصة في عالم االتصاالت والتقنية الحديثة لعب دورا هاما في كسر الحواجز والحدود 

  .بير والرأيأمام سلطة اإلعالم في وجه سدود منع حرية التع
  
لم تربط شبكة االنترنيت العالم ببعضه البعض فقط،بل أنشأت معها وسيلة إعالمية جديدة ال زالت القضايا - 4

والرهانات المتعلقة بها غير واضحة المعالم،خاصة الجانب القانوني منها في تحديد أطرها التشريعية من 
  .جهة،وحماية الصحفي ومنشوره من جهة أخرى

  
ر الصحافة االلكترونية في العالم مشاكل كثيرة كانت متعلقة بالصحافة المكتوبة،وهي مشاكل ألغى ظهو- 5

الطباعة،التوزيع،وتوزيع اإلشهار والتي كانت إحدى وسائل الضغط الممارسة من قبل السلطة 
الطبع السياسية،ونجحت العديد من التجارب في تخطي هذه األعباء المالية والفنية من خالل تعويض وظيفتي 

  .والتوزيع بالنشر االلكتروني
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تسبب ظهور الصحافة اإللكترونية في العالم في خلق رهان كبير بينها وبين الصحافة المكتوبة،من حيث - 6
طبيعة العالقة بينهما،والتي تتأرجح بين من يلغي الصحافة المكتوبة ويعتبر االلكترونية بديال لها،وبين من 

  .لم يتبنوا موقفا بعد تجاهها يجعلها عالقة تكاملية،وآخرين
  
  
  :القسم الثاني*

V. 2-استنتاجات خاصة بتجربة الصحافة االلكترونية في الجزائر  
  
دخول الصحافة االلكترونية إلى الجزائر كان عبارة عن حتمية فرضها الغزو التكنولوجي لوسائل االتصال - 1

كل جد قريب مع تجربة الصحافة المكتوبة في العالم،فتجربة الصحافة اإللكترونية في الجزائر متزامنة بش
  .الوطنية التي مازالت تعد بالكثير

  
ال تعرف الجزائر لألسف بعد ميالد حقيقي للصحافة االلكترونية ماعدا بعض التجارب التي تموت في - 2

  :المهد ،بالرغم من حاجتنا لهذا المتنفس اإلعالمي الحر ،و الرمز الحضاري بأقل كلفة
خصب،وغير مقيد بااللتزامات التنظيمية أو المعوقات القانونية التي من شأنها أن تحد من فالميدان الزال 

  .حرية  المعلومة المنبثقة عبر االنترنيت 
  
صعوبة تحديد عدد ونوع الصحف االلكترونية الجزائرية لعدم وجود جهاز أو هيئة تجيد التحكم في عملية - 3

نا أن صحفنا االلكترونية ال تستلزم بالضرورة استعمال اسم سيرها وتقدم معلومات عنها،خاصة وإذا علم
،التي « com »بل تستعمل تسميات أسماء ميدان مختلفة وغالبا « DZ » ،"ميدان مشترك كما هو معروف

  .تستعملها الصحف الوطنية المكتوبة بسبب أنها رخيصة األثمان،وأحيانا أخرى تقدم عروض مجانية
لذلك نجد أن غالبية الصحف االلكترونية الجزائرية الناشطة .،عمليا وأخالقيامما يخلق صعوبة ضبطها كميا

هي صحف تابعة لجمعيات مختلفة،لها نشاطات متنوعة وتعتمد على المواقع االلكترونية في التعريف بنفسها 
  .والتقرب من المواطنين  بتقديم معلومات وأخبار مختلفة حتى تحقق فكرة االتصال والتواصل

  
الصحافة االلكترونية في الجزائر جاء خاصة ألسباب سياسية وأمنية،لذلك فأغلبية الصحف  ظهور- 4

  .« Algeria-watch »االلكترونية الجزائرية تنشر من الخارج،مثلما هو األمر مع 
  
،مما يجعلها بعيدة نوعا ما عن لغة تناول القراء ةتستعمل هذه الصحف اللغات الفرنسية أو االنجليزي- 5

  .ريين الذين يميلون إلى اللغة العربية،ويشكلون أعلى النسب بهاالجزائ
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يظل الهدف من ظهور الصحف االلكترونية في طبعتها المكملة هدفا حضاريا يفرضه الغزو - 6

التكنولوجي،وليس إخباري بكسر مشكل التوزيع،لعدم إيمان المسؤولين في الصحافة المكتوبة عموما  بدور 
  .م تحقيقه ربح ماديالعمل االلكتروني لعد

  
  
حتى وإن تعاني الصحافة المكتوبة الجزائرية حاليا من مشاكل مع حرية التعبير من خالل الضغط - 7

السياسي،ومشاكل أخرى مرتبطة بالجانب االقتصادي من خالل عمليات الطباعة والتوزيع،وفي ظل سياسة 
  :لبديل للصحافة الورقية في حل مشاكلها بسببالتوزيع الحالية لإلشهار،إال أن الصحافة االلكترونية ليست ا

  
ضعف اإلرادة لدى المسؤولين بمختلف الصحف الوطنية في جعل الموقع االلكتروني مهم بنفس درجة *

الطبعة الورقية،فسلوكيا الزال الصحافيون أنفسهم  يتهادون الجرائد ورقيا  في دار الصحافة بالجزائر 
ل للصحافة الورقية ،وما االلكترونية إال سمة تكنولوجية البد منها لمواكبة العاصمة ،وكلهم يعتقدون أن ال بدي

العصر دون العمل على تنميتها أو تطويرها،فهي ال تسهم سوى من خالل تسهيل عملية التوزيع خارج 
  .الجزائر

ل ضعف اإلرادة الحقيقية لدى المسؤول الجزائري في جعل موقع االنترنيت يشغل حيزه الطبيعي من خال*
اليومية له،فنالحظ كيف هي حال المواقع الرسمية التي ال تتجدد بصورة يومية،خاصة ونحن  تحجم التداوال

  .نعلم أن واجهتها هي خاليا االتصال التي تعتمد على الصحف والمجالت
  
أكبر إشكال يطرح على مستوى القارئ الجزائري الذي الزال بعيدا كل البعد عن التعامل مع *

فبالرغم من بساطتها إلى أنها الزالت تشكل مصدر نفور من قبل الكثيرين،ومن يتعاملون بصفة االنترنيت،
يومية مع االنترنيت هم غالبا إما لالستعانة بالبريد االلكتروني أو للقاءات أو لالستمتاع بإحدى اللعب،مع 

بار، مع بعض االستثناءات اختالف الميول،باعتبار أنهم يميلون لكل شيء متوفر على االنترنيت ماعدا األخ
  .طبعا

ولنا أن نتصور انعكاس هذه الظاهرة على رغبة أصحاب المال في تمويل مشاريع ال تأتي بعائد مالي سوى 
ببيع المعلومة الكترونيا،وهذا غير مقبول في وقت تقدم فيه بطريقة شبه مجانية،أو أمام مبلغ رمزي تباع به 

  .الطبعة الورقية
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حف االلكترونية لدى القارئ الجزائري بسبب عدم وثوقه في مصادر ضعف مصداقية الص- 8
المعلومات،وبسبب كذلك مشاكل حماية الملكية الفكرية والصحفي االلكتروني في ظلها،لذلك نالحظ مثال لجوء 

إلى الطبعة الورقية لتساعدها من جهة على التعريف بالجريدة   « Le souk » صحيفة مثل صحيفة 
أخرى لتحقيق ربح مالي ولو كان ضعيف ألغراض إنسانية مثلما هو الحال مع هذه  ودورها،ومن جهة

  .الجريدة
  
  
الزال قطاع االتصاالت ببالدنا يعرف الكثير من التأخر خاصة في قطاع الهاتف الثابت،بسبب ضعف - 9

ع من شبكته من جهة وغالئها من جهة أخرى،كما أن أبواب االستثمار في هذا القطاع الزالت تعرف نو
  .البطء

  
   نتعرف الصحف الوطنية المكتوبة تراجع من حيث النشر االلكتروني  بسبب مديونيتها للموزودي-10

  :باالنترنيت المحليين،بسبب عدم دفع المستحقات المالية المتعلقة باإليواء الشبكي
. L’hébergement  
 

مليون سنتيم،مما أدى إلى توقفها 20ببمديونية تجاه الممول لالنترنيت "اليوم"مثلما حدث مثال مع جريدة
،وهناك عدد كبير من أمثلة هذه الجريدة الذين بدأوا يتركون مواقعهم االلكترونية،بالرغم من 12/06/2005في

عدم غالء تكلفة إنشاء موقع على االنترنيت السيما في ظل انفتاح سوق االنترنيت أمام المزودين الخواص 
  .منافسة في تخفيض األسعار والجودة في التصاميمالمحليين واألجانب،وفتح فرص ال

  
غياب المورد المالي عن الصحف االلكترونية بسبب هشاشة النظام المصرفي والبنكي الذي ال يشجع -11

على االستثمارات األجنبية بسبب عدم تطوره من ناحية إدخال التكنولوجيات الحديثة عالمه،فال زالت آفاق 
بالدنا بعيدة،والزالت التعامالت التجارية تتم بصورة تقليدية،لهذا يبقى المعلنين  دخول التجارة االلكترونية

  .بعيدين عن االعتماد على الدعامة االلكترونية التي الزال جمهورها المستهدف لم ينتبه إلى أهميتها
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  :خــــاتـمــة
صورة سريعة،عالم انتقلنا معه من عصر لقد كان باديا منذ الوهلة األولى أننا في عالم تتغير معالمه ب-

  .الصناعة إلى عصر المعلومات
كل شيء باتت تحكمه المعلومة،وكل مجتمع بات يسير وتحدد قوته وفق مدى امتالكه للمعلومة،فتغيرت فكرة 

وسائل االتصال الالسلكية بصورة  رالحرب من الحرب العسكرية إلى الحرب اإلعالمية،بسبب خاصة تطو
  .صبحت التقنية لغة وسمة العصر التكنولوجي،بتبنيها لمعادلة الثورة الرقميةجد سريعة،وأ

  
وفي ظل هذا التطور التكنولوجي الذي استفادت منه كل ميادين الحياة،كان لإلعالم نصيبه هو كذلك من -

  .خالل اتحاد المعلومة مع شبكة االنترنيت،التي جمعت العوالم كلها في عالم واحد هو عالم االتصاالت
،لخصت كل خصائص "بالصحافة االلكترونية"وتجسد هذا األمر من خالل ميالد وسيلة إعالمية جديدة سميت

  .وسائل اإلعالم التقليدية وزادت عليها مميزات التكنولوجيا الحديثة
وحتى وان اختلفت أسباب ظهور هذا النوع اإلعالمي الجديد،إال أن هناك عوامل عامة اشتركت فيها كل 

ريبا بدرجات متفاوتة،فكانت إما هروبا من الضغوطات السياسية أو االقتصادية لتحقيق أعلى سقف الدول تق
  .من الحرية

  
والجزائر جزء من هذا العالم الذي تقرب بفعل  التطور التكنولوجي الذي لعب دورا رياديا في تقريب العالم 

  ".العالم قرية واحدة"من بعضه البعض وتحقيق فكرة 
ة الصحافة الخاصة تزامنت مع االنفتاح السياسي،الذي من جرائه يتمتع القطاع اإلعالمي فنجد أن بداي

  .المكتوب بتطور كمي ونوعي للصحف الوطنية
إال أن الصحافة االلكترونية تزامنت في الجزائر مع بدايات االنترنيت دوليا قبل أن يزدهر التعامل معها 

أنها كانت مشجعة لتبني هذا النوع اإلعالمي الجديد  محليا،وألن الظروف الداخلية وعلى الرغم من
وتنميته،في وقت  كانت الحقيقة غائبة أو مغيبة والكل يبحث عنها،وفي ظل تدهور أمني جر عنه ضغط نفسي 

وآخر اقتصادي بدخول الجريدة عالم االقتصاد من بابه الواسع،وفي ظل غياب المورد المالي الذي يضمن 
أعين الناس من القراء سوى لما كان متواجد في األكشاك بعد أن شكلت هذه الصحف بقاء الجريدة،لم تتجه 

المكتوبة لها قاعدة من القراء،كان من الصعب تخليهم عن قراءة الصحيفة الورقية معروفة المصدر والذهاب 
  .إلى العالم االلكتروني الغريب عن عادات القارئ آنذاك

  
لنهج االلكتروني،لم يكن أبدا من أجل إيمان أصحابها بدورها المتساوي ولما تبنت الصحف الورقية الوطنية ا-

  .مع الدور الورقي،ألنه لم يكن هذا التصرف سوى لمسة حضارية وجبت مواكبتها والتعامل معها
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إن واقع الصحافة االلكترونية ببالدنا الزال يقال حوله الكثير،ويثير نوعا من الجدل بين من هم فقط -

تكنولوجيات الحديثة لعدم وعي العامة من جمهور المتلقين والمرسلين عموما،بمدى فاعلية هذه مختصين في ال
  .الوسيلة التي ال يجنى منها ربح مادي سوى من خالل اإلشهار االلكتروني

في وقت الزالت القطاعات المرتبطة بها تعرف تأخر ملموس بسبب ضعف الشبكات الهاتفية،وغالء تسعيرة 
  .رنيت،وصعوبات أخرى تتجه أكثر نحو األطر التنظيمية والهيكليةالهاتف واالنت

  
لذلك نقول،إن الصحافة االلكترونية في الجزائر الزالت ميدانا خصبا في ظل التسهيالت المادية واإلدارية 

إلنشاء موقع الكتروني والتعامل معه بصورة يومية،وآنية،ألننا إلى اليوم الزال حرصنا على التعامل مع هذه 
التقنية يحد بسبب ضعف اإلرادة السياسية من جهة،ونقص الموارد المالية التي تأتي من اإلشهار لضمان بقاء 

  .الصحيفة  االلكترونية كما تفعل الصحف الورقية من جهة أخرى
فكل ما يتوفر اليوم في الساحة اإلعالمية الكترونيا هي الصحف المكملة للطبعة الورقية والتي غالبا ال تقصد 

من قبل القراء لتوفرها في األكشاك،أما التجارب القليلة إن لم نقل النادرة لصحف الكترونية محضة فهي 
تموت في المهد،أو هي تصبح في الغالب مواقع تابعة إما لجمعيات ناشطة داخل أو خارج المجتمع 

  .الجزائري
  
غزو تكنولوجي عالمي،ال يفرق  وخالصة القول،هي أن ظهور الصحافة االلكترونية في الجزائر كان وليد-

بين قدرة المجتمع على استيعاب هذا النوع اإلعالمي الجديد ماديا واجتماعيا أم ال،لذلك نالحظ أن هذه 
الصحافة اإللكترونية ما هي إال مولود تكنولوجي دخيل،لم نستعد له في مجتمعنا ال قانونيا بوضع األطر 

في ظل الدائرة التربوية والتعليمية أثناء عملية إعداد النشء،وال  التشريعية له،وال سياسيا بإدراج مقوماته
فكريا أو ثقافيا بالمساهمة في إعداد المضامين اإلعالمية االلكترونية المالئمة لكل فئة عمرية ولكل طبقة 
لتي على اجتماعية على حدى،وال اقتصاديا بتهيئة الجو العام االقتصادي المرتبطة بالنظم المصرفية والبنكية وا

  أساسها يتم إعداد المجتمع نحو أفكار السوق االلكترونية،وال تكنولوجيا بتصنيع متطلباتها وتخفيض أعبائها
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ولكن وبالرغم من ذلك نقول،أن تجربة الصحافة الوطنية على الخط تعتبر تجربة ايجابية،فتحديث الموقع 
  ات التكنولوجيا،بوصول الطبعات المحلية إلى كل االلكتروني بصورة يومية،يعتبر كسب رهان أمام معوق

والى اليوم يعتبر بداية مشجعة  1998العالم،ثم استمرارية بعض المواقع اإلخبارية المحضة في النشر منذ سنة
 نحو فتح هذا الباب العالمي الذي يقود إلى رسم حدود الدولة إعالميا في العالم االلكتروني،لذلك يجب تهيئة 

كل النواحي خاصة من الناحيتين االقتصادية والمعرفية،حتى تستطيع بالدنا أن تستفيد من هذا المجتمع من 
  .التطور التكنولوجي اإلعالمي الهائل
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               -1-1-4.III93...........................عالقة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة عالقة تكاملية.  
               -2-1-4.III94.............................لصحافة المكتوبة عالقة إلغاءعالقة الصحافة االلكترونية با.  
               -3-1-4.IIIعالقة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة عالقة لم تحدد  

  96..................................................................معالمها بعد                                     
IV. 4-2-97:....................................................تمويل الصحافة االلكترونية        .. 
V.  

-1-2-4.III99...................................................مفهوم اإلشهار االلكتروني  
               -2-2-4.III99...............................................................أنواع اإلشهار االلكتروني..  
               -3-2-4.III100.......................................................عوامل نجاح اإلشهار االلكتروني.  

  
  .100..........................األنواع الصحفية المعمول بها في الصحافة اإللكترونية-4-3
  .102.....................................حافة االلكترونية والمسؤولية االجتماعيةالص-4-4
  . 103.......................................سيادة الدولة في ظل الصحافة االلكترونية-4-5

  
  :البـاب الثــالـث

 الصحافة االلكترونية في الجزائر بين الواقع والتحديات

-I106.....................................................................فة اإللكترونية في  الجزائرحتمية ظهور الصحا  
1-I                 -106.......................مراحل تطور الصحافة الوطنية في الجزائر  

1.I---1107..................................................مرحلة ما قبل التعددية السياسية..  
-I-1-1--1107................................................المالمح العامة للصحافة المكتوبة- 

-2-1-1.I112................................الصحف  ةتأثير طبيعة نظام الحكم على مرد ودي.  
  

-I1 -2-118...............................................مرحلة ما بعد التعددية اإلعالمية. 

I--12-1 -118.............................................من التعددية السياسية إلى التعددية اإلعالمية  
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1I.-2-2-119................................... ....بدايات الصحافة الخاصة في الجزائر.  
1I.-2-3-.121...........................االنفتاح اإلعالمي  مميزات الساحة اإلعالمية بعد.  
1I.-2-4-.124....الى اليوم 1990المية الجزائرية مند ’أولى وأقوى الجرائد في الساحة ال. 

I.2 -126.................................المشاكل التي تواجه الصحافة المكتوبة في الجزائر  
I.2 -1-127...................................ة المكتوبةالضغوطات السياسية على الصحاف  
I.2 -2-.129................................الضغوطات االقتصادية على الصحافة المكتوبة  
I.2 -2-1-130.............................................................مشاكل الطباعة  
I.2 -2-2-132.............................................................مشاكل التوزيع  
I.2 -2-3-135.............................................................مشاكل اإلشهار  

.  
3.I-139...................................................التطورات التكنولوجية في الجزائر  
.I3-1-139...................................................ئردخول االنترنيت إلى الجزا  

3.II -2 -143................................................صعوبات االنترنيت في الجزائر 

-1-3-3-.I143.....................................تدني القدرة الشرائية لدى الفرد الجزائري  
-2-3-3-I145....................................للفرد في المجتمع الجزائري التركيبة النفسية  
-3-3-3.I146.............................................وضعية الهاتف الثابت في الجزائر  

  
.II150........................................................واقع الصحافة االلكترونية في الجزائر. 

  .151....................................................................نواع الصحافة االلكترونية أ-1
1I -1--1151............................................................الصحافة المكملة للطبعة الورقية.  

-2-1.II                   154...............................................................في الجزائر   صحافة االنترنيت.  
 

 
II.2 -155................................................نماذج من صحافة االنترنيت الجزائرية. 

II                           .-2-1-1 نموذج لصحيفة« Alegria- interface ».......................................155. 

-2-II       2 -نموذج لصحيفة « Le souk ».........................................................157  
 

III -157........................................الصعوبات التي تواجه الصحافة االلكترونية في الجزائر 

 -1III                    157.......................................ة بمهنة الصحافة اإللكترونية في الجزائر صعوبات متعلق.  
1I-II-1-157...............................................عدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة لالنترنيت.  

1-III                  -2-158................................وماتيقلة المضامين االلكترونية في ظل ضعف التكوين ألمعل.  
-III1 -3-159...........................................................تنامي قرصنة المواقع االلكترونية  
-III1 -4-160......................................غياب الثقافة اإلعالمية المزدوجة لدى الفرد الجزائري.  

  
-III2 -162.........................................ات متعلقة ببناء الصحافة االلكترونية في الجزائرصعوب.  
.III2-1-162.....................................................................غياب اإلطار القانوني.  
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.III2-2- 162..........................................................هشاشة النظام المصرفي والبنكي.  

.III2-3- 163...............................................................سياسة اإلشهار اإللكتروني.  
  

.IV165.........................................................تجربة الصحافة الوطنية على الخط  
.IV    1-166".....................................................................لوطنا"تجربة جريدة  

.IV1-1-166...................................................إلى عالم االنترنيت"الوطن"دخول جريدة  

.IV1-2-167.....................................................على الشبكة"الوطن"إنشاء موقع جريدة  

.IV1-3-169".......................................................الوطن"اإلشهار االلكتروني لجريدة  

.IV1-4- 170................................................................آفاق الجريدة االلكترونية  
  

.IV2-171......................................................"..................الخبر"تجربة جريدة  

.IV2-2-171...........................................................بداية الجريدة على شبكة الواب  

.IV2-2-172"..........................................الخبر"دراسة تحليلية للطبعة االلكترونية لجريدة  
  3-2-IV                175.......................................................على الخط"الخبر" تقييم تجربة جريدة  

 
  

.V178...........:....................................................................استــنتاجـات. 

V -1-178.........................................................استنتاجات عامة 

2.V -179.................استنتاجات خاصة بتجربة الصحافة االلكترونية في الجزائر  
  

182..........................................................................................خاتمة  
185.......................................................................................المراجع  
 المالحق
  الفهرس
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