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   :مقدمة
  

 األزمات اليت شهدا بالدنا منذ االستقالل من بنيوعرفت اجلزائر أزمات متعددة األوجه،      
ن عرفت  أي،تلك اليت هزت أركان السلطة احملتكرة من طرف احلزب الواحد إىل غاية الثمانينات

كتعبري عن عجز  1988 أكتوبر 05يف خمتلف مناطق الوطن، وهذا بتاريخ  اجلزائر مظاهرات عارمة
   .النظام عن جتاوبه مع متطلبات اتمع

 اليت أفضت إىل فوز باالنتخاباتالتعددية السياسية واإلعالمية  1989دستور فكان أن أقر     
توقيف املسار االنتخايب فأدى ذلك بالنظام القائم إىل  باألغلبية، FIS اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 أين دخلت 1992 فيفري 09بتاريخ ) 902/44(واإلعالن عن حالة الطوارئ مبقتضى املرسوم رقم 
البالد يف حالة استثنائية وبرزت على الساحة الوطنية تنظيمات إسالمية مسلحة انتهجت طريق 

واجليش والدرك إىل رجال اإلعالم والصحافة، وعلى اثر التصفية اجلسدية انطالقا من رجال األمن 
ذلك انتشرت موجة عارمة من االغتياالت استهدفت رجال األمن يف الوهلة األوىل وتلتها اغتيال 
الصحفيني يف ظروف غامضة، وهو ما أحدث ذعرا كبريا لدى األوساط اإلعالمية ولدى 

 اإلعالم واملمارسة املهنية يف ظل هذه الصحفيني أنفسهم، وأصبح احلديث على أشده عن مصري

salam
آلة كاتبة
OULDBOSTAMI



من املخاطر الظروف االستثنائية واشتدت املطالبة أكثر فأكثر على ضرورة محاية رجل اإلعالم 
  .احملدقة به

سلبا على املمارسة اإلعالمية للمهنة فاخنفض مردود األزمة        ففي اال اإلعالمي انعكست 
فسه معرضا خلطر املوت يف كل مكان، باإلضافة إىل ن الصحفيالصحفيني لعدة أسباب، فوجد 

غلق اجلهات الرمسية لكل مصادر اخلرب نظرا للوضع املتدهور الذي ال يسمح للصحفيني اخلروج 
  .للميدان

فمقاييس األزمة األمنية كان من نتائجها طغيان النشاط املكتيب على املمارسة امليدانية         
 يف هذه األوقات اليت مل تعد املؤسسات ة عرضة هلجمات إرهابيلإلعالم، فقد أصبح الصحفيون

تستطيع إحصاء اهلجمات اإلرهابية فكيف تدافع عن الصحافة والصحفيني، وأمام هذا الوضع امللغم 
 الناطق الرمسي اليت أعلن عنها التعليمة اجلديدة بفعل ،أصبحت األخبار األمنية حتت احلضر

، حيث أعلن أمام حشد من 1995 جانفي 05الل بتاريخ يت شعآمسعود / للحكومة السيد 
الصحفيني أن كل األخبار املتعلقة بالوضع األمين يشملها احلضر، لذا يترتب االستجابة ملتطلبات 
الظروف واحلالة االستثنائية اليت تعيشها البالد منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ فالصحفي جمرب على 

  . اليت تصدراالمتثال هلذه الظروف والقوانني
من ميالد الصحافة املستقلة وجدت هذه األخرية نفسها ) 90-92(   وهكذا إذن، فبعد سنتني فقط 

يف درب ملغم حمصور بني أنياب السلطة من جهة ورصاص اإلرهاب من جهة أخرى، مما انعكس 
  .ة للصحافة اجلزائريةة وخطرية على واقع ومستقبل املهنبصفة سلبي

  :الستثنائي نقوم بطرح اإلشكالية احملورية هلذا املوضوع واليت تتمثل يف وأمام هذا الوضع ا
هل ميكن أن نتكلم عن حرية الصحافة يف و ؟ املمارسة الصحفية نتيجة األزمة    هل فعال تأثرت

  ؟ ! ظل القوانني املعمول ا يف فترة األزمة
  

  : التساؤالت 
  خلرب يف ظل حالة الطوارئ ؟ كيف كان الصحفي اجلزائري يتعامل مع مصدر ا-)1
  عرقلة لتطور العمل اإلعالمي ؟ متعترب ة الطوارئ  هل حال-)2
  لحد من حرية التعبري يف اجلزائر ؟هي األشكال اليت متارسها السلطة ل ما -)3
   هل الوضع األمين كاف لتربير الضغوطات اليت متارسها السلطة على الصحافة والصحفيني ؟ -)4
  د أفعال األسرة اإلعالمية جتاه القوانني الصادرة طيلة هذه الفترة ؟  كيف كانت ردو-)5



   ما مستقبل املهنة الصحفية يف ظل املتابعات القضائية واإلدارية للصحفيني ؟-)6
  

   :أمهية الدراسة 
تكمن أمهية الدراسة يف رصد مدى تأثر املهنة الصحفية خالل األزمة بطريقة علمية، أكادميية، 

اإلملام جبميع جوانب املوضوع، حيث نتطرق إىل مجيع العوامل املؤثرة يف املهنة، ل وذلك من خال
سواء من الناحية األمنية، السياسية، االجتماعية، االقتصادية والقانونية اليت تؤثر يف سري املهنة، أي 

 .نا ال نركز على جانب ومل اآلخرأن
  :أهداف الّدراسة

  .صحفية وحرية اإلعالم يف اجلزائر حماولة تشخيص معامل التجربة ال-
  ".حالة الطوارئ" حتديد كيفية تعامل السلطة مع رجال اإلعالم خاصة يف هذا الظرف الصعب -
 حماولة حتديد األبعاد اليت تتحرك ضمنها الصحافة املستقلة يف اجلزائر، هل هي خاضعة لتقلبات -

  .االقتصاد الوطين أم مقصودة
  .ا الصحافة والصحفيني يف اجلزائر، خالل فترة األزمة منه معرفة املشاكل اليت تعاين-

  

  : أسباب اختيار املوضوع 
إن اختيارنا لدراسة موضوع ممارسة الصحفيني اجلزائريني للمهنة خالل فترة الطوارئ  

  :  ميكن تلخيصها يف  بينها ودوافع موضوعية تالمحت فيماكانت نتيجة " 1992-2004"
ة املتعلقة ذا املوضوع الذي حناول فيه دراسة التغريات العميقة اليت  قلة الدراسات العلمي-1

 وهي تشهدها ممارسة املهنة الصحفية مع ظهور الصحافة املستقلة منذ نشأا إىل يومنا هذا،
   . بالدراسة والبحث على الرغم من أمهيتهاالتغريات اليت مل حتض

 مع ظاهرة سجن الصحفيني ومتابعتهم  آنية املوضوع من حيث أن هذه الدراسات تتزامن-2
 وتوقيف خمتلف العناوين اإلعالمية حبجة ديون املطابع اليت أصبحت دد مستقبل الصحافة ،قضائيا

   .يف اجلزائر
سنة لعالم اإل سيما املتعلق بقانون ، اإلطالع على خمتلف القوانني الصادرة يف امليدان اإلعالمي-3
 إىل جانب املشروع ،"2001" املصادقة عليه يف سنة تلذي مت، كذلك قانون العقوبات ا"1990"

، الذي بقي حرباً على ورق ودراسة خمتلف الرهانات اليت تواجه الصحافة خاصة 2002التمهيدي 
  .قافة عن وزارة االتصالبعد فصل وزارة الث



  : حتديد املصطلحات
" terrorisme" ة الفرنسيةيعين يف أصله باللغ" يف اللغة العربية:  Le Terrorisme اإلرهاب

استحدثت هذه الكلمة أثناء الثورة الفرنسية، فاملعىن اللغوي لإلرهاب يف خمتلف قواميس اللغة 
 ".عمال العنف اليت ترتكبها جمموعات ثورية  أ جمموعةفهو " l’Arousseالالتينية منها الروس 

ملنظم لوسائل استثنائية من أجل حتقيق هدف  االستخدام ا،le Robert  قاموسويعرفها
أعمال  وهو جمموعة من ،أو ممارسة السلطة على وجه اخلصوص ،احملافظة ستيالء أواإلسياسي ك

 على السكان وخلق العنف من اعتداءات فردية أو مجاعية  أو تدابري تنفذها منظمة سياسية للتأثري
وهو أصل " Isme"مضاف إليها مقطع "  terror" أصل هذه الكلمة الالتينية )1(مناخ بانعدام األمن
  :  الرعب معناهاةيعين نظاما من الرعب وكلم" Térrorisme"يوناين قدمي وكلمة 

دل كلمة شرح الرعب يف القاموس األول لألكادميية الفرنسية ، وت"Trembler"ارجف  
   .)1("اضطراب عنيف أو خطر قريبرعب خوف شديد : كما يلي)1994(سنة

   Etat d’urgence: حالة الطوارئ
 الذي يوجد يف أزمة ومن و أ، استثنائي ميكن تطبيقه على كل أو جزء من اإلقليم املهددنظام"

دنية، إذ آثاره خالفا حلالة احلصار، أنه مينح سلطات معتربة لرجال البوليس املشكلني للسلطة امل
 تتمتع ا السلطات  احلريات العامة سلطات أوسع من اليتتتمتع هذه األخرية يف جمال يقيد

  .)2("العسكرية يف حالة احلصار
   la Crise: األزمة

   : تعرف دائرة معارف العلوم االجتماعية األزمة بأا
  .عريف التايل لألزمة ويقدم وليام كوانت الت،حدوث خلل خطري ومفاجئ يف العالقات بني شيئني"

  .)3(هي تلك النقطة احلرجة واللحظة املناسبة اليت جيدد عندها مصري تطورها
يعين أن هذه األزمة ميكن اعتبارها اخللل الذي حدث يف جمتمع معني و أدي إىل انعكاسات يف 

  .جماالت أخرى منها اال اإلعالمي و ميكن لألزمة أن تكون سياسية اقتصادية أمنية
  

                                           
  .06، ص 1998ل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر  سليم قرحلي، مفهوم اإلرهاب الدولي، مذآرة لني-)1(
  .08 إلى 01، ص 1985 الدآتور عبد الرحيم صدقي، اإلرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العربية، -)1(
 إبتسام قرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، دار النشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة -)2(

  . 1992الرغاية، الجزائر، 
م للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى القاهرة، .م.ذ.أديب خضور، اإلعالم واألزمات، دار األيام للنشر، ش/  د-)3(

  . 28، ص 1999



 :la presse indépendanteحافة املستقلة الص
  :فتعرفها جيهان امحد رشيت

  .صحف دف إىل البحث عن احلقيقة بترك اآلراء تتنافس يف سوق األفكار احلرة"
تتيح لنفس الغرض ملختلف أرائهما تعددت، وليس من املنطقي أن تكون الصحف املستقلة حتت 

  .)4("صاية أخرىشكل من أشكال وإشراف احلكومة أو هيئة أو و
واملتمعن يف هذا التعريف الذي خدمته جبهات أمحد رشي جيد بأن الصحافة املستقلة جيب أن تتمتع 
جبملة من الشروط واخلصائص وهي املنافسة يف اآلراء واالستقاللية مبعىن ال ختضع ألي ضغط سواء 

   .حكومي أو غريه
أن بعض الصحف اليت ظهرت على الساحة "ي      ويف هذا اإلطار يؤكد األستاذ إبراهيم إبراهيم 

اإلعالمية هي نتاج ملبادرات الصحفيني يف إنشاء جرائد مستقلة عن السلطة يسريوها ويديروا 
حيث ميتلكون " ELWATEN  " LE SOIR D’ALGERIE" بأنفسهم، كما هو احلال جلريدة

وهو الفرق الوحيد أن . حصص متساوية من أسهم الصحيفة وهو ما ينطبق أيضا على جريدة اخلرب
فصحفيوها ال " LIBERTE"هناك من الصحافيني من ميلك أسهم أكثر من غريه، أما جريدة 

ميلكون إالّ حصص ضئيلة من أسهمها وأكرب حصة فهي تابعة ألشخاص غري معروفني لدى 
  .)1("القراء

  : الدراسات السابقة 
 بني السلطة واإلرهاب  املستقلةلصحافة ا حتت عنوان)قادم مجيلة ( للطالبة رسالة ماجستري-)1
   .دراسة مسحية على عينة من الصحفيني) 1990-2001(

 استهدفت هذه الدراسة توضيح العالقة بني الصحافة املستقلة والسلطة واإلرهاب بداية  
 مدى مواجهة الصحافة ، وطرحت إشكالية تتمحور يف توضيح2001من فترة التسعينات إىل غاية 

وطنية للتحديات والتناقضات وفرض نفسها على الساحة اإلعالمية واحلفاظ على املستقلة ال

                                           
 1972 جبهان أحمد رشتي، نظم االتصال، اإلعالم في الّدول النامية، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة األولى،/   د-)4(

  .89ص
(1)- BRAHIM BRAHIMI, le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état 
d’urgence, ed :SAEG. LHBERTIE , 2002 page 175. 



 مبعىن هل ميكن احلديث عن حرية التعبري والصحافة يف ظل الضغوط اليت ،عدديةتمكاسب ال
  .)1(تواجهها من طرف السلطة واإلرهاب

إىل العالقة بني  ففي الفصل األول تطرقت ،وقد قامت الباحثة بتقسيم خطة البحث إىل سبعة فصول
ميز باحتكار ، حيث بينت تطور وسائل اإلعالم تت)1962-1988(الصحافة والسلطة السياسية من 

  .لصحافة واإلعالمالدولة ل
كما أنه يف الفصل الثاين تعرضت بالشرح والتفسري إىل نشأة الصحافة املستقلة واملراحل اليت مرت 

ويف األخري مرحلة االستقرار ،لة التدهور والتراجع التشكل والتطور ومرح على مرحلةلتركيز باا 
  .النسيب

قامت بتوضيح اإلطار التشريعي للتعبري وقانون مكافحة اإلرهاب وأيضا قانون : الث والفصل الث
صحافة املستقلة بالسلطة واإلرهاب،  مواجهات ال تطرقت إىل الفصل الرابع يفالعقوبات، وكما أن

  .جهات املباشرة والغري املباشرةأين قامت بتقسيمها إىل املوا
الصحافة املستقلة وظاهرة اإلرهاب يف اجلزائر واهتمت جبملة من العناصر من : الفصل اخلامس 

  . ظاهرة اغتيال الصحفينينهابي
 والذي تضمن حتليل بيانات الدراسة امليدانية ،ويف الفصل التطبيقي قامت بتقسيمه إىل فصلني

 حسب متغريات الدراسة، بالتركيز على جداول بيانية لفهم الظاهرة حسب العينة العامة، واألخرى
  .أكثر وتوضيح جوانبها املختلفة

أما فيما خيص الكتب اعتمدنا يف هذه الدراسة على ثالثة مراجع أساسية دون إمهال املراجع 
  . طيلة فترة الدراسةا وسند،األخرى اليت كانت هلا عالقة مبوضوعنا هذا

  .براهيمي، السلطة الصحافة وحقوق اإلنسان يف اجلزائرالدكتور إبراهيم 
Le pouvoir la presse et les droits de l’homme en Algérie. Ed Marinor, Paris, 
1987. 

 العالقة املوجودة بني الصحافة وحقوق اإلنسان يف ،وهي دراسة تناول فيها الكاتب يف ثالثة فصول
 حرية اإلعالم من خالل املواثيق الرمسية، كما أشار يف ففي اجلانب األول تطرق إىل .اجلزائر

  .املبحث الثاين إىل حرية اإلعالم من خالل قانون اإلعالم ونتائجها

                                           
، مذآرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم 2001-1990 جميلة قادم، الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهاب -)1(

  .28، ص 2003-2002تصال واال
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تعرض إىل فكرة مسو اتمع املدين وصعوبة تعلم الثقافة الدميقراطية، ففي املبحث : الفصل الثاين 
 قبل تطرقه إىل املبحث الثاين، ،1989 األول ركز الباحث على احلريات العامة من خالل دستور

 ومناورات 1988 ، ومكاسب أحداث أكتوبر 1990أين قدم شرطا وفياً لقانون اإلعالم لسنة 
 ئج الناجتة على احلقل اإلعالمي ويف املبحث الثالث عرج املؤلف إىل تقدمي النتاوتالعبات السلطة، 

  .قبل أن يطوي أوراق هذا الفصل خبامتة قصرية
 اليت قسمها إىل ثالث ،تطرق فيها املؤلف إىل حرية اإلعالم يف ظل حالة الطوارئ: "الثالث الفصل 
  .مباحث

املبحث األول حتدث فيه عن اجليش اجلزائري وإستراتيجية السلطة املؤكد يف االنتخابات املنعقدة 
  .م1995 نوفمرب 16يوم 

ات االقتصادية اليت تكمن يف اإلعانات املبحث الثاين تعرض بالتفصيل إىل املقاومة الصحفية للضغوط
املباشرة للصحفيني، وكذا املساومات اإلشهارية يف عهد حكومة بلعيد عبد السالم، ويف األخري 

   .)1("قدم خامتة عامة هلذه الدراسة
  

  :كما استعملنا مرجع آخر إلبراهيم براهيمي حتت عنوان
Le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence. Ed 
SAEC, Liberté 2002. 

  -احلق يف اإلعالم يف ظل احلزب الواحد وحالة الطوارئ-
احلق يف اإلعالم يف اجلزائر خالل فترة "وهي دراسة تناول فيها الكاتب بالشرح والتفصيل 

ل يتمحور حول  الفصل األو،احلزب الواحد وحالة الطوارئ، فقد قسم هذا العمل إىل ثالثة فصول
 دور وأمهية الصحافة إبان حرب التحرير وكذا  إىل وتطرق فيها،التأثري يف فترة احلزب الواحد
 ، باإلضافة إىل احلق يف اإلعالم حقائق وأبعاد،)األقمار الصناعية (،االتصال عن طريق الساتل

  .اخل...وبةوكذلك دور اإلعالم اجلهوي واحمللي يف اجلزائر بالتركيز على الصحافة املكت
 والبزوغ 1989 إىل العالقة بني السلطة والصحافة منذ سنة كما عرج يف الفصل الثاين
أخالقيات املهنة، دث عن بعض العناصر املهمة مثل، ميثاق الصعب للدميقراطية يف اجلزائر، وحت

هذا ي، ، وكذا احلقل اإلعالمي اجلزائرواملشروع التمهيدي اخلاص باإلعالم الصادر جبريدة الوطن

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem dernière page. 



إىل جانب الصحافة ،  والعالقة يف ظل حالة الطوارئ،وقد عاجل مشكل القذف وحرية الصحافة
  .)1(اجلهوية والعالقة بني السلطة والصحافة يف اجلزائر

 ، التربية الثقافية وحقوق اإلنسان،احلقل اإلعالمي والسلطات السياسية"ويف األخري قدم 
منها  السلطة املالية، باإلضافة إىل عناصر أخرى نذكر إىلاالنتقال : ض إىل عنصر مهم وهو وتعر

  ).90( إبان سنوات والصحفيني) خطر مهنة الصحافة(
  . والصحافة واملثقفون يف اجلزائر دراسة دكتوراه إبراهيم براهيمي، السلطة-)2

Le pouvoir la presse et les intellectuels en Algérie. 
 حيث توضح هذه ،1987 إبراهيم براهيمي يف باريس عام أطروحة دكتوراه ناقشها األستاذ

الدراسة العالقة بني النظام السياسي وخمتلف املمارسات اليت شهدها قطاع اإلعالم يف اجلزائر خالل 
 خالل الفترة ،م، وقد تعرض الباحث للعالقة املوجودة بني السلطة والصحافة واملثقفني62-88الفترة 

 بتحليل السياسة اإلعالمية القائمة، وتطور وسائل م يف نفس الوقت، كما قا62-88املمتدة من 
 على حتليل اعتمد يف تفسريه على السياق اإليكولوجي السياسي الثقايف الذي كان ااإلعالم بناًء
  .يسود اجلزائر
  :  الباحث الدراسة إىل قسمني أساسيني وبذلك قسم

 وتتبع سلطة النظام 62-87طور وسائل اإلعالم من القسم األول، قدم فيه حتليال تارخيياً وصفيا عن ت
 وقسم الباحث ،لصحافة اإلعالم متيز باحتكار الدولة ل حيث أكد أن تطور وسائل،يف جمال اإلعالم

  : عالقة السلطة السياسية بالصحافة إىل فترتني 
 اليت فترة تتميز بوجود حزب وحيد يف اجلزائر، وما مييز هذه ال62-65متتد من : الفترة األوىل 

  .بعض القيادات السياسيةاء للمؤسسات اإلدارية أو ممارسة غنية بالنقد سو  وسائل اإلعالمكانت
 دراسة اجلوانب اإليكولوجية واحمليط السياسي والثقايف وتأثريه على تناول الباحث :  القسم الثاين

 اخلامتة مركزة على نت كاقطاع اإلعالم، وهذا ما أدى إىل عرقلة عملية اإلبداع الثقايف، ولذلك
   . كعامل أساسي يؤثر  بشكل بارز يف السياق العام ويف واقع النظام اإلعالمي،العامل السياسي

حتت عنوان  للمؤلف أمحد أنصر،: أما املرجع الثالث ، )2(ويف األخري الصحافة أكثر تسييسا 
 218يتضمن الكتاب ، 2001 حتدي الصحفيني اجلزائريني، دار النشر، الوطن، ،احلرب األمحر

                                           
(1)-Brahim Brahimi, Le droit à l’information à l’épreuve du parti et de l’état d’urgence. Ed 
SAEC, liberté, Alger, 2002, p 5.  
(2)- Brahim Brahimi , Idem, P 06. 
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 أمحد أنصر كيفية وقوف الصحفيني اجلزائريني أمام الضغوطات املختلفة،  فيهاتناولصفحة، 
 اليت عرفت فيها الصحافة أسوء ،القوانني الرمسية والتهديدات اإلرهابية طيلة العشرية السوداء

نت الصحفية حلظاا، وذلك نظراً الغتياالت الصحفيني ومنع اجلرائد من الصدور، حيث سج
 صفحة إىل ميالد الصحافة 218 وتطرق املؤلف يف ،)1("مسؤول اجلريدة لعدة أيامونصرية بن علي 

  . اجلزائر طيلة األزمةاليت عرفتها
  :مناهج البحث  

لفهم وإعطاء صورة كلية عن ممارسة الصحفيني اجلزائريني للمهنة خالل فترة حالة الطوارئ 
ات ومظاهر وأحوال الظاهرة، وكذا خصائصها وإبعادها  وجب علينا وصف مس،)1992-2004(

املنهج : (ومالحمها العامة والنتائج اليت أفرزا، هلذا طبيعة حبثنا تقتضي استخدام منهجني، ومها 
 وموضوع ،يستهدف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة"فاملنهج الوصفي  ).يالوصفي والتحليل

ونتها، حيث يقوم الوصف بدراسة الظواهر اهولة، البحث والدراسة يهدف إىل التعرف على كين
  .)2("فالوصف هو جرد يبحث عن سؤال ماذا هناك

 أو موقف معني تغلب معينة،يستهدف تصوير وحتليل وتقومي خصائص "وخطوة البحوث الوصفية 
موعة أو جمموعة من الناس أو جم،عليه صفة التحديد ودراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة 

من األحداث أو جمموعة من األوضاع، وذلك دف احلصول على معلومات  كافية وحقيقية دون 
  .)3("الدخول يف أسباا أو التحكم فيها

  :أدوات البحث 
ستبيان كأدوات البحث، نظراً ألهداف اإلسأعتمد إلجناز هذه الرسالة على املقابلة و

لوب أساسي من أساليب مجع البيانات واملعلومات الدراسة واملنهج املستعمل واملقابلة هي أس
تصال مواجهي بني شخصني إ"لدراسة املوضوعات السياسية املختلفة، ولقد عرفها فاروق يوسف 

يهدف فيه أحدمها إىل التعرف على بيانات من الطرف اآلخر يف موضوع حمدد أو عن طريق رأيه 
 فاملقابلة هي ةتبادل احلديث معه ومن مثأو الكشف عن اجتاهاته الفكرية ومعتقداته عن طريق 

   ".سلوك لفظي وعملية من عمليات التفاعل االجتماعي

                                           
(1)- Ahmed ANCER, Ancre rouge, le défi des journaliste algériens. Ed El Watan, 2001, P 
191/200. 

  .64، ص 1997  محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -)2(
بيروت، سمير محمد حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي، بحوث اإلعالم، عالم الكتاب، الطبعة الثانية، ./  د-)3(

  .131، ص 1995



، واملقابلة  واملقابلة املتخصصة، الفردية، اجلماعية، ومقابلة النخبة:وهناك عدة أنواع من املقابلة
اص املبحوثني كذلك أداة حبث مباشرة تستخدم يف مسألة األشخ"واملقابلة  .غري املقننةاملقننة، و
 قصد احلصول على معلومات كيفية ذات عالقة باستكشاف العلل العميقة لدى األفراد أو ،فردياً

ذات العالقة بالتعرف من خالل احلالة الفردية لكل مقابلة على األسباب املشتركة على مستوى 
  .)1("سلوك املبحوثني

ميع األفراد ا األسئلة بنفس التركيب جله فيهولقد اخترنا املقابلة املوجهة أو املقننة اليت توج
املفحوصني، حىت نتمكن من مجع املعلومات واآلراء حول موضوع الدراسة دون أن خنرج الطرف 

  .املستجوب عن املوضوع
  : أما األداة الثانية اليت سيتم توظيفها يف هذا البحث هي 

نطالقا من املنهجية االستبيان وهو عبارة عن جمموعة من األسئلة اليت سيتم حتضريها ا
 جوانب لاملقترحة، وهذا للحصول على إجابة تتضمن البيانات واملعلومات املطلوبة والتعريف بك

على أنه من أدوات البحث األساسية الشائعة "املوضوع، ويعرف الدكتور بن مرسلي االستبيان 
يقة ال يستطيع  دقاالستعمال يف علوم االعالم واالتصال، حيث يستخدم يف احلصول على معلومات

 بنفسه يف اال املبحوث لكوا معلومات ال ميلكها إالّ صاحبها املؤهل قبل الباحث مالحظتها 
البوح ا واالستبيان يف تصميمه أقرب إىل الدليل املرشد املتضمن لسلسلة أسئلة، واليت تقدم إىل 

مات خاصة بالبحث يف املبحوث، وفق تصور معني، وحمدد املوضوعات قصد احلصول على معلو
نه ة للحصول على ما هو بصدد البحث عشكل بيانات كمية تفيد الباحث يف إجراء مقارنات رقمي

  .)2(كيفية تعرب عن مواقف وآراء املبحوثني من قضية معينة معلومات ويف شكل
 وذلك يف طرق األسئلة اليت توجه للصحفيني ،واالستبيان عادة يوظف يف اإلطار امليداين

 وخمتلف القوانني ،صة مبمارسة املهنة ومدى تأثري حالة الطوارئ على العمل اإلعالمي يف اجلزائراخلا
  .الصادرة طيلة هذه الفترة بالضبط وسيقسم تبعا للخطة التطبيقية

  : عينة الدراسة 
للحصول منهم على ) الصحفيني اجلزائريني_ميثل هنا جمتمع البحث الذي سنقوم بدراسته 

  .ئلة املطروحة للوصول إىل املعلومات واحلقائق اليت تفي بالغرض النهائي للدراسةأجوبة عن األس

                                           
، ص 2003 أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -)1(

214.  
  .221، 220 أحمد بن مرسلي، المرجع السابق، ص -)2(



وموضوع حبثنا يتعلق مبمارسة الصحفيني اجلزائريني للمهنة استلزم أن نقوم بتحديد العينة 
بدقة هلذا األساس، قمنا باختيار عينة قصدية من الصحفيني العاملني يف الصحافة املكتوبة املستقلة 

 100رنسية على مستوى اجلزائر العاصمة، إذ يبلغ أفرادها ومية الناطقة باللغتني العربية والفوالعم

 من القطاع الصحفي العام، وللتوضيح أكثر قمنا 50 من القطاع الصحفي اخلاص و 50صحفي، 
  :بتدوينها يف هذا اجلدول 

  
  
  
  
  

  اموع  صحافة مستقلة  صحافة حكومية  القطاع
  100  رد ف50   فرد50  العدد

  :صعوبات الدراسة 
  .لقيام بعملية الترمجة واليت كلفتين وقتا طويالًلنقص املراجع باللغة العربية، وهذا ما دفعين 

، نظراً  عن اإلجابةعدم احترام مواعيد إجراء املقابالت مع املسؤولني والصحافيني وامتناعهم
  .لصعوبة املوضوع

  .لين أجلأ إىل السحب عدة مراتعدم استرجاع وثائق االستمارة، وهذا ما جع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  السلطة والصحافة، في ظل األزمة
  
  

  إشكالية الممارسة اإلعالمية في ظل حالة الطوارئ : الفصل األول 

  .العالقة الثنائية بني اإلعالم واألزمة يف اجلزائر: املبحث األول 

  . القة اجلدلية بني السلطة والصحافة املستقلة يف اجلزائرالع: املبحث الثاين 

  . املمارسة املهنية من خالل القوانني الرمسية: املبحث الثالث 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إشكالية الممارسة اإلعالمية في ظل حالة الطوارئ : الفصل األول 
  

قتها باملهنة نتناول يف هذا الفصل جمموعة من العناصر، يصب مضموا حول األزمة، وعال
اإلعالمية والعالقة اجلدلية بني السلطة والصحافة خالل فترة حالة الطوارئ، واليت كانت نتائجها 
مييزها نوع من التضارب ، حيث يف البداية كانت على شكل مساعدات، وحتولت فيما بعد إىل 

. ا حلد الساعةأداة تقييد وتقويض حلرية التعبري، وخري دليل على ذلك الصحف اليت متّ تعليقه
والصحافيني الذين ال يزالون وراء قضبان السجن، يف األخري نعاجل القوانني واملواثيق الدولية واحمللية 

  : اليت هلا عالقة باملهنة، وقد يقسمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كانت على هذا النحو 
  العالقة الثنائية بني اإلعالم واألزمة يف اجلزائر: املبحث األول 
  . العالقة اجلدلية بني السلطة والصحافة املستقلة يف اجلزائر: املبحث الثاين 

  . املمارسة املهنية من خالل القوانني الرمسية: املبحث الثالث 
  

  عالقة الثنائية بين اإلعالم  واألزمة  في الجزائرال : المبحث األول
ن تكون هذه األخرية أما ، إن يف خمتلف بقاع العامل عاشوا فترات األزمةالصحفيو

 ضحية احلروب كحرب اعالم راحونية واجتماعية، فكثري من رجال اإلوأم  سياسية،اقتصادية
 فالتاريخ البشري يثبت أن اإلعالم يلعب دورا هاما خالل فترات ،اخلليج وأفغانستان وغريها

 الواليات املتحدة األزمة، حيث يعتمد عليه املسؤولني يف توجيه الرأي العام وكسبه مثلما قامت به



 ،كية قبل هجومها على العراق، حيث استعملت اإلعالم كوسيط بني اجلمهور والسلطةياألمر
 إذ مر اإلعالم اجلزائري بلحظات ،واجلزائر كغريها من دول العامل مل تستثن من رياح األزمة

ئد املستقلة، شددت اخلناق على اجلرافة مستهدفة  من قبل السلطة اليت صعبة، كانت فيها الصحا
الصحافة أخطر املهن منذ توقيف ، أما اإلرهابيون فجعلوا من وذلك من خالل املساومات العديدة

 صحفيا قربانا على معبد 60 وذلك بتقدمي حوايل ،املسار االنتخايب واإلعالن عن حالة الطوارئ
اندة أدوار وسائل مسىل دعم وإأحد العوامل اليت تؤدي ألزمة هي اف "95. 94. 93احلرية بني سنة 

 وما ن ظروف األزمة،أاإلعالم، وخاصة فيما يتعلق ببناء الوفاق وختفيض التوتر، وهناك من يرى 
خاصة فيما يتعلق ، سوف تؤدي إىل حتجيم دور اإلعالم ،تفرزها من تدخالت وقيود وإجراءات

  .)1(" بذريعة عرقلة اهود احلريبابتقدمي املعلومات وشرح مغزى األحداث و أمهيته
اليت ألقيت بكلية العلوم السياسية واإلعالم " حممد لعقاب "الدكتور وحسب حماضرة 

 جانفي 23بتاريخ " الصحافة اجلزائرية والتحديات الراهنة"مبناسبة انعقاد يوم دراسي حتت عنوان 
   طرق3، أكد على أن التجربة اإلعالمية خالل األزمات والتفاعل اإلعالمي معها يتم عرب 2002

  : ونذكر 
وأحيانا متيل إىل تضخيم أشياء ال ،وهذه الطريقة تعتمد على التهويل والتضخيم : املعاجلة املثرية 

هذه الطريقة كانت سائدة بقوة . "وعادة تكون على حساب أحداث أخرى،ينبغي تضخيمها 
ذاعة وتلفزيون وبكثافة يف وسائل اإلعالم اجلزائرية على اختالفها من صحافة مكتوبة أو عمومية و إ

ومبوجب هذه "  ANP.ORG"وحىت بعض املواقع عرب شبكة االنترنت مثل مواقع الضباط األحرار
تعاملت العديد من وسائل اإلعالم اجلزائرية مع األزمة، حيث مت تضخيم بعض األصوات ،الطريقة 

ماعي، وكذا احلزبية على األصوات األخرى، بل أحيانا مت تضخيم أصوات ال تتمتع بالنفوذ االجت
ة الوطنية العليا، ح أو تضخم مصاحل ضيقة على حساب املصل،صوت السلطة على حساب املعارضة

كما كانت تفعل الصحافة املكتوبة املصنفة يف خانة الصحافة االستئصالية اليت تعمل على تضخيم 
كذلك بعض  كما يعمل )2(" رهيبا داخل الوطن وخارجهااألعمال اإلرهابية، فأعطتها صدى إعالمي

 على قيم ةرؤثاستخدام هذا السالح الرهيب الفيديو يف تصوير مناظر خملة م"أهل السوء إىل 
ويف نفس . )3(" احلدود بني الدولتتجاوز ةقل عرب موجات مغناطيسيتاتمعات، فهذا البث ين

                                           
  .51 ص 1999القاهرة،  أديب خضور، االعالم و األزمات، دار األيام للنشر -)1(
 المجلة الجزائرية لالتصال للعلوم السياسية واالعالمية، مجلة فصلية علمية شخصية في الدراسات السياسية -)2(

  . 144 – 143 ص 02 العدد 2003، 2002واالعالمية، شتاء 
(3)- Nabil.A.Hilmy : Revue egyptienne de droit international vol 41 – 1985 page 137.  



ا رغم جهل الصحافة االستعمارية مصدر األحداث، إال أ"يضيف نصر الدين العياضي ،السياق 
حساس بأن الشعب اجلزائري مقبل على إف يف مضمونه عن ش إىل هذا القدر من التهويل يكأتجل

  ويفصح عن شعور . )م1945 ماي 08حىت إبان جمزرة (وأن عرفه من قبل ،وضع مل يسبق له 
كامن باحتمال حدوث شروح يف النظام االجتماعي يف اجلزائر، كما يدل كذلك على جمهود 

زرع الرعب واخلوف يف النفوس، ويرمي إىل تثبيت منطق تربيري للتدخل صحفي يهدف إىل 
  . )1("االستعماري العنيف للقمع واالضطهاد

وعادة ما تكون ،ناقضة هلا اما عن األوىل، وهي مهذه الطريقة ختتلف مت: "املعاجلة الناقصة  -
 بل على التهوين، ق الطريقتني يف نفس الوقت، وهي ال تقوم على التهويليأي تطب مالزمة هلا،

قلها من ن وذلك ذات أمهية قصوى بالنسبة للمجتمع، ك،وهي بذلك قد تقلل من معلومات وأخبار
 تىل انتهاج احلوار السياسي كحل لألزمة، ومبالغتها يف اعتبار هذه األصواإاألصوات الداعية 

وهذه الطرق ىل درجة القذف، إخطرية على اتمع، وقد بلغ احلد مبوجب هاتني الطريقتني 
بالتايل عدم و،بعاد الغموض حول األزمة إالسابقة تقومان على معاجلة ناقصة، وسامهت يف 

   .)2("مها واختاذ أراء واضحة حوهلامساعدة املواطن على فه
 أوهلا جعل العديد من الصحف"وتعود أسباب االحنراف يف هذا الشأن إىل عدة أسباب          

 بل عادة ما كانت مصلحة اتمع يف أخر سلم ترتيب ،مصلحة اتمعاملصلحة اإليديولوجية فوق 
 وهلا امتدادات يف ،ثابة امتداد ألطراف يف الصراعمبرب تنيها أن العديد من الصحف تع، ثااألولويات

 وسيلة لتصفية حسابات العصب توعادة ما جعل،أوساط إيديولوجية، مما جعلها رهينة هلا 
ري، واخللط بني مفهوم اربة وضعف التكوين، فالصحفي كائن حضواجلماعات، كذلك قلة اخل

 وقلة سحب الصحافة العمومية والتضييق ،احلرية والفوضى وضعف األداء اإلعالمي العمومي
   .)3(" توازن يف كيفية املمارسة اإلعالميةق وتعليق العديد من الصحف اليت كان ممكنا أن ختل،عليها
 ن وال وي على املعاجلة الثابتة بدون وينهذه الطريقة تقوم: "ملة املعاجلة املتكاملة والشا    

   .)4("والتعرض إىل خمتلف جوانب األزمة بطريقة منصفة وشاملة وعميقة

                                           
  .178.  ص 1991للطباعة، الجزائر . ضي، مساءلة االعالم، المؤسسة الجزائريةنصر الدين العيا  -)1(
المجلة الجزائرية لالتصال للعلوم السياسية واإلعالمية، مجلة فصلية علمية شخصية في الدراسات السياسية واإلعالمية  -)2(

  . 149 ص 02 العدد 2003 . 2002شتاء 
سياسية واإلعالمية، مجلة فصيلية علمية شخصية في الدراسات السياسية واإلعالمية المجلة الجزائرية لالتصال للعلوم ال -)3(

  .145 ص 02 العدد 2003. 2002شتاء 
  . 55أديب خضور، نفس المرجع، ص  -)4(



يرى أن "فأديب خصور، يف املرجع السابق ذكره، : بق ذكرها اا يتعلق بالطرق الس         وفيم
 وتعترب هذه املعاجلة استجابة ملبدأ ترفضه اعتبارات ،"وراألوىل تؤدي إىل تشويه وعي اجلمه املعاجلة

ستخدم من أجل لسوق اإلعالمية، أما املعاجلة املتكاملة، ت اتالسلطة يف بعض األنظمة أو احتياجا
  :سلوبني أذلك 

  . الذي يقوم على أساس املعلومات الصحيحة: النمط العقلي  -
الهتمام مبصاحله، لى أساس إشراك اجلمهور الذي يقوم على تقدمي معلومات عل: النمط النقدي  -

كما دف هذه األخرية إىل تكوين موقف متكامل ووعي عميق باألزمة، لذلك حياول هذا 
النوع من التغطية إعطاء صورة عن تاريخ وسياق األزمة، وكذا أفاق تطورها، كما حتاول 

 :جتنب املخاطر التالية التغطية 
تصار على التغطية اجلزئية، غري أن هذه التغطية تواجه مصاعب أحادية التطرق إىل األزمة واإلق -

المية نذكر نوعية  أما فيما يتعلق باملصاعب املهنية اإلععديدة أمهها عدم وضوح األزمة ، 
ة اإلعالمية احملددة من جانب دوائر صنع القرار واملستوى العلمي واملهين وطبيعة السياس

   .)1(" التغطيةلإلعالميني والصحفيني املشاركني يف
مرحلة اإلعالم أثناء األزمة وما تتضمنه من ثوابت وتغريات، واضحة " أن ،    واجلدير بالذكر      

املواقف كونه العنصر الوحيد الذي  جدا، إذ أن اإلعالم يستطيع املسامهة يف عملية إعادة تقدير
الذاتية لإلعالم ليصبح واحد  تضاعف األمهية ،يتعامل مع األزمة، ومن مميزات هذه املرحلة نذكر

دارة الصراع، وهذا ما يفسر التحام اإلعالم بالنسبة للدولة إإلستراجتية املستخدمة يف امن األسلحة 
 وهذا ما أثبتته الدراسات بأن وسائل ،ر عن طبيعة النظام السياسي واإلعالمي السائديننظبغض ال

م السياسية نظ العام للءي تقاس به كفاءة األداأا املعيار الذ، إذ اإلعالم قد جنحت إىل حد بعيد
السائدة يف اتساع الصراع وتعدد ساحاته وتزداد وترية تبدالته وجتلياته ويتسارع إيقاعه وتزداد 
احلاجة إىل مواكبة ذلك كله، حيث يتخذ الطابع العام للتغطية اإلعالمية الفورية طابعا إخباريا 

وجيب أن يكون العمل  الفكرية، األنواع الصحفية اإلخبارية  وهذا ما يفسر سيادة استخدام،أساسيا
سه كموضوع وليس كحدث فقط، لذلك  إثراء اخلرب نفواضحا أن هاجس التغطية هو العمل على

  . من اخلطأ أن دف التغطية إىل التركيز على حمور التوجيه وإثراء العمل السياسي فحسبف
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 أال  أخر ال يقل أمهية عن هاذين العنصرين املذكورين هذه املرحلة جند عنصر،        ويف اية
 أي تعرض الشرائح املختلفة من اجلمهور لوسائل ،اإلقبال املتزايد لألخبار واملعلومات: وهو

االتصال باعتبارها الوسيلة الوحيدة املمكنة ملعرفة ماذا حيدث، وهذا ما يزيد من األمهية الذاتية 
   .)1(عبه يف هذه املرحلة من األزمةإلعالم من خالل الدور الذي يلل

فاإلعالم الدويل يشهد أزمة عميقة نتجت أساسا عن هيمنة غربية كلية على جمموع 
نشاطات اإلعالم املختلفة وبات من الصعب احلصول على رأي خمالف ألفكار الدول الغربية، فأثناء 

العراق وإمنا كانت حربا ن الدول الغربية مل تشن فقط حرب عسكرية على إ ف،حرب اخلليج مثال
عالمية على كل العرب، ويف ضوء ذلك شن اإلعالم الغريب عموما وليس األمريكي فقط محلة إ

إعالمية معادية لألنظمة العربية وربطها باهلدف املركزي للحرب، ولقد كان هدف اإلعالم 
مسية على  من خالل السيطرة األمريكية الر،املركزي هو تقدمي خطاب إعالمي موحد ومدروس

وتشكلت األجهزة  "،لية اإلعالمية، املتعلقة بتغطية األعمال العسكريةماملداخيل املختلفة من الع
الرمسية املختصة واحملددة بدقة والغريبة من القيادة العليا إلدارة الصراع، واعتربت هذه األجهزة 

لقاة على عاتق اإلعالم أثناء  واملكلفة باجناز املهام امل،الوحيدة املطولة بإدارة الصراع إعالميا
حيث وجدت نفسها أمام ،وفيما يتعلق باجلزائر، فقد تعاملت وسائل اإلعالم مع األزمة ، )2("األزمة

 اليت قامت بتغطيتها وأعطت هلا صدى إعالميا داخل الوطن وخارجه، وال ،تزايد األعمال اإلرهابية
استمرار األزمة، فإذا أخذنا مثال أخر تزال الصحف واجلرائد اجلزائرية تصف ما حيدث حاليا ب

كأحداث منطقة القبائل، فلقد تعاملت كل اجلرائد الناطقة باللغتني العربية والفرنسية، وبدرجات 
 أي البحث عن ،متفاوتة، مع هذه األحداث منذ بدايتها حملاولة تشخيص الداء وتقدمي الدواء

  .األسباب احلقيقية الكامنة وراء األزمة
ه املرحلة اليت كان فيها الصحفيون اجلزائريون قد ذاقوا مرارة األزمة من خالل وكختام هلذ

ن املمارسة املهنية تبقى فوق كل اعتبار،  أم استطاعوا أن يربهنوا بأالتغطيات اإلعالمية الصعبة، إال
لذلك فقد حققت عدة مكاسب واجيابيات تتمثل أساسا يف الدفاع عن مبدأ حرية الرأي بعدم 

 وقد مكنت هذه ، أو من قبل اإلرهابيني السلطةاملختلفة سواء كانت من قبل ا للضغوطاتخضوعه
االستماتة الصحافة اجلزائرية من احتالل الريادة يف جمال احلرية داخل الوطن العريب وكذلك تعزيز 

اء  سو،مواقع الطبقة السياسية اهلشة، حيث عادة ما كانت الصحافة اجلزائرية سباقة إىل رد الفعل
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على تصرحيات املسؤولني أو على األعمال اإلرهابية أو سلوكات السلطة، وباإلضافة إىل هذا جند 
 ، ويف األخري، للصحفاإلفتتاحي التنوع السياسي والثقايف يف اجلزائر من خالل تنوع اخلط تعزيز
ة، بعدما افيت الصحافة املستقلة مبثابة صوت حقيقي للمعارضة السياسية واالقتصادية والثقحأصب

هلذا من الصعب علينا احلديث عن السلطة الرابعة يف .  وسائل اإلعالم الثقيلةغلقت يف وجهها منابر
اجلزائر وهذا راجع إىل مجلة من األسباب من بينها ديدات اإلرهاب ومساومات السلطة بكل 

ة وأن يكسب ىل ذلك جيب أن ينتزع استقاللية من السلطة السياسية من جهإشكاهلا، وحىت يصل أ
   .جهة أخرى املصداقية أمام الرأي العام من

العالقة الجدلية بين السلطة والصحافة المستقلة  في  : المبحث الثاني
   الجزائر

 من الراحة، فستة ةفترات قصري الإ  مل تعرف الصحافة2000 إىل سنة 1988 منذ سنة -   
فة، فبعد دخول اجلزائر ما يعرف حكومات من بني التسعة كانت هلا عالقة متوترة مع الصحا

بدأ قطاع اإلعالم ،باملرحلة االنتقالية اليت أحدثها النظام اإلعالمي اجلديد وبروز التعددية االعالمية 
 / 04 جذريا متثل يف تدعيم احلكومة هلذه التعددية، من خالل إصدارها للمنشور رقم ايعرف تغيري

 صحف مستقلة أو البقاء يف الصحف التابعة  الذي مسح للصحفيني بتكوين،1990 املؤرخ 90
  : هكذا عرفت الساحة اإلعالمية بروز ثالثة أنواع من الصحف و ،للقطاع العمومي

 وأمهها  تشرف عليها وزارة اإلعالم، وتعد مبثابة الناطق الرمسي للحكومة،: الصحف احلكومية - 
  ....، املساء، ااهد .النصر،اجلمهورية، الشعب

 "Libre Algérie"  مثل صحيفة صوت الشعب حلزب الطليعة االشتراكية و:بية ز الصحف احل-
  . جلبهة القوة االشتراكية

  . )Le soir d’Algérie")1" أمهها اخلرب، الوطن : الصحف املستقلة -
ويف الفترة اليت قضاها مولود محروش على رأس احلكومة استطاع الصحفيون العمل يف 

ون، ما عدا نقص بعض اإلمكانيات خاصة يف اللحظات األوىل من ميالد  الناشرحىتأجواء عادية و
قف أي صحفي ومل متنع أي نشرية من والصحافة اخلاصة، فاجلدير بالذكر أنه خالل هذه الفترة مل ي

                                           
 مذآرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم 2001 – 1990 جميلة قادم، الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهاب -)1(

  .61 ص 2003، 2002واالتصال 
  



لكن ىل اكتساب ثقة اجلرائد اخلاصة، وملرحلة األوكيد فلقد حاول مولود محروش منذ االصدور، أ
  . سياسي املستقل احترم محروش هذه االستقالليةعندما اختارت خطها ال

 احتكار السلطة لقطاع اإلعالم، حيث عمدت السلطة فترة فهذا األخري أكد على انتهاء  
 مثال على ذلك صحيفة اخلرب اليت ،إىل تقدمي مساعدات سواء كانت يف شكل عقارات أو نقود

 على املقر الذي حتصلت عليه يف  عالوة، دج5.216.608.08حتصلت على مساعدات مالية قدرها 
 حتصلت على املساعدة اليت "Le Soir d’Algérie" وكذلك مقر للجريدة ويومية ،دار الصحافة

لتخفيض يف سعر الورق واهلاتف ومنح املقر من  كااملالية املباشرة واملساعدات األخرى الغري املباشرة
ستقاللية املؤسسة الصحفية اتايل أين تكمن  وبال،ؤل حول كلمة مستقلةاىل التسإشأنه أن يؤدي بنا 

داخيل اإلشهار واملبيعات، اردها اخلاصة سواء تلك املتعلقة مباملستقلة حقا، وهي اليت تعتمد على مو
 لتجنب الوقوع حتت يل أوالًا من اجلانب امل االستقاللية اليت جيب أن تبدأاالستقالليةوطبيعة 

 اختاروا الصحافة نكما أن الصحفيني الذي. ها ونوعهاالتأثريات أو الضغوطات مهما كان مصدر
فاء من الضرائب وختفيض مثن الكراء اإلعىل جانب إ ، سنتني من األجور هلماخلاصة تعطي

واالستفادة من القروض واحلصول على سيارات بأسعار معقولة، فال توجد أي صحافة يف العامل 
 ماي 31ال ااهد الصادر بتاريخ استفادت من هذه املساعدات من طرف الدولة حسب مق

1991")1(.   
 مليون دينار كإعانة للصحافة املستقلة 400 خصص 1991 فقانون املالية لسنة ،      ولإلشارة

 جوان 04 مليون دينار من املبلغ الكلي خصص لصنع اجلرائد، ويف 260 ،املكتوبة والسمعية البصرية
حول اإلعانة املباشرة املخصصة للصحافة بداية من  أعطت الصحافة الوطنية دالالت وإشارات 92

  : عن وكالة األبناء اجلزائرية واجلدول التايل يوضح ذلك 1991جانفي 
   : ميثل إعانة الدولة للصحافة اخلاصة01جدول رقم 

  

DA 300.000.00  حفيني الذين غادروا القطاع العاماألجور اليت منحت للص . 
DA 260.000.00  دج للنسخة 0.81(  للطبع اإلعانة املوجهة  .( 
DA 22.900.00  إعانة الصحافة العمومية . 

                                           
(1)- Brahmi Brahimi, idem, page ; 133  



17.000.00 DA إعانة الصحافة اخلاصة. 
17.000.00 DA الة األنباء اجلزائريةكو. 
707000.00 DA عانة مباشرة لسبع جرائدإ . 

60600.00 DA  تعاونيات مسعية بصرية 06إعانة لستة Assiwet, image, com 
images ,Sondage vidéo   

4.900.00 DA  تصويرAPI .  
30400. DA إعانة يومية اخلرب . 

                                             

 لتطوير الصحافة ساعدت خاصة الصحافة املستقلة، 1991ذن امليزانية املخصصة يف سنة إ
 سجلت كل 1990 أفريل 20 فلجنة املتابعة برئاسة وزير الشؤون االجتماعية اليت تأسست يف

 وضع 1991املشاريع املتعلقة إلنشاء كل اجلرائد اخلاصة، هذا املشروع الذي سجل يف قانون املالية 
حتت تصرف الصحفيني بداية من الفصل الثاين لنفس السنة الذي يعلل تزايد عدد اليوميات اليت 

ا يف عدد العناوين، ففي نفس ظهرت على الساحة اإلعالمية، جرائد القطاع العام عرفت اخنفاض
أنشأت جلنة مكلفة بتوزيع إعانات الدولة للصحافة، هذه   حكومة بلعيد عبد السالم1992السنة 

 منهم يف وزارة اإلعالم 03 ،نة من ستة موظفنيواللجنة اليت ترأسها مسؤول يف وزارة اإلعالم مك
ناشرين من الصحافة ل ا،ستة ناشرينمن وزارة العدل، وكذا ) 1(من وزارة املالية ) 2(، والثقافة

   .اليومية، ناشرين من الصحافة الدولية وممثلني من قطاع السمعي البصري
ت اإلعانة املباشرة للدولة ح يف الوقت الذي أصب،1991 جانفي 31شكلت يف تهذه اللجنة 

لى حد تعبري طرة من طرف الس األعلى لإلعالم عا على املعايري املسذا اعتمدنإأمهية هلا، و ال
 هتم، وج1991سابق ذكره، فان هذه اإلعانات املسطرة يف نوفمرب الرجع امل يف "يبراهيمبراهيم "

ات االشهارية، حوللإىل اجلرائد ذات السحب الضعيف اليت ليس هلا مدخول من اإلعانات وا
 ،املباشرةوبالتايل هذه اإلعانة تصبح جائرة للجرائد الضعيفة، أما فيما خيص اإلعانات الغري 

املشروع اجلديد لقانون ستكون معرفة يف )  االتصاالت اهلاتفية وشراء الورق، التوزيع،الضرائب(
 سنوات حسب ما أشار إليه األستاذ 10مشروع حول اإلشهار الذي هو حمل دراسة منذ االعالم، و

 ،ؤساء احلكوماتتصبح هذه اإلعانة الغري املباشرة حمل تالعب ر براهيم براهيمي، فانه جيب أن ال
 وذلك بغياب نواب منتخبون ، يتخذون قرارات يف غياب سلطة تشريعية وسلطة قضائيةنالذي

 أن اجلزائر عرفت منذ ،وجيب التذكري فيما خيص اختاذ القرارات السياسية. "بطريقة دميقراطية



 عبد قاصدي مرباح، مولود محروش، سيد أمحد غزايل، بلعيد:  رؤساء حكومات 07 تعاقب 1989
  .1996حيي يف جانفي وأمحد أوالسالم، رضا مالك، مقدد سيفي 

سيفي منحت األفضلية للصحافة فيما خيص اد ن حكومة مقدإ ف،1995ويف أول جويلية 
 مل يعد لإلعانات املباشرة للحكومة دور يف السوق الدوليةالضرائب، وأمام تزايد أسعار الورق 

انات املباشرة للصحف اليت ال تزال يف وضع اإلع  ولقد توقفت الدولة عن تقدمي،فعال يذكر
، ولإلشارة، فان أسعار الطبع يف اجلرائد متثل ضعف األسعار 1995اقتصادي صعب، وذلك يف سنة 

   .)1("روباواملطبقة وسارية املفعول يف أ
 جوان 22 كانت موزعة بتأخر، فجريدة الوطن الصادرة يف  اليتكر إعانات الدولةذوينبغي 

املخصص هلا من ) دج( مليون دينار 600(ة مل تتحصل على املبلغ  أشارت  إىل أن املطبع ،1995
  . 1992نات املباشرة املخصصة هلا يف سنة اإلعاطرف الدولة يف إطار 

إعالن  وم1991نتائج االنتخابات التشريعية يف ديسمرب  لب الوضع السياسي، وإلغاءومع تق
 شهد قطاع اإلعالم عدة اضطرابات ،1990ا قانون إعالم ، وضمنه1992حالة الطوارئ يف فيفري 

 وضمنها قانون إعالم 1989وحماوالت خلنق الصحافة وضرب حرية التعبري اليت أقرها دستور 
املتعلق بإنشاء   متثلت يف اختاذ إجراءات اعتربها الصحفيني تعسفية وغري قانونية، كاإلجراء،1990

 بعد تنديد أصحاب علقة بالعمل الصحفي واليت ألغيتتغرف قضائية تتكلف بفحص القضايا امل
 يف تقييد حرية الصحافة وكذا اإلجراء مرادة ورغبة النظاإاملهنة ذا اإلجراء الذي اعترب أنه يعرب عن 

 حيث اعترب شكل من أشكال العرقلة ، يتعلق بالصحف الذي أثار سخط الصحفيني الذي اخلاص
أضافت "ية وحرية التعبري، ودائما يف إطار اإلجراءات القمعية السياسية يف ميدان املمارسة الصحف

 شكال أخر من أشكال القيود يف حق 1993السلطة القضائية بواسطة قاضي التحقيق يف شهر أفريل 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية 125الصحفيني، فأصبحوا خيضعون لرقابة قضائية، حيث جتيز املادة 

 شخص وقع حتت الرقابة، أن يقوم ببعض النشاطات املهنية عندما  كلعلقاضي التحقيق، أن مين
ع الكتابة، ويعود السبب يف طات، وهو ما أمساه الصحفيني مبوانيرتكب اجلرمية اثر ممارسة هذه النشا

 l’Hebdo" بعض اجلرائد مثل لاختاذ هذا اإلجراء إىل ما تعرض له القضاة من مساس من قب

Libéré la Nation"،يوضحون من  وا بنشر مقاالت متعلقة بالسلطة القضائية واليت حيث قام

                                           
(1)- Abderrahmane Mahmoudi, presse Algérienne, les nouveaux boucs Emisaire, ed de 
poche,paris, 2000, , page 147 



 الصحفي  من خاللهنعاً مياررحمكمة اجلزائر ق" وقد أصدرت،)1("خالهلا عدم نزاهة بعض القضاة 
ما ، ك1993 ماي 04ومدير يومية الوطن السيد عمر بلهوشات من الكتابة  يف .شريف الوزاين 

 Registre de"ا قاضي التحقيق بإحضار حمضر احلضور مهوضعا حتت الرقابة القضائية وطلب من

représence"  إن .  ودامت هذه العملية مدة شهر ونصف،صباحا 10كل يوم سبت على الساعة
، وحسب القضاة فإن جراءات منع الكتابة كانت يف معظم األحيان مصحوبة بتعليق الصحفإ

ضيع حساسة وساخنة ميكن اهم ملوهم من الكتابة يعود إيل نشرع ومننيسبب توقيف الصحافي
  :حصرها فيما يلي 

 
و األخبار ، أاألحزاب اإلسالمية و حماورة رؤساءأبيانام   نشر،نييسالميتعلق باإل كل ما -

  .املتعلقة بأماكن حجزهم
 des"كل ما يتعلق باإلرهاب وهي أخبار اعتربا السلطة أخبار مبكرة أي قبل أواا  -

informations prématurées"، الصراعات داخل السلطة وكل ما يتعلق بالتغريات اليت تطرأ 
    .يف املناصب العامة والعليا كوزارة الدفاع الوطين ووزارة الداخلية واجلماعات احمللية

ع إعالن حالة الطوارئ م،و )2(نقد الشخصيات البارزة واملؤثرة يف السلطة أو الغربية منها -
ت السلطة فرصة لتطويق الصحافة املكتوبة خاصة املستقلة، قانون مكافحة اإلرهاب، وجد وإصدار

قات وعوائق مل تشهدها الساحة اإلعالمية يوإحكام قبضتها عليها شهد قطاع اإلعالم عدة مضا
 مؤسسة، فاملادة الثالثة منه من قبل، حيث أكد مرسوم حالة الطوارئ إمكانية وقف نشاط أي

 طبيعتها تشركة أو جهاز أو هيئة أو غلقها مهما كان ميكن اختاذ التدابري لوقف نشاط كل :تنص
لنظام العام أو األمن العمومي أو السري العادي تعرض هذه النشاطات لأو اختصاصها، عندما 

  . للمؤسسات أو املصاحل العليا للبالد للخطر
 تعمل أن احلكومة اجلزائرية أكدت بأا تراعي احترام احلريات العامة وتظل" وعلى الرغم       

بالدستور، فإننا الحظنا جتاوزات بسبب حالة احلصار والطوارئ، ويف هذا السياق، أكد وزير 
يف أكثر من مرة على أن احترام السلطة حلرية الصحافة مرتبط  "عمار زرهوين"االتصال السابق 
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page 117  
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ب  ويتزامن هذا التأكيد مع مجهور مكات، خلصوصية املرحلة اليت تعيشها البالدةمراعاشروط ب
  . املراقبة على مستوى املطابع

ت اجلرائد تتعرض للحجز والتعليق، خاصة تلك اليت ال تتماشى وتوجهات ححيث أصب      
 يزداد ،لتدخل الصحافة املستقلة بعد ذلك يف املرحلة اجلديدة وذلك بتعاملها مع السلطة، السلطة

 واملبادئ الوطنية وتارة باسم الضغط عليها من قبل السلطات تارة باسم ضرورة االلتزام بالقيم
الدولة، وهو ما مسح بتكيف أي مة ضد أي صحفي أو أي عنوان إعالمي من شأن السلطة، 

شعرت باإلزعاج أو احلرج، فكرست املتابعات  ة، وذلك كلمايرات مقنعة أو أسباب ومهربسواء مب
عالم نزيه إواطن يف  حق املخاللهالقضائية والتوقيفات وتعليق الصحف، وهو الوضع الذي ضاع 

  . وصادق وموضوعي
 أي منذ توتر األجواء السياسية الداخلية، ،1992بدأ الصراع بني السلطة و الصحافة منذ     
  .  من تعليق الصحف وحماكمة الصحفيني وغريهم، عنه مجلة من املتاعبتترتب

بهة اإلسالمية لإلنقاذ، مثل ربية من اجل أو النشرات الع منعت الصحافة اإلسالمية، يف البداية       
 من حركة القريبة الفرقان، املنقذ، كما كانت صحف أخرى تابعة للتيار اإلسالمي، السيما ،البالغ

نهضة وكذا بعض  وأسبوعية النهضة حلركة ال،محاس، حمل توقيف مؤقت مثل أسبوعية التضامن
    .)1("الصح أفة"ربية من الصحف اإلسالمية مثل الصحف املستقلة الع

ت جريدة جزائر اليوم بسبب  الصحف املستقلة لنفس املصري، فعلقعرضت بعضتكما       
 جويلية 26بعد نشرها خطأ يوم " Le matin"رضة وأوقفت جريدة غنشرها ألخبار كاذبة وم

، خرب اعتقال احلاج موسى زعيم التوارق، نفس الشيء وقع جلريدة الشعب اليت نشرت يف 1992
استجوابا مع رشيد غنوشي قائد احلركة اإلسالمية التونسية، كما علقت كذلك م 1992 أفريل 26

 الشيء الذي أثار سخط ،بعد نشرها اخلرب جتميد الديون االيطالية" Le matin"للمرة الثانية جريدة 
اليت كانت ضد سياسة السلطة حجزت "السلطة، ولكن جيب اإلشارة إىل أن اجلرائد األخرى 

حول توقيف األشخاص الذين ينصبون قنابل ويقومون باغتيال ) قبل األوان( تبسبب نشرها املقاال
 إال أن مصدرها كان جدير ،ت صحتها فيما بعد، بعض املعلوماتتأعوان الدرك، هذه األخبار اثب

ة متواجدة يات سياسي، شخصنخلية، أعوان األماك لتواجد هذه املصادر يف وزارة الدقة، وذلبالث
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ة ليست بعيدة عن التالعبات وهذا والصحفيون كانوا يعلمون أن الصحافعارضة، يف السلطة أو امل
  . عات الداخلية يف السلطةاما يظهر من خالل الصر

أخذ طابع االعتياد خصوصا بعد اإلعالن عن حالة الطوارئ  تعليق الصحف يبدأ إجراء        
قل أن  مل نواألسبوعيات إن حيث علق عدد كبري من اليوميات ،وصدور قانون مكافحة اإلرهاب

ة تعرضت للتعليق أو املصادرة يب، سواء كانت مستقلة أو عمومية أو حزكل العناوين الصحفية
  . وتعرض صحافيوها للمحاكمة

 قضية خاصة 35 كانت هناك حوايل 93 أفريل  إىل92ففي الفترة املمتدة من جانفي         
صحف، فهناك صحف علقت لفترة حمددة وعادت بالصحافة حولت إىل احملكمة تتعلق بتعليق ال

الم ومل سللصدور مثل يومية اخلرب والوطن وهناك صحف علقت يف عهد حكومة بلعيد عبد ال
 A l’une "، أسبوعية النور،ريد الشروق مثل اجلزائر اليوم بيسمح هلا بالعودة حىت اآلن

l’observateur ."ملدة شهر 1994 نوفمرب 08 يوم ت يومية األمة وأسبوعية الوجه األخرقفلقد عل 
 تليها ، ملدة غري حمددة1994 نوفمرب 14  يوم Le libre مث أسبوعية ،اس باألمن العامسبتهمة امل

 ومت 1994 نوفمرب 16 وهذا يوم ا، عشر يوم15 ويومية الوطن ملدة ، أشهر06يومية احلوار ملدة 
  . حجز عدد واحد من يومية اخلرب

 اجتمعت مجعية ناشري الصحف ،جراءات املتخذة ضد العديد من الصحفوإزاء هذه اإل"        
 بعودة اإلجراءات التعسفية واملتعلقة بإيقاف الكثري من دبدار الصحافة طاهر جاووت للتندي

وين عن الصدور، ووضع مكاتب للمراقبة على مستوى املطابع، األمر الذي بات يهدد فعال االعن
ليامني زروال يف لقاء مع رجال االعالم يوم ا تأكيد رئيس الدولة حرية الصحافة، و على الرغم من

 استراتيجيا، إال أن ا على األمهية اليت يوليها لقطاع الصحافة باعتبارها قطاع،1994 ديسمرب 12
 1994 ديسمرب 18يوم  ) L’opinion( مجلة التعليق استمرت بعد هذا اللقاء، حيث علقت يومية 

 03للتعليق يوم ) La tribune( كما تعرضت يومية ،) يوما40(ملدة من طرف وزارة الداخلية 
  .)1("1997 فيفري 11 أشهر لتعود إىل الصدور يف 06جويلية من نفس السنة ملدة 

وقد أثار تعليق هذه العناوين استنكارا واسعا وردود أفعال االحتجاج واملساندة يف األوساط       
ة بالتعسف والقمع واعتربت هذا اإلجراء مساسا حبرية التعبري، اإلعالمية والسياسية، متهمة السلط

وفقا ألهم احلقوق اليت ) 1989(اليت تعد ضمانا للحريات األساسية األخرى اليت جاء ا دستور 
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 وحق املواطن 35 وهو حق الصحفي يف الوصول إىل مصادر اخلرب املادة ،1990عالم إضمنها قانون 
  . 02يف اإلعالم املادة 

قد أصبح قلق الصحافيني يزداد يوما بعد يوما إزاء هذه الوضعية اليت حتد وتقيد حرية و        
ملعاجلة مشاكلها مع الصحافة إىل الشرطة وما شابه ذلك طني بلة جلوء السلطة الالصحافة، وما زاد 

 واملربر ،انتشرت لتشمل تقريبا كل الصحفشهدت أشكاال عديدة وخمتلفة، وحيث  الوطنية،
 وإلعطاء فكرة ، تذرعت به السلطة هو الوضعية أو الوضع األمين الذي تعشيه البالدذيلوحيد الا

رة على خمتلف العناوين وبعض مواصفات نظعن التعليقات اليت تعرضت هلا الصحف سوف نلقي 
ي، واليت واجهت الصحافة بالسلطة وكانت بذلك مسألة نقاش حول حرية فتتاحخطها اال
  : افةالصح

  
أنشأت مبوجب  "، تعد جريدة اخلرب أول جريدة مستقلة ناطقة باللغة العربية :جريدة اخلرب  ) 1

مال  برأس 1990 نوفمرب 01 شركة مسامهة وظهر أول عدد يوم ،01/09/1990عقد توثيقي يف 
لف  أ80 ، ألف نسخة يوميا من220 دج، تقوم بسحب يف حدود 3006000.00: يقدر بـ 

  . )1(" ألف نسخة يف الغرب35ف نسخة يف الشرق و  أل100يف الوسط، نسخة 

تعرضت اجلريدة لعدة مضايقات، حيث أصبح هلذه الصحيفة قضايا ال حصر هلا مع  
هاري للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، تدعو فيه اجليش للعصيان ابتدأت بنشر البيان اإلش. "العدالة

 صحافيني 08ملوايل ألقى القبض على ، ويف اليوم ا1992 جانفي 22والتمرد يف عددها املؤرخ يف 
تحرير سقية زايدي، وستة صحافيني الحممد سالمي ورئيس .ينهم رئيس املدير العام للجريدةمن ب

، ألقى القبض على مدير 1992 جويلية 04 ويف ،قر اجلريدة ملوهذا بعد اقتحام الدرك الوطين
العريب بلخري من مهامه / د النشرية شريف رزقي بسبب نشر خرب إحالة وزير الداخلية السي

  . ليامني زروال وهي معلومة غري صحيحةاوتعويضه جبنرال أحيل على املعاش وهو 
 دون 1994 نوفمرب 16ريخ اكما مت حجز عدد واحد من جريدة اخلرب، وهو يف املطبعة وذلك بت    

دة حتت تقدمي أي شروحات، حيث انتقل ثالثة أشخاص إىل مطبعة حسني داي أين كانت اجلري
لة األنباء الفرنسية، الذي  يرى البعض أن احلجز يعود رمبا لنشر اخلرب املقدم من طرف وكا،السحب
والبعض األخر يعتقد " Les hélicoptère"ىل شراء اجلزائر لعدد كبري من طائرات املروحية يشري إ
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باجلبهات الثالثة ات واملعنون يأن احلجز يعود لنشر خرب يف الصفحة األوىل الذي يتعلق بالرئاس
  وخنتم هذا املقال بتصرحيات  FIS / FLN / FFSتعارض الرئاسيات، هذا املقال ينقل تصرحيات 

 .)1("أنوار هدام 
 ومت توقيف مدير اجلريدة  السيد 1992 مارس 10للتعليق يوم "  تعرضت  :ليربي بدويصحيفة ل

 ملقال يتضمن موضوعه القضاة عبد الرمحن حممودي، حيث أودع السجن االحتياطي، بسبب نشره
وقد أثار إجراء تعليق الصحيفة ردود فعل مساندة  "Les magistrats faussaires"املزيفني 

واحتجاج يف الوسط اإلعالمي، حيث اعترب مسؤولو الصحف هذا اإلجراء مساسا حبرية الرأي 
  ".24/03/92واملعتقد وقد مت إطالق سراح مدير اجلريدة عبد الرمحن حممودي بتاريخ 

 يوم، 22 ملدة 1992 جوان 21مت تعليق أسبوعية الشروق العريب، يوم  : جريدة الشروق العريب) 3
سبب نشرها ملقاالت شديدة اللهجة ضد األقلية بومت توقيف مدير األسبوعية وكاتب االفتتاحية، 

 الكثري من مقالا كم البالد، كما أدانت اجلريدة بشدة ويفحترنكفونية اليت فاملدنية و العسكرية ال
م الذين يعيشون يف رفاهية باخلارج، بعيدا توقيف املسار االنتخايب، وانتقدت بعض الوزراء وعائال

   .)2("عن اخلطر الذي يواجه أبناء الشعب اجلزائري
صدور يومية  تعليق اختذت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية قرار  : "Liberté يومية ) 4

Libertéهذا التعليق حسب بيان وزارة ،)3("ة يوما متتالي15 ملدة 1992 أكتوبر 01 من  ابتداء
 1992 أكتوبر 01ها املؤرخ دنشرها يف عد"الداخلية واجلماعات احمللية يعود إىل تسرع اليومية يف 

م ضد العمليات  حقهألخبار من شأا اإلحلاق بالضرر لألهداف املسطرة من قبل مصاحل األمن يف
 أخبار متس باملصاحل ت واإلجرامية وعمالئهم، كما أضاف البيان أن اجلريدة قد نشراإلرهابية

  . اإلستراجتية واالقتصادية للبالد
ألقى : نشرت خربا بعنوان واضعي قنبلة املطار ) Liberté( أن جريدة ،وجتدر اإلشارة

بلة يف قاعة االنتظار اليت قامت بتفجري قن" القبض عليهم، و يتعلق األمر جبماعة حسني عبد الرحيم
، وحسب الصحفية غنية خليفي مساعدة مدير التحرير يف 1992 أوت 26مبطار هواري بومدين يف 
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   .  Liberté يتضمن تعليق صدور يومية 1992 أآتوبر 01الموافق لـ 



من طرف مصادر من صحته وشر اخلرب بعد أن مت التأكد منه، و  أين مت نLibertéجريدة 
   .)1("رمسية

اجلائزة األمريكية اخلاصة "دير نشرها صاحب مليومية مستقلة ناطقة بالفرنسية  : جريدة الوطن) 5
لسلطة، كما اقتربت هذه األخرية من اإلسالميني لحبرية الصحافة، متيزت يف بداية األمر بانتقادها 

 تىل جانب السلطة غداة إلغاء املسار االنتخايب، نشرإأو املناصرين للحوار واملصاحلة، وقفت 
تعرضت .  وصل اإلسالميون إىل احلكماذإ ، اليت دد البالدرخطا األاليل جادة وتعاليق تبني فيهاحت

 والتهمة املوجهة هلا ،قرار من وزير الثقافة واالتصالب 1993 جانفي 22هذه األخرية للتعليق يوم 
   .)2("ومعلومات تعرقل سري التحقيق والبحث األوليني"هي نشر أخبار مسبقة 

 من طرف وزارة 1992 أوت 15  يوم Le matinعلقت جريدة : " Le matin جريدة )  6
 خبرب جتميد القروض االيطالية، الذي 1992 أوت 08بعد نشرها يف " الداخلية واجلماعات احمللية

  . اعتربته احلكومة مزعوما ومنسوبا ألقوال وتصرحيات رئيس احلكومة
وقة م املرالشخصيات يتعلق ببعض 1990 أوت 06 يف  مقالكما أن الصحيفة قامت بنشر   

تهم يف حيدرة، وعليه مت غلق م احلكومة، وتقدمي معلومات دقيقة عن مكان إقاومسؤولني سامني يف
    .مقر اجلريدة من طرف قوات التدخل السريع

كو هذا ي مجيع الصحف الوطنية، اعترب مدير اجلريدة حممد بن شته نشر،لجريدةلويف بيان 
واب أمام عالقة الصحافة القرار مساسا باحلقوق الدستورية للرأي العام والصحافيني، ويفتح األب

املصاحل  نشرها ألخبار مست بالنظام العام واألمن العموميني و بسبباحلرة، وبرر تعليق اليومية
ل هل ؤتسانفاجلريدة نقلت اخلرب عن مصدر مذكور جريدة ايطالية، ومن هنا . العليا للبالد

   informerمنيز بني اعالم هذه احلالة ينبغي أن يف ألن   ؟الصحفي يتحمل مسؤولية أخبار منقولة
   .)3(1992 أكتوبر 07 نرجع عنها التعليق و عادة للصدور يوم  transmettreونقل 

 مدةفتعرضت للحجز ،بقرار من وزارة االتصال والثقافة "علقت :  l’indépendant  جريدة) 7
 اختاذ هذا تسبب يف،، وحسب بيان وزارة الثقافة واالتصال 1994 أفريل 13 ابتداء من ، يوما15

 ويعتقد البعض ، واملصاحل العليا للبالدنياإلجراء نشر اجلريدة ملقاالت متس بالنظام واألمن العمومي
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 أوت 15 التي أعلنت في 1992 أآتوبر 07 ابتداء من Le matin يتضمن تعليق صدور يومية 1992 أآتوبر 06الموفق لـ 
  . م1992



قال الذي نشر املأن اخلط االفتتاحي للجريدة هو الذي أزعج السلطات، بينما يعترب البعض أن 
. FMIع البنك العاملي والذي ينتقد بشدة اتفاقيات احلكومة اجلزائرية م،ري احلكومة يغتعشية 

ي مندهشا بقوحسب مدير اجلريدة السيد عبدي يف تصريح له للصحافة الوطنية، فان طاقم اجلريدة 
إزاء هذا اإلجراء وخاصة أن الوزارة الوصية مل تذكر املقال الذي تسبب يف تنفيذ قرار التعليق، 

  . )1("واعترب هذا اإلجراء مساس حلرية الرأي والتعبري
بقرار من وزارة الداخلية بسبب عدم ، 1995 مارس 05يوم "علقت  : La tribune  صحيفة) 8

، لكن جتدر اإلشارة 1990 تطبيقا ملا نص عليه قانون االعالم ،إصدار عنوان موازي باللغة العربية
أن الساحة االعالمية تشهد الكثري من العناوين الناطقة باللغة الفرنسية، وليس عنوانا موازيا باللغة 

  . العربية، ومع ذلك مل يطبق عليها اإلجراء
 من طرف 1996كما تعرضت اجلريدة للتعليق للمرة الثانية يف السداسي األول لسنة 

 11 لتعود للصدور من جديد يف ، أشهر06 جويلية ملدة 03 حيث علقت يوم ،أمحد أوحيي حكومة
  .)2("1997فيفري 

 واألحزاب السياسية نيمية سخط اإلعالميلقد أثارت هذه التجاوزات ضد املمارسة االعال"
 مل ،1990أنه منذ ظهور الصحافة اخلاصة يف ديسمرب "  حيث يقول مدير يومية الوطن )3("املعارضة

 حصل يف عهد حكومة بلعيد عبد اتعرف العالقة بني الصحافة املستقلة ذرة التوتر واملواجهات مثلم
  . السالم
 مثل الدراسة اليت نشرا ليلى ،ية وجامعية معروفةونددت ذه التجاوزات شخصيات سياس"
إىل جانب الدراسة اليت نشرها األستاذ ، )4("الوي بينت ضغوطات السلطة على اجلهاز القضائيسع

 حول وضع 2005 ماي 08ىل األحد إ ماي 02براهيم برامهي يف جريدة الوطن يوم االثنني 
أثارت هذه التجاوزات تعاطف ومساندة من  كما ،الصحفيني اجلزائريني وغريهم من األساتذة

   .)5("منظمة  اليونسكو وذلك بتقدمي مساعدة مالية"طرف 
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كما أن حماكمة الصحفيني وإبراز امللفات القضائية قد أخذت حصة األسد من طرف    
هذه األخرية إىل توقيف الصحفيني والزج م يف السجون، فتعد الفترة  جلأت" حيث،السلطة 

تخذة ضد حرية صعبة فيما يتمثل باملمارسات املال أكثر الفترات 1995ىل إ 1992 املمتدة من
وبدأت محلة االعتقاالت  ضد ، 1992 فيفري 09 خاصة بعد إعالن حالة الطوارئ يف ،الصحافة

، حيث كان هذا اإلجراء يف اء املسار االنتخايبغ بعد أيام من إل1992 جانفي 21الصحفيني يف 
فة املكتوبة الناطقة باللغة العربية، اليت ضمنت أبواب صفحاا ملناضلي اجلبهة س الصحاميالبداية 

 جوان 30بدت تعاطفها مع قادة احلزب املنحل بعد توقيفهم منذ أ و،اإلسالمية لإلنقاذ املنحلة
 من قانون 86ىل املادة إىل استناد السلطة إن اعتقال السلطة للصحفيني يرجع دائما إ ،)1("1990
 اليت تتعلق باألخبار اليت من شأا املساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، ويف هذا اإلطار ،االعالم

  :ني سوف نورد بعض األمثلة املتعلقة باعتقاالت الصحفي
  صحفيني جبريدة اخلرب، من بينهم املدير العام) 08(، مت توقيف مثانية 1992 جانفي 22يف يوم  "

صحفيني آخرين مت ) 06(ر سقية زايدي وستة يئيس التحرحممد سالمي، ور/ للجريدة السيد 
 أيام بسبب نشرهم بيانا للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ولقد جاء هذا البيان 06احتجازهم ملدة ستة 

  .)2("ىل العصيان والتمردإ، موقعة من طرف عبد القادر حشاين، يدعو فيه اجليش يةكلوحة إشهار
 جانفي حيث مت االحتفاظ 23ليوم املوايل، أي يوم ومت إطالق سراح مخسة صحفيني يف ا

 والذين وجهت إليهم ،يضاموهم مدير النشر، رئيس التحرير، والصحفي حكيم بل: "بثالثة منهم
ة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على اجلرمية والعنف، مة املساس بالوحدة الوطنية وأمن الوال

ة أيام بعد ذلك مث استدعائهم من طرف قاضي وثالث، 1992 جانفي 25ليفرج عنهم مؤقتا يوم 
  .التحقيق حملكمة اجلزائر

 فيفري من طرف قوات األمن، وهو 26كما تعرض حمامي مجال الدين للتوقيف يوم  
والتابعة للجبهة  ذاعة يف القناة الثالثة، وأيضا يف جريدة الفرقان الناطقة باللغة الفرنسيةاإلصحفي 

 مقاال كشف فيه بعض ممارسات عناصر اجليش يف بين مراد والية  حيث كتب،اإلسالمية لإلنقاذ
  . م بتقدمي معلومات خاطئة متس معنويات اجليشا و.م1991البليدة خالل أحداث جوان 

 10 أوقف يوم الذيعبد الرمحن حممودي " ليبدولبريي"جاءت بعدها قضية مدير يومية  
 مل متس هذه املرة السلطة أو األخبار املتعلقة هذه القضية. اً يوم15، ومت حجزه ملدة 1992مارس 
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ويف " Les magistrats faussaire"وإمنا خبصوص حتقيق قام به صحفي حتت عنوان ،باإلسالميني 
 حيث مت توقيف مدير النشر وكاتب االفتتاحية ، جاء دور مدير الشروق العريب1992 جوان 21

 يوم، بسبب نشرها 22ت الصحيفة ملدة  بوعقبة، وعلقدعلي فضيل، سعي: وهم على التوايل 
 آلن اجلريدة أدانت توقيف ،لهجة ضد األقلية املدنية العسكرية اليت حتكم البالدالملقاالت شديدة 

رفاهية تامة يف يف م الذين يعيشون املسار االنتخايب يف جوان، وانتقدت بعض الوزراء وعائال
  . )1("ئري ويواجه املوت يوميااخلارج بعيدا عن اخلطر الذي حيدق بالشعب اجلزا

قبض على مدير جريدة اخلرب شريف رزقي بسبب نشر ال ألقي ،1992 جويلية 04وبتاريخ 
، د وهو اليامني زروالعاقخرب يتعلق بإحالة وزير الداخلية العريب بلخري يف مهامه وتعويضه جبنرال مت

 ومت حجزه ملدة ،1992ويلية  ج30 السيد حممد بن شيكو يوم ، Le matinكما أوقف مدير يومية 
ف عبد القادر شبوطي وهو أحد قادة احلركة اعة، بسبب نشر معلومات تتعلق بتوقي س48

 1992 أفريل 08ويف ، وسجنه ملدة سنتني 2004 كما أنه مت توقيفه ثانية سنة ،اإلسالمية املسلحة
 على الساعة  رهن التوقيف"Algérie Républicain"وضع عبد احلميد بن زين مدير جريدة 

ة يف حق السلطة ط ذلك بسبب افتتاحية تبدو مفر،الثالثة زوال، ويفرج عنه ثالثة ساعات من بعد
 هشام عبود لالستنطاق لدى مصاحل األمن عقب تعليق Libertéالقضائية، وتعرض مدير يومية 

ل حضوره ة وبتسجييصحفلاجلريدة، كما منع من مغادرة التراب الوطين أو اإلدالء بالتصرحيات ا
   .بانتظام لدى مصاحل األمن

 وهو صحفي بوكالة األنباء اجلزائرية الذي ،تأيت قضية حاج نعمان عبد القادر"وبعد هذا 
 سنوات سجن 03نته الناحية الرابعة اليت أدلبأمر من احملكمة العسكرية ، 1995 فيفري 27اعتقل يف 

ن هذا األخري قام بتمرير إ الصحفي ف وحسب حمامي،نافذة بتهمة املساس بأسرار الدفاع الوطين
تتعلق بنقل  "Hors Service"برقية يف وكالة األنباء اجلزائرية و أشار أا تستعمل خارج اخلدمة 

  .)2("مكان إقامة الرجل الثاين للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنحلة إىل سجن متنراست
ت من طرف قاضي  استدعى مدير جريدة الوطن عمر بلهوشا،1995 ديسمرب 11ويف 

خلضر بومدين عضو  نشر يف اجلريدة يف صفحة الرأي من إمضاء السيد التحقيق، بسبب مقال
عالوة على هذا مت  "،أرضية روما يد ممدودة لكنها ليست أبدية" حتت عنوان FFSقيادي يف 

ان ك طارامل يف 1995 ديسمرب 10رئيس التحرير يوم ودرت و عربوس أتLibertéتوقيف مدير يومية 
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وزج م يف سجن سركاجي، وذلك اثر " حرية التعبري"لذهاب إىل باريس لتسلم جائزة ليستعدان 
لدفاع، وأطلق ل اً خرب عن احتمال تعيني أحد الضباط العسكريني وزيرRadar يف صفحة همنشر

   .ما يو15اليوم نفسه، فيما قررت وزارة الدفاع غلق اجلريدة وتعليقها ملدة يف تحرير السراح رئيس 
كما تعرض مدير جريدة الشروق العريب والصحفي سعد بوعقبة لالعتقال للمرة الثانية    

ثر الشكوى اليت قدمها مسؤولو حزب جبهة التحرير الوطين، حيث إ ،1996 فيفري 17وذلك يوم 
ا صاحبها على عودة األعضاء القدامى حلزب جبهة التحرير فيه نشرت افتتاحية يؤكد ةديأن اجلر
وأطلق سراح مدير اجلريدة يف اليوم نفسه، بينما .  Les Barrons، وأطلق عليهم تسمية الوطين

  .  ساعة24أفرج عن الصحفي سعد بوعقبة بعد 
 بتهمة تدنيس العلم La tribuneكما مت توقيف الكاريكاتوري شوقي عماري من جريدة "    

كما مت وضع كل من مدير  ،وطنيةهانة للراية ال لرسم مت تفسريه إ1997جويلية  02 الوطين يوم
مصاحل من طرف استجواب بعض الصحفيني متّ ورئيس حترير اليومية حتت الرقابة القضائية، كما 
  :  حيث 1997 سنة نضوغاألمن دون أن تترتب عن ذلك متابعات قضائية يف 

من طرف ) YB( مت استجواب الصحفي علي ياسر بن ميلود املعروف 1997 بداية سنة - 
 ملقال ينتقد فيه السلطة اليت قامت بتزوير ه ساعات، وهذا بسبب نشر10 الشرطة ملدة مصاحل

 استدعاء صحفي من يومية العامل السياسي من طرف السلطة متّو مارس 15  يفاالنتخابات احمللية
  .ألسباب غامضة

ن  عكازي غنية صحفية جبريدة الوطن من طرف حمافظ أم الصحفيةتي استدع،سبتمرب 07 ففي 
 خبصوص نشر مقال حول االغتيال اجلماعي الذي ، ساعات03اجلزائر واستجواا ملدة تزيد على 
 أكتوبر مت استدعاء مراسل يومية الوطن بالطارف 25 ، فبتاريخارتكبته اجلماعة املسلحة ببين مسوس

لية، إن من طرف أعوان األمن الوطين، واستجوابه اثر املقال الذي نشر واملتعلق باالنتخابات احمل
  .)1("ة من املساومات حملاولة خنق الكلمة احلرةنيعهذه النماذج اليت أوردا ما هي إال 

مجاعات على قفص و اًني يتعاقبون أفراديويف فترة  زمنيه قصرية، شهدنا طابورا من الصحف   
ر دكتوالف حسب ودة على مستوى احملاكم ميكن أن تصناالام، حيث أن معظم القضايا املوج

  :ىل نوعني إبراهيم براهيمي 
   %15.52متس أمن الدولة مباشرة أي النظام القائم بسياسة أعضائه ومتثل نسبة :  األوىل 

                                           
  . 76جميلة قادم، نفس المرجع، ص  -)1(



  .  %84.48هو ما ميثل نسبة و ،متس احلياة الشخصية لألفراد السلطة أو املواطنني العاديني:  الثانية 
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(1995  إىل1992ميثل غياب الصحف من  : 02اجلدول رقم 
  

  اجلريدة سبب غياا املالحظة التاريخ
 La semaine d’Algérie  ليةامشاكل م  02/02/1992

 Les Nouvelle de l’Est مشاكل مالية   1992/03/02

 LE quotidien 02/05/1991أنشأت يف 
d’Algérie 

هت  أشهر من إنشا3بعد   Le journal نقص اإلشهار 

1993/08/02 
جاووت املدير   طاهراغتيال 
للجريدة

Rupture 

1992حجزه لعدة مرات منذ  1993/08/02 الصحافة

1993/08/09 
األسباب السياسية             نيسالميإقاالت مل انشره

       
اجلزائر اليوم 

السالم مليار دج22.9دين قدر بـ   1995بعد نشره يف  1993/09/22
أسباب مالية 1994/04/12 Alger Républicaine

اخنفاض السحب  جريدة تابعة للنصر ماي 1994 ALANAB 

  األوراس العقيدة  مشاكل مالية ماي 1994
13/08/94مت إنشاءها يف   جريدة اإلعالن تفاوض   احلوار

                                           
(1)- Brahim Brahimi idem page 144    



            1995السلطة يف 

 08مارس   1995
مشاكل مالية                  أسبوعية رياضية

   
اهلدف

احلدث  مشاكل مالية أفريل 1995
مشاكل مالية 1995/07/10 احلياة العربية
مالية   مشاكل غري منتظم الصدور 1995/07/10 العامل السياسي
سياسية ومالية  مشاكل  1995/08/20 Hebbo libertè 

خبتاملن مشاكل مالية أسبوعية مالية  
  :)1(1995 و 9219 ميثل توقيف الصحفيني بني 03اجلدول رقم 

  

  

 املدة الزمنية السبب الصحفيالوسيلة االعالمية التاريخ
سالمي م املدير زايدي  اخلرب 21/01/1992

) نائب(رئيس حترير : ز 
  صحفيني 05و 

دعوة : نشر لوحة إشهارية
الفيس للتمرد املدين وعدم 

شراء الصحف املضادة 
 للفيس 

 24 أيام للمدير و3
 ساعة للصحفيني 

سجن يف جنوب كمناضل  وخاصي مجال الفرقان واإلذاعة 26/03/1992
يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

 مارس 31مت تسرحيه يف 

17/03/1992Hebdo Libéré  عبد الرمحن حممودي
 ) مدير(

بة مقال عن القضاة ابعد كت
. املتورطني يف عملية التزوير

 مارس 31مت تسرحيه يف 

 فوضيل وسعد /أ  الشروق21/06/1992
 بوعقبة 

انتقاد احلزب الفرنسي يف 
 واملساس بأجهزة ،السلطة
 .الدولة

 15مت اإلعفاء عنه يف 
جويلية بعد أن حكم 
عليه بأربعة سنوات 

 سجن 
بعد اإلعالن عن تغيري وزير  )مدير ( رزقي شريف  اخلرب04/07/1993

الداخلية العريب بلخري من 
 . ساعة48
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 . طرف زروال
، م مراد. عمر بلهوشات الوطن 02/01/1993

انصر، بلغيش ط، 
و بن علي أبريشي، 
 نصرية

بعد كتابة مقال عن اغتيال 
  باألغواط  دركيني05

 ساعة يف مركز 72
 أيام يف 04الدرك و 
 . سركاجي

07/04/1993Alger 
requblicain 

 03مت تسرحيه بعد  التنديد ضد قرار قضائي  ) مدير(بن زين / أ 
 . ساعات

 
 سنوات بعد 03

حكمه يف جملس 
.     قضاء عسكري

الكشف عن سر 
الدفاع، بعد نشر 

خرب عن مكان 
سجن الرجل 
 .  الثاين يف الفيس

  27 /1995/02  واج  حاج بنعمان 

 أشهر غري نافذة04 
للمدير وشهرين غري 

 24نافذين للثاين و
للصحفي على 

  الترتيب 

كتابة خرب عن
يراتعيني بتشني وز

  . للدفاع

عربوس أتوردت، 
. كنرارس، وح

 وجبايل 

Libertè 10/12/1995  

شكوى قضائية   . ساعة24
من طرف زعماء 

جبهة التحرير 
الوطين        

FLN 

سعد بوعقبة       
       

  17 / 02 / 1996 الشروق

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
  
  
  
  
   :)1(ميثل موانع الكتابة : 04جلدول رقم ا
  

 السبب  الصحفي المية املؤسسة االع التاريخ 
05/04/1993 HEBDO 

LIBERE  
نشر ملف متعلق بالقضاة  مدير /  ع يحممود

املتورطني يف التزوير مت سحبه 
 مارس منع من 31 إىل 17من 

  أفريل 28الكتابة يوم 
22/04/1993 ELWATAN حوار مع هامشي شريف متعلق . فرايت. عمر بلهوشات ش

 ...بتوقيف عن زين أ
15/09/1993 EL DJAZAIR el 

youm  
ادي محو) مدير (فراغ أ 

 . ب
شهارية جلمعية دينيةنشر لوحة إ

 . ريئالتضامن اإلسالمي اجلزا
14/08/1994 ALGERIE 

Aclualite  
وسيد ) مدير(اليل أ جي

 حفي أمحد مسيان ص
إقالة مدير بعد رفضه لتسريح 
الصحفي سيد أمحد مسيان من 

 .عمله
03/11/1995 Le libre   سبب انتقاداته لإلذاعة لعملية  هشام عبود

 .م االنتخابات الرئاسيةيتنظ
11/11/1995 El watan   مدير(عمر بلهوشات (

 . وياقويب م
نشر حتقيق حول استرياد 

السكانري من طرف وزارة 
 مارس 25الصحة، ويف 

                                           
(1)-Brahim brahimi, Idem page 129.    



حكمت حمكمة اجلزائر بدفع 
 ة من طرف الصحفيني امغر

  

 مل خيتلف عن توقيف الصحفيني واملنع من الكتابة، حيث حجز وتوقيف الصحف"ن إ 
ما تعلق األمر باملساس بالوحدة الوطنية لاستخدمت كضغوطات من طرف السلطة وذلك ك

حجزت خاصة  "غزايل"حكومة ، مومي واملدينملصلحة العليا للسلطة، فاألمن العمن واباال
ا للزعماء السياسيني بعد اغتيال الصحف اليت تنشر معلومات خاصة باإلرهاب أو فتح صفحا

  Liberté أشهر، كما غابت 03حجزت ملدة "  Le matin"الرئيس حممد بوضياف، فجريدة 
 كما مست هذه العملية جريدة الوطن اليت توقفت عن الصدور اً، يوم16عن األكشاك ملدة 

   .)1("يلي  يوما و لغة األرقام توضح ما15ملدة 
  . )2( وهذا يف حكومة غزايل1993 – 1992صحف بني سنيت ميثل حجز ال:  05جدول رقم 

  

 التاريخ
املؤسسة 
 االعالمية

 السبب الصحفي
املدة 
 الزمنية

دعوة مسؤول الفيس  اخلرب  1992 جانفي 22
 للتمرد املدين 

 تاجلريدة مت
ا ومت إيقاف دراصم

 الصحفيني 

 

 متسمعلومات  املساس باألمن العمومي   1192L'eveil فيفري 15
 .اإلسالميني

 

النسخة مت حجزها بسبب  الصحافة  1992 فيفري 11
نشرها لألخبار اخلاصة 

 باإلسالميني 

  . الرقم مت حجزه
 

 

نشر خاص باحلركات  اجلزائر اليوم  1992مارس 01
  . ةيواإلسالم

 املساس باألمن العمومي

مت حجز النسخة يف 
عدد من الواليات 
 . خالل شهر مارس

 

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem, page, 131.   
(2)- Brahim Brahimi, idem 130.   



   املساس باألمن العمومي  الشعب  1992 مارس 25
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 االعالمية

 السبب الصحفي
املدة 
 الزمنية

 أفريل 13
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L’indépendant املساس باملؤسسات العليا
نشر مقال نقدي : للبالد

  FMI حول االتفاقيات مع

 مقال نشر عشية التغيري
 . احلكومي

.  يوم15

 
 
 

  :  حكومة بلعيد عبد السالم وهذا يفحجز الصحف :  متثل 07جلدول رقم ا
   

 املدة املالحظة السبب اجلريدة التاريخ
  . نسخة مت حجزها خرب ميس بالوحدة الوطنية  La nation 93 أوت08
   خرب ميس بالوحدة الوطنية   اجلزائر اليوم   

مرسوم وزارة الداخلية املساس باألمن املدين واملصاحل العليا   Le matin 93 أوت08
  أوت 11ل 

 أشهر 3

  مرسوم وزارة الداخلية  ت الفيس  أخبار لنشرياإعادة الصحافة    93 أوت08
إعالن عن األشخاص الذين قاموا   93Liberté أكتوبر03

بوضع قنابل بالدار البيضاء خرب 
 .مسبق حسب السلطة

 يوم 15 ارة االعالم مرسوم وز

                                           
(1)- Brahim Brahimi, Idem 130.  



 مرسوم وزارة الداخلية  العنف  93L'observateur أكتوبر22
مرسوم وزارة الثقافة  . قذف ضد مؤسسة عسكرية  اجلزائر اليوم 93 ديسمرب19

 واالتصال 
 

 يوم 15 .خرب مسبق مت نشره حسب السلطة El watan 93 جانفي 3
 باألمن الوطين وارتكاب املساس.   اجلزائر اليوم 93 أوت02

 . العنف ضد املؤسسة العسكرية
مرسوم وزارة الثقافة 

 . واالتصال
غياب 

اجلريدة 
  

  : )1(ميثل حجز الصحف و هذا يف حكومة مقداد سيفي : 08اجلدول رقم 
  

 املدة املالحظة السبب اجلريدة التاريخ
صاحل مباملساس  األمة  94 نوفمرب 8

 . العليا للبالد
ركة محاس مت جريدة ح

 أكتوبر 22إنشاؤها يف 
1994  

 يوم  30

  يوم 30 لبالدلاملساس بصاحل  الوجه األخر  94 نوفمرب 16 
املساس مبصاحل لبالد  احلوار  94 نوفمرب 16

ذلك نشر مقال و
االنتخابات الرئاسة 

ع ذ المقال ذو انتقاد
 لالنتخابات الرئاسية

 

ر اونشر مقوالت أن اخلرب  94 نوفمرب 16
هدام واملساس 
 . مبصاحل الوطن

جريدة حزب جبهة 
التحرير الوطين مث 

  13/06/94إنشاؤها يف 

 

ة مقال حول رئاساملساس بأمن الدولة  الوطن  94 نوفمرب 19
 اجلمهورية

  يوم 15

املساس بأمن الدولة   L’opinion 94 ديسمرب 11
بنشر مشروع قانون 

 .  االنتخابات

  يوم 40 

  مقال حول رسالة   La nation 94  ديسمرب18

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem, page 132. 



وجهها علي بن 
اج لوزير احل

.  االتصال والثقافة
بسبب عدم نشره  La tribune 94 جانفي 31

 لنسخة بالعربية 
  أيام05 مة وزارة الداخلية يتعل

خرب متعلق بتعيني   liberte 94 مارس 04
. بتشني وزير الدفاع

توقيف صحافيني ملدة 
 أسبوع 

  يوم15

 العوامل السابقة الذكر جند الطباعة وأزمة الورق، حيث منذ إقرار التعددية شهدت ىلإو
 1988 صحيفة سنة 49 يف عدد العناوين االعالمية، الذي قفز من الًالصحافة املكتوبة ارتفاعا مذه"

، كما نسجل ارتفاع كمية السحب من املعدل م1991 يومية  عام 17 عنوان من بينها 74إىل 
م ليصل 1991 نسخة عام 1.7980.000ىل ، إ1988 نسخة لسنة 507.710لذي قدره املتوسط ا
  . نسخة14.370.000فيما بعد 

 دورية، و رغم 33 أسبوعيات و 05 يومية و 27 عنوان من بينه 119 جند ،1994ويف عام 
 يومية ال تسحب أكثر من 27 قافهذا التطور الكمي السريع، إال أننا سجلنا اخنفاض يف السحب 

  .م1991 لسنة 1.798.000 نسخة مقابل 905528
 نظرا لظهور عوائق مادية وتقنية متعلقة ،فهذا التطور الكمي السريع، مل يدم طويالً

صعوبات السحب تواجه مبتطلبات طبع وسحب اجلرائد، إذ كانت الصحافة املستقلة يف البداية 
حد اجلوانب األساسية اليت التوزيع أووارتفاع سعر السحب والبيع، حيث أصبح مشكل الطبع 

 خاصة فيما يتعلق باملستحقات اليت مل تسدد هلاته املطابع، ، املستقلنينتشكل هاجسا دائما للناشري
وحماولة السلطة السياسية الضغط عليها، وأصبحت املطابع تتعامل مع الناشرين حبدة وصرامة خاصة 

ول أن تفرض شروطها االقتصادية حملاولة  وحتا،ىل الوضع االقتصادي الذي متر به البالدإبالنظر 
  .)1("التأقلم مع الواقع االقتصادي اجلديد

 املطابع احلكومية، بعد القرارات اليت اختذا كل من مطبعة ذي اختذته بهفعامل املساومة ال 
 برفع أسعار ،)SIO( ومطبعة الغرب ،)SIE(مطبعة الشرق ) SIA(ااهد، مطبعة اجلزائر العاصمة، 

 1992ىل تراكم ديون الصحف، يف إي أدى ذ، الشيء ال1996 فيفري 01الصحف يف طبع 

                                           
  96جميلة قادم، نفس المرجع، ص  -)1(
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لنتجاوز مشكل الطبع ائيا و ، عنوانا16 مليار سنتيم لدى مطبعة ااهد اليت تطبع 11ووصلت 
 التفكري يف كيفية كسب مطابع خاصة مثلما قامت به نجيب على الصحف اخلاصة ومجعية الناشري

   .)1("نجريدة اخلرب والوط
الديون، فكثريا ما تلجأ املطابع إىل "وأهم جانب يف عالقة الصحافة املستقلة باملطابع هو 

التهديد بتوقيف السحب أو اتباع إجراءات قانونية وجتارية، قصد احلفاظ على مصاحلها التجارية، 
طابع، هي فالضغوطات املالية اليت عانت منها امل، Le matinت شركة الطباعة مع جريدة لكما فع

اليت مل تستطع الصحف تسديدها هلا، وهذا بدوره ناتج عن عدم تسديد الديون ناجتة عن تراكم 
مؤسسة توزيع الصحافة لعائدات هامش ربح الصحف، فكانت األزمة الصحفية اليت ظهرت سنة 

بـ رت دقُ" ENAMEP" مرتني واليت كانت هلا ديون اجتاه Libertéىل توقيف إ واليت أدت 1993
ىل ماي لسنة إمن جانفي ( خالل أربع أشهر فقط Le matin مليون سنتيم، كما بلغت ديون 300

 شهر ماي فقط من نفس السنة ا يف مليار سنتيم، وبلغت ديو1.6 أي ، مليون دينار16 بـ 1994
  .)2(" مليون سنتيم500 و 40مابني 

 ويف نفس ،يون دج مل100 بـ 1992وقدرت مديونية مطبعة ااهد حسب مديرها عام 
 مليون دج، ومديونية هذا 40إزاء هذه املؤسسة بـ ) L’horizon(السنة بلغت ديون جريدة 

 األحداث ةأما جريد" . مليون دج130 أكثر من 1995العنوان اإلعالمي بدأ يرتفع ليصل عام 
"Algérie actualité " ا اليت بلغت عامليون دج،  م40 بـ 1996مل تستطع االستمرار لكثرة ديو

 لكنها مل ،ومدير اجلريدة كان جمربا من أجل تسديد ديونه بتقدمي جتهيزات اجلريدة ملؤسسة ااهد
   .تكن كافية من أجل محاية الصحيفة من الزوال اليت اختفت ائيا

ىل وقف سحب عدد من إومع مشكل املديونية الذي تعاين منه املطابع، تضطر هذه األخرية 
ذا علمنا أن املطابع بدأت تفقد ثقة البنوك اليت إمن تغطية مصاريفها خاصة   لتتمكن،العناوين

 فوضعية هذه الشركات أو املؤسسات االقتصادية والتجارية تزداد تأزما، وهو ما .تتعامل معها
عدم تسديد عدد كبري من اليوميات الوطنية، منها من اختفت عن  نتيجةيؤكده بعض املسؤولني 

  .ية وأخرى مازالت تصدر مبستحقات السحب اليت تعد باملاليري السنتيماتن الساحة االعالمع
 سجلت ،1995يف ) SIA(ت ا املؤسسة الوطنية للطباعة بالوسط لفحسب األرقام اليت أد

يف اية مارس من ذات السنة دينا إزاء العناوين اليت مازالت تنشط على الساحة االعالمية الذي 
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 دج بالنسبة للصحف اليت اختفت من 45641722ما يقدر بـ و) دج1247730736(قدر بـ 
  .  )1("الساحة االعالمية

ريف ت مع مرور السنني، ومع الظهور الظ ديون أو مستحقات املطابع االعالمية تراكمإن
حة االعالمية تترك أثناء مغادرة السافواالختفاء املفاجئ لعدد من العناوين اليت تصدر ملرحلة معينة، 

حقات السحب اليت مل تدفعها، كما هو احلال لعدد من اجلرائد اليت مل تسو ا مستمن ورائه
ىل أن إها املالية والتجارية، ومل حتترم بنود االتفاق املربم مع املطابع، يف هذا السياق نشري توضعي

زاء مطبعة الوسط إق العناوين اليت مازلت يف الساحة االعالمية، تالديون اليت كانت على عا
)SIA(، تزايدت وارتفعت اليت أصبحت حمل نزاع وخالف بني اجلرائد ومؤسسة الطباعة اليت 

 دج 178339852 يقدر يتال ودج من جمموع املبالغ اإلمجالية للديون 53566776 وصلت إىل
 ، بالنسبة  للعناوين اليت مل تعد تصدر%30 للعناوين اليت مازالت تصدر و%70مقسمة بنسبة 

 القطاع بونصي دج، 38191321 أي ما يقارب %21مي يقدر بنسبة يب القطاع العمووتص
  . )2(" دج 140148531 أي ما يقدر بـ %79اخلاص

ذا علمنا أن إ خاصة واإلعالمية،وأمام هذا الوضع بدأ التساؤل عمن يدفع مثن التعددية 
تا ااهد  كما نشري أن مطبع، ماليري دج06 بـ 1993ديون املطابع على الناشرين كانت تعد سنة 

 على ناًي مليار سنتيم د20 أي ، مليون دينار200 مجعتا أكثر من 1993والوسط يف شهر فيفري 
ني واخلواص، وهذا ما أدى إىل اختناق مؤسسات الطباعة خاصة مطبعة الوسط يالناشرين العموم

شارة كما جتدر اإل ،م1993 طن من الورق يف سبتمرب 800اليت كانت تقدر مستلزمات النشر بـ 
املطابع عدم تنظيم عملية توزيع الصحافة خصوصا، وغياب اه إىل أسباب تفاقم ديون الصحف جت

تنظيم العالقة بني الناشر لاب دفتر الشروط يكغ،مات اليت تسمح بالعمل يف إطار شفاف انيزامليك
 يف ظل ب،فوضى والتسيالقطاع االعالم يعاين من فطابع، املوواملوزع وكذا العالقة بني املوزع 

غياب األرقام الصحيحة لتوزيع الصحف، يف حني تقوم املطابع بطبع العدد املطلوب منها، حيث أن 
هذا العدد ال ميثل حقيقة الطلب وهذا ما يكلف خزينة الدولة أمواال طائلة ال تستفيد منها الصحافة 

كل األرقام املتعلقة  مع مشكل الطبع، ونشر ملن السلطة ترفض التعاإاملكتوبة، أمام هذا الوضع، ف
 إن وضعية هذه الشركات أو املؤسسات االقتصادية والتجارية ،بديون ومستحقات هذه املطابع

 فوجدت هذه املطابع ،تزداد تأزما وتعقيدا نتيجة عدم تسديد بعض اجلرائد ملستحقات السحب
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د الضرورة نفسها تستعمل كورقة ضغط وحمور للمناورات السياسية والضغوطات اليت تستعمل عن
واحلاجة، ليتم تسيريها بقرارات سياسية ال جتارية يف الوقت الذي كان من املفروض الفصل بني 

 واالبتعاد عن سياسة الكيل مبكيالني ،اجلانبني التجاري والسياسي واملرور إىل مرحلة اقتصاد السوق
اشرين الذين ال  فشركة الطباعة للغرب تعاين مع بعض الن،اليت تستعمل يف حق عدد من الصحف

 مليار 15ديون املطبعة لدى هؤالء الناشرين من  يدفعون مستحقات طبع جرائدهم، حيث ارتفعت
، كما ذكر مدير املطبعة أن هذه املؤسسة حتقق 2001 مليار سنتيم عام 26ىل إ 1994سنتيم سنة 

اء الناشرين مبا زإ جرائد فقط، وقدر حجم ديوا 07 إىل 05اجلزء األهم من رأمساهلا السنوي من 
 هذه اللختا مرشحة ألن تعرف ته، وأكد أن مؤسس2001نتاج املتوقع لسنة يعادل نصف اإل

  . مل يقم بتطبيق القوانني التجاريةن إالسنة، 
املقياس الذي كانت تعمل به يف السنوات املاضية واملتمثل عن كما تراجعت مطبعة الغرب  

 يشكل خسارة واضحة مة عدد أقل من هذا احلج ألن طباع، نسخة5000يف رفض سحب أقل من 
ه الوضعية اليت تشهدها الصحف املستقلة يعود ذسبب األساسي يف هال غري أن ،ميكن تعويضهاال 

 مصري الصحف أساسا إىل الوضعية االحتكارية اليت يشهدها القطاع، فقد حتكمت املطابع يف
، كما قررت من جانب واحد رفع ها يف مرات عديدةحبا، وخففت ساحاملستقلة، وقلصت صف

سعر السحب، مما أثر كثريا على الصحف يف السوق االعالمية، وهذا ما يؤكد على احتكار الدولة 
  . يف هذا اال
سعار، نتج عن ذلك حتمل الصحف املستقلة ديوا األثر تنديدات أصحاب املطابع لرفع إو
 نسبة املقروئية، فتكاليف الطباعة كانت  تسديدها، اخنفاضا فادحا يفعن عجزت  و اليتالضخمة

حتدد بصفة انفرادية من طرف أصحاب املطابع، وقد ترتب عن هذه الوضعية االحتكارية عدة 
ابت العديد من العناوين االعالمية مثل ما غ حيث ،مشاكل اعترضت طريق الناشرين اخلواص

ن خمزون إس السنة فوالرأي، يف نف) Le quotidien d’Algérie( لصحيفة 1992حصل سنة 
الورق مل يكن قادر على متوين املطابع بالورق إال لفترة شهرين على أكثر تقدير، لكن استفحال 

عداد اجلرائد أارت املطابع إىل إمكانية حتديد ش عندما أ1994األزمة كان حبدوث أزمة الورق سنة 
 أن املطابع  حبجة،رائدستحقات قبل استنساخ اجلاملحبجة عدم توفري الورق و طالت بدفع مثن 

ىل إ 1994اده، كما أن شركة الطباعة للوسط سعت منذ جانفي ريرق قبل استمطالبة بدفع مثن الو
  . ن اخلواصوالناشررفضه  األمر الذي ،%75رفع تكلفة التصوير الضوئي بنسبة 



 وجتدر اإلشارة إىل أن هاته الزيادة اليت اقترحتها مطبعة الوسط مرتفعة جدا، بالنسبة
جهة نظر أخرى، ذلك أنه حبكم قواعد السوق وال أا مشروعة ومنطقية من إللناشرين املستقلني 
 مقارنة بالعملة الصعبة، وارتفاع أسعار املواد األولية يف السوق الدولية ليس اخنفاض قيمة الدينار

أن القرار هناك من خيار أمام املطبعة سوى أن ترفع أسعار خدماا من طبع وسحب وتصوير، كما 
 القاضي بضرورة رفع سعر الصحف ابتداء من 1994 ديسمرب 15الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 

  . رب يف السوق الدولية متاشيا مع أسعار الورق واحل1995جانفي 
حف، من بينها ص بتخفيف سحب ال16/02/1995لتقرر فيما بعد شركة الطباعة للجزائر بتاريخ 

 حبجة عطب تقين أصاب املطبعة والكميات اليت ،ة إىل أكثر من النصف أسبوعي12 و ، يوميات09
 نصف عدد القراء تجاال تغطي احتيا"  El Watan"Le soir d’Algérie"مت سجها من جرائد 

  . الذين اعتادوا على شراء هذه العناوين
يف طنية ىل هاته األزمة، تعرضت الصحافة الوإ باإلضافة ،واألمور مل تتوقف عند هذا احلد   
 إىل مشاكل أخرى سامهت يف زيادة ديوا، أدى إىل إضراب دام يوم واحد لعمال 1995مارس 

ىل غياب أربعة يوميات يف السوق إ أدى بضرامطبعة الوسط مطالبني بزيادة أجورهم، هذا اإل
هاته " Liberté"," Le jeune indépendant ,Le soir d’Algérie, El Watan"االعالمية وهي 

زمة أثرت مباشرة على البيع واإلشهار الذي سيعاد نشره من جديد يف الصحف اليت مل توزع األ
  . شهارات جديدة باستئناف عملية الطبعإبدل احلصول على 

  : ىل عدة عوامل نذكر منها إوعموما تعود أسباب هذه األزمة 
طبع اليت  من طرف الدولة ملؤسسات ال1993عدم دفع الفارق يف سعر الطباعة منذ سنة  )1

  . هكانت تستفيد منه كنظام تعويضي عن نفقاا مما أحدث خلال يف حتقيق توازن نسيب يف تسيري
 ، حول تكلفة سعر الطبع1995صراع الناشرين مع أصحاب املطابع ابتداء من جانفي ) 2      

بع تعكس مة الدينار، إذ مل تعد أسعار الطيواليت تعود أساسا حسب أصحاب املطابع إىل اخنفاض ق
 مقابل اخنفاض %75التكلفة احلقيقية ملقتضيات السوق، فارتفاع سعر الورق يف السوق العاملية 

   .لعرض خاصة من طرف كندا وهولندا املمولتان الرئيسيتان يف العاملا
ذ تقلص خمزون الورق من إ ،عقالين للمطابع وملخازن للورق الرئيسي والالسيري اإلداريالت   
  . م1995طن يف فيفري  140ىل  إ9000



ظروف السوق الدولية اليت ختضع الصحف الوطنية ملبدأ العرض والطلب الدوليني للمواد   
 والظروف السياسية الداخلية من ناحية أخرى، ويف هذا اإلطار ،للسحب من جهة ألزمةلاألولية 

أصبحت ظاهرة  أن ظاهرة ندرة الورق 1995 جانفي 14أشارت جريدة الوطن يف مقال هلا بتاريخ 
، فتضغط على ءدو اليت تريد أن تدخل االنتخابات الرئاسية ،متكررة ومنظمة من قبل احلكومة

   .)1("الصحافة املستقلة ذا الغرض
 وسيلة للضغط، ألن أسلوب التعليق و التوقيف يترك عفافتعال األزمات للحد من انتشارها أجن

 و دخل ناشر1999 كما أنه يف شهر ديسمرب ،دويلستوى الامل وانطباعات سلبية خاصة على اأثار
شركة  يطابعهم وهماع مع نزاخلرب يف ،، الوطن Libertéثالثة يوميات يف الصحافة اخلاصة 
 شجعوا على د ناشرو العناوين اجلديدة فقى الطبع، حيث اشتكالوسط للطباعة برخصهم دفع فواتري

  .منافسة يصفوا بأا غري شرعية عليهم انشاء عناوين إلغراقهم يف الكمية، وفرضوإ
ية حتريك ديون الصحف جتاه املطابع ما هي سوى إجراءات للضغط على حرية ضوتعترب ق

التعبري، وهلذا نرى أن مطالبة كل من الناشرين واخلواص لتسديد ديوم يأخذ الطابع السياسي 
شك فيه، أن هناك ا ال والكل يفسر املشاكل حسب ما خيدمه، ولكن مم،وأحيانا الطابع التجاري

أن تسدد ديوا إزاء املطابع الّ  من طرف الصحف اخلاصة للمطابع، فما عليها إةديون غري مسدد
 وال متنح هلا الفرصة للضغط ،طاء جتاري لقضايا سياسيةغ و،لكي ال يستعمل هذا الدين كذريعة

  . عليها وبالتايل حتقق استقالليتها وحريتها
ادة ح أزمة 2001عة بالشرق يف السداسي األول من عام كما شهدت مؤسسة الطبا 
تموين باملادة الأن تقضي بوقف سحب اجلرائد، وهذا يف حالة تطور التدهور امللحوظ يف كادت 

األولية، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على عجز هذه املؤسسة يف تسيري الوضعية حسب ما 
االحتياطي من خمزون الورق إىل درجة الصفر، كما  فقد وصل ،تقتضيه قوانني العالقات التجارية

، فالوضعية معقدة، حيث أن هناك مخس يوميات تسدد مستحقاا سةأكده املدير التجاري للمؤس
ن كل اليوميات تتوقف، وهو ما يعين أن إىل العجز فإاجتاه املطبعة بشكل طبيعي يف حالة الوصول 
 تدفع ما عليها بانتظام من جهة، ومن جهة أخرى يف هذه اليوميات تدفع مكان البقية مرتني، فهي

مل ا اجلرائد غري امللتزمة، وهذا ما يعترب غري احالة وقوع أزمة، هي تعامل بنفس الطريقة اليت تع
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منطقي، وال يقوم على أسس جتارية حيث أن امللتزم الذي يساهم يف بقاء نشاط املؤسسة يف وضعية 
  . ، لكن يتميزان بنفس املعاملةخمتلفة عن الذي يساهم بإضعافها

أما شركة الطباعة للغرب، أشار مديرها يف حديث لوكالة األنباء اجلزائرية أن هذه املطبعة 
نسخة كل يوم دون اضطراب، يف الوقت الذي تعاين فيه  ألف  280 قادرة على االستمرار يف طبع

ارتفاع أسعاره، حيث أكد أن  يف األسواق العاملية وتهنقص الورق بسبب ندرلاملطابع األخرى 
متلك فيه شركة الطباعة للغرب ن بصفة منتظمة بالورق يف جممع األلباب الذيمطبعة السانية متو 

  .  من األسهم يف رأمساله08%
 وارتفاع أسعاره يف ،ن األزمات املتكررة اليت عرفتها الصحافة املكتوبة من ندرة الورقإ

القطاع الذي  قطاع الورق، فعلى الدولة االهتمام ذا الكاملة يفاألسواق العاملية ناجم عن التبعية 
 اًفهذه الصناعة مرتبطة أساس. ، فصناعة الورق يف اجلزائر مهددة بالزواليعد استراجتيا وحيويا

   . مليون دوالر360اد الورق ري حيث يتجاوز الغالف املايل املخصص الست،باخلارج
 الصحافة املستقلة إىل مشكل أخر وهو استعمال ضافة إىل مشكل ندرة الورق، تعرضت إ

 استعمال الورق 2001الورق الرديء، حيث عرفت مؤسسة الطباعة بالشرق بقسنطينة يف فيفري 
 تسبب يف وقوع عطب للعديد من اآلالت ويف تأخر سحب العديد من ،األصفر من نوعية سيئة

اق على الصحافة املستقلة، فتزامنت مع كما سعت السلطة مبختلف أسالبيها لتضييق اخلن" اليوميات 
أخرى من مسلسل ضغط على الصحافة املكتوبة ة الصحافة املكتوبة، حلقاأزمة الورق اليت شهد 

 وبالتايل رفع أسعار البيع، ففي الفترة املمتدة من جانفي ،واليت متثلت يف رفع سعر سحب اجلرائد
  .  مذهالً شهدت أسعار طبع صحف ارتفاعا1995ً وجويلية 1991

 لريتفع 1990عام  2,50بيع اليت انتقلت من ال دج ارتفعت أسعار 638ىل إدج 120فمن  
        .)1("دج10ىل إ 1995 جوان 21 لريتفع يف 1995 دج عام 07 ليصل إىل 1992 دج عام 04ىل إ

وأمام رفض الناشرين فكرة رفع تكاليف الطباعة الين تؤدي إىل عرض النسخة الواحدة  
 استدعي األمر عقد اجتماع لطرح القضايا واملشاكل العالقة الذي ،كشاكاأل دج يف 08ة بـ اليومي

 ومجع مديري شركات الطباعة للوسط والشرق ، مبقر مطبعة الوسط1994 جوان 03عقد يوم 
 Le Soir d’Algérie, Leوالغرب، مبديري ومسؤويل مخس صحف مستقلة هي اخلرب الوطن 

Matin , L’indépendant,  تمعون مسألة رفع أسعار السحب الذي يستدعى إعادةوقد درس ا 
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 األمر الذي أثر سلبا على شركات ،%40.17النظر فيها خاصة بعد اخنفاض قيمة الدينار بنسبة 
  . ة يف معظمها بالعملة الصعبةدروالطباعة اليت تعتمد يف نشاطها على مواد أولية مست

 دون حساب التصوير 360ىل إدج 2.0طباعة من قتربت املطابع على أن تكاليف الاو"
ولية  دج تكاليف املواد األ2.52يلي   كما%80عد أي ترفع نسبة الطباعة نسبة واالستنساخ عن ب

  %1.84+  شحن ونقل وختزين %08 دج تأمني باإلضافة إىل 1.08من حرب وورق صفائح و 
   .)1("عر الورقرسوم وحقوق للجمركة، أما النسب املئوية فتحدد على أساس س

الذي يبني ارتفاع أسعار املواد األولية اخلاصة باملطابع خالل ) 09(وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 
  .  )2(1994، 1993سنيت 

 1994 1993 املواد األولية

غ من لسعر ك:  ورق اجلريدة -1
 . سعر النسخة الواحدة . الورق 

  دج18.15
 دج1.70

  دج  25.44
  دج 2.38

 1: السعر اإلمجايل لـ : احلرب  -2
  . كلغ من احلرب

 سعر احلرب املطلوب لسحب نسخة -
 . واحدة 

   دج 43.80
  دج 0.40

   دج 61.93
  دج 1.04 

السحب الواحد يتطلب:  الصفيحة -3
  .  صفيحة14عموما 

 .  صفيحة14 سعر -

   دج 132.48
  دج 1854.72

   دج 1857
  دج 2599.80

 1ـ السعر اإلمجايل ل:  الفيلم -4 
  . ملم
 صفحة من12 اجلريدة الواحدة ذات -

 .  ملم360ىل إاحلجم الكبري حتتاج 

  دج 114
  دج 410.4

 

سعر املواد األولية لسحب نسخة 
 . واحدة 

 دج 2.50 دج2.41
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 جعل العديد من األكشاك ذات التوزيع الواسع ،هذا االرتفاع اجلديد يف أسعار السحب
وذلك يعود إىل ضعف "الوطن، اخلرب، ليربيت، لوماتن " اجلرائد منها عدم استالم بعض ل اًشن إضرابت

 من الدنانري الثالثة اإلضافية، وأوضحت مجعية الناشرين يف 05هامش الربح الذي حدد للبائع بـ 
دج للبائع، يف حني  0.60 أن تقسيم هامش الربح يكون كاأليت 1995فيفري  16بيان هلا بتاريخ 

دج املتبقية منها من الربح اإلمجايل وهو ما  1،5دج، أما الناشر فيكتفي بـ 0.90حيتفظ املوزع بـ 
  . اعتربته تضحية للحفاظ على حق املواطن يف االعالم

وتدخل الصحافة اجلزائرية بعد ذلك يف نقاشات حادة حول السعر احلقيقي للورق يف " 
 رغبتهم يف توفري اد أبدووردي الورق يف هولندا قستكد على أن بعض مأحيث ت،السوق الدولية 

 يف . دوالر للطن على أقصى تقدير500ىل إ 300الورق للسوق  اجلزائرية  بسعر يتراوح ما بني 
 دوالر للطن، وحسب بعض 1000 دوالر للطن وأخرى حىت 750ىل إحني تذهب املطابع 

حدة على تستورد الورق كل وا) الشرقوالوسط ااهد الغرب (تصرحيات الصحفيني أن املطابع 
قل بأ يف حني كان بإمكاا، أي املطابع استورادها كلها معا، أي جمتمعة ، دوالر1000حدى بقيمة 

   .)1(" دوالر للطن الواحد9000من 
 دوالر للطن و أن 750 على أن سعر الورق هو يف حدود ،فيما أكد الناشرون اخلواص 

 أشهر فقدم مسؤولو املطابع سعر 03 يتجه حنو تراجع أسعار الورق بعد انطباع يف أوروباال
دج على األقل، وهو اقتراح رفضه الناشرون اخلواص باعتبار أن بيع الصحف  650السحب بـ 

هلذا . لبطيء هلذه العناوينا دج وهو ما يعين املوت 15ىل إ دج على األقل، وقد يصل 12يبلغ 
 الناشرين والصحافة ككل وبني األساس أصبح ملف املطابع يف اجلزائر يشكل أزمة قائمة لذاا بني

السلطة اليت تبدوا أا قررت أن تظل متمسكة بسلطتها على املطابع كورقة ضغط تستعملها 
   .ألغراض سياسية

ىل مؤسسة جتارية تترجم التوجهات اجلديدة إالناشرون اخلواص يأملون أن تتحول املطبعة 
بقاء سلطة تعمل بكل ما يف وسعها يف سبيل اإلللبلد والنوايا املعلن عنها يف خطابات املسؤولني، وال

 تدفع فاتورا الصحافة املكتوبة بالدرجة األوىل واملواطن بالدرجة ،على الطابع السياسي للمطابع
ة ثيث استطاعت كل من جريدة، اخلرب والوطن، أن تتحصل بعد حماوالت ح2000ويف عام  الثانية،
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ة خاصة ومت احلصول على املطبعة، لكنها واجهت قتناء مطبعا أجانب ينوبالتفاوض مع مستثمر
  . م2000مشاكل عديدة حيث مت احتجازها يف ميناء اجلزائر يف ديسمرب 

 ة سنوات قبل أن يدخل متاهات البريوقراطي04كما أن هذا املشروع بدأ التحضري له منذ  
 العمومية ومساع عند إحضار املطبعة يف امليناء، حيث استلزم األمر مفاوضات شاقة مع السلطات

 املشاكل ثالثة  ذهاب احلل والربط من أجل إخراجها من امليناء، وكان وراء هححقيقة لدى أص
رات واملفتشية العامة للمالية، اهيئات عمومية هي إدارة اجلمارك، وكالة الترقية ودعم االستثم

 وهذا بالضرورة  ؟طابع خاصةل ملاذا السلطة اجلزائرية مل متنح االستقاللية واحلرية المتالك مءونتسا
ملانع أن تفتح السلطة باب املنافسة للناشرين اخلواص يف ا وما ،يرفع الضغط على املطابع احلكومية

 وما الشك فيه أن هذه األخرية تبقى حمتكرة كل االحتكار على هذا العنصر الفعال  ؟هذا اال
ألكثر من هذا هناك أشكال أخرى  وا ؟حىت تبقى الصحافة املستقلة ودائما يف قبضة السلطة

التوزيع الذي يشكو من عدم وجود " أساسا يف ةتستعملها للضغط على الصحافة املستقلة واملتمثل
 األمر الذي ،)العالقة بني الناشر واملوزع والطابع والقارئ واحمليط العام: التنظيم (قوانني تنظم املهنة 

اهرة غريبة وهي بيع املوزعني للصحف يف شكل توزيع الذي صاحبته ظالىل تدهور عملية إأدى 
مرجتعات بالكيلوغرام بدل من بيعها بالطريقة العادية وذلك لتحقيق أكرب ربح، كما أن سوء التسيري 

 ألن املسريين هلذه القطاعات ال يتم تعينهم وفق مقاييس ،هو مشكل أغلبية املؤسسات العمومية
ة يف ظل أخلاصة دون أن تكون الظروف مهية، وكذلك ظهور مؤسسات توزيع الصحف ايعلم
 القوانني اليت تنظم املهنة، أما اجلانب االقتصادي املتمثل يف ديون املؤسسة الوطنية لتوزيع بغيا

هذه العوامل ترتبت عنها .  مليون دينار ج652ر من ثالصحافة بفروعها الثالثة والين قدرت بأك
   .)1("زمتأصف باملوجعل الوضع يعدة انعكاسات سلبية على الصحف الوطنية مما 

 هيدرة اخلاصة، فا كان قطاع توزيع الصحافة يف اجلزائر يفتقر إىل املب1991إىل غاية سنة       
املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة "عملية حمتكرة من طرف مؤسسات القطاع العام الذي ميثل يف 

ENAMEP ىل إاحلكومة مرسوم يهدف أصدرت   حيث،)2("1982 نوفمرب 27 اليت أنشأت يوم
 عنها ثالث ضتنظيم توزيع الصحافة املكتوبة، وبذلك أعيدت هيكلة املؤسسة من جديد ومتخ

  . مؤسسات عمومية تتمتع باستقاللية مالية تامة
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كانت حتتكر ) فرع الوسط(لتوزيع ل أن املؤسسة الوطنية 1992 سنةلوتشري األرقام اخلاصة    
عتبار أا املؤسسة األوىل يف القيام ذه املهنة فإا مل جتد ضررا يف عملية التوزيع، وذلك على ا

رض بغفرض هيمنتها من الناحية االقتصادية والتجارية والتعامل مع الناشرين باألساليب املكتوبة، و
  : توضيح درجة احتكار املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة نورد اجلدول التايل 

  
  
  

   :)1(1992 العناوين املستقلة من طرف خمتلف املوزعني لسنة  يوضح توزيع10جدول رقم 
  

 اموع عدد العناوين عضووامل املنطقة
 املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة - الوسط

  .الوسط
  . مؤسسة حيون-
 . ترانسكوم باريس-

50  
  
08  
08 

66 

 املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة - الغرب
  الغرب 

 .  مؤسسة حيون-

24  
  
15 

39 

املؤسسة الوطنية، لتوزيع الصحافة  الشرق
 الشرق

60 60 

 09 09 موزعون آخرون  

  174 174 
    

 نالحظ أن ،خالل قراءتنا للجدول واملوضوعات املتعلقة مبشكل التوزيع يف اجلزائر ومن     
لذي املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة تعيش وضعية مالية صعبة، وهذا من سوء التسيري، الشيء ا

ىل اخلواص إانعكس سلبا على سري الصحافة املستقلة يف اجلزائر، وهذا ما جعل هذه الصحافة تلجأ 
  :من بينها 

                                           
  .1982 نوفمبر 27 المؤرخ يوم 390 – 82المرسوم الرئاسي : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -)1(



 1990 ديسمرب 30والذي يعد أول متعامل معتمد يف اجلزائر، تأسست يوم : مؤسسة حيون )1
 وأول جريدة وزعتها املؤسسة هي ، نقطة بيع موزعة على واليات الوسط900وتتحكم يف 

  ". Le Soir d’Algérie ":ريدة ج
 19 تأسست يف  NMA( Nouvelle messagerie: (مؤسسة التوزيع اجلزائري اجلديد  )2

، ووزعت  Liberté  ويعد مالك املؤسسة أحد املسامهني الثالثة يف جريدة،1992مارس 
  .األطفالوحىت االت املتخصصة كالطب 

زيع كل من جريدة الوطن واخلرب، باإلضافة تقوم بتو : ALDP:  للتوزيع ةؤسسة اجلزائريامل )3
 ، الصباح، الوحدة، الشاشة، اجلمهورية Détective، اإلرشاد، السبيل،Olympicىل جريدة إ

  .م1995 ديسمرب 16ن أول ظهور هلا يوم االنبأ، الرأي، الشرق اجلزائري، وك
 2000ي  جانف31  بتاريخ  AMEP : Messagerie Epress: مؤسسة التوزيع السريع ) 4

اإلشهار بإنشاء فرع جديد لتوزيع الصحف، وقد باشرت عملها و لنشرقامت املؤسسة الوطنية ل
  .  مهمتها تتمثل يف توزيع الصحف على كامل التراب الوطين2000يف شهر ماي 

زاء إ إذ أن وضعية االرتباط التقين ،الصحافة املستقلة تعاين من عدة مصاعب من بينها التوزيع
 تأسيس شركة صفقد تعذر على أي متعامل خا. "مومية جتعلها هشة وسهلة االختراقالوسائل الع

الطبيعة اجلبلية للمنطقة اليت جتعل ظروف وشروط االستثمار أقل ر إىل توزيع يف الشرق بالنظ
   .)1("مردودية

  بل، مل يقابله أي تغيري أو حتسني يف عملية التوزيع،ونظرا لغياب قوانني خاصة تنظم املهنة
حساب على ها الربح  ومجع الثروة، ولو ح التوزيع عملية جتارية وراؤزاد من الوضع سوءا، بل أصب

  . حق املواطن يف االعالم
حيث انتشرت ظاهرة بيع املرجتعات بالكيلوغرام بدال من بيعها بالطريقة العادية، إىل  

 ،ء ضروري  لتنظيم املهنةجانب هذا هناك ما يسمى بغياب خريطة وطنية للتوزيع اليت تعترب إجرا
من خالل حتديد كيفية توزيع نقاط بيع الصحف وكيفية توزيعها بطريقة منتظمة وهذا حسب 
توزيع الكثافة السكانية، والشيء املالحظ هو أن الناشرين يفضلون أن يكونوا قائمني بالتوزيع 

)  ( Sodifتوزيع كة مع مؤسسات خاصة مثل إنشاء شركة ابصفة كلية، أو جزئية عن طريق الشر
   .1994سابقا يف مارس ) Le matin(من طرف اخلرب والوطن 
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" Libertéجريدة "د توضيح العالقة املتوترة مع الصحافة املستقلة نورد قضية صوق" 
 بعد توقيف سحبها  اليت أوقعتها يف مأزق مايل مفاجئتعاقدت مع املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة

تجارية، وقد كلفها الالية وامللتزامات البدعوى عدم وفائها با" Le matin"مدة شهرين رفقة 
 1994مليون سنتيم، وجهت هلا شركة الطباعة للوسط يف جوان 7 تقدرالتوقيف خسارة مالية 

رتبة على حقوق الطبع يف أقرب اآلجال، وهددا بعدم تإنذارا آنذاك تطالبها فيها بتسديد ديوا امل
نذار املوجه هلا، غري أن اجلريدة رفضت هذا لة رفض هذه األخرية اإليدة يف حاطبع وسحب اجلر

اإلنذار حبجة أن االتفاق الثالثي بني اجلريدة ومطبعة الوسط ومؤسسة التوزيع يقضي بدفع مؤسسة 
التوزيع الصحفي مستحقات اجلريدة مباشرة إىل املطبعة، لكن أمام ضخامة رقم مديونية مؤسسة 

 مليون سنتيم، وقفت 300 ماليري و03 بـ 94 املايل الذي قدر يف جوان التوزيع بالوسط وعجزها
هذه أن  مع العلم ، األمر الذي دفع باملطبعة  إىل إلغاء االتفاق،هذه األخرية عاجزة عن دفع املبلغ

األخرية رفعت دعوى قضائية ضد املؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة لدى حمكمة احلراش، وحكمت 
غط عليها لتسديد ديوا، وبعد الوضع االستثنائي الذي عرفته اجلريدة اضطرت حبجز سياستها للض

  . فة مؤقتة ولفترة انتقاليةلالستعانة خبدمات ترانسكوم بريس وذلك بص
للجريدة ا    أثناء فترة اخلدمة اليت عرفتها مؤسسة ترانسكوم بريس، مل تدفع الشركة مستحقا 

. )1("ضطرت اجلريدة  اللجوء إىل احملكمة للفصل يف القضية مليون سنتيم، وا235اليت قدرت بـ 
 1997لإلشارة فقد برزت عدة نزاعات بني ناشري الصحف وشركات التوزيع والطباعة يف سنة 

  :ومن أهم هذه القضايا 
  .د السريع لغرب البالديقضية الوطن ضد وكالة الرب )1
  .)لوسطرب واالشرق، الغ(ؤسسة الوطنية للورق قضية الشروق ضد امل )2
  .ضد مؤسسة عدالن للتوزيع" Le soir d’Algérie"قضية  )3
  .ب البالدرقضية الشباك ضد وكالة الربيد السريع لغ )4
  .ضد وكالة الربيد السريع للغرب) L’horizon(قضية  )5

واملشكل يعود إىل غياب آليات ) األمة(قضية شركة الطباعة ملدينة اجلزائر ضد سودبراس     
ام يمل اإلعالمي التعددي، وعدم توفري املستلزمات القانونية والتقنية لقواضحة تتحكم يف يد الع

نظام إعالمي تعددي قائم على أسس متينة، ووصل األمر إىل اختفاء عدة صحف دون أن نتمكن 
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هلذا ميكن القول أن مستقبل . من حتصيل مستحقاا لدى املوزعني وأن تدفع ديوا للمطابع
ها املستقلة مهددا ومرهونا نظرا الختالل عدد من املوزعني العموميني الصحافة املكتوبة سيما من

 ،واخلواص بااللتزمات املالية جتاه الناشرين، الذين أصبح بعضهم عاجز عن دفع مستحقات الطباعة
 هروب الكثري من العناوين من التعامل مع املؤسسات الوطنية لتوزيع يف أزمة املديونية توتسبب

  .مع قطاع اخلواص رغم سلبياتهالصحف، والتعامل 
 استعملته السلطة ضد الصحافة املستقلة يف اجلزائر ذيساومة االشهارية الكما أن عامل امل
  . وحىت ضغطا على العوامل السالفة الذكرايعد أكثر وأشد تأثري

   سارعت السلطة إىل تأميم هذا األخري بعدما كان امتداد،ونظرا ألمهية هذا القطاع        
مرسوم خاص يتعلق بإنشاء "مساومات االشهارية يف احلقبة االستعمارية، هلذا قامت بإصدار لل

 وهي شركة ذات طابع جتاري وصناعي تتمتع 20/12/1967الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار يف 
  .)1("بالشخصية املعنوية ذات استقالل مايل

 هلذا القطاع، إذ تنص املادة  يكرس احتكار الدولة1971 أكتوبر 19وصدر مرسوم أخر يف  
األوىل منه على أن متارس الوكالة الوطنية للنشر اإلشهار االحتكار بالنسبة ألي منتوج أو مصلحة 

  .جزائرية أو أجنبية
شهار متارس االحتكار على كل أما املادة الثالثة تؤكد على أن الوكالة الوطنية للنشر واإل 

ارس احتكار اإلنتاج ونشر اإلشهار التجاري، املنتوجات املنتوجات الوطنية واألجنبية، كما مت
ويعين هذا أن الوكالة هلا احلق الكامل يف اإلشهار املتعلق بكل "واخلدمات اجلزائرية يف اخلارج 

ومن اإلجراءات اليت اختذا الدولة يف هذا . منتوج سواء كان جزائري أو أجنيب يباع يف اجلزائر
 حيث تنص املادة األوىل ، القاضي بتعريب اإلشهار1994 عام 70، 74مرسوم رقم " صدارإاال 

تج على كامل التراب الوطين جيب أن يعرب عنه باللغة العربية، اعلى أن اإلشهار التجاري الن: منه 
شهاري باللغة  هذه احلالة جيب أن يأيت النص اإل ويف،ستعمال لغة أجنبية لنفس الغايةاويسمح ب

  .)2("لة وعبارة عن ترمجة للنص العريب ونقال عنهاألجنبية على التكم
 لكن بعد ذلك ،فقبل هذا املنشور كان املعلن يتوجه إىل الصحف الصادرة باللغة الفرنسية  

 يف صحيفة صادرة باللغة العربية ويكون استعمال اللغة األجنبية أصبح جمربا على نشر إعالنه أوالً
                                           
(1)- Brahim Brahimi, le pouvoir la presse, et les droits de l’homme en Algérie, éd Marinoor, 
Paris, 1996, page 137. 

، المتضمن 1967 ديسمبر 20 المؤرخ يوم 297-67 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم -)2(
  . لوطنية للنشر واإلشهارالقانون األساسي للوآالة ا



هذا القرار القاضي بتقريب اإلشهار دعما ملبدأ تعميم على التكملة، وكان اهلدف من ) فرنسية(
 86ة على حد سواء، كما جاء يف املرسوم رقم يفرنساالشهارية على الصحف املعربة والاإلعالنات 

 من خالل مواد حتدد كيفية تعيني الوكالة ANEP تنظم 1986 ديسمرب 02 الصادر يف 283 –
  .ألهدافها
واالنفتاح ل اجلزائر عهد التعددية السياسية وومع بروز املؤسسات اخلاصة وبدخ 
 بقي القطاع يعاين من فراغ قانوين، حيث نالحظ عدم اهتمام املشرع ذا امليدان، ،االقتصادي

فجاء مرسوم . على قانون يتعلق باإلشهار  تنص مواده1990 أفريل 03حيث قانون االعالم لـ 
 واجب أن توكل ، االعالم أو الوكاالت اخلاصةيشري على املعلنني عدم التعامل مباشرة مع وسائل

 يف اً واعتربت هذا اإلجراء إجحافANEPواإلشهار  ميزانيتها االشهارية إىل الوكالة الوطنية للنشر
لذا قامت حكومة بلعيد عبد السالم   مباشرة ما جاء يف املرسوم،وان مل يطبقو هلذا فاملسؤول،هاحق

 اختيار الوسيلة اليت يوجه هلا اإلشهار يعود للوكالة أنا ؤكد م1992بإرسال مرسوم أخر يف أكتوبر 
ح العناوين اليت يودون نشر اسسات العمومية باستطاعتهم اقترفمدراء املؤالوطنية للنشر واإلشهار، 

ال غري، كما أن وزير الثقافة واالتصال اعتماد على هذا املرسوم احلكومي طلب من نفس ام إعالن
زاة مع هذا او من الصفحات الكلية، وبامل%30وز صفحات اإلشهار يف اجلرائد تتجا الوكالة أن ال

شهارية للصحافة العمومية، هلذا فمداخيل اإلشهار إ منح أكثر ميزانية ANEP السلطة من تطلب
 La pouvoir la presse et les" براهيمي يف كتابة إبراهيمذ اريدة املساء، حسب ما كتبه األستجل

droits Homme en Algérie " 8659تتجاوز   بعد أن كانت ال93 دج يف مارس 312026بلغت 
  . 1992دج يف نوفمرب 

فإعادة االحتكار لإلشهار ندد به يف نفس الوقت مسؤويل الوكاالت االشهارية وكذا مجعية 
 وإجراءات مرسوم حكومة بلعيد عبد السالم كانت معارضة لإلصالحات ،ناشري الصحف
ام مسؤويل املؤسسات العمومية على رغ، وذلك بإ1990عت فيها احلكومة منذ االقتصادية اليت شر

منح ميزانيتني للوكالة اليت مجدت السوق االشهارية بطرقها البريوقراطية، فبلعيد عبد السالم مل يقم 
فقط خبنق الصحافة املستقلة ولكن تلك اإلجراءات مست االقتصاد الوطين والشعب، وأضاف 

متلك ال اإلمكانيات البشرية  من امليزانية االشهارية ال) 3/1(لوكالة تستفيد من ي أن هذه امبراهي
 باإلشارة إىل التناقض املوجود ،تقنية لتحسني خدماا االشهارية، كما قامت مجعية الناشرينال الو

ىل النظام االحتكاري إبني سياسة السلطة اليت شرعت يف اإلصالحات االقتصادية وحماولة الرجوع 



 فهذا التعنت املتمثل يف حماولة عرقلة الصحف اخلاصة جاء به ثانية مقداد سيفي يف فيفري ،إلشهارل
  . م1995

إلشهار وذلك عمال بقوانني ل طلبت مجعية الناشرين إلغاء هذا االحتكار 1995ويف جويلية 
 سيفي، املنافسة وقواعد اقتصاد السوق، كما اعترفت باإلجراءات اليت جاءت ا حكومة مقداد

 توتر العالقة بني السلطة والصحافة شيئا فشيئا، حيث إىلفيما خيص إلغاء ضرائب الصحف مما أدى 
مركز املتابعة "م إنشاء 1995 أكتوبر 18اقترح مسؤولو الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار يف 

 السبل حاوية تعمل خاصة على اقتراتس مليون دج، هذه النسبة امل500االشهارية لتحسني تسيري 
طرق املختلفة لتحسني نوعية الرسالة االشهارية، وكذا إعداد برامج تكوين يف خمتلف تقنيات وال

   .)1("االتصال واإلشهار
 عن رئيس احلكومة السيد أمحد 14/96ر منشور حكومي رقم و صد1996وعرفت سنة 

لسلطة العمومية، شهارات الدولة وجهاز يف يد ا أداة تسيري إANEPأوحيي يؤكد على جعل وكالة 
ورفض كل مصاريف اإلشهار اليت ليست هلا فواتري صادرة عن الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، 

  . 1996 ديسمرب 31وذلك ابتداء من 
الصحافة هي بوتقة املال، واإلشهار يلعب دور " فيشري زواوي بن عماري على أن  
 680 بلغ 1995 مليون أما يف سنة 350 قدر ب 1994 سنة  يفهفتفيد اإلحصائيات أن" جوهري 

اإلشهار وونرى أن الوكالة الوطنية للنشر .  مليون دج713 حوايل 1996بلغ يف سنة مليون دج، و
 1997 مليون يف سنة 854 مليون دج، وأكثر من 407 رقم أعمال قدر بـ 1996حققت يف سنة 

  .1999 مليون أورو يف سنة 18.7و
ن اإلشهار إف، )La Presse Algérienne  Journal d’un Défi(فحسب رباح يف كتابه  

 زوتراجع خاصة مع غيأخذ خطوة اجيابية منذ التسعينات يف الوقت الذي أخذ االقتصاد اجلزائري 
 فاملالحظ أن االحتكار الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار جعل ،)2("السوق األجنيب لألسواق اجلزائرية

الضغوطات االقتصادية املتعلقة بالسحب والتوزيع وارتفاع والصحف تعاين من الضغوطات املالية 
أسعار السحب، ونظرا للعراقيل اليت تواجهها الصحف يف ميدان اإلشهار جعل النقص فيها يتوىل 
وظيفة البحث عن املعلنني اخلواص و الصفقات االشهارية، كما جاء منشور حكومي رقم 

                                           
(1)- Mr hamed Rebah, la presse algérienne journal d’un défi, Chihab édition, Alger,2002 Page 
104 
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فسح اال لالستثمارات اخلاصة، فأصبحت السوق  الذي أكدت عليه التعليمة الرئاسية ل99/907
تطلب حتديد اإلطار التنظيمي والقانوين قصد جتاوز الضغوطات اليت تعيق التحكم يف تشهارية اإل

نعقدين يومي  امل يف تدخل له يف اليومني الدراسينيANEPيؤكد السيد فوضيل مدير "، هذا القطاع
أن الصحف ال تديل بأرقامها احلقيقية فيما "التصال افة واق من طرف وزارة الث1997) 12(14/15

  .)1("حب واملرجتعات، وهذا ما يفقد كيفية توزيع احلصص االشهاريةسخيص حجم ال
 ويرون أن ANEPمعظم الصحف تشتكي من قلة اإلشهار العمومي املمنوح هلا من طرف ف

يعود إىل أن املعلن هو الذي  إزاء بعض الصحف، والسبب يف هذا دلى احليايتحتوزيعها لإلشهار ال 
 .لوكالة يف ذلكلختار اجلريدة اليت ينشر فيها وال دخل ا

وهذا بطبيعة احلال يعود إىل مكانة اجلريدة داخل السوق االعالمية فمثال اجلريدة اليت 
وحسب تصرحيات بعض .  م2005انطلقت يف التسعينات ليست نفسها اليت بدأت مشوارها عام 

ن رفض ذلك أو.  الوكالة تفرض على الزبون نشر إعالنه يف جريدة دون أخرىاجلرائد فإنمدراء 
تتماطل يف نشر منتوجه، وهذا يف حقيقة األمر مع مبدأ املهنية واخلدمة العمومية، ويف احلق يف 

ذا نستنتج إن اإلشهار يف اجلرائد ال حيكمه منطق االقتصاد بقدر ما حيكمه منطق هل ،اإلعالن
  . والتحفيز لبعض اجلرائد اليت هلا والء مع السلطةةراطياجلهوية والبريوق

تعليمة بلعيد عبد السالم واليت كانت جائرة ضد الصحافة املستقلة  إىل أن وجتدر اإلشارة
وحيىي، وذلك بالعودة إىل منطق توزيع أ رئيس احلكومة السيد أمحد 2004حيائها ثانية يف سنة بإقام 

، "جتاه الصحف املستقلةا بوجيهالضغط والت: " عنونت مقاله بـ الريع كما ورد جبريدة اخلرب اليت
فإن التعليمة اجلديدة اليت اعتمدا حكومة أوحيي تنم يف الكثري من التناقضات يف هذا اال، وعلى 
ازدواجية يف اخلطاب، حيث تصبوا السلطات العمومية إىل الرجوع إىل منطق التوجيه واإلمالء 

ة االشهارية بالنسبة ألية صحيفة من الناحية التجارية، إذ غالبا ما متيل املادة عملها بأمهية املادب
 جريدة، وكذلك من  أيةن مل يكن ذلك من رقم أعمالإ %70ىل إ %50االشهارية ما بني 

  .مداخيلها إىل جانب املبيعات
زعجة  العمومية قد وظفت املطابع كسالح للتضييق على الصحف املتذا كانت السلطاإو 

ىل ذات املنطق بالنسبة إما دام هذا القطاع ال يزال خيضع لوضعية نسبة احتكار، فإن حماولة العودة 
 فتطويع ، بالنظر للواقع اجلديد الذي أفرزته السنوات املاضية يف هذا اال،لإلشهار غري معقول
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دا على جمال  تداعيات سلبية جهباجتاه الصحف سيكون ل" اجلزرةوالعصا "اإلشهار لتطبيق سياسة 
وتبديد مصداقية اخلطاب الرمسي يف جمال احترام احلريات االقتصادية والتجارية ،املشاهد اإلعالمي 

ويف جمال احترام حرية التعبري واالعالم، ويف هذا الصدد يتساءل كاتب املقال عن ترشيد تسيري 
   ؟األموال العمومية أم ترشيد الصحافة 

ء التعليمية احلكومية اليت تفرض على املؤسسات احيإأعاد والتربير الذي قدمه أوحيي حيث 
لغة يف ترشيد تسيري ل مرتبط با،العمومية التعامل مع الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار دون سوابق

أموال الدولة، حيث يضيف املعلق أن العديد من العناوين الصحفية اليت استفادت من هذه التعليمية 
ية ألسباب اقتصادية، وهناك إمجاع لدى الصحفيني أن حل الس اختفت من الساحة االعالم

 يف جمال ممارسة ضىوف، فسح اال لل1990عالم لسنة الاألعلى لالعالم الذي أنشأ مبوجب قانون ا
  .املهنة الصحفية كون صالحيات هذا الس رغم حتويلها إىل وزارة االتصال بقيت دون منفذ هلا

شهار ال دف إىل ترشيد الصحافة والصحفيني بقدر ما دف خبصوص اإل مة أوحيييوتعل
علن عنها رئيس اجلمهورية يف أىل ترشيد الصحافة والصحفيني يف إطار السياسة االعالمية اليت إ

احتكار الدولة للتلفزيون خوفا من أن تعرف نفس االحنراف  ضمحلته األخرية اليت رفض خالهلا رف
مر الذي جعل بعض الشخصيات السياسية واالقتصادية ، وهو األالذي عرفته الصحافة املكتوبة

تبدي بآرائها حول تعليمة رئيس احلكومة املتعلقة باحتكار سوق اإلشهار لدى الوكالة الوطنية 
   .لنشر واإلشهار، فالعديد منهم يعتربوا أداة للضغط واملساومة على رئيسهمل

ل ملاذا ال يفتح ء فيتساص،رفطي لكل اجلزائريني ال يرى هذه التعليمة ال تع-:عبد العزيز رحايب 
جمال اإلشهار مثلما فتحت القطاعات األخرى للمنافسة، وماذا ستفعل الوكالة الوطنية للنشر 

 وجند أيضا السيد أمحد غزايل فمن الناحية القانونية ال ؟ مليار دينار جزائري300واإلشهار مببلغ 
 املؤسسات العمومية على اختيار املؤسسة الوطنية للنشر يسعنا إال التأكد على أن قرار إجبار

 ةجلماعة املسؤولاال كيف ميكن تفسري تصرحيات إ و،واإلشهار لنشر إعالنام خرق جديد للقانون
 أعطيت هلذه األخرية 1988 علمنا أنه منذ احول حرية املنافسة واستقاللية املؤسسات خصوصا إذ

 وتصبح احلكومة هلا مسؤولية احلامي للمنافسة الشريفة ؟يةقوفر االستقاللية يف التسيري دون أوام
 أما اهلدف األساسي من هذه التعليمة هو الضغط واملساومة على ،والقانون واضح يف هذا اال
 والصحافة املستقلة من جهة ثانية، وهو ما يعد مساسا حبرية االعالم ،املؤسسات العمومية من جهة

  للعمل اجلزائريني أن الدولة ماالحتاد العا) UGTA(من : ر بدر الدين ضخلوالتعبري، ويضيف حممد 



املالكة للمؤسسات العمومية، وبالتايل ال ميكن القول أن الدولة ليس هلا احلق يف تعزيز مثل هذا هي 
اإلجراء، لكن هذا القرار يؤثر سلبا على روح املنافسة بني املؤسسات يف إطار اقتصاد مفتوح، ويف 

الذي يعترب هذا : سعيدون عبد احلفيظ " صحفيني كوم"لسياق يشري مدير وكالة اإلشهار نفس ا
 هناك  أنضد الوكاالت الضعيفة اليت تعيش يف هذا القطاع، فنحن نعلم" ظلم وحقرة"اإلجراء 

العديد من اجلرائد اليومية ذات السحب الضعيف جدا ال تبذل أي جهد إلعالم املواطن والدفاع 
أن قرار رئيس ) توفيق/ع(السيد " أيت كوم"ويف األخري يضيف مدير وكالة اإلشهارعن مصاحله 

احلكومة جمرد معاقبة للقطاع اخلاص، وذا اإلجراء نظلم املواطن هو األخر من قرار مل يظهر بعد 
أن " حيث يقول صاحب املقال 2261 وتضيف جريدة املساء يف عددها )1("الدوافع من تشريعه

 أوت 18مية مطالبة باملرور عرب الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار مبوجب املقرر يف اهليئات العمو
ىل اإلدارات العمومية واملؤسسات العمومية ذات إوالذي من خالله أصدر أمحد أوحيي تعليمات 

الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والبنوك العمومية وكل هيئة 
   . دون سواهاANEPعالناا عن طريق إجراء إشهارها وإأخرى من أجل توجيه ومعاجلة وعمومية 

تم ينفاق على اإلشهار واإلعالنات اإلوينص ذات املقرر حسب نفس املصدر على أن   
، فرقا هلذا اإلجراء يرفض من قبل املراقبني املاليني وحمافظني احلسابات 2004ابتداء من أول سبتمرب 

ني، وسيؤدي بالتايل إىل تكليف يو شرط، ويشكل تقديرا من جانب املسؤولني املعندون قيدا أ
   .)2("األمرين ذا االتفاق لتسديده

كيفية توزيعه بني الصحف، لطة والصحافة يف جمال اإلشهار ووأمام العالقة املتوترة بني الس
مي والعكس كذلك الا أي مكانة يف الوسط اإلعهلشهار دون أن تكون إفهناك صحف تستفيد من 

 علىع احلصص االشهارية يعند بعض الصحف، فمن باب العدل واملوضوعية جيب أن يكون توز
أساس مقاييس علمية مبنية على سرب اآلراء املتعلقة جبمهور وسائل االعالم، وهذا ملعرفة مدى 

ك توزيع فة واجتاهات القراء وميوهلم وأذواقهم وأماكن انتشارهم، ويكون كذليمقروئية الصح
  . احلصص االشهارية من نفس الصحف ذات السحب الكبري واملرجتعات القليلة

عاة حمتوى الصحيفة إذا كان عاما أو متخصصا واحتكار السوق اويف األخري مر  
 يف ى الفوضه وأمام هذ، يعترب كوسيلة ضغط على الصحافة املكتوبةANEPاالشهارية، من طرف 

                                           
  .05 ص 2004 سبتمبر 14، الصادرة يوم 4147جريدة الخبر،  -)1(
  . 03 ص 2004 أوت 24 الصادرة يوم 2261جريدة المساء،  -) 2(



وكذا مركز ) BVP(عالم واخلرباء إنشاء مكتب مراقبة اإلشهار التوزيع اقترح عدد من رجال اال
  .  شهارييعمل على حتسني اإلنتاج اإل) CSP(متابعة اإلشهار 

 خمتلف رييد اإلطار القانوين واملؤسسايت لسحتدمن واجب السلطة ،وهناك من يرى كذلك  
كفل بتنظيم ت قانون يجوانب العملية االشهارية، ويبقى يف األخري التأكيد على ضرورة حتضري

   . هذا املوضوع بالدراسة ليخرج من هذا النفق املظلمضىالسوق االشهارية، وجيب أن حي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   : الممارسة المهنية من خالل القوانين الرسمية : المبحث الثالث 

من خالل  تأمني وسائل اإلعالم واحتكارها 1988عرف قطاع اإلعالم يف اجلزائر قبل سنة    
خمتلف األساليب القانونية والسياسية، متثلت يف فرض الرقابة من طرف السلطة السياسية، فالوضعية 

 كانت نتيجة فقدانه 1988 أكتوبر 05ل أحداث املزرية اليت أل إليها اإلعالم اجلزائري قب
رع للمصداقية، فقد جلأت وسائل اإلعالم إىل تضليل الشعب عن األحداث اليت شهدها الشا

الذي كان له األثر الكبري على صعيد املمارسة السياسية واإلعالمية يف نفس و ،اجلزائري آنذاك
 كل هذه األحداث فرضت على السلطة احلاكمة تغيري النظام السياسي السائد وهو ما أطلق ،الوقت

فهوم رغم أن مف ،عليه عهد اإلصالحات السياسية الذي صنع باب التعددية السياسية واإلعالمية
 ديسمرب 10ي حلقوق اإلنسان يف يف العامل بعد اإلعالن العاملاحلق يف اإلعالم وحرية التعبري ظهر 

رية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق لكل شخص حق التمتع حب : "19 إذ جاء يف املادة ،1948
 اآلخرين بأية قلها إىلنها ويحرية اعتناق اآلراء دون مضايقة ويف التماس األنباء واألفكار وتلق

   .)1("وسيلة ودوا اعتبار للحدود
هذا يعين احلرية التامة يف نقل واعتناق اآلراء دون مضايقة ودون أن يكون هناك أي إلزام     

ت عليه االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان صأو معنوي، نفس الشيء ن سواء كان مادي
 سبتمرب 03 ودخلت حيز التنفيذ يف ،1950 نوفمرب 04 واليت أصدرت بتاريخ ،واحلريات األساسية

كل شخص له احلق يف حرية التعبري، هذا احلق : " منها على 10يف املادة حيث تنص  م1953
يتضمن حرية الرأي وكذا حرية تلقي وإيصال املعلومات أو األفكار دون أن يكون هناك إلزام أو 

 التدخل يف رافية، وهذه املادة ال متنع الدولة من احلدود اجلغختطي وكذلك ،تدخل السلطة العمومية
فممارسة احلريات تتضمن حقوق  ،مؤسسات البث اإلذاعي والسينمائي وحىت التلفزيوين

 وختضع ملعايري وشروط سيما يف اتمع الدميقراطي اليت حتافظ على مبدأ األمن الوطين ،ومسؤوليات
رام شهرة احلقوق، وعدم اإلدالء مبعلومات غري  واحلفاظ على الصحة واحت،والوقاية من اإلجرام

 وهذا الحترام قوانني السلطة القضائية، وهذه ، حتمل أسرار جيب كتمااكانتصادقة واليت 
   .)2(" دولة40االتفاقية شاركت فيها العديد من الدول األوروبية واليت تعد حوايل 

                                           
(1)- Reporters sans frontière, guide pratiques du journaliste page 12. 
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األمريكية  1969 نوفمرب 22" كما جاءت وراء هذه االتفاقية، اتفاقية أخرى بتاريخ     
  : يلي   على ما18 واليت نصت يف مادا 1978 جويلية 18ودخلت حيز التنفيذ يف 

يصال إ، هذا احلق يتضمن حرية البحث وتلقي وكل شخص له احلق يف حرية التعبري   "
ابيا، يادين دون قيود وحدود جغرافية، وذلك سواء شفهيا أو كتاملعلومات واألفكار يف مجيع امل

 وهذه احلقوق املذكورة ال جيب أن ختضع لرقابة مسبقة لكن جيب أن تكون ،قيةيمنسوخة أو موس
  : مسؤولية واضحة جتاه القانون وذلك من خالل 

  .احترم احلقوق ومسعتهم -
  .احترام األمن الوطين ومراعاة املصلحة العامة -
اخلواص طرف ة من طرف السلطة ومن احترام حرية التعبري وعدم تطبيق القوانني اجلائرة احف  -

 مبعىن سيولة انتشار األفكار واآلراء، وعدم تشجيع ما ،على مضامني اجلرائد واإلذاعة ووسائل البث
يسمى باإلشاعة على احلروب أو ضد الدولة أو الدين، وحىت العنف، ونبذ كل ما يتعلق بالعنصرية 

 الدول اليت شاركت يف هذه االتفاقية جند حوايل  ومن)1("ون أو الدين أو اللغةسواء له عالقة باللّ
  . دولة26

 جويلية 12 الذي انعقد يف ،امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب"ويف األخري هناك    
كل "يلي   والذي نص يف املادة التاسعة منه على ما1986 أكتوبر 21دخل حيز التنفيذ يف و 1981

   ".ه يف إطار ما يسمح به القانون احلق يف التعبري عن آرائل شخص لهشخص له احلق يف اإلعالم وك
 وشاركت يف هذا )2(" تؤكد على مبدأ تشجيع احلريات الفردية18 إىل 01فابتداء من املادة 

وهذا يدل أن املمارسة املهنية .  دولة50امليثاق الدول اإلفريقية من بينها اجلزائر، و ميكن عدها بـ 
 املواثيق الدولية وحىت االتفاقية العاملية حلقوق اإلنسان، وبعد ذلك وحرية التعبري نصت عليها

أصبحت العديد من الدول تأخذ ذا املبدأ وحتاول تطبيقه حسب مقتضيات النظام السياسي السائد 
 يف هذا الفصل الذي يتضمن املمارسة املهنية من خالل التشريعات تطرقلك البلد، ومبا أننا نذيف 

صر هذه فهناك التعريف التقليدي الذي حي "،عالمينيتعريف اإلطار املهين لإلسوف نتطرق إىل 
الذي املهن على أولئك الذين ينتجون األخبار من الصحفيني واملذيعني، كما هناك التعريف احلديث 

  .معاجلة وتوزيع املعلومات ويضم املشتغلني يف الوظائف األساسية يف جمال إنتاج

                                           
(1)- Reporters sans frontières, idem, page 13.  
(2)- Reportes sans frontières, idem, page 13.  



 حيث يصنف العاملني يف قطاع االتصال ،ىل املدرسة األمريكيةوينتمي التعريف األخري إ
 هؤالء العاملني يف إنتاج وبيع املعلومات ، تضم الفئة األوىل،واملعلومات إىل ثالثة فئات أساسية

 املؤلفني والعاملني باملكتبات، وتشمل الفئة الثانية ، الصحفيني، املعلمني، املخترعني،وتشمل العلماء
والتنسيق ومعاجلة  معون املعلومات وينشروا ويقتصر نشاطهم على التخطيطأولئك الذين جي
ن تطلبها السوق الرأمسالية يف اتمع األمريكي، وتضم هذه الفئة املديريتاملعلومات اليت 

   .رةوالسكرتريين واحملامني والسماس
ملعلومات اليت تشمل أولئك الذين يتولون تشغيل آالت وتكنولوجيات ا: أما الفئة الثالثة 

  .)1("طني السابقنيشانتدعم ال
 ن املعايريألذلك وال ميكن تعميمه على سائر الدول الصناعية املتقدمة، إذن هذا التعريف 

املستخدمة لتحديد فئات املهن والوظائف يف جمال االتصال ختتلف فيما بينها اختالفا ملحوظا، كما 
للدول النامية نظرا لالختالف اهلائل يف معدالت التطور تربر استحالة استخدام هذا التعريف بالنسبة 

  .يف جمال االتصال واملعلومات ونشأة الصحافة وأدوارها
ن القائم باالتصال يف الصحافة علصحافة لبالنسبة للتعريف الذي طرحته املدرسة املصرية "   

 اإلدارة، النات اإلع، الطباعة، اإلخراج، جلميع العاملني يف التحريرهوالذي يتميز بشمول
   .)2("والتوزيع

 املهنية لإلعالميني تضم مئات األلوف الذين يعملون يف خمتلف قطاعات ةورغم أن اخلريط  
عن جدارة حبكم عوامل عديدة لعل موقع الصدارة االتصال واإلعالم، غري أن الصحفيني يشغلون 

الصحافة واليت كان هلا السبق يف إرساء أبرزها انتمائهم إىل أقدم املهن اإلعالمية املعاصرة وأعين ا 
ال الطويل الذي خاضته كما يضم النض أصوليات وأخالقيات ممارسة املهنة،تراث ضخم يضم 

فيني يف خمتلف العصور من أجل الدميقراطية وحرية الصحافة من أجل حاألجيال العديدة من الص
 العامل ال يتمتعون باحلرية وال  ومن الثابت أن الصحفيني يف معظم دول،محاية حقوقهم املهنية

 اليت تزخر ا القوانني والدساتري  الطنانة على الرغم من املبادئ،ميارسون حقوقهم االتصالية
ف نورة العص عندما تتخذ ،املختلفة، متيسرة ومعلقة أحيانا تسفر عن جوهرها يف أغلب األحيان

ة والنفي من األوطان، ففي اجلزائر دطار املعن  فضالً،املباشر الذي يصل إىل حد السجن واالغتيال

                                           
 ص 1995ر الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى /عبد الرحمن عواطف، هموم الصحافة و الصحفيين في مصر، د/د -)1(
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جند كل هذه املمارسات اليت تتناىف ومبدأ السلطة الرابعة رغم صدور قوانني ومراسيم ومضامني 
  .  بكل أشكال التمييز ضد الصحافة حبجة املعلومة األمنية وحالة الطوارئندددساتري ت

ة القانونية لالتصال من األحادية فاإلطار التشريعي للممارسة املهنية يعترب مبثابة الدعام
دستور يعترب نقطة الف. قرار التعددية احلزبيةإ ب1962 ووضعت حد الحتكار السلطة منذ ،احلزبية

على تنص  منه 36املادة  "يفف.  إذ أنه فتح اال للحريات الدميقراطية،انطالقة للتعددية اإلعالمية
ونة للمواطن، حقوق املؤلف حيميها القانون، ال أن حرية االبتكار الفكري والفين والعلمي  مضم

  .)1("جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ إال بأمر قضائي
حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونة ": ت كذلك على أن نص 39أما املادة 
  :يلي  كد عليها وتكملها مبامن هذه النقطة إذ تؤ : 40 تنص املادة للمواطن، يف حني

رب احلريات ضرع ذا احلق لذ وال ميكن الت،حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به
، فهذه املادة كرست " السالمة الترابية واستقالل البالد وسيادة الشعب،األساسية والوحدة الوطنية

 هذا األخري أهم خطوة عرفتها اجلزائر منذ اال للتعددية السياسية وحرية التعبري والرأي، فيعترب
م، وكذا التحوالت 1988 أكتوبر 05سدا أحداث جثر التغريات اليت إالذي جاء و ،االستقالل

   .اإلقليمية والعاملية اليت أثرت على النظام اجلزائري
دستور يؤكد على أن احلريات مضمونة، لفعلى مستوى الواقع جند تناقضات صارخة، فا"
ممارسات تتناقض مع حمتوى هذه النصوص، فنجد ممارسات السلطة عن ح صلواقع يفلكن ا

 أن عدد كبري من الصحف قد  : جند36السياسية يف جمال اإلعالم معاكس، فبالنسبة للمادة 
 للحجز والتوقيف دون أن يكون ذلك بأمر قضائي كما تنص عليه املادة، حيث احنصر تتعرض

الفا ومنافيا للقيم داخلية أو وزارة االتصال مؤخرا، وهو ما يعد خمالقرار يف ذلك على وزارة ال
يدة لصحفيني إىل اإلمجاع على أن الصحافة مق يف هذا الدستور، وهذا ما دفع بات جاءواملبادئ اليت

   .قبلهاوجهة من املوسائل المن طرف السلطة بكل 
 للقيام ذه األعمال دون كما أن السلطة وجدت نظام حالة الطوارئ الغطاء األمثل والكايف

 يف إخفاء اًرجوع إىل غطاء القضاء، حيث أن حالة الطوارئ والظروف االستثنائية أصبحتا مربرال
   .)2("صا وروحا نطابع الشرعية على العديد من التجاوزات اليت مست الدستور
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ففي اال ، 39 – 36 مل ميس هاتني املادتني 1996 نوفمرب 28ن تعديل الدستور يف إوللعلم ف
ن املسؤولني إ إنشاء أحزاب املعارضة، أما يف اال اإلعالمي ف1989 فقد مسح دستور ،السياسي

 مديرية العناوين اإلعالمية وكذا الصحفيني املنتخبني املكونة من ممثليقبلوا تشكيل بنيات التشاور 
 التحوالت من طرف زمالئهم، هذه البنيات مت تشكيلها على مستوى كل جريدة، كما أن

 واالقتصادي بل تعدت إىل قطاع اإلعالم، حيث مت ،والتغريات مل تتوقف على اجلانبني السياسي
 والذي أقر على حرية الصحافة ،1990إقرار التعددية اإلعالمية  تطبيقا ملا نص عليه قانون إعالم 

ته،  ورقابة صح غري أنه يشترط تسجيله حر،إصدار نشرية دورية: حيث تنص على ) 14(يف املادة 
 يوما من صدور العدد األول، يسجل التصريح لدى وكيل 30 بتصريح مسبق يف ظرف ال يقل عن

اجلمهورية املختص إقليميا مبكان صدور النشرية، ويقدم التصريح يف ورق خمتوم يوقعه مدير 
 وية النشرية، ويسلم له وصل بذلك يف احلني، جيب أن يشمل الوصل على املعلومات املتعلقة

وجيب  االعتراف هنا أن الصحافة اجلزائرية عرفت ثورة  .)1("الناشر والطابع ومواصفات النشرية
فة الذي دام منذ اذا القانون، قضت ائيا على احتكار السلطة للصح من ه14 فاملادة ،حقيقية

  .)2("1965 جوان 19انقالب 
 33 الذي يؤكد يف املادة 1982  جتدر اإلشارة إىل أنه خالفا لقانون إعالم،خرويف مقام آ

أن الصحفيني مرغمني على العمل يف وسائل اإلعالم التابعة للحزب الواحد، فإن قانون على 
 للبحث عن األخبار غ أكد أن الصحفي احملترف هو كل شخص يتفر28 يف املادة 1990عالم اال

ه مهنته املنتظمة مصدرا ها واستغالهلا وتقدميها خالل نشاطه الصحفي الذي تتخذئومجعها وانتقا
  .)3("دخلسيا للرئي

بالتعويضات للصحفي ميثل تغري توجه وحمتوى أي  "34قانون اجلديد يف املادة اللقد اعترف 
جهاز إعالمي نشاطه أو التنازل عنه سببا لفسخ عقد الصحفي احملترف شبيه بالتسريح الذي حنول 

  .)4("نظيم املعمول بهاحلق يف التعويضات املنصوص عليها يف التسريح والت
ويف األخري جيب اإلشارة إىل أن املواد األوىل للقانون اجلديد خاصة املادة األوىل تؤكد على 

م، الذي يؤكد يف 1982أن هلذا القانون قواعد ومبادئ ممارسة احلق يف اإلعالم عكس قانون إعالم 

                                           
  . 156 ص 1990 سنة 04الجزائرية لالتصال والتي تصدر عن معهد علوم االعالم واالتصال، العدد المجلة ) 1(

(2)-Brahmi Brahimi, le pouvoir la presse et les droits de l’homme en Algérie, ed Marinoor,     
 Paris, 1996 page 60.   
(3)-Brahim Brahimi, Idem, page 61.  
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 البالد والقيم األخالقية لألمة ةإطار إيديولوجييف املواد الثالثة األوىل أن احلق ميارس حبرية 
  .)1("واالجتاهات السياسية لألمة

 لقد شهدت الصحافة اجلزائرية حسب األستاذ براهيم براهيمي، خطوة جديدة شاركت فيها 
، إال أن بعض املسؤولني يف 1989حركة الصحفيني اجلزائريني يف إعداد قانون لألعالم يف مارس 

ذلك مبشاركتهم خاصة يف تعديل مشروع القانون على مستوى  و،احلركة دخلوا يف لعبة السلطة
 منحت هلم من ،ا بعد على مناصب هامةم حتصلوا فياألمانة العامة للحكومة، هؤالء املسؤولني

نهم على اجلرائد يف ي الذي ع،لحكومةا لا بعد رئيس، الذي أصبح فيمطرف األمني العام للحكومة
لنواب املنتخبون يف ظل احلزب الواحد كانوا موظفني  مع ذلك فإن ااةملوازوبا" 1990مارس 

انتخبوا كل من برنامج قاصدي مرباح ومولود محروش، كما انتخبوا على مشروع قانون جويلية 
 نوفمرب، فإن رئيس اجلمهورية طلب من الس الدستوري 20 بعد ذلك يف ، قبل رفضه1989

 القراءة الثانية للقانون مت التصويت واملصادقة عليه اإلجابة يف ترسيم القانون املتعلق بالصحافة، فبعد
  .   مارس19يف 

 إىل أن حركة الصحفيني ورابطة حقوق اإلنسان وكذا بعض األحزاب نددوا ،جيب اإلشارة
 رئيس أ، وبعد رد فعل هؤالء جلةضد رغبة النواب يف منع النشريات الصادرة باللغة األجنبي

ليت أقرها الس الدستوري فيما بعد، وقد متت املصادقة على مشروع اجلمهورية إىل القراءة الثانية ا
، بعد املصادقة على الوضع املهين للنواب، حيث متنح هلم رواتب 1990القانون الثاين يف مارس 

  . )2("شهرية مماثلة لرواتب أعضاء احلكومة
اوين اإلعالم،  اليت تنص على أن الصحافة املكتوبة وعن08 إىل أن املادة ،شارةجيب اإلو

افه د فيما بعد أفرغ من أه. مل حيترمتنظم بكيفية مييزها عن أعمال الطباعة والتوزيع، هذا اإلجراء
 Le pouvoir, la presse et les"األساسية على حد تعبري األستاذ ابراهيم براهيمي يف كتابه 

droits de l’homme en Algérie"، يوميتني  فإن السلطة حافظت على،ومن جهة أخرى 
 أما فيما يتعلق مبفهوم اخلدمة ".ىل مطبعيت العاصمة إ باإلضافة، القطاع العام منوأسبوعيتني

   عام)BBC(نشاء مؤسسة إظهر ألول مرة يف بريطانيا بعد ، فقد العمومية يف وسائل اإلعالم
مة العامة الذي  وهلذا أصبح مقرونا باإلذاعة والتلفزيون وليس بالصحافة املكتوبة، ونظام اخلد1926
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ادئ العامة بشهرة عاملية ومصداقية لدى مجهورها يرتكز أساسا على بعض امل) BBC(نالت بفضله 
  : اليت إذا انعدمت يفقد املفهوم دالالته وهي 

  . ملكية اجلماعة الوطنية
  .اللغة والقيم احلضاريةفة الوطنية جبميع مقوماا خاصة  يعكس الثقا

أو اليت (منا على املسائل األساسية واجلوهرية إ و،يس على كل شيء يعكس إمجاعا وطنيا ل
  .)1() تسميتها الثوابت الوطنية علىيصطلح
ىل مجيع إرض احلماية من أي ضغوطات سواء سياسية أو اقتصادية، ويتجه لغيل نفسه بنفسه و مت

 والتربية والترفيه ويف ويقوم بوظيفة االعالم. األفراد بغض النظر عن موقعهم اجلغرايف أو االجتماعي
  .)2("بلغنياألخري جيب جتسيد الروح املهنية لدى امل

 وطويلة بني ، بعد حوارات ساخنة، فقد وجب انتظار عامني لستة مشاريع قوانني،للتذكري
تم يف ي ونواب الس الشعيب الوطين لكي ،ممثلي حركة الصحفيني اجلزائريني واحلكومتني املتعاقبتني

  .م1990 أفريل 03ية يف شر يف اجلريدة الرمسادقة على قانون االعالم اجلديد الذي ناألخري املص
 تتعلق باألحكام ،ضمن الباب األول تسعة موادت القانون على تسعة أبواب ياحتوى هذالقد 

يدور   مادة مضموا14 حيتوي على ،العامة، أما فيما خيص الباب الثاين فهو مقسم إىل فصلني
هنة، نفس الشيء كذلك يف الباب الثالث الذي يتكلم عن كيفية تنظيم مهنة حول تنظيم امل

 مادة، عالوة على هذا جند الباب الرابع الذي يتحدث عن املسؤولية 13الصحفي الذي حيتوي على 
 مادة، كما جند كذلك الباب اخلامس الذي 12 حيث حيتوي على ،وحق التصحيح وحق الرد

 إىل جانب هذا نالحظ أن الباب ، مواد06ل الذي تضمن لبيع بالتحوي النشر والتوزيع واتطرق إىل
سابع والثامن يتضمنان أما الباب ال.  مادة تتعلق بالس األعلى لإلعالم18السادس حيتوي على 

 فإنه حيتوي على  مادة، والباب التاسع واألخري24 حيث يتكونان من ة،تامياخلئية وام اجلزاألحكا
  .ا باألحكام االنتقالية مواد تتعلق أساس05

 ىلإ سوف نتطرق ، املهنية للصحفيني اجلزائرينيمارسةاملتعلق بي ومبا أن موضوع رسالتنا
أن الصحفي احملترف هو " على 28 حيث نصت املادة ،90تقدمي بعض املواد الواردة يف قانون اعالم 

ها خالل نشاطه  وانتقائها واستغالهلا وتقدميشخص يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعهاكل 
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(2)- L’azhari Labter, journaliste Algérien entre le baillon et les balles, ed, L’harmattan, paris, 
1995, page 33.   
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 متنع ممارسة 29كما أن املادة " لهخ لدسياًيتظمة مصدرا رئمن الذي يتخذ مهنته بصفة ،الصحفي
كيفما يكن نوعه، لدى العناوين .مهنة الصحفي الدائمة يف العناوين واألجهزة التابعة للقطاع العام

ن وأجهزة أخرى  عناويواألجهزة اإلعالمية األخرى، غري أنه ميكن أن تقدم إسهامات إضافية إىل
   .ها الس األعلى لإلعالمددحسب الشروط اليت حي

حيدد الس األعلى لإلعالم شروط تسليم بطاقة الصحفي احملترف اليت تصدرها ومدة :  30املادة 
   .صالحيتها وكيفيات إلغائها، ووسائل الطعن يف ذلك

االعالمية العمومية مستقلة عن اآلراء تكون حقوق الصحفيني احملترفني يف األجهزة  : 33املادة 
ة أو السياسية، يكون التأهيل املهين املكتسب شرطا أساسيا للتعيني والترقية يقابنواالنتماءات ال

   .والتحويل، شريطة أن يلتزم الصحفي باخلط العام للمؤسسة االعالمية
 أو التنازل عنه سببا ميثل تفسري توجه أو حمتوى أي جهاز إعالمي أو توقف نشاطه : 34املادة 

لفسخ عقد الصحفي احملترف شبيه بالتسريح الذي حيول احلق يف التعويضات املنصوص عليها يف 
  .التشريع والتنظيم املعمول به

ي املعلومات اليت من ششر أو يفلصحفي أن ينيز لجي مصادر اخلرب ال  حق الوصول إىل :36املادة 
  :ها ما يأيت طبيعت

  .من الوطين أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولةأن متس أو دد األ -
  .  أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطين أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو دبلوماسيا -
  .أو متس حبقوق املواطن وحرياته الدستورية -
  .أو متس بسمعة التحقيق والبحث القضائي -
  . لإلعالملس األعلىتنظيم بعد استشارة احتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق ال -

وال ميكن أن السر املهين حق الصحفيني اخلاضعني ألحكام هذا القانون وواجب عليهم، :  37املادة 
  : بالسر املهين على السلطة القضائية املختصة يف احلاالت اآلتية يتذرع

  .جمال سر الدفاع الوطين كما هو حمدد يف التشريع املعمول به -
  .الدولة مساسا واضحااالعالم الذي ميس أمن  -
   .االعالم الذي يعين األطفال أو املراهقني -
  .التحقيق والبحث القضائينيإىل االعالم الذي ميتد  -



داب املهنة، أثناء ممارسة آيتعني على الصحفي احملترف أن حيترم بكل صرامة أخالق و : 40املادة 
  : و جيب عليه أن يقوم خصوصا مبا يأيت تهمهن
  .اطنني الدستورية وحريام الفرديةاحترام حقوق املو -
  .احلرص الدائم على تقدمي اعالم كامل موضوعي -
  .تصحيح أي خرب يتبني أنه غري صحيح -
  .التحلي بالرتاهة و املوضوعية والصدق يف التعليق على الوقائع واألحداث -
  . املباشر وغري املباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنفهويتناالمتناع عن ال -
  .تراء والقذف والوشايةف عن االنتحال واالاالمتناع -
  .رتبطة باملهنة يف أغراض شخصية أو ماديةاالمتناع عن استغالل السمعة امل -
  .)1("خر غري مسؤويل التحريرآق للصحفي أن يرفض أي تعليمة حتريرية آتية من مصدر حي -

لصحافة املستقلة  بدأت تظهر الصحافة احلزبية وا،1990بعد املصادقة على قانون اعالم لسنة و
حبرية إصدار اجلرائد يف شكل "خاصة بعد أن فتح اال للصحفيني العاملني يف القطاع العمومي 

ة تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، هذه اللجنة شراف جلنة خاصإشركات صحفية مستقلة، حتت 
هذا يف زمن . ماياستطاعت أن حتصل على مقر للجرائد املستقلة املتمثلة يف دار الصحافة بأول 

وصل عدد العناوين الصادرة خالل هذه الفترة ما ال تقل ) قل من سنة من صدور القانونأ(قياسي 
 أسبوعية ونصف شهرية وفصلية ونصف سنوية، وبالنسبة لليوميات ، عنوان بني يومية160عن 

 31 و صحيفة نصف شهرية21 أسبوعية و160ع بني أما الباقي فقد وز.  يومية18وصل عددها 
  .  غري منتظمة21 صحف فصلية وصحيفة واحدة سنوية، إضافة إىل 08صحيفة شهرية و

جبريدة اجلزائر اجلمهورية اليت مت ) 0( كانت حماولة سحب النسخة 1989فبداية من أكتوبر "  
 20وذلك بطريقة سرية، وهذا بعد ). PAGS(بيعها من طرف مناضلني حلزب الطليعة االشتراكية 

 جانفي 18ر عددها األول يف وعنوان هذا العدد، وقد مت صدن ت، هكذا كاسنة من الصم
  .م1990

اليومية الثانية اليت تلت ) Le Soir d’Algérie(وبدأ يف االستعداد هلذه املغامرة جريدة     
)Alger Républicaine ( أكتوبر من نفس السنة جريدة 08 ويف ،04/09/1990صدرت يف 
م أزمة خانقة ز أركان جريدة 1991شهر جويلية  ول مرة، ويفتزور األكشاك أل) الوطن(

                                           
 – 159 الصفحة 04، العدد 1990 المجلة الجزائرية لالتصال، الصادرة عن معهد علوم االعالم و االتصال، أفريل -)1(

160 – 161.  



)Alger républicaine ( ألن اخلط السياسي نظر إليه من طرف البعض على أساس أنه مصاحل مع
) PAGS(ثر ذلك قام املكتب السياسي ، وإقاذ واإلسالميون بصفة عامةنإللاجلبهة اإلسالمية 

 مبغادرة ا اجلريدة، ولكن معظم الصحفيني رفضوا ذلك وقاموباستدعاء أحد األعضاء لتكليفه بقيادة
  .)1("م1991 يف شهر سبتمرب )Le matin(اجلريدة قبل إنشاء 

 يوميا نشريات ها إال أن الساحة االعالمية كانت تزور،ورغم تواجد بعض الصعوبات   
 الصادرة يف شهر ،ي اخلربغة العربية والفرنسية، فأول جريدة ناطقة باللغة العربية هلجديدة ناطقة بال

) Le progrès( وكال من ،جلبهة القوى االشتراكية) libre Algérie(ىل إضافة باإل "1990نوفمرب 
التجمع وأسالوا التابعة حلزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، ولكن كل هذه الصحف 

ا، حيث جند أن بعض هسرعان ما زالت من الساحة اإلعالمية، فقانون السوق قام بتصفية معظم
 منعت 1991 جويلية 19ع أن تصمد طويال أمام قانون العرض والطلب، ويف الصحف مل تستط

  . )2("املنقذ والفرقان" نشريات الفيس 
 براهيمي يف إبراهيم كتب األستاذ ،1990 ةعالم لسننون اإل   وفيما يتعلق بالتحليل النقدي لقا 

ليس " "Le pouvoir la presse et les droits de l’homme en Algérie"املرجع السابق ذكره 
 ولكن التطرق إىل رؤية النقاط األساسية اليت ،ف من هذا التحليل التعليق حول كل املوادداهل

أما املادة السادسة فهي ) 05ىل إ 01(جاءت يف هذا القانون إىل تعريف احلق يف االعالم، املادة 
للغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، اية لالعالم بتصدر النشريات الدور"صعبة الفهم 

تخصصة باللغات األجنبية بعد استشارة الس األعلى املدورية الدار النشريات صغري أنه ميكن ا
 النقاش يف الس الشعيب الوطين، فليس من السهل له فهم  مل ختفيتاللالعالم، فبالنسبة للمالحظة 

   .حمتوى هذه املادة
النشريات باللغة العربية، ومن جهة أخرى نستطيع أن نقرأ يف نفس تصدر فمن جهة قبل أن "  

 هذا اإلجراء كان ، السماح بالنشر باللغات األجنبيةاملادة أن الس األعلى لالعالم، استطاع
بني تناقض هناك "بطبيعة احلال حمل تناقض، فلقد أشارت الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان أن 

معيات ذات باجل به املواد املتعلقة اإلجراءات التشريعية وذلك ألن قانون اإلعالم مينع ما مسحت

                                           
(1)- L’azhari labter, idem, page 34.  
(2)- Lazhari Labter, idem page 35.  



ممارسة احلق يف "نص على يي ذ ال1989 جويلية 05 الصادر يف 11 – 89فقانون . الطابع السياسي
  .)1("االعالم عن طريق عدة لغات

 يشهد هذا ، حبيث،نات املهنية للصحفينيم ال يقدم كل الضما1990عالم لسنة اإلن قانون    إ
 وما أحل عليه هذا األخري هو غياب ما يسمى ،يتعلق ببطاقة الصحفي  سيما ا فادحاالقانون فراغ

 19 يف الوثيقة املؤرخة يف 47 فقد أشار بطريقة غري مباشرة يف املادة ،حبقوق املؤلف للصحفي
   .م2003جويلية 
اب هذا الشرط ويف احلقوق ااورة ما عدا الدول غي، فنجد يف العديد من الدول    

ما جيب ك، رف ذه احلقوق األخرى املذكورةت وال تع،األنقلوساكسونية اليت تعمل مببدأ الكويرات
 تعترف صراحة مبا يسمى التشريع الذي خيول 1990 من قانون االعالم لسنة 34االعتراف أن املادة 

 وحسب األستاذ إبراهيم ، التشريع والتنظيم املعمول به يفاله احلق يف التعويضات املنصوص عليه
مي يعترب مكسب مهين للصحفيني، ويضيف املتحدث أن جلنة تشكيل بطاقة الصحفي تتكون يابراه
  .  الداخلية وكذلك العمل، ممثلني من وزارة االعالم، العدل04من 
 افة السمعية  البصرية، الصح02كتوبة وفة امل من الصحا02:  ممثلني من ناشري الصحف 04

  . صحفيني ميثلون اجلمعيات املعتمدة، وصحفي واحد يكون عضو يف جملس أخالقيات املهنة
يتعني من طرف الس  من طرف القضاة،قاضي يعين  ها تبني أن اللجنة جيب أن يترأس59املادة 

  . الوطين للقضاة
فيني األول من الصحافة املكتوبة  صح،زارة العملوالداخلية و  ممثلني من وزارة االتصال،03

هي ) 90(ومن بني االجيابيات الواردة يف قانون من القطاع العمومي السمعي البصري، واآلخر 
  ). احلق يف السر املهين (37 واملادة 34 و 14املادة 
  .اليت تشري للمرة األوىل عن احلقوق العسكرية : 68املادة 
لتأمينات، وهذا ايني العاملني يف قطاع الصحافة و االعالم اليت ختضع من خالهلا الصحف: 73 املادة

احترام احلياة الشخصية لألفراد وكذلك عن  79 وتنص املادة ،"يف حالة احلروب والكوارث وغريها
 يف  عدم نشر أمساء األشخاص املسجلنيعلى 78االبتعاد عن القذف والشتم، كما تنص املادة 

 أن جتسيد قانون يعمل على ، وميكن القول يف النهاية،ياطي االحتسجل السوابق العدلية واحلبس
فيني، كما أن حمحاية الصحفي جيب أن ال خيضع ألي إلزام قانوين أو الضغوطات على الص

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem, page 63. 



للجمعيات والفيدراليات وكذلك النقابة أن تقوم بتنصيب جلنة تتضمن كل هذه القوى للمطالبة 
 من طرف الفيدرالية الدولية 2005 سيتم اجنازه يف استغالل سرب اآلراء الذي، وحبقوق الصحفيني

 وزارة  مع وهذا لتوضيح امللفات اليت تواجه املهنة واليت سيدرسها سويا،للصحفيني يف اجلزائر
   .)1(" مبعىن ما جيسده القانون يطبقه الفعل، وهذا لتكون القوانني مطابقة مع العمل امليداين،العمل

 مست خصوصا اجلانب ،التحوالت على مجيع املستوياتبعد أن دخلت اجلزائر مرحلة    
 اصطدمت الصحافة بأوضاع جديدة تتمثل أساسا يف الفراغ القانوين ،السياسي واإلعالمي

، فالظروف اليت ميارس فيها 1992 اإلعالن عن حالة الطوارئ ذواالعالمي الذي تعيشه البالد، من
يث تدهور الوضع األمين بسبب ظاهرة اإلرهاب ، حبة مهنتهم ميكن أن توصف باالستثنائيالصحفيني

ا خيص قطاع  حتسني اجيايب فيموتقييد مهام اخلدمة العمومية ونقص استثمار القوانني الرامية إىل
رئيس اجلمهورية آنذاك السيد اليامني زروال تنفيذا ا رغبة يف حتقيق األهداف اليت قام ال و،اإلعالم

حداث منصب وسيط اجلمهورية يسهر است مترساء دولة القانون  وحرصا على إ.لربناجمه االنتخايب
م 1997 بتاريخ 17تعليمة رقم العلى قانونية املؤسسات واإلدارة العمومية وتلتها مبادرة إصدار 

تقرب من قطاع االعالم وتغيري ال مع التفتح والعمل على ،لغرض استعمال البناء املؤسسايت للدولة
نوعي تقة حلرية التعبري من خالل تغيري  اجلزائر، وجعل االتصال يشكل بوة املمارسة املهنية يفطبيع

   .اجيايب لقطاع االعالم حتت هذه املعطيات كلها
لتوجهات مكانا يف لمن الواجب أن جند  أنهعلى  17ولقد نصت التعليمة الرئاسية رقم 

 فإنه وضع يف خضم ،العالمالفانون العضوي املتعلق باإلعالم، إذ يعد هذا املشروع تعديال لقانون ا
  .1998نتهاء من حتضري املشروع يف سنة االوقد مت ، التعددية احلزبية و اقتصاد السوق

 من خالل قانون االعالم الذي انتهى من حتضريه 17أما تكريس مبادئ التعليمة الرئاسية رقم       
   :يلي  تنص على مان املادة األوىل من هذا القانونفإ، 1998شكال ومضمونا يف شهر مارس 

 ومت ،للبصري، ولكن قانون االعالم مل يبديكرس هذا القانون حرية الصحافة واالعالم السمعي ا"
إحالة عبد العزيز رحايب من منصب وزير الثقافة واالتصال من طرف رئيس اجلمهورية أثناء 

 إطار احترام املواد يان دور هذه احلرية يف، كما جاءت املادة الثانية لتب"راءاجتماع جملس الوز
  :يلي  م يف حتقيق ما1996 نوفمرب 28من الدستور الذي مت تعديله يف استفتاء   36/38/41
  

                                           
(1)-El Watan, economie, N° 10 du 2 au 8 mai 2005 dossier : 12.  



  .ممارسة احلريات األساسية للتفكري والرأي والتعبري •
  .ازدهار الثقافة الوطنية •
  التطورلترقية والعمل على حتقيق التربية وا، الثقافة،تلبية حاجيات املواطن يف ميدان اإلعالم •

التكنولوجي يف إطار احترام القيم الوطنية وتنمية احلوار بني خمتلف ثقافات العامل، وجتدر 
 وهذا ، على أن القانون اجلديد استخدم حرية الصحافة واإلعالم بدال من حق اإلعالم،املالحظة

رسة حرية ذلك لقد أخذ هذا القانون بعني االعتبار ضرورة جعل مما  إىل باإلضافة،جانب اجيايب
 إبراهيم ويشري األستاذ ،)1("اإلعالم تتم يف إطار احترام ضروريات ومتطلبات اخلدمة العمومية

بقى رسالة ت و،شرط ضروري ولكنه غري كاف" 17إىل أن التعليمية الرئاسية رقم : مي يبراه
الة ضمنية منا هي رسإة كوا مل تأت جبديد فيما خيص املوظفني وقوانينهم يف جمال االعالم وميت

   .)2("لتجسيد سياسة وإيديولوجية السلطة
التعليمية الرئاسية رقم عليها ويف األخري جيب اإلشارة إىل أن املبادئ األساسية اليت حتتوي 

حرية التعبري والرأي، وتقتضي التعليمية اليت وجهها رئيس اجلمهورية اثر  هي احلق يف االعالم و17
 وأمهية جتسيد ،ورية، بإعادة االعتبار ملهمة اخلدمة العموميةىل مسؤويل مؤسسات اجلمهإصدورها 

 ني الذي أقيميثبته امللتقى الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفأ ولكن ما ،املبدأ على قطاع االعالم
مفهوم اخلدمة العمومية يف املؤسسة العمومية " أن 2005أوت  10باجلزائر العاصمة بتاريخ 
لعب  على أساس أن نصف ميزانية التلفزيون من ضرائب املواطنني، ي،اللتلفزيون ضئيل وضئيل جد

 جتاري أكثر من الدور التربوي والتثقيفي، حيث يقول صاحب املقال أن يف شهر رمضان دور
قلنا املشاهد بالومضات االشهارية، نصف ساعة كاملة قبل ث وأ،اضي خضعنا لديكتاتورية السوقامل

انتقادات كثرية حىت من قبل الوصاية، ويشري كذلك نفس املصدر، اإلفطار الشيء الذي سبب لنا 
 يبقى مفهوم اخلدمة العمومية بعيد كل البعد يف ANEPفاحتكار السوق االشهارية من طرف 

   .)3("مؤسسة التلفزيون
               وإلعطاء جانب أخالقي وتنظيمي للممارسة املهنية للصحفيني اجلزائريني خالل هذه 

 الذي حدد قواعد ، املصادقة على ميثاق أخالقيات املهنة2000 أفريل 13 مت يف تاريخ  ،الفترة
 بأا تلك االلتزامات األساسية اليت جيب "جون هون برغ" ااملمارسة املهنية للصحفيني، فقد عرفه
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 ا كل صحفي، واملتمثلة أساسا يف ضرورة العمل من أجل الوصول إىل تغطية منصفة لىحأن يت
لة وواضحة، مع مراعاة محاية املصادر وحتقيق الصاحل العام ال غري، عن طريق احترام القانون وشام

وقد احتوت هذه التعليمية على . )1("وحقوق احلياة اخلاصة وتصحيح األخطاء يف حالة وجودها
 عنصرا، أما احلقوق 18واجبات وحقوق الصحفيني، وقد بلغ عدد الوجبات املسجلة يف الوثيقة 

 أن ،فهناك اعتراف عام حبقيقة" وفيما خيص حتديد معايري السلوك املهين ، عناصر08تتجاوز فلم 
وميكن إجياز تلك . لدى الصحفيني مسؤولية اجتاه معتقدام، فحسب، ولكن أيضا إزاء الرأي العام

  : املسؤوليات يف أربعة أنواع 
  .  مسؤولية تعاقدية فيما يتعلق بوسائل االعالم وتنظيمها -
  .     مسؤولية اجتماعية تفرض عليهم التزامات من قبل الرأي العام واتمع -
  .     مسؤولية مترتبة عن ضرورة االلتزام بإحكام القانون-
وهذه األنواع األربعة من  جتاه اتمع الدويل فيما يتعلق بإحترام القيم العاملية، مسؤولية -

  .)2("ل وقد تتعارض فيما بينهااقضة بون متناملسؤولية يكمن يف جماالت معينة، أن تك
  :وتنص وثيقة أخالقيات املهنة على واجبات تتمثل أساسا يف 

  .   حترام احلياة اخلاصة لألفراد والشخصيات العموميةإ •
  . التفريق بني اخلرب والتعليق •
  . الدفاع عن حرية االعالم والرأي والتعليق واالنتماء  •
  . حتها ال أكثرنشر املعلومات اليت مت التأكد من ص •
  . عدم نشر اإلشاعات •
  . تصحيح أي خرب إذ مت التأكد على عدم صحته •
  . باإلشهار الصحفي والقائم ةعدم اخللط بني مهن •
  . عدم تقبل موارد مالية من قبل الناشرين •

حق الوصول إىل مصدر اخلرب، حق التكوين، وحق :       أما فيما يتعلق باحلقوق ميكن ذكر 
تسمح له اليت ىل احترام املادة االعالمية وعدم تشويهها، الظروف املهنية إة باإلضاف املؤلف،

ي ي جلأ صحف، ونظرا للفراغ الوارد يف هذه الوثيقة وعدم تطبيق بنودها ميدانيا)3("القيام بعمله
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   .503 ص ،1981 ،يد، أصوات متعددة وعالم واحد، الشرآة الوطنية للتوزيع الجزائربر شون ماآ-)2(
  ). 02(و) 01( ص 2000 أفريل 13حقوق والواجبات الجزائر الميثاق أخالقيات المهنة للصحفيين الجزائريين، بيان -)3(



تشكيل مدونة ب وذلك ،عداد ميثاق شرفإى ل ع2005 جانفي 03اخلرب بتاريخ االثنني 
 ومحلت ،فية يف مجعية عامة حفزها الصحفيون واملؤطرون واملسؤولون املهنة الصحتألخالقيا

القيم األخالقية وتضم جمموعة من املبادئ و) ميثاق شرف صحفي اخلرب(الوثيقة اسم 
  وتطبيقها ومراعاا وأيضا الدفاع عنها خالل ممارسة املهنة،،رف عليها دوليااعتواالحترافية امل

  :وثيقة جند ومن البنود املذكورة يف هذه ال
  البحث عن احلقيقة و نقلها للقراء  •
  . الدقة واملوضوعية واملسؤولية يف نقل الوقائع  •
ستقاللية ال الرتاهة الثقة واملصداقية، وذلك بتوفري الظروف االجتماعية واملهنية واملادية   •

هم تيها، سيما متكينهم من عقود عمل قانونية وأجر مناسب يضمن استقرارهم واستقالليصحفي
ي االقتصادية، تتحمل مؤسسة اخلرب كل التكاليف الضرورية خالل التغطيات الصحفية مبا يق

 وهو الشيء الغائب يف اجلرائد األخرى إىل درجة ،يها من السقوط يف خطيئة االرتشاءيصحف
  .استغالل الصحفيني بدون أي مقابل، وهذا ما شوه مسعة الصحافة املكتوبة يف اجلزائر

  .  االنتحال والسطو على جمهودات اآلخرينذنب : 04بند ال
االستقاللية والشفافية، وهو تطبيق كل ما عليه وازع الضمري وتوجهات اخلط  : 05البند 
   . )1("ي للجريدةحتتافاال

قيات املهنة املتفق عليه من طرف الصحفيني اجلزائريني وانطالقا من تفحصنا مليثاق أخال   
 لكن اليزال يكتنفها نوع من ، وموضوعيةة أن موادها مقبول،حظاملتعلق بالتنظيم املهين نال

 2005ىل إعداد ميثاق شريف هلم يف إون ؤ األمر الذي جعل صحفي اخلرب يلج،الغموض والفراغ
لكن هذا ال يدل أن ميثاق أخالقيات املهنة . الذي من خالله يتم مراعاة أخالق وآداب املهنة

  . ناقص وغري كاف2000ده يف سنة عداإللصحفيني اجلزائريني الذي مت 
 نالحظ أن ،1918 املهنة ت       فبعد املقارنة اليت أجريناها لنص امليثاق الفرنسي ألخالقيا

إذن ميكن القول أن املشكل يف التطبيق والتجسيد . مضمون املواد نفسها الواردة يف امليثاق اجلزائري
  .ليس يف التعديل واإللغاء
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أن احلقوق املدنية للصحفيني جيب تناوهلا من خالل  ":د الرمحنعواطف عب/ فيقول د    
األوضاع السياسية واالقتصادية والثقافية السائدة يف اتمع، ونالحظ أن مجيع الدراسات اليت 

  : أجريت عن الصحفيني الفرنسيني يف الدول النامية قد دارت حول حمورين أساسني 
اصيل املتعلقة بظروف العمل املهين من حيث معايري األداء  الذي يتضمن كافة التف :احملور املهين

 وزمالئه وضمانات ممارسة املهنة ودور النقابات ، ورؤسائه، عالقات الصحفي مبصادر اخلرب،املهين
  .  وحقوق ومسؤوليات الصحفيني مهنيا وقانونيا،املهنية للصحفيني يف محاية املهنة وممارسيها

 اجلوانب االجتماعية والسياسية والثقافية على األداء املهين للصحفيني،  ويشمل تأثري:احملور اتمعي
    .)1("كذلك يتناول عالقة الصحفيني بالسلطة السياسية ومواقفهم من األوضاع الثقافية والتشريعات

حيث يشكوا العديد من  "،وعن احلقوق املهنية  للصحفيني هناك احلقوق االقتصادية 
مؤسسام الصحفية، حبيث يعملون  فال يكتفون بالعمل يف ،د االقتصاديالصحفيني من قلة العائ

 كتابة موضوعات صحفية للمكاتب الصحفية األخرى، كما تلعب كذلك األسباب السياسية على
 يف ذلك، فيالحظ أن بعض الصحفيني املصريني والعرب بصفة عامة يعملون يف  هاماًاًواإلدارية دور

الضغوط من  مما يعرض األداء املهين هلم لشيء ،ائد االقتصاديلة العآأعمال أخرى بسبب ض
  : واإلغراءات، هلذا الغرض كانت هناك بعض املقترحات لتحسني الوضع للصحفيني من بينها 

مقترحات خاصة بالتشريعات والقوانني، ويتعلق بإطالق حرية إصدار الصحف وتعديل 
قانون الطوارئ وقانون محاية  (، املقيدة للحرياتل الصحفي وإلغاء القواننيمالقوانني املنظمة للع

   ).القيم وغريها من القوانني االستثنائية
  . مقترحات خاصة باألوضاع االقتصادية واإلدارية وتنص

  . حتسني األوضاع االقتصادية للصحفيني من خالل الئحة مناسبة) 1
  . انتخاب رؤساء حترير ورؤساء جمالس اإلدارات والتحرير) 2
  . دارياإغاء ملكية الدول للصحف القدمية وتأكيد استقاللية املؤسسات الصحفية ماليا وإل) 3
  . إلغاء عقد العمل الفردي) 4
ة حق بة وتطويرها وتعديل قانوا وكفالمقترحات خاصة لتطوير املهنة، وتتضمن دعم النقا) 5

ميثاق شرف  وصياغة ، ووضع نظام للتدريب الصحفي،الصحفيني للحصول على املعلومات
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 الصحفيني من العمل يف أكثر من مؤسسة تمع، وتدعيم كلية االعالم ومنعم به اصحفي يلتز
  .)1("ت مؤمتر الصحفيني األخري وعقد مؤمترات جديدة للحوار، وتنفيذ توصياصحفية واحدة

       سادها  ،ية احتكار االعالم من طرف السلطةا وكخالصة هلذه الفترة التارخيية اليت شهدت
 فأحداث ،نوع من الفوضى السياسية نتيجة تردي األوضاع االجتماعية واألمنية، ولكن رغم هذا

 للمصداقية، حيث اخفت وسائل لعيان عقم االعالم الوطين وفقدانه اليت أظهرت ل1988أكتوبر 
إعالمنا للمواطن وقائع وأحداث شاهدها وشارك فيها يف الشوارع، هذه األحداث فرضت على 

لطة احلاكمة تغيري النظام السياسي، ورغم القوانني والتشريعات واملواثيق الصادرة خالل هذه الس
 ع الراهن حلرية الصحافة والتعبريال أن الوضإ ،الفترة اليت تنظم املمارسة املهنية للصحفيني اجلزائريني

 عنه املمارسات  إذ مييل أغلبها إىل تقييد هذه احلرية للحد منها، فضال عما تكشف،غري اجيايب
 سواء بإغالق بعض الصحف ،الفعلية يف العديد من الدول العربية من انتهاكات مستمرة هلذه احلرية

 ملمارسة عملهم، فهم  أو بعدم توفر الضمانات الكافية للصحفيني،هاصادرا أو تعطيلأو ضبطها وم
 ممارسة املهنة، دون أن  العقوبات يف قضايا الرأي والنشر واإليقاف عنطليتس وسبيتعرضون للح

تؤدي النقابة بوضعها الراهن الدور املرجو منها، وذلك بسبب عجزها عن توفري احلماية املهنية 
واالقتصادية للصحفيني، باإلضافة إىل سيطرة أجهزة الدولة عليها وغلبة الطابع الوظيفي احلكومي 

فيني اجلزائريني فإننا نعتربها مواصلة على العاملني فيها، هلذا الغرض حنن بقدر ما نقدر رسالة الصح
  . ملسرية االعالم اجلزائري بصفة عامة، والصحافة املكتوبة بصفة خاصة
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األزمة األمنية وتأثيرها على األداء اإلعالمي 
  للصحفيين

  
  

الجوانب األمنية واالجتماعية للصحفيين الجزائريين  : ثانيالفصل ال
  .خالل فترة حالة الطوارئ

  
  

  . األزمة السياسية وبداية اإلرهاب يف اجلزائر: املبحث األول 

  .األخبار األمنية وعالقتها باملهنة الصحفية: املبحث الثاين 

  .اغتيال وهجرة الصحفيني وردود فعل اتمع املدين: املبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  



ل ائريين خالالجوانب األمنية واالجتماعية للصحفيين الجز: الفصل الثاني 
  فترة حالة الطوارئ

  

سنعاجل يف هذا الفصل األزمة األمنية واالجتماعية للصحفيني خالل فترة األزمة، حيث 
، فقد برزت 2004-1992نتطرق يف البداية إىل األزمة السياسية اليت مست البالد منذ فترة 

االنتخايب، تنظيمات إسالمية مسلحة انتهجت طريق التصفية اجلسدية، خاصة بعد توقيف املسار 
واإلعالن عن حالة الطوارئ، من انعكاساا واحتكار املعلومة األمنية من خالل إنشاء خلية على 

، يف األخري نعاجل قضية اغتيال رجال املهنة، اليت 1994 جوان 07مستوى وزارة الداخلية بتاريخ 
وغربية، غريوا كلية مهنة اجنر عنها اخلوف واهللع إىل درجة تغيري املهنة واهلجرة إىل بلدان عربية 

  : وق قصمنا هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، كانت على هذا النحو . الصحافة
  .اجلوانب األمنية واالجتماعية للصحفيني اجلزائريني خالل فترة حالة الطوارئ: املبحث األول 
  .األخبار األمنية وعالقتها باملهنة الصحفية: املبحث الثاين 

  .ال وهجرة الصحفيني وردود فعل اتمع املديناغتي: املبحث الثالث 
  

   األزمة السياسية و بدایة اإلرهاب في الجزائر : المبحث األول 
س ك       إن التقدم العلمي والتكنولوجي احلاصل يف مجيع ااالت االقتصادية واالجتماعية انع

امل فيما بينها، لكن نظرا خليبة إجيابا على العالقات االجتماعية وسلوك األفراد واجلماعات يف التع
م دفع م إىل التشبث بعقيدة أمسى ودين يبث اأمل الشعوب يف مسايرة هذا التقدم الحتياج

 الدواء الفعال الذي أنهاعه يف كل مظاهر احلياة االجتماعية، حيث نظر إىل الدين على أساس عشإ
.  وغريهال السرقة، الرشوة، الزناام عصري مثيعاجل كل اآلفات االجتماعية اليت أصابت كل نظ

 أصبحت احلركات العامل اإلسالمي تعرفه بعض األنظمة السياسية يف الحنراف الذيونظرا ل
 الشريعة اإلسالمية، شأن مبادئ كحارس لتطبيق كل ما جاء يف هاإلسالمية هي اليت تقف وراء

  . نظام إسالمي أخر وأبدلته ب1979يران اليت استطاعت اإلطاحة حبكم الشاه سنة دولة إ
ية اإلرهاب يف اجلزائر اليت أعطت العربة للدول يف  جذور األزمة وبداةما أننا بصدد دراس         فب

 05الدساتري الوطنية، إذ ينص امليثاق الوطين وهذا اال، وهذا بعد احترام كل ما جاء يف املواثيق 
اءه ئري يف أشد أوقات االستعمار عزجلزالقد وجد الشعب ا" يف بعض خطواته على 1962جويلية 

سالم يف اجلزائر يعترب كجزء ال يتجزأ من يف اإلسالم، مناضل يؤمن بالعدل واملساواة، ومبا أن اإل



 وكذلك دستور 1963 ديسمرب 10 وأداة لبناء مؤسسات الدولة، كما بينه دستور ،اهلوية اجلزائرية
ت طابع سياسي وباسم هذا الدستور  الذي ينص على احلق يف إنشاء مجعيات ذا1989 و76

  .أنشأت يف فترة مستعجلة أحزاب دينية أو ذات الطابع الديين
فالتيار اإلسالمي اقتحم املنظمات احلزبية نتيجة اإلصالحات الدستورية بداية من أحداث  
فن عم، الذي كان يفكر يف إصالح الوضع االجتماعي املت1989، وبالضبط يف فيفري 1988أكتوبر 
اك جيعل كلمة اهللا سبحانه وتعاىل القانون الذي حيكم العالقات بني الناس، فمن بني األحزاب آنذ

التشكيالت القوية اليت أخذت مرجعتيها من اإلسالم، فهناك اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت تعترب من 
 بالعاصمة، ) الوادببا(، وذلك يف مسجد السنة 1989 فيفري 19شاء الرمسي هلا يف واليت كان اإلن

إصالح مجيع مؤسسات الدولة "ويدور برناجمها حول جمموعة من اإلصالحات، حيث تعمل على 
مان مناصب التشغيل ضحىت تعمل طبقا للشريعة اإلسالمية، كمحاربة التبذير الرشوة االحتكار، 

  . ألرباب العائالت ملكافحة اهلجرة
  . اإلسالميسلوكتقوية إمياا ودفعها إىل سلك اللالعناية باملرأة  -
  .منع االختالط يف املدارس ويف أماكن العمل، ومكافحة املنحرفني -
  .)1("ح واملراكز الثقافية واملكتبات السيطرة على املسار، التلفزيونية،مراجعة الربامج اإلذاعية -

فاألوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر آنذاك أدت إىل تعميق اجلهود بني    
 . بني اخلطاب السياسي والواقعخ والتناقض الصار،ام واحملكومني أو بني أفراد الشعب والسلطةاحلك

ىل اام احلكام بالكفر والتعجيز الشيء الذي أدى إكلها عوامل أثارت غضب اجلماهري اليت ذهبت 
 .%55.35، أي نسبة قدرها 1541 بلدية من جمموع 853"يفبفوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

 حيث مل يظفر احلزب احلاكم إال بـ  %66.66 أي نسبة 48 والية من أصل 32وبـ     
على والية ومل حيصل املستقلون واألرسيدي إالّ ) % 29.16(  والية 14و) %31.51( بلدية 487

 بلدية 87و) %6.87( بلديات للمستقلني 106 لكل واحد، و% 2.08واحدة لكل طرف نسبة 
 بذكر تقريبا، وقد كانت ئةشانال األخرى 18ومل تظفر األحزاب  %  5.59 أخرى لألرسيدي 

، وبالذات مع احلكومة 1990 جوان 12 يف احلقيقة قبل تحلزب اإلسالمي اجلديد قد بدأامتاعب 
  . )2("واجليش اللذين كانا يتهماا بالعنف

                                           
(1)-Amine Touati, Algérie les islamistes a l’assaut de pouvoir, ed l’hormatton, Paris, 1995 
page 103.   
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وى  حزب جبهة الق،األحزاب اليت عربت عن مقاطعتها لالنتخابات جند"من بني        و
 حيث متكنت من احلصول ،)MDA(واحلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر ) FFS(االشتراكية 

 جملسا شعبيا 48 والية من جمموع 32 جملسا شعبيا بلديا و 15.41 بلدية من جمموع 853على 
 على أساس أنه يسمح ، يعترب تعسفي كما يراه البعض1990فقانون االنتخابات لسنة . )1("والئيا
 تويفتر العائلي، وبإمكان كل رجل التص نيابة عن أزواجهم مبجرد توفر الدتويصجال بالتللر

ن كل هذه املؤشرات تعترب إ فحسب فريد بن الشيخ ف،)2("تهة أشخاص من عائلثبالنيابة عن ثال
مبثابة حميط فعال للمسامهة يف تعميق األزمة، حيث تطرق إىل هذا املشكل العديد من املفكرين 

الذي يقول أن اإلنسان يأخذ األخالق من اتمع كما يأخذ مالبسه من " أسهم دوركامي وعلى ر
   .)3("الدكان

بهة اإلسالمية لإلنقاذ وكذلك استغالل اجل عليه تن اخلطاب الديين احلاد الذي ركز     إ
ج  جعلها تفوز باألغلبية الساحقة، ناهيك عن الربنام،ظروف األزمة االقتصادية واالجتماعية

مفاده تطبيق الشريعة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية عرب العامل، واملستوحاة من الفكرة ،املطروح 
مبعىن أن املعارض للحزب معناه ،" ال ميثاق ال دستور، القرآن فقط ":الرئيسية لعباسي مدين يف قوله

 م، 1991مرب  ديس26 فالظروف الغامضة أجلت االنتخابات إىل تاريخ ،)4("معارضا للدين واهللا
وكان من أهم أسباب التأجيل هو تعديل القوانني االنتخابية، إذ أن قانون الدولة االنتخابية أثار 

إن هذا القانون يهمش ، فحسب اجلبهة املذكورة فسخطا كبريا من قبل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
 األمر الذي ،مسبقااملدن على حساب األرياف، وهذا ما ذهبت إليه اجلبهة بتزوير االنتخابات 

ساهم يف توتر األجواء السياسية خاصة بعد دعوة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ لإلضراب السياسي يوم 
تها إىل عدم االستجابة لإلضراب، فنظمت هذه األخرية  أين دعت احلكومة من جه1991،  ماي22

مام إ يف شهر جوان أكد مسرية يف العاصمة للمناداة بالدولة اإلسالمية، ويف نفس السنة وبالضبط
ام الدولة اإلسالمية لن تتم إال عن طريق السالح والتصفية ووصف ي أن ق،مسجد صالح الدين

ورت األوضاع  األجواء صارت تسري حنو التعقيد وتدههفاألزمة يف هذ" كعدو هللا"رئيس اجلمهورية 

                                           
 .43 ص 1999 محمد تامالت، الجزائر من فوق البرآان، دار النشر الجزائر، فيفري -)1(

(2)-William Bquandt, société et pouvoir en Algérie, la décennie des ruptures,  Ed 
casbah,Alger,1999, page 32. 
(3)- Benjamin Stora, Du terroriste autopsie de la tragedie algerienne, aujourd’hui, éd Rocher 
Noir, Paris, 1995 page 116.  
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م، وتدخلت رئاسة  النفوس اخلوف على ممتلكات املواطنني وعلى حيااألمنية، وبدأ يرتاب
ىل فرض احلصار وتأجيل االنتخابات إىل وقت الحق،  إم1995 جوان 05اجلمهورية بعد ذلك يف 

حترك اإلسالميون فعال وسيطروا على الشارع "وبعد اية اإلضراب السياسي واعتقال قادة احلزب 
وا أبدا إىل حالة هو أهم بالنسبة هلم هو ضعف النظام، وقرروا حلظتها بأن ال يعود واكتشفوا ما

ىل فنادق اجلماعات املسلحة، ومن إالعنف السابقة، ونتج عن هذا انتقال العنف من الشارع 
املساجد إىل أعايل اجلبال كون أن العديد من اجلماعات املسلحة يف اجلزائر يؤمنون بأن السياسة 

 املوافق لـ 09عدد  هذا هو الذي جعل علي بلحاج يكتب مقاال يف املنقذ ال)1("جمرد مضيعة وقت
 يقول فيه من صاحب العنف؟ يتبىن فيه الكثري من أساليب العنف مادامت السلطة 1989 جانفي 25

مستمرة يف ممارسة عنفها على املعارضة، هذا العنف الذي كان متبادال و الذي أدى إىل صدام 
يترك السلطة أن ا إن النظام من الصعب جدف"ب حممد تامالت  فحس،)2("حقيقي بني اجليش اإلنقاذ

 ، شهدت اجلزائر تدهور يف األوضاع السياسية أعقبها أعمال عنف1991 ويف سنة .)3("لإلسالميني
حدثت مبوجبها تصفيات جسدية متكررة ضد رجال األمن واالعتداءات على ممتلكات الدولة 

  لعام العامليكتخريب البنيات االقتصادية واالجتماعية واغتيال املفكرين وهذا لتوضيح للرأي ا"
   .)4("فعال اليت من خالهلا يصل اإلسالميني إىل السلطةاأل

وظفها يف تن اخلطاب اإلسالمي يف اجلزائر، تعبوي يستنجد بالتاريخ يقطع منه حلظات يإ"
وتتناقض أحيانا مع اخلطاب الوطين وتلتقي معه أحيانا  احلاضر، تتضارب أنواعه داخل التيار الواحد

 يروي األحاديث والنصوص الدينية بشكل عام، ويدل على ،واستنجاداتهأخرى يف شهاداته 
ها من التجارب التارخيية اليت يراها منوذجا ال مثيل له يف تاريخ البشرية، ويرى يف يتوعرصحتها ومش

 التراث منته اأطروحات العلماء األوائل فتواهم حلوال إلشكاليات احلاضر، فهو يشق مفرد
ساجد ل، وحتولت أيضا املجعصر أي أفكاري وأطروحات برتراند راسل وهياإلسالمي ويدجمها بال

منابر للدعوات السياسية وحتولت أيضا اخلطابات السياسية إىل إرشادات ومواعظ دينية، فرؤساء 
  . )5(يهمه النتائج ىل التغيري الإاجلماعات اإلسالمية تطرح أفكار تؤدي 

                                           
 .17، ص 1997 خالد بن تفة، قصة الدم في الجزائر، بيت الحكمة، الجزائر، -)1(
  49مد تامالت، نفس المرجع ض مح -)2(
  .143، 142 خالد عمر بن قفة، نفس المرجع، ص -)3(
  .35محمد تامالت، نفس المرجع ص  -)4(

(5)- Mohammed Issami, le FIS et le terrorisme au cœur de l’enfer, ed le matin, Alger, 2001 
page 357.  



 ت أن تظهر كحزب قوي ازداد، األجهزةة حرية اإلعالم عرب خمتلفصرفحيث أتاحت ال
ثقة املواطنني فيه خاصة بعد إعالنه عن حماسبته كل املتسببني يف الفساد، هلذا فازت اجلبهة 

 36 مقعدا و25 مقعدا مقارنة جببهة القوى االشتراكية اليت حتصلت على 188اإلسالمية لإلنقاذ بـ 
للمستقلني، وهذه املعطيات اليت أفرزا نتائج عد ا مق03مقعد جلبهة التحرير الوطين، ويف األخري 

  .  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بقية املقاعدزالدور األول أصبح للتخوف كبريا من الدور الثاين يف أن حتر
 تعمل ،1992 فيفري 09ن حالة الطوارئ املعلنة يف إف" Ben Jamin Stora" فحسب  

كات الدولة، وكذلك السري احلسن والعادي على محاية األمن العمومي وأمن األشخاص وممتل
 املكلف مبكافحة اإلرهاب وهذا 1992 سبتمرب 30 الذي تدعم مبرسوم أخر يف ،للمصاحل العمومية

ىل نقطة خطرية يف إ ألن الدولة وصلت إىل مرحلة االيار و،من طرف حكومة بلعيد عبد السالم
 حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بقرار عدحيث بلغ العنف والتخريب ذروته، فب ،تاريخ ظهورها

  . سياسي شكال أخر وهو العنف املسلحأصدرته احملكمة العليا واختذ الصراع ال
 مادة 43 الذي أمضاه السيد علي كايف على  92/03ويتضمن هذا املرسوم التشريعي رقم     

  :  أبواب 04موزعة على 
  . املخالفات ذات الطابع اإلرهايب )1
   .احملاكم املختصة )2
   .القواعد اجلزائية )3
  .)1("اإلجراءات االنتقالية )4

 عقابية يف سبع مواد مفصلة وشاملة لكل األعمال التخريبية اًيز هذا املرسوم نصوص   ومي
رض القضاء ائيا على اإلرهاب، وقدمت املادة األوىل من غ وتتميز بالتشديد والصرامة ب،واإلرهابية

تخريبية أو اإلرهابية بأا تلك اليت تستهدف أمن الدولة والسالمة املرسوم املعىن القانوين لألعمال ال
الترابية واستقرار املؤسسات وسريها العادي، وهذا املفهوم يشمل كل عمل فردي أو مجاعي يهدد 

فاألعمال اإلرهابية عرفت  ".السري العادي للتطور االجتماعي أو يعرقله بأي شكل من األشكال
ىل درجة أن اجلماعات إدين األمين واالقتصادي، وحىت املخابرايت يعتصاعدا واتساعا على الص

 مل يتسامح يوما عن مسريها وأعماهلا، ،اإلسالمية املسلحة مع ميالد الصحافة املستقلة، وديار النشر
 منها 3500شارة ة على مستوى اجلزائر العاصمة، لإل مجعي4000 مت إنشاء 1992حيث يف سنة 

                                           
(1)- Ben Jamin Stora, idem page 24.  



رة أو غري مباشرة من طرف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، فقد كلف ميزانية كانت تراقب بصفة مباش
  .)1(" مليار لإلعانة والتجسيد يف امليدان50الدولة حوايل 

 إذ يعاقب بالسجن املؤبد كل ،فهذا املرسوم يتضمن يف نصوصه عقوبات مشددة وصارمة     
و يقع نشاطها ضمن دائرة جمال من ينشأ أو يؤسس أية جهة أو تنظيم أو جمموعة يكون عرضها أ
 يف اجلمعيات أو تنظيمات األشكالأحكام املادة األوىل، وإذا اخنرط شخص أو شارك بأي شكل من 

  .  سنة20 إىل 10أو املنظمات املشار إليها، فانه يعاقب باحلبس من 
 أي ،عدالةطعاما وماال حكما قضائيا بالتواطؤ ملن توقفه الإ يالزموم إقامة واأما الذين كانو

 سنوات 10 إىل 05تشجيع بأي وسيلة كانت يف املادة األوىل من املرسوم فإنه يعاقب بالسجن من 
 ألف دج، وتسري نفس هذه العقوبة على من يعيد عمدا طبع 500 ألف إىل 10مع غرامة مالية من 

 صون. ة األوىل بنفس األعمال احملددة يف املاديدشتأو نشر الوثائق واملطبوعات أو تسجيالت اليت 
العقوبة تطبق يف حالة جتنيد جزائري باخلارج يف جمموعة أو منظمة معروفة باألفعال اإلرهابية مهما 

 . ن العقوبة هي السجن املؤبدإ ف،ار مبصاحل اجلزائرضرذا كانت األفعال تستهدف اإلإيكن شكلها، و
و حيملها أو يتاجرها دون وأما بالنسبة للذي حيوز أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة أ

 سنة وغرامة مالية من 20ىل إ 10ن املرسوم ينص عقوبة السجن من إ ف،رخصة من السلطة املختصة
 فإن املرسوم ينص على عدم قابلية فرد من عقوبات ، عالوة على هذا،. ألف إىل مليون دج100

 فإن مواد ،ة أخرىالسجن الصادرة لتخفيض وإمكانية مصادرة ممتلكات احملكوم عليه، من جه
 سنة ويرتكبون أعماال يشملها مكافحة 16املرسوم التحريض تطبق أيضا على القصر الذين يبلغون 

  . نص عليها املرسومياإلرهاب ويعاقبون طبقا للعقوبات اليت 
 جنده حيد من املمارسة املهنية للصحفيني حسب ،فاملرسوم الذي سن يف ظروف استثنائية 

يعاقب :  من املرسوم تنص 05 فعلى سبيل املثال فإن املادة ،05/17/20/23دة ما هو حيدد يف املا
 كل من يعيد  دج،500.000ىل إ 10.000 سنوات وبغرامة مالية 10ىل إ سنوات 05 بالسجن من

ألفعال املذكورة يف املادة عمدا طبع أو نشر الوثائق أو املطبوعات أو التسجيالت اليت تشيد با
  . أعاله

 من املرسوم، حيث يعاقب بالسجن كل من يعلن 17ده كذلك يف املادة جننفس الشيء 
هوية القضاة احمللفني للمجلس القضائي اخلاص أو يفشي معلومات مهما كان نوعها من شأا أن 

                                           
(1)- Mohammed Issami :idem page 124.   



رف سلطة ضابط الشرطة ص فهي تضع وسائل اإلعالم حتت ت20حتدد هويتهم، كما أن املادة 
 على رفضه من النائب العام لدى جملس القضائي اخلاص أن يطلبوا اًالقضائية، الذين ميكن هلم بناء

 أوصاف أو صور ختص أشخاص جيري  لسان إعالمي نشر إشعارات،قانونا من كل عنوان أو
  . البحث عنهم أو مطاردم

 واجلو الذي خيم على االنتخابات ، وأمام تصاعد اخلطاب السياسي من قبل أحزاب معنية
رن باألحداث املؤملة سيما ما ت اق،تسرب اخلوف إىل نفوس اتمع املدين "،ثاينالتشريعية الدور ال

ا ا للحدود اجلغرافية وتراجع األوساط االقتصادية واملالية الدولية حسابغلقهاقامت به تونس أثناء 
 )1(" مقرات الدرك الوطين بالعاصمةإحدىنبلة يف قطني بلة هو انفجار الزاد  مع اجلزائر، وما

تهدفت بعض احملاوالت اإلرهابية رجال الشرطة اجليش، األطفال وغريها، حيث تؤكد اس
 قتيل منذ بداية التسعينات، وهذا حسب احلكومة اجلزائرية، 100.000اإلحصائيات أن أكثر من 

 ،د كذلك اجلمعية الوطنية للنساء املفقودات وخمتلف التنظيمات للحقوق اإلنسان اجلزائريةككما تؤ
 شخص مت اغتياله 250 أكثر من 2000 مفقود، ويف سنة ص شخ6000 أكثر من 2002ة أن يف سن
   .)2("يف اجلزائر

يل بن جديد على ذ وكل هذه الظروف املعقدة أدت برئيس اجلمهورية السابق الشا
 أيام فقط قبل إجراء ة أي أربع،1992 جانفي 11االستقالة من منصب رئيس اجلمهورية بتاريخ 

 استقالته دهشة واسعة وسط املواطنني لدى األوساط اإلعالمية والسياسية توقد أثارالدور الثاين، 
جأت اجلميع حبكم الظرف السياسي العصيب الذي تزامن مع تقدميها، حبيث أصبح ا ألا ف،الوطنية

 كان وراءها ،وقد ثارت ضده محلة صحافية طويلة .كمتخوف عما سيترتب عن الفراغ يف احلال
 يرضى كثريا عن تدخل الرئاسة قي شؤونه ومل يشأ هلا أن بقي مكبحا السلطة ملقسم نافذ من 

فالرئيس أثناء بكائه أمام شعبه وعلى شاشة . "سلطةليوقف كل مساعي املركبات األخرى ل
 ؟ أم هي دموع التسامح كما أم حتضري لتصفيات معنية؟ التلفزيون، هل هو شعور بالذنب 

   ؟ يقولون
  فاملنطق،لتمردلد مربر لبكائه، بقدر غياب لكل املربرات لدعوة الشعب يف احلقيقة ال يوج

ىل الشعب، إغري دون اللجوء والعقل وحىت بناء الدول يقف ضد هذا الطرح، ذلك ألنه ميكن أن ت
  .ىل السلطة شيئا للمواطن البسيط منذ جميئه إمدفكان الرئيس هنا حيتمي بالشعب هو الذي مل يق
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 امللغم كلف هذا األخري قاصدي مرباح تشكيل احلكومة وطرح مسألة  ويف ظل هذا اجلو 
التعددية احلزبية، ودخل الشعب اجلزائري منذ ذلك التاريخ يف دوامة من املشاكل اجلديدة وتعمقت 

 وها هو )1("كرب مع األيام لتصبح أزمة أمنيةوجتذرت األزمة االقتصادية لتتحول إىل أزمة سياسية وت
  . لط املقصوديدفع مثن هذا اخل

واستقالة الرئيس خلفت ورائها شغورا دستوريا كبريا مماثال يف رئاسة الدولة ومؤسسته 
وهكذا .  من الدستور120 و78التشريعية اليت أقدم رئيس اجلمهورية على حلها طبقا للمادتني 

 من الدستور 162 يف اليوم املوايل لالستقالة والذي تنص املادة ،وبعد تنصيب الس األعلى لألمن
  :  على تأسيسه اجتمع وجوبا وكان من نتائج هذا االجتماع

  . استحالة مواصلة املسار االنتخايب حىت تتوفر الشروط الضرورية للسري العادي للمؤسسات )1
  . الدولةرئيس التكفل مؤقتا بكل قضية من شأا املساس بالنظام العام وأمن  )2
لسد منصب الدولة على وجه اخلصوص، ومت االتفاق املهمة املستعجلة لسد الشغور الدستوري   )3

ومت تعينه يوم " الس األعلى للدولة"إىل إسناد املسؤولية إىل هيئات رئاسة مجاعية حتمل اسم 
  :  أمساءهم ،عضاء األربعةاألم برئاسة حممد بوضياف و16/01/1992

   .اللواء خالد نزار الذي شغل منصب وزير الدفاع )1
   .شغل منصب وزير حقوق اإلنساناللواء علي هارون ي )2
  .السيد علي كايف األمني العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين )3
ولقد كان على القيادة اجلديدة " باريس"يجاين هدام الذي يتوىل هيئة إدارة مسجد تالسيد  )4
األعلى للدولة أن تنكب على معاجلة أصعب ملف واملتمثل يف القضية السياسية احلادة  لمجلسل

عد توقيف املسار االنتخايب الذي أفرز جناح اجلبهة اإلسالمية لة، لكن وب استعادة الدومن أجل
يأخذ هذه التقارير بعني االعتبار ووضع كل ثقته  من التقارير  فإن الرئيس فضل أن ال "،لإلنقاذ

.  باالستعانة بوزارة الداخلية واخلرباء األجانب وكذلك مبحللي،اليت يقدمها له رئيس حكومته
معهد الدراسات اإلستراجتية التابع مباشرة للرئاسة، وقد بدأ احلديث عن توقيف املسار االنتخايب 
عندما انطلقت خمتلف جرائد التيار العلماين يف محلة، ضد تغيري كلي على التوجه السياسي لدولة 

   .)2("مر من أجل إقامة دولة إسالميةآوالت
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 خاصة بعد استقالة ،ال استقرارال  ة تعرف حالة من  ويف الوقت الذي كانت السلطة اجلزائري 
مية يف هذه األثناء كانت اجلماعات اإلسال. م1992 جانفي 11يل بن جديد يف ذرئيس الشاال

ة الدماء وإزهاق األرواح قاملسلحة تنظم جتمعات تتفق من خالهلا على تعيني من يساهم يف إرا
 .اء اجلبهة بقيادة حشاين لتعيني رئيس جديد اجتمع أعض1992 جانفي 22البشرية، حيث بتاريخ 

 عيساين الذي رفض واقترح عبد الرزاق رجام أن تترك له مسؤولية إمضاء البيانات نفأخريا عثما
ازرة اليت راحت ضحيتها " هو 1992 فيفري 10دون أن يتراس اخللية، فاإلجابة لبيانه املؤرخ يف 

   .)1("دورية للشرطة بالقصبة
 1992 جانفي 22عبد القادر حشايت يف تاريخ " اغتيال  : من تعميق األزمة هو وما زاد    

 الشعب ضد الدولة للوضعية إثارة ووهو الذي أدخل البالد يف دوامة من العنف، الغرض منها ه
االقتصادية السيئة واملشاكل املالية اخلارجية بسبب حالة املديونية جتاه املؤسسات املالية الدولية، 

 والتقتيل يراد منها الضغط على الدولة إلطالق سراح بلجوء إىل أعمال العنف والشغولعل ال
   .)2("م1992  يف بلحاج املعتقلنيي مدين، وعليعباس

 أوت 26تفجري مطار هواري بومدين الدويل يف "   فأوىل مظاهر العنف السياسي هو    
 اجلبهة اإلسالمية السابق حسني  جريح وقاد العملية مدير100 قتلى وأكثر من 09 خملفة ،1992

 باإلضافة إىل موظفني أعضاء النقابة ،عبد الرحيم، وأحد ربان الطائرة املدعو رشيد حشايشي
 ناهيك عن ما تعرضت له املؤسسات )3("اإلسالمية للعمال ومناضلني اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

برياء دفعهم األمر إىل رفع السالح  كان ضحيتها عمال أ،االقتصادية املالية من عملية حرق وختريب
 من ،والوقوف يف وجه مهجية ارمني بسبب أخطاء ارتكبها سياسيون يدفع مثنها أبناء الشعب

هم يتامى وأبرياء ال عالقة ، أساتذة جامعيون بقي أبناؤ الصحفيني، الشرطة،اجليش الوطين الشعيب
  . من بعيد باألحداث هلم ال من قريب وال

 نالحظ املشرع اجلزائري يشدد العقوبات على مرتكيب هذه املخالفات ،كل هذالكن رغم     
لة بالنظام العام نعهم من ارتكاب هذه اجلرائم املخ حماولة ردع املخالفني وم،بشكل ملحوظ

كان ذلك سواء خطأ أو تشجيع من أحد واكتشف فيما بعد أنه . ومبؤسسات الدولة ورموزها
فأتاح املشرع يف األحكام االنتقالية ذلك التراجع والتوبة مع . "هخمطئ ويريد التراجع عن سلوك
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 من 40عودة املرتكبني إىل جادة الصواب، فجاء يف املادة  تأييده على ختفيض العقوبة تسهيل
 أن اء من تاريخ صدور املرسوم، من سبقال يتابع قضائيا خالل شهرين ابتد: "يلي  املرسوم ما

ملذكورة يف الفصل األول من هذا املرسوم ومل يرتكب جرائم أدت إىل انتمى إىل إحدى املنظمات ا
   ." دائم وأشعر السلطات مبغادراته تلك املنظمة وبتوقفه عن كل نشاطعجزوفاة شخص أو إصابته ب

تابعة عن أي شخص يسلم ما لديه من أسلحة أو متفجرات أو  أوقفت امل41كما أن املادة    
  ذلك ضمن املدة احملددة يف املرسوم، وماناتلقائيا إىل السلطات وكقدمها وسائل مادية أخرى إذ 

جتدر اإلشارة إليه أن املشرع كان حكيما وحاول قدر املستطاع تشديد العقوبة قبل الوقوع يف 
 اليت تساعد على منعه، من ارتكاب هذه اجلرائم ومن مثة حاول منه، وضع العراقيلاخلطأ حماولة 

اال نية وخالل املهلة املعطاة إىل ختفيف العقوبة وجعلها رمزية تقريبا فاسحا املشرع يف الفترة الثا
   .)1("ة اخلطرية اليت حتاول أن تعصف باتمعلتخليص اتمع من هذه اآلف

 Le drame algérien la voie de la réconciliation: (فيقول طالب اإلبراهيمي يف  كتابه  

بها إجياد حلول كفيلة ملعاجلة األزمة يف احلوار واملصاحلة وذلك أن اجلزائر من واج) "98 _ 89
بطرح املشاكل من الناحية السياسية اليت تعتربها خطوة اجيابية أجنزت منذ بداية االستقالل، ونضيف 

وجسد . )2("أن اجلزائر مثلها مثل بقية الدول كرست مبادئ وإجراءات ملمارسة اجلرمية والتخريب
 يتضمن 1995 فيفري 25 املوافق لـ 1415 رمضان 25 املؤرخ يف 95/12 ذلك يف األمر رقم

حيث حيدد تدابري الرمحة وكذا القواعد والشروط والكيفيات املطبقة على : تدابري الرمحة 
األشخاص املتابعني جبرائم اإلرهاب أو التخريب والذين يسلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات املختصة 

نشاط إرهايب أو ختريب وميز األمر املشار إليه بني نوعني من األشخاص هم عن كل قفوأشعروها بتو
املرتكبني لألعمال اإلرهابية، وغري املرتكبني هلا وحدد لكل ما يناسبه، حيث جاء يف املادة الثانية 

ال يتابع قضائيا من سبق أن انتمى إىل إحدى املنظمات املذكورة يف "يلي  من األمر املشار إليه ما
ت  أدت إىل قتل شخص أو سبب له عجز دائما أو مس، من قانون العقوبات03 مقرر 87 املادة

  . بالسالمة املعنوية أو اجلسدية للمواطن أو خربت أمالكا عمومية أو خاصة
ورة، ظتلك املنظمات احملإىل سب انت تاما عن كل من اً أن املادة أعقبت إعفاء،  ومن هنا جند  

فقد "ومل يكتف األمر بذلك  .)3("ادة الصواب طالبا إدماجه يف اتمعىل جإوقرر العودة طواعية 
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لية واملتابعة حىت من امتلك األسلحة واملتفجرات وغريها من لوازم الفعل اإلرهايب، وأعفى من املسؤ
ىل سلطات الدولة، فجاء يف نص املادة الثانية من األمر إولكنه مل يستعملها وقام بتسليمها طواعية 

  :يلي  إليه مااملشار 
ال يتابع قضائيا أيضا الشخص الذي يكون حائزا أسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية "

يف حالة ارتكاب "  من هذا األمر04جاء يف املادة  "،تسليمها تلقائيا إىل السلطاتبأخرى وقام 
يف األشخاص املذكورين يف املادة األوىل من األمر املشار إليه جرائم تسبب يف قتل شخص أو 

 إىل 15السجن املؤقت ملدة تتراوح بني ". يلي ن العقوبة املستحقة تكون كماإ ف،إصابته بعجز دائم
السجن املؤقت ملدة تتراوح . مداع إذا كانت العقوبة املنصوص عليها يف القانون كعقوبة اإل، سنة20

األخرى ختفض يف كل احلاالت .  سنة إذا كانت العقوبة املستحقة السجن املؤبد15ىل إ 10بني 
  . العقوبة

 أن املشرع حاول قدر املستطاع مساعدة األشخاص املرتكبني لألفعال ، ونالحظ أيضا
اإلرهابية، بتخفيض العقوبات تشجيعا هلم على التخلي عن تلك األعمال اإلجرامية والعودة بسالم 

رين حتت ىل أحضان جمتمعهم، ومل تكتف بذلك بل ميز نوعا أخر وعقوبات أخرى ألشخاص آخإ
ذا كان إ"يلي   من هذا األمر ما08 هناك حاالت القصر وهي نوعني كما جاء يف املادة ،سن معني

 سنة وارتكبوا جرائم 18 و 16األشخاص املذكورين يف املادة األوىل قصرا تتراوح أعمارهم بني 
 10رائم إرهاب أو ختريب تكون العقوبة القصوى املستحقة السجن املؤقت ملدة جب مصنفة
ذا كان األشخاص املذكورين يف املادة األوىل من هذا األمر إ "09 وجاء يف املادة .)1("سنوات

 سنة وارتكبوا جرائم إرهاب وختريب تكون العقوبة القصوى 22 و 18تتراوح أعمارهم بني 
صر وهنا البد أن نشري إىل أن املشرع قد فسح اال أمام الق.  سنة15املستحقة السجن املؤقت ملدة 

هم ويقفون حتت تأثريات خمتلفة، فأعطاهم عقوبات رمزية، يغري أنه ال ميكن أن ، االعتبارني بعاأخذ
عون بعدها اإلدماج يف جمتمعهم إال أنه مل ينس التذكري بأن هذه العقوبات تكون إذا أثبت ييستط
 وأم لن ،احلقيقية أو غريه يف األشخاص املذكورين يف املادة األوىل من هذا األمر توبتهم ،القاصر

 كما أشارت املادة ، من هذه التدابريحترمهم من احلق يف االستفادةيعودوا إىل األفعال اإلجرامية اليت 
ال يستفيد األشخاص املذكورين يف املادة األوىل من هذا األمر "  من هذا األمر بقوهلا صراحة10

تدابري الرمحة، والذي كانت املادة يد من فتسالذين ارتكبوا بعد تسليمهم وثيقة تضمن عبارة م
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 من هذا 03 و 02ولت للسلطات القضائية تسليمها لألشخاص املشمولني باملادتني خالسادسة قد 
.  أو ختريب ومن األعذار املنصوص عليها يف قانون العقوبات،األمر جرمية موصوفة جبرمية اإلرهاب

 من األمر 11ة بل بالعكس أشارت املادة ومل تكتف بعدم األعذار أو االستفادة من ختفيض العقوب
ىل ذلك العقوبة املستحقة إىل عقوبة مقررة هلذه إضافة ترتفع باإل"املشار إليه يف فقرا الثانية بقوهلا 

  . )1("ةمياجلر
هذا القانون وصلوا إىل نتائج خاصة وهي أن أغلبية اإلرهابيني الذين سلموا اضعو و  

خلطأ كما كان يتصوره ا من اا من بني الواعني بأم خدعوا وأنقذوأنفسهم خالل هذه الفترة، كانو
التجربة املشخصة من تطبيقه بينت أن عدد دو أن يب "،هذا القانون الذي يقدم هلم فرصة لالستدراك

ن األرقام الرمسية اليت بقيت سرية إ مع الزمن، ففي هذا التاريخ فصاملرشحني للتوبة كان يتناق
 يف حني ،1997 عام 317  للعام الالحق وفقط597و 1995إرهابيا لعام  886تتحدث عن توبة 

سنوات مت تصفية ) 3 و 5( وخالل ذات الفترة تائباً) 94 (1998سجل السداسي األول من عام 
  . )2(" إرهابيا على الصعيد العسكري5915

ابية واملشرع اجلزائري حاول قدر املستطاع مساعدة األشخاص الذين ارتكبوا أعمال إره 
 و املتورطني ،إجرامية من خالل تأسيس تدابري خاصة بغية توفري حلول مالئمة لألشخاص املورطني

 ،يف أعمال التخريب والذين يعربون عن إرادم يف التوقف بكل وعي عن نشاطهم اإلجرامي
اص بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح على ج إعادة اإلدماج املدين يف اتمع وعلى األشخ

كل نشاط إرهايب واحلضور أمامها، عن املذكورين أعاله، إشعار السلطات املختصة بتوقفهم 
م صباحا، ناقش أعضاء 1999 جويلية 11 املوافق لـ ـ ه1420 ربيع األول 27بتاريخ األحد 

نائب رئيس جملس (قانون استعادة الوئام املدين وهذا من طرف عبد اهللا احلاج أمحد " جملس األمة 
 حيث خالل هذه اجللسة ناقش مشروعا أثريت حوله الكثري من التعاليق بعضها مرحب به ،مةاأل

والبعض األخر منتقدا وحىت رافض إياه، وحسب تدخالت املمثلني فان اإلقرار التشريعي حول هذا 
 هو متكني ،النص سيكون متبوعا باستفتاء شعيب والغرض من هذا القانون للمصادقة الشعبية

 من أن يكونوا طرفا يف اختاذ القرار ويف نفس الوقت يعزز مكانة ودور املؤسسات املواطنني
  . التشريعية
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 يندرج الفصل األول ، فصول06تعلق باستعادة الوئام املدين على ويتضمن نص القانون امل
ن أنه ال اء من املتابعات، فقد جاء يف املادة الثالثة من القانوحكام العامة، والفصل الثاين اإلعفيف األ

 من قانون 03 مكرر 87يتابع قضائيا من سبق أن ينتمي إىل إحدى املنظمات املذكورة يف املادة 
رائم املنصوص عليها اجلداخل الوطن أو خارجه ومل يرتكب أو يشارك يف أية جرمية من . العقوبات
و اغتصابا أو  إىل قتل شخص أو سبب له عجزا دائما أى مكرر من قانون العقوبات أد87يف املادة 

 والذي يكون قد أشعر يف يتردد عليها اجلمهور،مل يستعمل متفجرات يف أماكن عمومية أو أماكن 
 أشهر منذ تاريخ صدور هذا القانون، السلطات اخلاصة بتوقفه عن كل نشاط إرهايب أو 08أجل 

انون املشار إليه خترييب وحضر تلقائيا أمام هذه السلطات املختصة، وأضافت املادة الرابعة من الق
أنه لن يتابع الشخص الذي كان حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وسلمها "

تلقائيا إىل السلطات املختصة وطبعا يقع ذلك ضمن نفس الشروط املنصوص عليه يف املادة الثالثة 
  . )1("من نفس القانون
أعطى فرصة أخرى وبعد ستة  املادتني نالحظ أن املشرع اجلزائري نصنا لائمن استقر

 لكل من يتراجع عن أخطائه السابقة، ويسلم نفسه للسلطات عن ،سنوات من التشريع األول
م واملورطني يف أعمال ال مصلحة هلم ا،  طواعية حماولة بذلك فسخ اال أمام املواطنني املغرر

 هذا الوضع يف التأجيل من نفس القانون الوضع رهن اإلرجاء، ويتمثل" الفصل الثالث تضمنو
   .)2("ستقامة الكاملة للشخص اخلاضع ااالرة معينة لفرض التأكد من تاملؤقت للمتابعات خالل ف

 :ما يليأنه يستفيد من تدابري اإلرجاء وفقا للمدة والشروط احملددة في"وتقول املادة الرابعة 
 من قانون العقوبات 87 املادة األشخاص الذين سبق أن انتموا إىل إحدى املنظمات املذكورة يف

تداء من تاريخ صدور هذا القانون، أشعروا السلطات املختصة بتوقفهم بوالذين يف أجل ستة أشهر ا
 ويستثىن من االستفادة ." كل نشاط إرهايب أو خترييب أو حضروا تلقائيا أمامها فرديا أو مجاعياعن

كوا يف ارتكاب جرائم أدت إىل قتل شخص من أحكام هذه املادة األشخاص الذين ارتكبوا أو شار
ءات باملتفجرات يف أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها اجلمهور أو اأو تقتيل مجاعي أو اعتد

وهنا نالحظ أن املشرع اجلزائري ميز يف هذه املادة نوعني من األشخاص، نوع انتسب . اغتصاب
مع فأعطاه فرصة العودة بسالم إىل أحضان إىل املنظمات احملضورة ومل يشارك بأي عمل ضار بات

  . اتمع دون املساس بسمعته
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غتصاب وما والنوع الثاين الذي قام بأعمال ضارة كالتفجري اجلماعي أو القتل الفردي أو اال
 فقد أعطاه فرصة أيضا بعقوبات خمففة، لعل ذلك يساعده على العودة ، ذلك من أفعال إجراميةإىل

بناء جمتمعه ووطنه، كما قام املشرع يف الفصل الرابع إىل ختفيف العقوبات عن سلوكه الشاذ ضد أ
سامية العن املواطنني أو املتورطني يف أعمال إرهاب أو ختريب حبق اتمع اجلزائري حتقيقا للغاية 

شخاص الذين سبق أن األيستفيد : يلي   منه ما27 فجاء يف املادة ،املتمثلة يف استعادة الوئام املدين
 يف ا من قانون العقوبات والذين أشعرو03 مكرر 87ىل إحدى املنظمات املذكورة يف املادة إانتموا 
 أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات املختصة بتوقفهم عن كل نشاط 03أجل 

ء، ومل اإلرجاإرهايب أو خترييب، وحضروا تلقائيا أمامها، والذين مل يسمح هلم باالستفادة من نظام 
 أو أماكن يتردد عليها اجلمهور وا املتفجرات يف أماكن عموميةتقتيل اجلماعي ومل يستعمليرتكبوا ال

  :  من حتقيق العقوبات وفقا للشروط اآلتية
 احلكم ،نص عليها القانونيلعقوبة اليت ل سنة عندما يكون احلد األقصى 12السجن ملدة أقصاها  -

  .باإلعدام والسجن املؤبد
 10نص عليها قانون قصى للعقوبة اليت ي سنوات عندما يتجاوز احلد األ07ة أقصاها دالسجن مل -

  .سنة 20سنوات ويقل عن 
 10نص عليها القانون يساوي احلد األقصى للعقوبة اليت ي سنوات عندما 03احلبس ملدة أقصاها  -

   .سنوات
وبة تكون أخف عندما  بالنصف، ونالحظ أن العقىخيفف احلد األقصى للعقوبة يف حلاالت األخر

  : يلي  يكون الشخص قد استفاد من الوضع رهن اإلرجاء وفقا ما
 سنوات عندما يكون احلد األقصى للعقوبة اليت تنص عليها القانون 08السجن ملدة أقصاها  -

  . احلكم باإلعدام أو السجن املؤبد
 10ص عليها القانون  سنوات عندما يتجاوز احلد األقصى للعقوبة تن05   احلبس ملدة أقصاها  

  .  سنتان يف كل احلاالت األخرى02 ملدة أقصاها سب سنة، احل20سنوات ويقل عن 
املذكورة يف  على يستفيد األشخاص الذين سبق أن انتموا إىل إحدى املنظمات:  نصت 29واملادة 
تصة  أشهر، السلطات املخ06 من قانون العقوبات، والذين أشعروا يف أجل 03 مكرر 87املادة 

بتوقفهم عن كل نشاط إرهايب أو خترييب وحضروا تلقائيا أمامها ابتداء من تاريخ صدور هذا 
  : يلي  القانون، من ختفيف العقوبة وفقا ما



  .نص عليها القانون احلكم باإلعدام سنة عندما تكون العقوبة اليت ي20ىل إ سنة 15السجن ملدة  -
نص عليها القانون السجن يلعقوبة اليت  سنة عندما تكون ا15ىل إ سنوات 10السجن من  -

   .)1("املؤبد، حيدد احلد األقصى للعقوبة يف كل احلاالت األخرى بالنصف
لشك أو التردد عن األشخاص الذين لوهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون مل يترك جماال    

 التخريبية، فأعطى اال يريدون فعال العودة إىل جادة الصواب و التخلي عن األعمال اإلرهابية أو
يقم به، ومنه استفاد من مل جلميع األشخاص سواء منهم من قام بالعمل حتت أي ظروف أو من 

ا هلم الطريق لتقبل السلطة هلم، وإعادة حساحاالت اإلعفاء من املتابعة أو الوضع رهن اإلرجاء ف
ية حال، فلقد استخدم امية بأال تتناسب مع أعماهلم اإلجرإدماجهم يف اتمع بعقوبات رمزية، 

ل حق املواطنني، ضحايا اإلرهاب غفاملشرع األحوال اإلنسانية إىل أقصى درجة ممكنة، كما أنه مل ي
م جراء هلعطائهم احلق يف املطالبة حبقوقهم للتعويض عن األضرار املادية اليت حتقق إأو التخريب و

يف حالة حتريك الدعوة القضائية جيوز لضحايا : يلي  ما40فجاء يف املادة . "هذه األفعال اإلرهابية
وا ساءل مكرر من قانون العقوبات أو ذوي حقوقهم، أن يت87اإلرهاب املنصوص عليها يف املادة 

ت الدولة بالتعويض عن ذلك لكطرق املدين، وأن يطالبوا بتعويض عن الضرر الذي حلق م، وتكف
ادة بقوهلا تقدر التعويضات اليت ميكن أن متنحها يف الضرر، بنصحها يف الفقرة الثانية من نفس امل

هذه احلالة اجلهات القضائية، ويكون الدفع على عائق الدولة اليت حتتفظ بدعوى الرجوع ضد 
   .)2("املدين

ل ملدين جيد بأن املشرع اجلزائري بذادة الوئام امعن يف مضمون القانون املتعلق باستعواملت 
مال املسؤولية األدبية والقانونية النامجة عن التخفيف عن احلاالت كل اجلهود واإلمكانيات متح

األخرى دون االستهانة حبق املواطنني اآلخرين، فضحايا اإلرهاب واألعمال التخريبية اليت قام ا 
ليهم هذا القانون الذي حياول تطويق  األعمال، فتدابري الرمحة يضاف إاألشخاص املورطون يف هذه

وإذا كان "خالل العشرية السوداء مستخدمة يف ذلك الترغيب والترهيب أحيانا ظاهرة اإلرهاب 
 _ 05االستجابة لألمرين السابقني متواضعة ال تفي بالغرض، فلقد أعقبتهم مرسوم رئاسي رقم 

 يتضمن استدعاء هيئة 2005  أوت14 املوافق لـ 1426 رجب عام 09 مؤرخ يف تاريخ 278
وهذا لتغلب على . م2005 سبتمرب 29حلة الوطنية ليوم اخلميس ا باملصالناخبني لالستفتاء املتعلق

ته يف املقاومة اليت كلفته ضربة باهضة من األرواح استماتاحملنة النكراء بفضل إصدار شعبها و
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والدماء من أجل بقاء اجلزائر، وكانت جناة الوطن بفضل ما حتلت به من وطنية وبذلته من 
 الشعيب وقوات األمن وكافة املواطنني الذين اضطلعوا بصرب وجزم تضحيات وحدات اجليش الوطين

  .لتنظيم مقاومة األمة ملواجهة ذلكم العدوان اإلجرامي اإلنساين
فقد تضمن هذا املشروع جمموعة من العناصر اليت سوف نتطرق إليها بالتفصيل يف هذه   

لوطين الشعيب ومصاحل األمن وكافة  على اجليش اثىنذ أن الشعب اجلزائري يأيب إىل أن يإ"الوثيقة 
 من جناة اجلزائر نتاملواطنني واملواطنني العاديني ويشيد مبا كان هلم منذ وقفة وطنية وتضحيات مك

ن الشعب اجلزائري إ .لمصادقة على هذا امليثاق بكل سيادةلمن احلفاظ على مكتسبات اجلمهورية 
 أو ته املأساة الوطنية من جراحن يتذرع مبا خلف يف اجلزائر أو خارجه أ كانحيزم أنه ال خيول ألي

يتقيد به بقصد املساس مبؤسسات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية أو زعزعة أركان الدولة أو صم 
  . تشويه صورة اجلزائر على الصعيد الدويل شرف مجيع أعواا الذين أخلصوا خدمتها أو

 08باب السلم والذي ينص على تتىل اسإ  اإلجراءات الرامية،وقد جاء وراء هذا العنصر 
مواد تتضمن إبطال املتابعات القضائية يف حق األفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا منذ 

تاريخ انقضاء مفعول القانون املتضمن الوئام املدين، ومل يتسن هذا املرسوم . م2000 يناير 13
 واليت يعمل من خالهلا إىل القضاء على بذور البغضاء اإلجراءات الرامية إىل تعزيز املصاحلة الوطنية

 وحتتوى هذا الفصل على ثالثة نقاط يدور مضموا  اخلروج عن جادة السبيل مرة أخرى،واتقاء
على تعزيز السلم واملصاحلة الوطنية رافضني أن تستعمل األزمة اليت مرت ا اجلزائر من قبل 

  .  يف اخلارج اااألوساط املناوئة يف الداخل وأذن
باإلضافة إىل هذا جند الوثيقة تنص على دعم سياسة التكفل مبلف املفقودين املأسوي  

وتتحمل الدولة على ذمتها مصري كل األشخاص يف سياق املأساة الوطنية وستتخذ اإلجراءات 
ز ويف األخري يؤكد املرسوم على تعزي. الضرورية بعد اإلحاطة بالوقائع وهلم احلق يف التعويض

 أن الشعب اجلزائري يراعي كون املأساة الوطنية ،التماسك الوطين واليت تتضمن مواد أساسية وهي
أعاقت البناء الوطين ومست مساسا مباشر أو غري مباشر حبياة املاليني من املواطنني، وكذلك يعترب 

 كما ، املسؤولنيتقاء الشعور باإلقصاء يف نفوس املواطنني غرياالشعب اجلزائري من الواجب الوطين 
أقدم عليه دورهم من خيارات غري حممودة العواقب، ويعترب أن املصاحلة الوطنية تقتضي القضاء 

فصل ال أما ،هذا ما تراه املادة الثانية. ائيا على مجيع عوامل اإلقصاء اليت قد يستغلها أعداء األمة
ة األسر اليت كان ألعضاء منها ضلع ل مبأساتكفرى بأن املصلحة الوطنية تياألخري من هذا املرسوم 



 بتدابري التضامن الوطين ادة الرابعة، الشعب يقرر االستنجادهاب، ويف األخري تؤكد املريف ممارسة اإل
  . )1("انت من اإلرهاب من جراء تورط ذويهاعلصاحل الطبقة املعوزة من األسر املذكورة واليت 

 مرارة األزمة خالل فترة حالة ائري ذاقملرحلة جند أن الشعب اجلز  وكخالصة هلذه ا  
 الطوارئ إىل جانب االغتياالت اليت استهدفت رجال األمن والصحفيني وحىت املواطنني الذين ال

 عنها ارتفاع نسبة رجنؤسسات االقتصادية الوطنية واليت اعالقة هلم باألحداث جند ختريب كل امل
على تطور اتمع من سرقة وغريها من املظاهر، فات اجتماعية انعكست سلبا ة اليت ولدت آطالبال

فاختلط الفعل السياسي باملطالب االجتماعية، وأيضا منذ أن ضاعت اآلمال وحىت األحالم يف بلد 
مث أصبحت الدولة عاجزة حىت عن حتقيق نوم الفالح يف . حقق أعظم انتصار يف القرن العشرين

ه نكاد أن نتوقف عن الكتابة يف هذا العنصر ويف الريف حتت ظل الشجر، ونظرا ملا نراه ونسمع ب
نعاجل املوضوع يف ىل التساؤل ما معىن أن إ  تدفعينهذه العشرية بالذات ألن جرائم االغتياالت

ط يوميا مواطنون عزل ال ذنب هلم، هلذا األساس جيب التفكري وجبدية يف اجلذور الوقت الذي يسق
 ال ميكن احلديث عن السلم االجتماعي والوئام الوطين قة اليت أسهمت يف هذه الظاهرة اليتياحلق

 الشروح االجتماعية وضد البطالة وأزمة قدون العمل يف نفس الوقت ضد الفقر وضد تعمي
السكن، مبعىن ال ميكن القضاء على اإلرهاب ما مل نعمل على إزالة أسباب وجوده ونشأته املتجذرة 

ثالث، هلذا ميكن القول رغم الترغيب بتدابري وقانون الوئام يف أوصال اتمع يف مجيع دول العامل ال
املدين واملصاحلة الوطنية من طرف الشعب اجلزائري الذي كان يليب النداء كل مناسبة إال أن 

وس الشعب وذلك بتنصيب قنابل واهلجوم على مناطق نائية نفارمني ال يزالون يزرعون اخلوف يف 
  . بوها بالفطرة كما يقول لومربوزوقصد إثبات مهجيتهم اليت اكتس

  
  

   األخبار األمنية وعالقتها بالمهنة الصحفية : المبحث الثاني
 وذلك يف املسامهة  فعاالًاًن وسائل االعالم بكل أشكاهلا مسموعة مكتوبة ومرئية تلعب دور  إ

ل توصيل  من خالم ومعتقدام والتأثري يف اجتاها،يف تشكيل الوعي االجتماعي لدى األفراد
األخبار وتفسريها واختاذ مواقف معينة جتاه القضايا املختلفة، حيث تشري بعض الدراسات االعالمية 
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القضايا السياسية بإىل الدور الفعال الذي يقوم به االعالم كتعريف الرأي العام يف خمتلف أحناء العامل 
  . واالجتماعية واالقتصادية وغريها

 الذي عرفه ميدان السمعي البصري إال أن الصحافة املكتوبة هلا ونظرا للتقدم التكنولوجي   
 الضروري هن االنتباإدور ال يستهان به إذ أن النص املكتوب أكثر كثافة من اخلطاب الشفوي، 

  . للقراءة أقوى من االنتباه الذي يتطلبه استماع الراديو، أو استقبال العروضات املتلفزة
يع اتمعات من بينها دول العامل الثالث ألا تعترب أرضية فظاهرة اإلرهاب مست مج       

خصبة هلذه البذرة الكامنة ألن مسريي وقادة هذه الدول مل يكونوا يف مستوى طموحات شعوم 
 من نجعلى األقل يف انتشال تلك الدول من الفقر والتخلف املسيطر، فمن بينها اجلزائر اليت مل ت

 ومنذ ،لبا على األداء اإلعالمي للصحفيني طوال فترة حالة الطوارئهذه الظاهرة اليت انعكست س
 .)1(" وعدم احترام البنود الواردة يف الدستور1989اعتراف السلطة باألحزاب اإلسالمية بداية من "

كانت هذه النتيجة لبداية اإلرهاب يف اجلزائر أين أصبحت املعلومة األمنية تأخذ حيزا          
ل االعالم، سيما الصحافة املكتوبة اليت تقوم بنشر كل ما يتعلق باألحداث والوقائع معتربا يف وسائ

األمنية، ونظرا للدور االستراتيجي الذي يلعبه االعالم حاولت اجلماعات اإلرهابية استغالل الفرصة 
 ت بداية اإلرهاب اتسممع ف،خلدمة أغراضهم وأهدافهم جلذب انتباه الرأي العام احمللي والدويل

 ، مع اعتبارها وسيلة غري مباشرة لتمرير اخلطاب اإلرهايبعالقة اإلرهابيني بالصحافة باحلذر
   .)2(واعتربت الصحافة حمورها يف السياسة االعالمية والدعاية للجماعات اإلرهابية

 القنوات االعالمية التقليدية وبعد دخوهلا عهد منوبعد أن حرمت اجلماعات اإلرهابية "
علق على جدران تقطاع الصحافة الشرعية عن الصدور والشروع يف إصدار بيانات السرية يف ان
 إذ أن هذا الضغط جاء ،وضفت ضوابط صارمة للصحفيني خاصة يف املسائل األمنية. )3("املساجد

عالم األمين هو أنه ال عن طريق نصوص تنظيمية بقوانني تشريعية وكان املبدأ األساسي املتعلق باإل
ال نشر األخبار واملعلومات اليت ترسل هلا عن طريق مناشري إف األجهزة الصحفية جيوز ملختل

 كبلت هكذا حرية الصحفيني يف ميدان حساس حيتاج الرأي العام أن ،ومراسالت مصاحل األمن

                                           
(1)- Mohammed Isssami, le FIS et le terrorisme au cœur de l’enfer, éd le Matin, Alger, 2001 
page 171.   

ال لوزري، معالجة األخبار األمنية في الصحافة الوطنية من خالل جريدة الوطن  نوال امسعودان، حنان ينون، نو-)2(
، ص 1996والخبر والمجاهد، دراسة تحليلية مقارنة، مذآرة نيل شهادة ليسانس في علوم االعالم واالتصال دورة نوفمبر 
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يطلع عليه أكثر من أي مسألة أخرى وميكن القول أن رجال املهنة والقراء تفهموا وتقبلوا هذه 
ن، اب واعني مبقتضيات مهام مصاحل األمن اليت حتتاج لسرية تامة يف بعض األحيالقاعدة بصدر رح

وكان من بني املربرات واليت قدمت عند توقيف هذه األخرية هي أا نشرت أخبار كانت سرية 
ومسحت جبماعة إرهابية أن تتطلع  على خطط رجال األمن، وذا فشل برنامج عمل ومتابعة 

 قوق اإلنسان ومها احلق يف اإلعالم من حني أساسينيناطح وتناقض حق ستة أشهر، وهنا تتدام
واحلق يف األمن، ومن واجب الصحافة تلبية احلق األول وعلى الدولة ضمان احلق الثاين، الذي 
يرتبط حبق أساسي أويل أال وهو احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية والروحية، وسرعان ما انزلقت 

ليت أصبحت تعطي لسلطتها تقديرية جماالت يف توسع مستمر واسع كذلك تأويالت أجهزة احلكم ا
  . )1(حسب مفهوم السلطة مصطلح اخلرب األمين

ية لألبرياء وتدمري املنشآت العامة، ائفاإلرهابيون يستعملون منهج اإلثارة كاملذابح العشو
ن مث فان هدف هؤالء وم"فإا حتتل العناوين الرئيسية أو ختصص هلا برامج لتغطية كل أخبارها 

عني بالعنف وهو تضخيم أعماهلم اليت تنشر وتبث وتذاع، ويف احلالة هذه تصبح الصحافة لواملو
أن " Walter Lobeur"حليفة اإلرهاب أكثر ما تكون جبهة املواجهة، ويف هذا املضمار يقول 

شريك إعالمي هو أفضل صديق لإلرهايب، ويذهب إىل أبعد من ذلك فيقول أن اإلعالمي 
 التشهري بعدم مساعي السلطة يف محاية ، واهلدف من كل هذه األعمال اإلرهابية هو"اإلرهايب

   .األشخاص، فالتضخيم يزيد من إرادة ارم أكثر من إنقاصها وفشله
ية األزمة وغياب استراتيجية واضحة ملعاجلة افبعد تدهور الوضع األمين يف اجلزائر وبد  

إا تقوم بتضخيم ياسية والصحافة املستقلة، فمواجهات عدة بني السلطة الس برزت ،األخبار األمنية
 فغالبا ما نقرأ يف ني،ملواجهة للقضاء على اإلرهابيااألعمال اإلرهابية وتقزمي دور قوات األمن 

واطنني خاصة األعمال اإلرهابية، الصفحات األوىل من الصحف أخبار تثري الدهشة يف نفوس امل
 لإلشارة، ،ء ذلك هو حتقيق الربح عن طريق اإلثارة خالل الترويج لألخبار األمنيةفاهلدف من ورا

 ويف بعض األحيان كتماا حفاظا ، تتناول وبالقدر الكاف األخبار األمنيةملفإن الصحافة العمومية 
 مصداقيتها هافقدأ من بينها املؤسسة العسكرية، وهو الشيء الذي ،على مصداقية مؤسسات الدولة

   .د الشعب اجلزائريعن

                                           
  .10بيروت ص ) 2( الطبعة 1992اريك موريس اإلرهاب والعنف السياسي، دار النفائس  -)1(



 أنشأت السلطة اجلزائرية ،ومنذ أن أخذت األخبار األمنية حيزا معتربا يف صفحات اجلرائد 
 خلية لالتصال على مستوى وزارة الداخلية مكلفة بالعالقات مع وسائل 1994 جوان 07بتاريخ 
وضع األمين، ونشر هذه  يف جمال االعالم، وإعداد ونشر هذه البيانات الرمسية املتعلقة بال.االعالم

البيانات اليت تعدها هذه اخللية من طرف وكالة األنباء اجلزائرية فقط، وهكذا فإن جمموع وسائل 
االعالم ملزمة بنشر البيانات الرمسية واألنباء اليت تقدم أنباء اللقاءات العالنية مع الصحافة من طرف 

 إذن ملنع نشر أي ،مين، ويقوم النص املشار إليههذه اخللية املكلفة مبعاجلة األخبار ذات الطابع األ
  .)1("ابع أمين غري مدرج يف إطار إحدى البيانات الرمسيةطخرب ذو 

ميكن للصحافة ال اخلطوط احلمراء اليت "م قامت السلطة بتحديد 1994ويف نفس التاريخ   
صحف ختضع لرقابة  أي صنفت ضمن املعلومة األمنية، حيث يف هذه احلالة فان مضامني ال،جتاوزها

 اً معيار58 أين قررت ،1997ىل غاية جانفي إ 1992صارمة قبل الطبع، وهذا بداية من جانفي 
للرقابة واليت تتمثل يف احلجز وموانع الكتابة، لكن املتفحص يف قراءة الصحف الوطنية وخاصة فيما 

ه النصوص مل تعرف احتراما ء اليت ميكن اعتبارها بأا ذات طابع أمين، تبني بأن هذابنيتعلق باأل
 ومن االنتقادات اليت وجهت هلذه اخللية هي أا تنظم األخبار ذات الطابع )2("دقيقا يف تطبيقها

األمين وليس نشرها، ففي بعض األحيان تتحصل بعض الصحف على املعلومات من جهات أخرى 
 اليت تقدم من طرف هذه الشيء الذي أضفى على هذه األخرية صفة الالمصداقية، كما أن األخبار

 ،"السبق الصحفي" االنفراد باخلرب متنح فرصة اخللية تكون مهمة على كل وسائل االعالم، وال
 حيث يف بعض األحيان جند معلومات من ،فاخللية تعمل على تطبيق سياسة الدولة وليس رمسها

ة تنهي عملها على اختصاص السياسيني لكن تقع املسؤولية على عاتق اإلداريني، كما أن اخللي
 يف حتريك أدوات الدعاية والتأثري على بينيرهاالساعة اخلامسة وهو الشيء الذي يعطي الفرصة لإل

اقترح الصحافيون وضع خطة ، )3(اجلماهري، ونظرا لغياب خطة حمكمة يف معاجلة اخلرب األمين
  : بعني االعتبار  األخبار للخروج من هذه األزمة وذلك بأخذ  هذهوبرنامج موحد حول معاجلة

  .اميكن املساس  احلق يف االعالم ضرورة ال )1
 دون التأكد من ،خبار واملقاالت املتعلقة باإلرهاب والوضع األميناألعلومات واملعدم نشر  )2

  . مصدر اخلرب
                                           

  .69، ص 1995 / 1994المرصد الوطني لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي  -)1(
(2)- Benjamin Stora, la guerre invisible, Algérie années 1990 éd Chihab, Alger, 2001 page 24. 

عبد اله الحاسر، دور الوسائط في مواجهة التطرف واإلرهاب، مرآز الدراسات العربي، األوروبي الطبعة ثانية /  د-)3(
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رهابيني ولتحقيق ذلك ينبغي تفادي حتول وسائل االعالم إىل أبواب دعائية ختدم مصاحل اإل" )3
   ." من اإلثارةداملوضوعية وأن تتجرااللتزام بالصدق و

   .رهابإللضرورة تكوين جبهة إعالمية تتصدى  )4
من  البدتشجيع التخصص لدى الصحفيني ليصبحوا املتعامل الوحيد مع خلية االتصال و) 5    

ا وفكريا، وزيادة خلق  االعالمية مهنيهإجياد حلول ملا يعانيه رجل االعالم من ضعف مستويات
 فغياب أدىن الشروط األمنية جعل املثقف ،اس باملسؤولية وحتمل مشاق املهنةحسالتوجيه باإل

اجلزائري يدفع حياته ألخطاء سياسية مل يكن طرفا فيها، واألخطر من هذا قامت اجلماعات 
 فرنسي، فهذا اخلرب الذي مت نشره من 20 أجنيب مقيم باجلزائر من بينهم 70املسلحة بتصفية حوايل 
 جعل رجال األمن يدخلون مقر ،العنف واإلرهاب"  الذي حيث حسبهم على طرف جريدة اخلرب

نظرا للغموض الذي يكتثف ممارسة املهنة خالل هذه الفترة  و.)1("اجلريدة بدون أي إنذار سابق
 جعل ،غتيال الصحفيني وتوقيف اجلرائد ومعاجلة اخلرب األميناسواء ما تعلق ب) 2004 – 92(
)RSF (يبادرون مبجموعة من التوصيات للسلطات اجلزائرية من بينها مراسلون بدون حدود  :  

فتح حتقيق موضوعي حول ظاهرة اغتيال الصحفيني اجلزائريني وحىت املفقودين منهم وكذلك  
 سيما من طرف بعض املسؤولني اإلداريني واملهنيني وكذا إمكانية ،ات القضائيةعوضع حد للمتاب

 ويف األخري السماح حبرية انتقال ،طوارئالحالة  فها خالل فترةتوقيمتّ عناوين اليت الاسترجاع 
 القواعد األخالقية تللعلم فقد حدد، ة وسيلة للضغط والرقابةالصحفيني وعدم جعل التأشري

نبذ كل أشكال اإلرهاب والتخريب "واملهنية للدفاع عن املصاحل العليا لألمة والغرض منها هو 
تراب الوطين، كما نصت الوثيقة على عدم خضوع املعلومة األمنية وإحالل السلم والوئام يف كل ال

ألي منافسة أو سبق صحفي من طرف وسائل االعالم، وقد حددت يف هذا اال جمموعة من 
  :  التوصيات جيب احترامها وأخذها بعني االعتبار ونذكر

رف خلية االتصال من طا ت املتعلقة باإلرهاب جيب أن يصرح  فكل املعلوما:أوالً اإلرهاب
 حبيث تنشر املعلومات داخل الصفحات ،وكذلك محاية األشخاص ومراعاة أمهية ودور املعلومة

 إال إذا اقتضت الضرورة نشرها يف الصفحة األوىل يف اإلعالن الذي يتميز باجلدة ،الداخلية للجريدة
  . )2("ة واإلشاعة املضادةوجييوليد وكذلك حماربة اإلألعمال اإلرهابيةلواحلداثة، وكذلك التقزمي 
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(2)- Document de l’information a caractère sécuritaire, recommandation adressées aux médias 
nationaux : 1992, page 02, 03, 04.  



نشر صور الشخصيات اليت تتميز بالعنف واإلجرامية وكل األفعال اليت "ىل إباإلضافة  
نتائج سلبية على البشرية، كما تؤكد هذه الوثيقة على تطوير وهلا مسعة الدولة إىل تسيء 

يف عملية االغتيال، وهلذا سبب تاإليديولوجية الدينية ونبذ اإلجرام ففي اجلزائر مثال فاإلرهاب هو امل
الصدد جيب تنظيم ندوات ولقاءات وموائد مستديرة مع رجال الدين واملثقفني لتوضيح املسائل 

 واليت حتاول ربطه دائما باإلرهاب ،أكثر والضغط على العناصر اليت تشوه مسعة الدين اإلسالمي
ذابح واهلجومات على سيارات  امل، كاالغتياالت،واإلجرام، ونبذ كل تشهري بالعمليات اإلرهابية

اإلسعاف واغتيال مصاحل األمن وقتل األطفال والرباءة، وقطع كل دعم خارجي، فيما يتعلق 
باألسلحة واملساندة املالية مع إيران والسودان، وعدم إبرام العالقات مع اخلارج ملساندة الغش 

 هذه الوثيقة هو نبذ كل مساندة والتزوير واليت تعود بالضرر على البالد، وجممل الغرض الوارد يف
 .)1("، والعنف ظاهرة متس كل الدول لذا جيب حماربتها"معنوية لإلرهاب

 ون إال أن الصحفيني ال يزال،وكختام هلذه الفترة، رغم حتسن الوضع األمين يف اجلزائر    
لكن يسجنون بسبب جتاوز اخلطوط احلمراء اليت صنفت حسب السلطة ضمن املعلومة األمنية، 

 وراء هذا اخلرب الفائدة املادية، نيرجو ن كان أمين بقدر ماإ اخلرب محاليا مدراء اجلرائد ال يهمه
منة ومستقرة دون وثائق آ ببعض مسؤويل اجلرائد اعتماد مراسلني يف مناطق غري رحيث وصل األم
ه يف بعض األحيان ة املعلومة دون التأكد منها وقد تعرضق فكثريا ما يقوم بسر،تثبت ممارسة املهنة

للخطر سواء من طرف السلطة أو اجلماعات اإلرهابية، إذن فقبل احلديث عن كيفية معاجلة اخلرب 
انني على مستوى املؤسسات االعالمية وباخلصوص الصحافة اخلاصة وب وضع شروط قجي ،األمين

  . قيات املهنةحىت يتم العمل وفق ما تقتضيه أخال
  
  
  

   وهجرة الصحفيين وردود فعل المجتمع المدنياغتيال  : المبحث الثالث
، مل تعد املمارسة املهنية يف اجلزائر مهنة املتاعب 1992منذ اإلعالن عن حالة الطوارئ يف        

ن الصحافة بدورها فإ"،  بل أصبحت حمفوفة باملخاطر، وطرف يف نزاعات سياسية شائكة،سبحف
 رصاص اإلرهابيني ال الصحفيون احملسوبون على ة لإلرهاب، ومل يسلم منأصنفت يف خانة املناو

                                           
(1)- Document de l’information a caractère sécuritaire recommandation adressées aux médias 
nationaux 1992 page 05, 06, 07, 08 .  



وخلقت هذه املرحلة أرامل ويتامى من عائالت ، "ني لقاتليهمئاالستئصال وال احملسوبون على املناو
 البالد، أمال يف فتهالصحفيني، وكل هذه الوضعية ألصقت حبالة الطوارئ والوضع األمين الذي عر

اب األمن، حيث تستعيد مهنة الصحافة طابعها تبتىل وضعها الطبيعي بعد اسإعودة األمور 
 ،لكن العكس هو الذي حيدث، فاملوجة العارمة من االغتياالت اليت استهدفت الصحفيني. )1("النبيل

زادت من توتر األوضاع ألن الصحفي أصبح انشغاله األول هو محاية نفسه عوضا أن ينصب 
هدت الساحة االعالمية سقوط صحفي كل ، ش1993اهتمامه  حنو عمله، فبداية من شهر جوان 

  . )2( دون األخذ بعني االعتبار حماوالت االغتيال اليت باءت بالفشل،شهر
عمر بلهوشات استطاع أن يفلت من رصاص اإلرهاب  السيد" الوطن" ماي مدير 17ففي  

ني سيارته عدة رصاصات يف باب الزوار أين كان رفقة أوالده املتوجهتلقت بفضل يقضته، حيث 
  .)3(ىل املدرسةإكعادم 
 ماي على الساعة الثامنة صباحا خرج الكاتب الصحفي طاهر جاووت من مقر 26يف   و

 بشبان يفاجئونه اىل سيارته إذ مقر عمله، ويف الوقت الذي صعد إسكنه الكائن ببينام ليتوجه إىل
ت تفاصيل احلادثة من داهقد مت ذلك أمام أعني زوجته الين شبرصاصتني يف الرأس أودت حبياته، و

  . )4("م1993 جوان 02النافذة، فبعد أسبوع قضاها يف حالة غيبوبة يف املستشفى تويف يف 
 صحفيني 09 قتل 1993ولقد كان طاهر جاووت أول صحفي فتح قائمة االغتياالت، ويف سنة 

  : تورد أمساءهم كالتايل
مقر سكن والديه  شراربة أمام  أغتيل يف، سنوات10 صحفي يف التلفزيون منذ :رابح زنايت  

  . أثناء زيارته هلما
 هذا األخري الكائن بالكاليتوس زيارة  سكن شهد مقر1993 أوت 09يف  : عبد احلميد بن مين 

اليت قامت باختطافه قبل رميه بالرصاص قرب مرتله، وهو حائز على ومن طرف مجاعة مسلحة 
السابق يف مكتب الدراسات باجلزائر العلوم االقتصادية، هذا الباحث  يف شهادة ليسانس

  . أسبوعيةوهي " Algérie actualité"العاصمة كان أيضا إطار يف جريدة 

                                           
   .03 ص 2004وان  ج16، األربعاء 4114 الخبر، -)1(

(2)- Ghania Moiffouk, être journaliste en algerie ed : RSF, 1995, page, 05 – 06.   
(3)- Mohammed Bahli, Chronique Infernales (Algérie 1990), 1995, éd Marinoor, Paris, 1995, 
Page 140.  
(4)- Ahmed Ancer, idem page 152. 



 بعد أن مت ، سنة32الغ من العمر ب أغتيل هذا األخري ال1993 سبتمرب 11 يف :سعيد خبتاوي  
 النصف اختطافه من مقر سكناه الكائن باألربعاء، قد كان سعيد خبتاوي متعاون يف اجلريدة

 التابعة للجمعية الشعبية للوحدة والعمل وبعد مغادرته هلذه اجلريدة كان يكتب ،"املنرب" شهرية 
  ".األيام " و أسبوعية "السالم " يف يومية 

 مت اغتيال هذا املناضل السابق يف جيش التحرير 1993 سبتمرب 28يف  : ينعبد الرمحن شرقو 
يجري  حبي الفن الكائ،األبيض قرب مقر سكناهالوطين، يف عهد الثورة، وذلك بالسالح 

مناضل سابق يف حزب الطليعة االشتراكية، حيث كان عضوا يف ) اجلزائر العاصمة(احملمدية 
التابعة " صوت الشعب " جريدة يعمل يف كتب السياسي، فلقد كان عبد الرمحن شرقوين امل

" Alger républicain"ريدة ، كما كتب أيضا يف ج1991للحزب الشيوعي املمنوعة اىل غاية 
 ثالث ومبعيةم، وبعد ذلك 1992 جانفي 10ا يف هقبل أن يغادر " PAGS" القريبة من الباكس 

ونا يف جريدة ليبدولبريي له مرجع ا أسس هذا األخري اجلبهة اجلزائرية للتقدم وكان متع،زمالء
  . Demain Reste toujours a faireحتت عنوان 

 سنة أغتيل بالرصاص يف البليدة 40 هذا املصور البالغ من العمر 1993–10–05: مجال بوهيدل 
 Le"أين كان ينتظر احلافلة، باإلضافة إىل مهنة التصوير اليت كان يشغلها يف األسبوعية 

nouveau tell "يف علم اآلثاراًكان باحث  .  
، يغتال هذا األخري كان يشغل منصب مدير سابق للتلفزيون" 1993–10–04 : مصطفى عبادة 

   .)1(" الثالثةتهانكان رفقة بيف عني طاية أين 
متحصل على شهادة من معهد العلوم السياسية يف  : 1993 أكتوبر 18 : امساعيل يفصح 

 كان يتقن اللغات الثالث األمازيغية، العربية، ، سنة31، هذا الصحفي البالغ من العمر 1987
 كان نائب رئيس التحرير قبل ،1993ن منذ الفرنسية، شغل منصب مقدم األخبار يف التلفزيو

 مسكن الكائن بباب الزوار، وكان ذلك بالسالح األبيض، فمنذ تلك 2068أن يغتال يف حي 
 .الفترة أصبح هذا احلي حيمل اسم امساعيل يفصح

م مهندس يف الزراعة وصحفي، حيث كان يكتب يف كل 1993 ديسمرب 28 : يوسف سبيت 
مت اغتيال هذا األخري ) Révolution Africaine( ،)Alger Actualité(، )El Watan(من 

                                           
(1)- Lazhari labter, journaliste algérien entre le Baillon et Balles, éd l’Harmattan, Paris, 1995 
page, 89, 95. 
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راش، عشرة أيام قبل قتله قام هذا األخري كائن باملعهد الوطين للزراعة باحليف مقر سكناه ال
كه من كتب لطالبه، كما شارك يف تنشيط اجلمعية الثقافية اجلاحظية لمي بإمضاء عقد تترك ما
الت اليت سبق ذكرها واليت ال تزال تستهدف رجال ن موجه  االغتياإ ،رفقة طاهر وطار

 . صحفيا برصاص اجلماعات اإلرهابية18 سقط 1994االعالم زادت الوضع تدهورا، ففي سنة 
أول صحفي أجنيب يغتال يف اجلزائر رميا " Olivier que meneur "1994ري فيف 02ففي 

 ، فرنسي اجلنسيةABCاكية بورتاج للتلفزة االشتروبالرصاص يف القصبة أين كلف باجناز ر
 : ففي يوم الثالثاءـ هذا األخري الذي كان رفقة زمالئه،)1(في حرحكان يشتغل كص

"YuesMENARI) (و)SCOTTALLAN(، ،تعرضوا هلجوم إرهايب يف املكان املذكور أعاله 
 وت وذلك بإصابتهم جبروح خفيفة، فإن اإلفالت من املبرفقتهفإذا استطاع الزميالن اللذان 

"Olivier " الذي أصيب برصاصة يف رأسه كان أول صحفي أجنيب أضيف امسه إىل قائمة
  .)2(" اجلزائريني املغتالنينيفيالصح
فالسهولة اليت تتميز "، فيني األجانب غامرو حبيام دون محاية تذكرحوللعلم هؤالء الص         

استطاعت اجلماعات اإلرهابية أن و عدام احلماية واألمن لدى الضحايا،ؤكد على انتا االغتياالت 
 .تضع أيديها على عدد كبري من الناس، كما أا تورطت يف مؤسسات الدولة مبا فيها قوات األمن

   .)3("مكان ويف أي وقت أي واجليش مما زاد لإلرهاب قوة وأصبح له القدرة على الضرب يف
من مقر سكناه الكائن  قريب ى يغتال مساءا يف مقه1994 مارس 01 :ش ريعبد القادر ح 

كان مناضال ووهو يقترب من أفكار النقابة اإلسالمية للعمل، ) اجلزائر العاصمة(ة نطينجبسر قس
  .فيها، فإن حادثة االغتيال نددت ا اجلماعة اإلسالمية لإلنقاذ

، ضحية هجوم رصاصات اإلرهاب وسط اجلزائر العاصمة، 1994 مارس 05: حسن بن عودة  
  .)4(في مبؤسسة التلفزيونح حيث كان يشغل كص1994رس  ما12تويف يوم 

" مجال"هذا األخري الذي كان كثريا ما يناديه زمالؤه اسم  : 1994 مارس 19 : حيي زروق 
كما اشتغل يف وكالة األنباء اجلزائرية " Horizons"و" ااهد"اشتغل يف اجلرائد العمومية 

"APS "فة إىل ذلك فقد شغل منصب مدير يف رئاسة اوكذا كمراسل للوكالة يف بلغراد، باإلض

                                           
(1)- Ghania Mouffouk, idem page 06.   
(2)- Lazhari Labter, idem page 113.  
(3)- Ahmed Ancer, idem, page, 157.  
(4)- LAZHARI Labter, idem, page, 115.   



احلكومة ، أين كان مسؤول على مصلحة االتصال يف عهد حكومة سيد أمخد غزايل، ويف يوم 
سنة من  50 مارس يف حدود منتصف النهار اغتيل هذا األخري البالغ من العمر 19السبت 

  . طرف مجاعة مسلحة اليت أطلقت عليه رصاصيتني يف الرأس
 الذي ميزه تصاعد ،يف بداية هذا الربيع واية شهر رمضان: 1994 مارس 21"  :جميد ياصف 

هجوم عنيف من طرف اجلماعات االرهابية، "ليبدو ليربي "العمليات اإلجرامية، عرفت جريدة 
 حلت مجاعة ،ففي مقر اجلريدة الكائن باجلزائر الوسطى، وعلى الساعة احلادية عشر بالضبط

ة أشخاص، فقامت باغتيال كل من جميد ياصف حمقق ومصور، ورشيد إرهابية تتكون من سبع
  .)1("بن حادو سائق وندير حممودي أخ مدير اجلريدة

يف يوم األربعاء مت اغتيال هذا الصحفي املتعاون مع  :1994 أفريل 13 : "حممد موسافوك 
  .)2(" غرب العاصمة2 كلم400" يف مستغامن "Détective"جريدة الوطن وكذلك أسبوعية 

ثاء ككل صباح يفارق هذا األخري يف صبيحة الثال: م 1994 جوان 07 :"شركيت فرحات" 
" ااهد"زوجته على الساعة الثامنة والنصف قرب قصر احلكومة، ويف طرقه ملقر اجلريدة 

ن إ أودت حبياته، وللتذكري فات شارع احلرية تفاجأ بشخص أطلق عليه رصاص20الكائن بـ 
وكذا يف الوكالة الوطنية لألنباء يف " Révolution Africaine"يف جريدة هذا األخري اشتغل 

 . الثمانيات
 سنة، والذي كان تقين يف 21م، هذا الشاب البالغ من العمر 1994 جوان 07 : هشام قنيفي 

  . سكناه الكائن بباش جراحمقر اإلذاعة الوطنية يغتال رميا بالرصاص قرب 
ر يف الساحة  غد أول امرأة متتد إليها أيادي الم تعترب1994 جويلية 12 : يسمينة دريسي 

 اشتغلت ،)بالسالح األبيض(االعالمية، فبعد اختطافها وجدت يف ضواحي خروبة مغتالة ذحبا 
مث أستاذة اللغة الفرنسية يف ثانوية " Le soir d’Algérie"هذه األخرية مصححة يف جريدة 

  . بالرويبة
كان مراسل وكالة األنباء اجلزائرية يف املسيلة، فبعد : م 1994 جويلية 20 : حممد ملني لقوي  

ذلك قرر الوقوف عن  محاية هلذا األخري، نتيجة لبأيةإحساسه باخلطر، أخرب املديرية اليت مل تقم 
العمل للتنديد بسكوت املسؤولني عن هذه احلالة، الشيء الذي أدى إىل إحالته من منصبه، 

                                           
(1)- Ghania Mouffouk, idem page 07   
(2)-Lazhari Lebter, idem page 127.    



ن استقباله، وبعد رجوعه إىل بوسعادة، أغتيل بالسالح وض املسؤولوأثناء جميئه إىل العاصمة رف
 أرسلوا رسالة مفتوحة نددوا فيها عن تعنت األبيض، زمالءه يف املكتب اجلهوي بقسنطينة

  . تهمقالإاملديرية اليت هددم بعد ذلك ب
قرب مقر  مت اغتياله ، سنة46م ، هذا األخري البالغ من العمر 1994 أوت 14 : خالد بوغربال 

سكناه الكائن يف بوشاوي، وللتذكري فقد كان يشتغل كرئيس مصلحة يف املؤسسة الوطنية 
  . للبث التلفزيوين

ازة، وللتذكري كان يب بتهأغتيل بالسالح األبيض يف معامل: م 1994 سبتمرب 24 : مولود بارودي 
  . لة التابعة للدو ) ANAF( يعمل مصور يف الوكالة الوطنية لألحداث املصورة 

 هذا األخري الذي يشتغل يف وكالة األنباء اجلزائرية منذ 1994 سبتمرب 25 : امساعيل سباغدي 
 يف الوقت الذي استعد فيه الرتول من السيارة قرب ، سنة، أغتيل على الساعة السابعة مساءا20

مسكنه يف باش جراح، فبعد إصابته بعدة رصاصات يف الرأس تويف يف مستشفى احلراش، هذا 
ألن يكون   أن يسافر للقاهرةاً سنة، أب لثالثة أطفال، كان مستعد50األخري البالغ من العمر 

  .APSمراسل 
 مدير جملة اإلرشاد ونائب رئيس ليف يوم األربعاء أغتي : 1994 أكتوبر 12 : حلسن سعد اهللا 

ا األخري  يف حي البدر باجلزائر العاصمة، لقد كان هذ،مجعية اإلرشاد واإلصالح مبقر سكناه
 حلركة ىورشة، كما كان أيضا عضوا يف جملس المراسل النثريات التونسية واإلمارات العربي

  . )1(جمتمع السلم
يف يوم االثنني اغتيل هذا احلفي الذي يعمل يف قسم  : 1994 أكتوبر 16 " :الطيب بوترفيق 

مسكن برباقي، أين كان  200يف حي ) القناة الرابعة(ية راللغة العربية يف اإلذاعة الدولية اجلزائ
 ه يف مقر اإلذاعة خوفا الوقوعيمن أجل أخذ سيارته اليت تركها عندما كان يقضي ليال" جهاتم

  .)2("خر غري أمنآ نظرا ألن مقر سكنه موجود يف مكان ،يف فخ ارمني
 أغتيل بالرصاص يف ، سنة50 هذا الصحفي البالغ من العمر 1994 أكتوبر 19 : جرايل زيان 

   ."Révolution Africaine"ير أسبوعية رأوالد أعيش قرب البليدة، كان رئيس حت

                                           
(1)- Ghania Mouffouk, idem, page 07.  
(2)- L’azhari Labter, idem, page, 157. 



 ريك، هذا األخريام أغتيل قرب مسكنه الثاين ببوف1994 أكتوبر 27 : حممد الصاحل بن عاشور 
 سنة، كان يشتغل يف وكالة األنباء اجلزائرية ومتعاطفا مع أفكار األحزاب 40البالغ من العمر 
يشعر باخلطر اإلرهايب، ويف يوم اغتياله كان رفقة ابنه يصلح املذياع داخل اإلسالمية، مل 

 كان ضيفا على التلفزيون، ومل يكن يرضى بذلك، فحسب زوجته ،ارة، يومني قبل ذلكيالس
  . فان الشبان الثالثة الذين قاموا باغتياله كانوا يرتدون مآزر

   كان خمتص يف كتابة ، سنة56العمر ن م هذا الصحفي البالغ 1994 نوفمرب 30 : أمحد اسعد 
االفتتاحية يف اإلذاعة والتلفزيون، أغتيل يف نفس اليوم مع ياسر لكحل، صحفي يف جمموعة 

واملساء، فقبل قتله قامت اجلماعة اإلرهابية بقطع اهلاتف والكهرباء " hiuoar.com"حوار كوم 
   .)1("ضمث حطموا األبواب أين نفذوا عملية االغتيال بالسالح األبي

م  هذا الصحفي الذي بدأ مشواره الصحفي يف جريدة 1994 ديسمرب 03 : سعد مقبل 
"Alger républicaine " ليومي حتت العنوان التايل ي عموده اض، حيث كان مي65-63من
 أين وصل كتابة عموده 89هذا املهندس الفيزيائي اشتغل يف شركة سونلغاز إىل غاية " الغول"

وكذلك " والبارود" املنشار" عد ذلك يشارك سعد مقبل يف إنشاء أسبوعية بم، 1991إىل غاية 
، هذا األخري البالغ من 1992 من سنة يةاد أصبح مدير حترير بث حي،"Le matin"جريدة 
أخر   ديسمرب03 يوم ، سنة أغتيل بالرصاص يف مطعم الرمحة الكائن، حبسني داي56العمر 

حيث تطرق فيه إىل حالة الصحفي املعرض يوميا " ذيهذا السارق ال"عمود له كان بعنوان 
  .)2("للموت

 يستنج أا فقدت أملع أقالمها على الساحة ،واملتفحص ملسار الصحافة اجلزائرية منذ بدايتها 
 09 وذلك باغتيال ، طوت هذه األخرية صفحة سوداء من تارخيها1993االعالمية، فمع اية 

صفحة أخرى ميزا حصيلة ثقيلة من االغتياالت يف  ية لتبدأصحفيني من خمتلف األجهزة االعالم
 كان ذلك بالسالح األبيض أو اً سواء،الذين اغتيلوا بطرق خمتلفةو صحفيا 19ىل إ وصلت 1994

 . رميا بالرصاص

                                           
(1)- Ghania Mouffouk, idem, page 08.   
(2)-Reporters sons fromtires, guide pratique du journaliste page 01. 



 التارخيية اليت مرت ا الصحافة اجلزائرية خالل فترة حالة الطوارئ جيد ةن املتبع للصريور     إ
 لرجال االعالم الذين كانوا يقفون ضد ،من اإلجرامية واالغتيال  مأساة ميزها جوبأا عاشت

  . الضغوطات والتهديدات اليت مارستها السلطة واجلماعات اإلرهابية من جهة أخرى
 تعترب مبثابة صفحة سوداء عرفتها الصحافة 95–94–93ة األرقام تثبت بأن سنوات غفل

 من خمتلف األجهزة 1995 صحفيا يف 25لغدر أن حتصد اجلزائرية، حيث استطاعت أيادي ا
نه مل يعد للصحفيني سوى إف" l’Encre Rouge" االعالمية، وكما كتب أمحد أنصر يف كتابه
  .)1("اختيار السالح الذين يغتالون به والقائمة طويلة

ه أغتيل رميا بالرصاص عند خروجه من مقر سكنا: م 1995 جانفي 06 : زين الدين أبو صاحل 
  ".  Liberté"غل بيومية تالكائن خبروبة، قرب البليدة، كان يش

 سنة، أغتيل بالرصاص يف 35م هذا األخري البالغ من العمر 1995 جانفي 06 : علي عبود 
اة قنلا(الرأس وتويف يف اليوم املوايل، لقد شغل منصب رئيس التحرير بالنيابة يف اإلذاعة الوطنية، 

   .)األوىل
 خروجه من مسكنه الكائن بعدم أغتيل بالرصاص، 1995 جانفي 13 : ويعبد احلميد حييا 

  .برباقي، شرق العاصمة، كان مصححا يف جريدة الشعب، التابعة للدولة
 Alger"بق يف جريدة ام أغتيل يف سركوت، كان صحفي س1995 جانفي 23 : حممد رابح 

Républicaine "التابعة حلزب الطليعة االشتراكية.  
 سنة، أغتيل بالرصاص أمام 38 ألخري البالغ من العمرام هذا 1995 فيفري 01 : نصر واري 

مرتله بسيدي موسى، شرق العاصمة، وكان متعاون مع التلفزيون يقدم كل يوم مخيس األنباء 
اليت تعلمها لوحده ألنه ، خصائيني يف لغات الصم البكماملصورة للصم البكم، كان أحد األ

  . والبكم، هلذا أصبح مناضل يدافع عن حقوق هذه الشرحيةكان يسكن أمام مدرسة الصم 
 أغتيل بالرصاص قرب قرب ، سنة38م هذا األخري يبلغ من العمر 1995 فيفري 17 : مجال زيطر 

   .أمه يف شرق وهران، كان صحفي يف يومية اجلمهورية
 م هذه األخرية، غادرت مسكن والديها، وكانت تسكن يف1995 مارس 20 : رشيدة محادي 

منطقة بنادي الصنوبر، أين كانت رفقة عدة زميالت، ولكن يوم اغتياهلا، كانت تود زيارة 
والدها املريض الذي شغل منصب يف الدرك الوطين، قبل أن حيال على التقاعد، هذه األخرية 

                                           
(1)- Ahmed Ancer, idem, page 135.  



ال املرأة اجلزائرية، ونظرا لشجاعتها نضبورتاج حول التضامن الدويل مع وكانت مبثابة حتضري ر
   ".الكاميكاز''ت باسم بقفقد ل

 يغتال رميا ، سنة53هذا الصحفي البالغ من العمر  : 1995 مارس 31: علي بوقرباش 
نا مع اجلريدتني املساء وبالرصاص، على منت سيارته يف اجلزائر، لقد كان صحفيا سابقا ومتعا

   ."MEDIA – TV" ملؤسسة اًواجلمهورية، التابعني للدولة، مث أصبح بعد ذلك مدير
تال بالرصاص يف واد كنيس يف حسني داي اجلزائر، غ، يم1995 مارس 27 : حممد عبد الرمحن 

 Algérie"م انضم إىل 1965ويف أكتوبر " Alger soir"بدأ هذا األخري مشواره الصحفي يف 

actualité  "1975 أصبح رئيس حترير ويف جانفي 1975 يف سنة ،بورتاجوكاختصاصي يف الر 
 1992 ويف سنة 1986جريدة ااهد، قبل أن يشغل منصب مدير حترير يف عني كرئيس حترير 

كما كان أيضا نائب رئيس مجعية " ااهد"عني كإداري يف املؤسسة الوطنية للصحافة 
   .الناشرين

هذا األخري مت اختطافه من مقر سكناه، قبل أن يعثر عليه : م 1995 أفريل 04 : خملوف بوخزاز 
 لقد ،خل سيارته يف حي بن التشيكو، بقسنطينةايض، يف اليوم املوايل، دمقتوال بالسالح األب

  . اشتغل يف مصلحة الرياضة بالتلفزيون
 مت اغتياهلا أمام أعني ، سنة21 هذه األخرية البالغة من العمر 1995 ماي 22 : مليكة صابور 

ة جرائد ناطقة  الكائن حبي جاعفرية بالرغاية، كانت متعاونة مع عداوالديها يف مقر سكناه
األخر وكريستال، كما كتبت أيضا يف الصفحة الثقافية  شاك، الوجهبباللغة العربية كال

 أمر مبهمة يف  أثناء عملية التفتيش، عثر ارمون على،لشروق العريب باسم مستعارلاألسبوعية 
تها ة اليت مل تتجاوز سن الواحدة والعشرين، كانت سندا لكل عائليفهذه الصح. وثائقها
  .الفقرية

من بني األوجه  صحفي وجامعي، لقد اعترب هذا األخري: م 1995 ماي 24 : خبيت بن عودة 
 الذي يقطن ،"سانت أوجان"معة للحياة الثقافية يف وهران، مت اغتياله بالرصاص يف حي الال

ا كان يتابع مقابلة يف كرة القدم، كان يشتغل يف جريدة اجلمهورية، أين بعدمفيه، وذلك 
اليت " التبيني " شرف على الصفحة الثقافية، كما شغل منصب رئيس حترير يف الة اجلامعية أ

 جمالت وأسبوعيات وطنية تصدر يف وهران، باإلضافة إىل ذلك كان هذا األخري متعاون مع
  .  وحمليةوأمنية



حفي ن صا ك، مت اغتيال هذا األخري يف براقي رميا بالرصاص:م 1995 ماي 27مراد محابزي  
يعمل بالتلفزيون اجلزائري، أين كان يقدم النشرة اإلخبارية األخرية، قل اغتياله عن عمر يناهز 

  .  سنة31
 سنة، يغتال بالسالح األبيض، قرب مقر سكن 31هذا البالغ من العمر : اكوشيتتأمحد  

يف إذاعة حملية يف قسنطينة وكذلك عمل  "FM":  إذاعة راديو سريتاوالديه، كان منشطا يف
  .القناة األوىل لإلذاعة

 سنة، أغتيلت بالرصاص يف 31هذه األخرية البالغة من العمر : م 1995 أوت 02 : نعيمة محودة 
  "Le matin"استغلت أيضا جبريدة " Révolution Africaine"ة يف أسبوعية ياولة، صحفحس

 االغتيال كان من  اليت متت ا عمليةنيعة الثقافية، ونظرا للطريقة الشكمحررة يف الصفحة
  .الصعب التعرف على جثتها

 سنة، كان صحفي يعمل يف 31م هذا األخري البالغ من العمر 1995 أوت 21 : أعمر واقين 
يغتال يف سكالة، رميا بالرصاص، عمر واقين يسكن يف فندق املنار بسيدي " Le matin"يومية 
  .تويف ثالثة أيام قبل ذلكومل يعد إىل سكالة إال للترحم على روح والده الذي . فرج 

 عاما، كان مراسل 30هذا األخري البالغ من العمر : م 1995 سبتمرب 03 : سعيد تازروت 
 مسكن، كان 450 يغتال قرب مقر سكناه الكائن حبي ،بوالية تيزي وزو" Le matin"جريدة 

   ."le pays"واألسبوعية احمللية " Alger république"متعاون يف جريدة 
 سنة، رسام 24كان هذا األخري البالغ من العمر : م 1995 سبتمرب 03 : راهيم قراويبراهيم ب 

 عليه مغتاال رقبل أن يعت اه الكائن بالكاليتوس،يف جريدة ااهد، مت اختطافه من مقر سكن
  ". املنشار" و" مقيدش"بالسالح األبيض يف اليوم املوايل كان متعاون يف التني 

، كانت صحفية ة سن24 م، هذه األخرية البالغة من العمر 1995بتمرب  س04 : يسمينة بروخ 
فية التابعة لإلذاعة الوطنية، مت اغتياهلا قرب سكناها باملقرية، كانت مرفوقة بأخيها اباإلذاعة الثق
 تزاول دراستها الزالت سيارة يوم اغتياهلا، وللتذكري فإن يسمينة بريخ كانت على منت
  .باجلامعة

 سنة، كان صحفيا يعمل 35م، هذا األخري البالغ من العمر 1995 سبتمرب 08 : ميسعيد براهي 
 سنة واليت كانت تعمل ككاتبة 25يف التلفزيون، يغتال بالرصاص رفقة زوجته البالغة من العمر 

  .Dellys:  بالتلفزيون وكان ذلك يف منطقة دلس 



 مت اغتياله يف بلكور ، سنة36عمر م، هذا األخري البالغ من ال1995 أكتوبر 02 : عمر أورتالن 
أين اختار سكنا ليكون قريبا من مقر اجلريدة، وذلك رغم اخلطر الذي حيدق به يوميا، متحصل 

، بدأ هذا األخري مشواره الصحفي يف جريدة 1984على شهادة ليسانس يف األدب العريب سنة 
. 1990 جريدة اخلرب يف ولقد كان من بني مؤسسي. املساء أين كان مسؤول الصفحة الثقافية

أيها السلم "خر عمود حرره كان بعنوان آ كان يشغل منصب رئيس حترير، و1991منذ ف
  ".جتلى

 تغتال رفقة سائقها يف اجلزائر العاصمة، وكانت صحفية يف 1995 أكتوبر 16 : سعيدة جيايلي 
  .جريدة احلياة العربية

 يغتال رفقة ،Libertéغل بيومية ، هذا األخري الذي يشت1995 ديسمرب 02 : محيد حميوت 
  .س محيدو، بالعاصمة وكان ذلك بطريقة وحشيةايالسائق يف ر

 أغتيلت رميا ، سنة28، هذه األخرية البالغة من العمر 1995 ديسمرب 05 : خدجية دمحاين 
  .بالرصاص قرب مقر سكناها، بالعاصمة، لقد كانت صحفية يف أسبوعية الشروق

  .1996 عامل جبريدة اخلرب أغتيل سنة 1957ولد سنة  : مكايت حممد 
  .1996  أغتيل يف سنة l’indépendantعامل جبريدة  : أبو القاسم خالد 
  .1996عامل جبريدة الثورة والعمل أغتيل سنة  : بوحاشك عبد اهللا 
  .1996 أغتيل سنة le soir d’Algérie صحفي جبريدة 1956ولد سنة  : دوبان حممد 
  .1996 أغتيل سنة le soir d’Algérie صحفي جبريدة : درازة مجال 
  .1996 صحفية مبؤسسة التلفزيون أغتيلت سنة 1970ولدت سنة  : الول نعيمة 
  .1996 أغتيل سنة le paysصحفي جبريدة  : بلغريب عاشور 
  .1996 سنة ت أغتيلle paysصحفية جبريدة  : دريدش دليلة 
  .1996يل سنة  صحفي باإلذاعة الوطنية أغت1953ولد سنة  : طماطم مراد 
  .1996 صحفي باإلذاعة الوطنية أغتيل سنة 1967ولد سنة  : سعدي بلقاسم 
  .1996 صحفي باإلذاعة الوطنية أغتيل سنة 1967ولد سنة  : تريا سليم 
  .1996 أغتيل سنة Alger actualitéصحفي جبريدة  : عراب ديوجياليل 
ة للتلفزيون أغتيل سنة  كان يعمل صحفي باملؤسسة الوطني1955ولد سنة  : عمور حيىي 

1996.  



  .1996 صحفي مبؤسسة التلفزيون أغتيل سنة 1948ولد سنة  : سليم اهلادي 
  .1996 صحفي جبريدة ااهد أغتيل سنة 1950ولد سنة  : بوشييب مجال 
  .1996صحفي باإلذاعة الوطنية أغتيل سنة  : فربوح دريس 
  .1996زائرية أغتيل سنة  صحفي بوكالة األنباء اجل1951ولد سنة  : باهويل حممد 
  .1996 مت اغتياله يف سنة le paysيشتغل صحفي جبريدة  : بوزيان فريد 
  .1996 صحفي باملؤسسة الوطنية للتلفزيون أغتيل يف سنة 1956ولد يف سنة  : تواري بوعالم 
  .1996 كان يشتغل صحفي باإلذاعة أغتيل يف سنة 1962ولد يف سنة  : قساب حممد 
  .1996 أغتيل يف سنة ،ريبعتغل كصحفي جبريدة الشروق الاش : محري مقران 
 كان يعمل كصحفي جبريدة ااهد أغتيل كذلك يف 1942ولد يف سنة  : عبديش بوساعد 

  .1996سنة 
  .1997 كان يشتغل باملؤسسة الوطنية للتلفزيون أغتيل سنة 1966  سنةولد يف : بالش مسعود 
  .ل صحفي جبريدة ااهد كان يعم1955ولد سنة  : حروش عبد الوهاب 
  . وكان يعمل باملؤسسة الوطنية إلنتاج السمعي البصري1997أغتيل يف سنة  : تنفي علي 
 كانت تشتغل باملؤسسة الوطنية للتلفزيون أغتيلت سنة 1970من مواليد  : بركان زبيدة 

  .م1997
يل يف سنة  كان يشتغل مبؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي أغت1951من مواليد  : مزيان خلضر 

1997.  
 كان يعمل مبؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي أغتيل يف سنة 1951من مواليد  : بريك خلضر 

1997.  
 أغتيل يف سنة le soir d’Algérie صحفي جبريدة 1956كان من مواليد  : مبارك عالوة 

1998.  
  .1998  يشتغل مبؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي أغتيل سنة1963من مواليد  : بن عيسى مجال 
  .2001 صحفية جبريدة الشروق العريب أغتيلت سنة 1974من مواليد  : فضيلة النجمة فضيلة 
  .)1("2001 كان صحفي جبريدة البالد أغتيل سنة 1975من مواليد  : عادل زروق 
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ذلك ظاهرة االغتيال  ، فإن 1998ن مل تسجل الصحافة اجلزائرية يف سنة إ"وهكذا إذن     
جملة ناطقة باللغة الفرنسية، تصدر يف " Détective"ن األمن، ومؤسسة النشر يعود إىل يقظة أعوا

 مارس، ومت إيقاف 11نه ثالثة إرهابيني يف شط اهلجوم الذي أحبأين " وهران"الغرب اجلزائري 
، 1997ىل سبتمرب إم 1993 ماي 17من .  سنوات05من طرف أعوان األمن، ففي ظرف  ارمني

ون مرحلة مل يسبق هلا مثيال، مثل تلك اليت عاشها الصحفيون يف خمتلف عاش الصحفيون اجلزائري
مقتل "بقاع العامل، حيث يؤكد اإلحصائيات أنه جاء يف تقرير جلنة محاية الصحفيني السنوي أنه مت 

 يف العراق، 23 خالل ممارستهم ملهنتهم، ومن بني جمموع هؤالء قتل 2004 صحفيا خالل 56
 لعمليات االغتيال، وأوضحت أن ا منهم تعرضو36د مقرها بنيويورك أن وقالت اللجنة اليت يوج

 تعترب سنة دامية 2004تسعة من الصحفيني املقتولني يف العراق، قتلوا بصفة معتمدة، وأكدت أن 
 والذين ، موظفا من مترمجني وسائقني17 لإلشارة تؤكد جلنة محاية الصحفيني وفاة ،للصحفيني

 العديد لطرق الغامضة اليت من خالهلا تويف باإلضافة إىل ا،تهم رفقة الصحفينيقتلوا أثناء ممارسة مهن
   .)1(من رجال املهنة

ظروف مهنية واجتماعية حتول دون أدائه الكامل ملهنته وكثريا ما "يعيش الصحفي اجلزائري 
األجنبية، يعتمد الصحفيون يف بالدنا يف ممارسة عملهم على ما يصلهم من وكاالت األنباء الوطنية و

ويقومون بإعادة صياغة الربقيات مثلما كان حيدث يف فترة األحادية احلزبية، أين كان الصحفيون 
جمرد موظفني يف املكاتب يعيدون صياغة ما يقدمه هلم مسؤوليهم، ورغم أن األمور تغريت بعد 

، إذ أصبح الصحفي ها البالدت إال أن الفترة كانت قصرية نظرا للعشرية السوداء اليت عاش،التعددية
لصحفي نفسه بني تابعا للجهات الرمسية خاصة إذا كان األمر يتعلق باخلرب األمين، وبالتايل وجد ا

ل هل الظروف املهنية واالجتماعية اليت تتفاعل بداخلها رجل االعالم هي ءعدة مشاكل، ونتسا
 . ؟كافية لكي ميكن من أداء مهمته على أكمل وجه

 ، ومليئة باأللغام واملشاكل،يعيشون يف حياة أقل ما يقال عنها صعبة إن غالبية الصحفيني 
 وال سيارات وهم ،لدرجة أا تصبح مقرفة ومملة، فغالبية هؤالء اإلعالميني ال ميتلكون ال سكنات
درون من عائالت نحإضافة إىل تلك املعاناة يعيلون عائالت عديدة، وهذا لكوم يف جمموعهم ي

يقول على أن ذن أين هو ذلك الكالم الذي إش العوز االجتماعي الصعب،  تعي،فقرية معدومة
  . الصحفي يعيش يف سعادة وهناء
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طية الندوات وجوالت املسؤولني غذين يستفيدون من سفريات من أجل تفالصحفيون ال 
يصل م األمر يف غالب األحيان إىل عدم القدرة على إكمال فترات العمل، ففي أكثر من حالة 

 إذ يعيش... اث من بدايتها إىل ايتها  حرمان اجلماهري من متابعة األحداىل الصحفي يضطر
بغياب " أما النقطة الثانية تتعلق )1(." بسب عدم كفاية املال املمنوح لتلك التغطية، صعبةاأوضاع

هزة زمة واملقرات املناسبة لقطاع االعالم، فالواقع أن عدم وجود مقرات جمالاهلياكل القاعدية ال
 ،... جيعلنا نقول مباشرة بأن الصحفي سيظل دائما يف تنقل مستمر،اإلعالميةوقارة للمؤسسات 

تساعد الصحفي على اخللق واإلبداع،  كما أن انعدام الوسائل التقنية والتكنولوجية املتطورة قد ال
عمل اإلعالمي  جيعل ال، عن كل التطورات اليت يشهدها العصرةفالعمل بالوسائل التقليدية البعيد

يف باقي دول العامل املتقدم، ففي أكثر من موضع عجزت وسائل إعالمنا على تغطية فقط موجود 
ارات طت ذات االستيعاب الواسع، وكذا اإلقص الكامريان بسبب ،األحداث الداخلية بشكل كاف

 يتلاة الكافية  كالسيارات اخلاصة، وكذا اإلمكانيات املادي،ىل نقص املعداتإضافة إاملؤهلة لذلك، 
   .)2("جتعل من املتابعة احلقيقة لألخبار الوطنية والدولية ممكنة

 يواجه الصحفيون كغريهم من املواطنني مشكل السكن، فالبعض يقطن ،باإلضافة إىل ذلك
قطنون يف الفنادق لقاء إجيار يعد يبني األحياء اجلامعية والبعض األخر  البعض نتقليعند األقارب و
 هذا يعود لكون الصحفيني أغلبهم قادمني من املدن الداخلية نتيجة ، األجرة الشهريةأحيانا نصف

 مل "ancre rouge"متركز وسائل االعالم املختلفة يف العاصمة، ويف هذا كتب أمحد أنصر يف كتابه 
 إىل عدة تعرضتم قد  بل حىت عائال، فحسب،ن األزمة لوحدهمون اجلزائرييويعش الصحف

 ساعة مع عمر بلهوشات 24/24 كل عناصر املهنة، كما أضاف أيضا، لقد عشت جتاوزات مست
  . ، لقد ظهر أثر هذه الصدمة على صمته وقدرته املهنيةهحماولة اغتيالأثناء يف السنة املوالية 

 فأصبحت أرى أبنائي مرة يف األسبوع ،لقد تغريت طريقة معيشيت"فقد صرح بلهوشات 
لفت احلياة العامة مع خمتلف الزمالء والشخصيات، آ حني أنين  يف،فةيأعيش يف حالة شبه خم

صطدامات، لقد اضطر بلهوشات إىل محاية أبنائه وذلك  بافأصبحت رجال أخر، شخصييت أصيبت
 كانت من بني العوامل اليت ساعدت مدير الوطن ،جرته إىل باريس، سنوات كثرية ورغبة طويلة

  .)3("واملهنيةعلى استرجاع مكانته وطاقته البدنية 
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 ،التعددية االعالمية خلقت للصحفيني جوا جديدا ملمارسة مهنتهم"إن  فزاة،واوبامل  
 سواء يف ،فارتفاع عدد العناوين دفع بالصحفيني إىل الغوص يف املغامرة االعالمية دون أية خربة

 احلرة، وهذا ما تسيري اجلرائد اخلاصة، و العمل يف جو من حرية التعبري واملمارسات واإلعالميات
 اليت ال يتسامح معها القانون، فحسب ،متشلجعل الصحفي قليل اخلربة يسقط يف قضايا القذف وا
ل أمام احملكمة تث فإن عمر بلهوشات مي،م1993تقرير احتاد الصحفيني اجلزائريني الصادر يف ديسمرب 

  .)1("ة باعتباره املسؤول عن ما يكتبه الصحفيون العاملون باجلريد،كل يومني
كاالتصال والصحافة املكتوبة ، فعلى الرغم من وجود ختصصات عديدة داخل املعهد

 فرضته ظروف معينة، حبيث الطلبة ، إداري،إال أن هذا التقسيم شكلي"والصحافة السمعية البصرية 
يف اية املطاف ال يوجهون إىل ميدان العمل حسب ختصصهم واستعدادهم الرغبوي، إذن هذا 

علنا نقول بأن احلياة املهنية للصحفي إذا مل يكن منطلقها أساسي، فإن األعمال اليت تأيت العامل جي
   .)2("من بعد ذلك، تكون ناقصة وفاقدة ملعطيات التكوين األكادميي

 وعلى حد تعبري أحد علماء ،من هذا يتضح النقص يف التكوين لدى بعض الصحفينيو
 فما عليك إال أن ،ت أن تعرف النظام اإلعالمي لدولة مان أردإف" ،االعالم واالتصال األمريكيني

 وعالقتهم املختلفة ،م لالعالم، ظروف عملهمرنظها وتكوينهم وتعرف يرف على صحافيتعت
االطالع على  إن معرفة الصحفي اجلزائري و،ية والسياسية واالقتصادية للبالدباملؤسسات اإلدار

وف اليت ينجز فيها عملهم الصحفي، كلها متغريات املهنية وكذلك الظرمشاكله االجتماعية و
 كل العوامل السابقة كانت ودافع يف هجرة مئات ،)3("تساعد على فهم أزمة االعالم يف اجلزائر

فمنذ  "، وظروف مهنية أفضل من جهة أخرى،الصحفيني اجلزائريني حبثا عن مكان آمن من جهة
، مقدمي النشرات، مصورين، رسامني عالمياالت اليت استهدفت رجال االبداية سلسلة االغت

 اليت يتعرضون هلا يوميا، وهناك من ،هاجرو البالد لإلفالت من ديدات اإلرهابكاريكاتوريني، 
تعد أ .م.و ،فبني املغرب، تونس، وكندا" مهما كان مصدرها "،هاجر بسبب كل أنواع العنف

بب لغوي أو بسبب تواجد األقارب فرنسا البلد الذي استقطب هؤالء الصحفيني، وذلك نظرا لس
  .)4("أو عائلة تأويهم يف انتظار غد أفضل
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خر ديدات آممارسة املهنة، تقبلوا بشكل أو ب أن الصحفيني الذين واصلوا ،واجلدير بالذكر
أمتىن أن أموت برصاصة يف الرأس، أحسن " ... مسعت الكثري من الصحفيني يرددون الدعاء"املوت 

 ،هذه املقولة لوحدها تفسر الوضع الذي ساد يف تلك الفترة، )1("ح األبيضمن االغتيال بالسال
 الشيء الذي أدى بكثري من رجال املهنة الذين مل يستطع ،حيث مت اغتيال صحفيني بطرق وحشية

 اهلجرة إىل متين املوت بالرصاص يف الرأس، أحسن من االغتيال بالسالح األبيض، اأو مل يريدو
 .)2("وج إىل اجلبال إذا اقتضت الضرورةاجر حىت ولو يستدعي األمر اخلرال "وهناك من صرح 

أن احملاكم اخلاصة كانت  "،االعالم حقائق وأبعاد" :يضيف األستاذ امساعيل معراف قالية يف كتابهو
اءات متوضع الصحفي يف مرتبة جمرم، فكانت معاملته داخل السجون خصوصا أولئك الذين هلم انت

 توصف دائما بغري املشرفة للمشرفني على قطاع االتصال والثقافة، وأمام هذا الوضع ،سياسية معينة
 والذين مل يسعفهم احلظ ،ىل اخلارج للعمل يف مؤسسات إعالمية غربيةإلهجرة لاضطر العديد منهم 

يف اهلروب، اضطروا أمام ديد تلك احملاكم إىل تغيري نشاط العمل، وقد كان ذلك أثر بالغ على 
  ."د املمارسة املهنية يف اجلزائرصعي

إن هؤالء غريوا االجتاه  تونس واملغرب يف بادئ األمر، فذا كان الصحفيون يهاجرون إىلإو"  
 الذي أدى إىل غلق يء الش،1993روبا وذلك بعد توتر العالقات اجلزائرية املغربية يف صائفة وحنو أ

 ،اهلجرة إىل بلدان أخرى إىلملغرب اضطروا احلدود إىل تاريخ الحق، بعض الصحفيني املتواجدين با
 ليس من السهل أن يتحصل ،بعد تدهور العالقات مع هذا البلد اجلار، فبعد وصوهلم إىل فرنسا

الصحفيون اجلزائريون على البطاقات اإلدارية، فإم وجدوا خيارين صعبني، فإما اجلري وراء 
لوضعية أمر  مراكز الشرطة، فتسوية ا أو الوقوع يف شباك،السلطات من أجل تسوية وضعيتهم

  .صعب جدا ومعقد للغاية
إن وزير الداخلية الفرنسي الذي رد على سؤال أحد النواب، صرح أن حالة  فولإلشارة 

من طرف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ال تندرج يف ظل املادة مهددون اجلزائريني الذين يقولون أم 
أن ال أحد يستطيع أن يعترف به الجئ إال إذا هدد من طرف  اليت تقترح ،األوىل التفاقية جنيف

 .)3("البلد األصلي، لكن السلطات احمللية ستقوم بدراسة احلاالت الواحدة تلوى األخرى
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عا احلصول على الوثائق الرمسية بعد أن ااستط" رجل وامرأة"إن صحفيان  ف،وللتذكري" 
 الصحفيني الذين طلبوا االعتراف م  عددكاناعترف ما على أساس أما الجئني، لقد 

ىل البلد األصلي، ولكن إ ألن احلصول على هذه الوثائق يعين املنع من الرجوع ،كالجئني حمدودا
ض الوطن، فالبعض األخر مسح هلم رجوع إىل أرلمعظمهم كان يود انتظار اجتياز العاصفة ل

ون هؤالء الذين يعيشون بدون رب جم وكم هم،قامة يف فرنسا ولكن ليس لديهم احلق يف العملإلاب
كولوجيا، لقد مر الصحفيون يسبوثائق بعد جتاوز املدة القانونية املشار إليها يف التأشرية، فماديا و

مون أن ذلك مل يعد سوى ل ولكنهم يع،ن املهاجرون ألسباب أمنية حلظات صعبة للغايةواجلزائري
 العديد من الصحفيني سيما يف اآلونة األخرية  الذي ساهم يف هجرةيء والش.)1("بديال أخر للموت

 واليت حتدد مهنة الصحفي وحقوقه ،1973 أوت 05وثيقة " للمواد الواردة يف همعدم احترام: هو 
وات واحلوافز، إىل العالكذلك ووواجباته واليت تتضمن على العموم األجر القاعدي للصحفي 

لعطل املرضية، وكذلك التوقف عن العمل بدون جانب الوضعية االجتماعية واليت تتعلق بالعطل وا
   .)2(بعة قانونية وكذا مصاريف النقل سواء داخليا أو خارجيااأي مت

ونة األخرية والظاهرة املنتشرة يف اآل"ناهيك عن السكن الذي يبقى من أحالم الصحفيني  
سنة أو سنتني دون  استغالل الصحفيني خاصة الصحافة املكتوبة، فالكثري منهم يشتغلون ملدة  :هي

 هلذا ،"مرحلة التربص" تدخل يف أن يتلقى عن ذلك أي مقابل، ودائما حسب رأي مدراء اجلرائد
األساس جند الكثري من الصحفيني خاصة خرجي كلية العلوم السياسية يفضلون تغيري النشاط املهين 

ذا يفضلون البطالة  مل يطبق ولو شكليا، ل1973فما جاء يف وثيقة .  االستغاللقمعللهروب من 
  .دياقت غري للو مبدال من استغالهل

يات اإلجرامية ضد رجال االعالم من لأمام هذه اإلحصائيات الثقيلة، نتيجة تصاعد العم 
 طلب املساندة الإخمتلف املؤسسات االعالمية، مل يبق للصحفيني اجلزائريني يف تلك الفترة 

 النقابات واملواطنني، ،ماعاتاجل ،ل يف األحزاب السياسيةوالتعاطف من الرأي العام احمللي، املتمث
 والفدرالية الدولية ،)ONG(نظمات احلكومية ىل رد الفعل الدويل، الذي شكلته خمتلف املإباإلضافة 

   . والتنظيمات الصحفية األخرى، وهذه التنديدات نوجزها فيما يلي،)FIJ(للصحفيني 
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يف اجلزائر كان بصفة غري عادية نتيجة موانع الكتابة حتفال باليوم العاملي للصحافة االن إ
اليت انتهجت من طرف العدالة، حيث طبقت إجراءات ردعية متس بالدرجة األوىل مديري جرائد 

ىل طلب يد املساعدة من إوضاع الصعبة جلأت الصحافة  يف ظل هذه األ،"ليبدو ليبريي "،الوطن
 على مبدأ عىل جانبها من أجل الدفاإلرأي العام للوقوف  واألحزاب السياسية وكذا ا،اتمع املدين

االغتياالت األخرى أثبتت أن كل الصحفيني مهددين من "، حرية التعبري الذي يعترب مكسب اجلميع
  .ة عملهمغل م السياسية أواطرف اجلماعات اإلرهابية وذلك مهما كانت حساب

إن بنظاهلم من أجل الدميقراطية، ف وفنيرذا كان طاهر جاووت، عمر بلهوشات وبكتاش معإ
يف األرشيف (ذكر، عمال آخرون يف ميدان الصحافة يزنايت مل يكن له أي نشاط سياسي واضح 

  بعض األحداث األخرى تؤكد أن اإلرهاب،لتهديد من قبل اجلماعات اإلرهابيةل اعرضوت) سائقون
، حىت التالميذ الذين مني، حمانيف، مثقنيلكن التهديد مشل جامعيصحافة، ومل يكتف باهلجوم على ال

 مل يفلت موزعوا اجلرائد والبائعون من االغتياالت، يف ،1994 بداية من سنة .يزاولون دراستهم
 واهلدف كسر ،وحمالت بيع اجلرائد البليدة، عني الدفلى، شلف، أحرق اإلرهابيون وسائل نقل

 كره اإلسالميون حلرية التعبري ليس ، أن يضموها إىل أفكارهم وأغراضهمواالصحافة اليت مل يستطع
 ،كرههم لكل نشرية ال ختدم أغراضهم ا كان اإلسالميون قد أوضحو1989حبديث العهد، ففي 

فحسب مناضلي اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، فان كل من ال خيدم أغراضهم ويكتب مقاالت مضادة 
الصفات اليت كان يستخدمها ىل غري ذلك من إكي ئألرائهم، فهو شيوعي ومتورط يف السلطة وال

هؤالء املناضلني، الذين دفعوا جمام إىل حد قوهلم أن هؤالء الصحفيني خيدمون أغراض فرنسا، 
بأم ) الندوة الصحفية( لتغطية احلدث اوؤ، صرح علي بلحاج أمام الصحفيني الذين جا1991ففي 

كل مناضليه عدم قراءة اخلرب، لى عاالنتخايب فرض عبد القادر حشاين  بعد توقيف املسار" كالب"
  .)1("الوطن

تؤكد أن كل اهلجمات اليت يقوم ا اإلرهابيون "سها يفاألزمة األمنية بكل صفاا ومقاي
من، مل يعد اإلرهابيون يتوقفون عند حد قطع الطريق أمام أالالوموجهة خللق جو من الفزع 

مل تعد ،  األوقات اليت عمت فيها األزمةذه اجلرائد، يف هاتمجون مقرا ولكن أصبحوا يه،السكنات
 مارس 21 الصحفيني، يف  عناملؤسسات ومل تستطع عد اهلجمات اإلرهابية، فكيف تدافع الصحافة
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رهابية اليت كانت إتشهد هجوما من طرف جمموعة " ليبدوليربي" أحد مكاتب جريدة 1994
  . جدين يف مقر اجلريدةادف إىل اغتيال كل األشخاص املتو

، كان عنيفا حيث انفجار 1996 فيفري 11أخر حدث استهدف دار الصحافة كان يوم   
 إضافة إىل بعض اخلسائر اليت مست ،"le Soir d’Algérie"سبب يف تدمري مقر جريدة بقوي 

 شخص 20كثر من أو" le soir d’Algérie"بعض املقرات األخرى، ثالثة صحفيني من جريدة 
االختطاف كان ،  حلظة االنفجار قتلوا ذلك اليوم،ل ملقر اجلريدة يف الشارع املقاباالذين مرو

أمحد "بطىء بعد أيام من االعتقال، حيث كل من بهاجس الصحافيني، ألن ذلك يعين املوت ولكن 
من " قرجومة خالد"و" Horizon"قدور بوسامل " وAlger républicaineمن جريدة  " حسني

 هذه ةساعة، هل حدث هلم مثل ما حدث لنعيمة محودة جثاحلياة العربية مل يعثر عليهم حلد ال
   ".األخرية أثناء العثور عليها تدل على عالمات االغتصاب اليت تعرضت هلا هذه الضحية

ويشري األمني العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني أن الصحافة احلرة أحد مكاسب اتمع 
ات املهنية ذه يمع كما تندد اجل،كون له ضماناتتأن  و،اجلزائري بأكمله، وجيب محاية الصحفي

، استطاعت 1994 نوفمرب 26االغتياالت اليت متس بالدرجة األوىل حرية الصحافة، وبداية من 
  . قةبمجعية الناشرين أن حتتل مكانة أكثر من تلك اليت كسبتها النقابات السا

من الصحافة ) 03( خواص و)10(عشر  (اً ناشر13مجعية الناشرين مجعت يف بداية األمر  
حيث حددت هذه اجلمعية " le Soir d’Algérie"حتت رئاسة زوبري سويسي، مدير ) العمومية

 الدفاع عن حرية الصحافة، تنظم املهنة، تبلور حرية التعبري وتعريف ،هدفا أساسيا أال وهو
هم مسؤولني سابقني يف  البعض من،أخالقيات املهنة، مدراء اجلرائد املستقلة مل ينسو أم صحافيون

يف بالغ نشر يوم ) MBP( كما ندد أعضاء املكتب االنتقايل ،)MJA(حركة الصحفيني اجلزائريني 
، التجاوزات واالحنرافات اليت متس املهنة موجهة من طرف األمني العام للجمعية، 1995 جويلية 04

 سبتمرب 23يف ) SNJ(فيني واصلت هذه األخرية، نشر بالغها رغم ميالد النقابة الوطنية للصحا
مجعية وطنية نقابية تعتين وتدافع عن احلقوق املادية واملعنوية للصحافيني، استنادا "، وهي 1995

 ،، املتضمن شروط املمارسة يف العمل النقايب1990 جوان 02 الصادر بتاريخ 14 – 90للقانون 
طها يف كل ا، متارس نش1996 جوان 10 الصادر بتاريخ 12 – 96واملعدل واملكمل للمرسوم رقم 

ىل الدفاع عن حرية التعبري والصحافة ومن أجل اعالم متعدد ونوعية احترام إالتراب الوطين ودف 
كرامة الصحفي وخلق الظروف احلسنة والعمل على تقوية وتوحيد تضامن السلك أو املهنة 



ى متثيل وتوحيد تضامن  تعمل عل،اإلعالمي، بدون أي تفرقة حول لغة العمل واآلراء السياسية
  . السلك اإلعالمي، بدون أي تفرقة حول لغة العمل واآلراء السياسية

 ضمن إطار ،تعمل على متثيل الصحافيني، لدى السلطات العمومية واهليئات الوطنية والدولية
   .)1("جمعية نقابية تم وتدافع عن حقوق الصحفينيكمهامها 

الذي أنشأ " عبد الرزاق بارا" اإلنسان برئاسة السيد ولإلشارة، فان املعهد الوطين حلقوق
ندت هي األخرى ا، وكذا الفيدرالية اجلزائرية حلقوق اإلنسان س1992 فيفري 22وفقا ملرسوم 

  . الصحفيني وذلك بالتنديد ضد االغتياالت وكذا الرقابة املمارسة على الصحفيني
ىل تنظيم اعتصام إيني اجلزائريني  أدى جبمعية الصحف،كما أن تزايد اغتياالت الصحفيني"

 liberté ،leاخلرب، (ن الناشرين إ أكتوبر، ومن جهتهم ف22بدار الصحافة طاهر جاووت يوم 

matin،le soir ( دقوا على تصريح يدعوا فيه املواطنني جبميع ا أكتوبر ص18الذين اجتمعوا يف
 كما نددوا بسكوت السلطات القوى الدميقراطية إىل التنديد باخلطر الذي يداهم الصحفيني،

 20 واخلميس 19العمومية، كما دعت النشريات املذكورة إىل إضراب عام طيلة يومي األربعاء 
   .)2( أكتوبر، هذا اإلضراب رحبت به األحزاب السياسية اليت ساندت هذه احلركة22والسبت 
لضغوطات اليت الناشرون الذين قرروا اللجوء إىل هذا اإلضراب أجابوا على سلسلة من ا 

، تاريخ سقوط الصحفيني األوائل، ذلك إىل غاية 1993 بداية من شهر ماي ،يتعرض هلا الصحفيون
تاريخ اإلضراب الذي أعلنت عنه مجعية الناشرين، فأثناء دعوة الناشرين إىل هذا اإلضراب فإم 

 مدافعني عنها، كما كانوا يريدون اإلشارة للرأي العام أن الصحافة مهددة بالزوال يف حالة غياب
  .)3("محل الناشرون السلطات املسؤوليات أمام سكوا املستمر

ليبدو "ردود األفعال بعد اغتيال الصحفيني كانت كثرية فبعد اهلجوم على مقر جريدة  
 لتنفيذ جرمية يف حق الصحفيني والعاملني ذه اليومية، فالوزير األول ،م1994 مارس 21يف " لبريي

رهاب الوحشي يسعى لتحقيق أهدافه اإل" اخلوف جيب أن يغري املوضع"مالك قال آنذاك رضا 
 18 ويف اليوم املوايل الغتيال امساعيل يفصح يف ،)4(واملثقفنياملتمثلة يف القضاء على رجال الصحافة 

عدد كبري من صحفي التلفزيون حظروا االجتماع الذي دعت إليه مجعية الصحفيني  "1994أكتوبر 
عة مقدمة مشهورة اليت قامت بقراءة بيان باسم الصحفيني احلاضرين س، ففريدة ب)AJA(يني اجلزائر

                                           
  .39 ص 1999 رشيد بن يوب، دليل الجزائر السياسي، دار النشر الخبر، الجزائر، -)1(

(2)- Lazhari Labter, idem, page 86.  
(3)- Lazhari Labter, idem page 120.  
(4)- Ahmed Ancer, idem page 159.    



 والبيان موجه خاصة لإلرهابيني، وقد ، وواجبهم املهينأكدت أن هؤالء ال يقومون إال بعملهم
   . أكدت هذه األخرية أن العمل الصحفي ليس موجه ضد أي طرف يف الصراع

ثر توقيف إم 1993حفيني اجلزائريني خاصة يف بداية جانفي بعد التضامن الدويل مع الص
 ماي يف نفس السنة، 26صحفي جريدة الوطن، وازداد هذا التضامن بعد اغتيال طاهر جاووت يف 

 التجمعات والنقابات املهنية بدأت يف بداية األمر ،فاملنظمات املهنية، املنظمات الغري احلكومية
حرية التعبري، يف املرحلة الثانية ظهر هذا التضامن على شكل تقارير بالتنديد ضد اغتيال الصحفيني و

 ، للصحفيني ملواصلة الدراسة يف اخلارجِمنحمزرية حول حالة الصحافة يف اجلزائر، إىل جانب منح 
ت مع الصحفيني اجلزائريني يف ف ضف إىل ذلك منظمة األمم املتحدة اليت وق،للهروب من اإلرهاب

  ."هذه احملنة
شهدت احلماالت التضامنية مرحلة أخرى مثل ما أشار إليه األمني العام " 1996 سنة ويف

 ،وىل اليت ظهرت بعد عشر سنوات بعد انتهاء احلرب العاملية األ،)FIJ(للفيدرالية الدولية للصحفيني 
 يف 1926 جوان 13 و12وذلك اثر اجتماع النقابة الفرنسية للصحفيني اليت عقدت ندوة يف 

 بلد، ودور املنظمة 21 مت وضع حجر األساس للمنظمة الدولية للصحفيني شارك فيها أين ،باريس
 25 و24إن املؤمتر األول هلذه األخرية عقد يف  ف،لإلشارةذه هو الدفاع عن حرية الصحافة، وه

  .)1()1926( يف نفس السنة سبتمرب
نداء تابعته حركة وقت التنديد انتهى جيب التحرك، هذا ال) Aidan White(ايدن وايت "

 وتزويد ، فيفري11 طاهر جاووت بعد انفجار قنبلة يوم ةمتثلت يف إعادة بناء جزء من دار الصحاف
 صحفيني، باملعدات التقنية وذلك خاصة بعد فقدان هذه اجلريدة ملعظم 3أحد اجلرائد اليت فقدت 

 قرار بعنوان 19 يف املادة  نشر املركز الدويل ضد الرقابة1996 ديسمرب 06 ففي ،أجهزا التقنية
رهابية اليت شرعت يف اإل يف هذا القرار مت التنديد ضد اجلماعات ،يانةداغتياالت باسم ال: اجلزائر

محلة االغتياالت أخطر طريقة للرقابة ضد املثقفني والكتاب والصحفيني الذين ليس هلم أي ذنب 
  . )2(والرأيماعدا ممارستهم حلقهم األساسي كحرية الصحافة والتعبري 

تقدمي هذا و املركز الدويل ضد الرقابة السلطات اجلزائرية حلماية الصحفيني اكما دع 
 تابعه نقاش وإمضاء بيان من طرف العديد من اللجان املساندة وكذا مجعيات مهنية، ،القرار

                                           
(1)-Kubka, et Karte Nordenstreng, Leçon utile de l’histoir première partie, éd Prague, Paris, 
1987, page 55 – 56. 
(2)-Brahim Brahimi, idem page 125.  



 Comité to protect journaliste (london) writen in: بلجيكا (الفدرالية الدولية للصحفيني 

prison, P.C.N international, index on consor ship ) ، وكذا اللجنة الدولية املساندة
 واجلمعية التونسية للصحفيني ومجعيات إنسانية 1993 ديسمرب 10 ويف ،"RCF"املثقفني اجلزائريني 

الذي يناضل لوا يف اليوم التضامين ملساند الصحفيني واملثقفني، وكذا كل اتمع املدين ض نا،أخرى
   .من أجل بناء جمتمع حديث

تضامن مع الصحفيني " بلد أورويب ينظمون محلة 14، مبا فيهم 1994ويف مارس   
 لألمل ية مليون نسخة بعثت ونشرت بدا14 جريدة اليت بلغت بإكماهلا أكثر من 21 ،"اجلزائريني

: ث جرائد جزائرية للصحفيني اجلزائريني، مبناسبة ذكرى اغتيال طاهر جاووت وكذا صور ثال
 ني منتبها كانو،للثقافة الوطنية) الفرنسيني( والصحفيني املنتمني ،"، الوقتle matinالوطن، "

   .متأثرة ذا الوضع) RSF( اجلزائريني، كما أن النقابة يني حلالة الصحافنيومتتبع
عد حادثة  ينشطون خاصة بادرالية الدولية للصحفيني واليونسكو كانويولإلشارة، فإن الف

 هم، فاليونسكو قررت ختصيص مبلغ مايل قدر1996 فيفري 11غمة اليت انفجرت يوم لالسيارة امل
 le matin, le soir( ألف دوالر إلعادة جتهيزات ومعدات اجلرائد املتضررة إىل قاعات التحرير 80

d’Algérie, l’opinion(، لصحفيني  فتحت الفيدرالية الدولية ل،1996 وابتداء من أول مارس
الذي ) ريديركو مايورف(دار الصحافة طاهر جاووت، كما أن مدير اليونسكو السيد بمكتب دائم 
 بعد اغتيال رابح 1994 أوت 23غتيال الصحفيني واملثقفني اجلزائريني، ندد أيضا يوم كان يندد با

ناء ثقافات أن التربية العامل الوحيد لب"ركو مايور  صرح فريديحيث وزو،  طنبويل، يف تيزيسا
  .)1(...... "السلم وتقبل اآلخرين أين يعترب االختالف منبع الغىن وليس خطر 

فتح شعبة حقوق اإلنسان يف جامعة وهران يف ديسمرب "ونستطيع أن نشري يف األخري إىل         
  هذا تقدم حقيقي  باملقارنة مع سنوات الثمانينات اليت ساد فيها،، بالتعاون مع اليونسكو1995

 الذي أوقف دروس احلريات العامة من معهد احلقوق جبامعة ،عدم احترام أصحاب الفكر املوجه
وبعد دق ناقوس اخلطر يف يومية الوطن اليت أصدرت يوم اً، اجلزائر، فقد كان يدرسان فيهما دروس

فالصحفيني اجلزائريني وجدوا أنفسهم بني سلطة تريد "اوي ط بقلم فيصل م،1994 ديسمرب 27
 .ماعات املسلحة يف موضع صيد الصحفيني الذين اعتربوا خادموا السلطةاجل حرية الصحافة وكبح

فرجال املهنة وجدوا أنفسهم يف حالة مل يشهدها غريهم من دول العامل، وبعد ذلك قامت جلنة 
                                           
(1)- Barhim Brahimi, le pouvoir la presse, et les droits de l’homme en Algérie, éd Marinnoor, 
Paris, 1996 page 126.  



ن مل تقم حكومتكم إ: يلي ماجاء فيها حلماية الصحفيني بتوجيه رسالة إىل رئيس اجلمهورية 
إن حرية الصحافة يف اجلزائر مهددة الصحفيني واملؤسسات االعالمية فءات الالزمة حلماية باإلجرا
اليوم حتدث يف "ىل أن إ أشارت ،درالية الدولية للصحفينييذلك فإن الف  إىل وباإلضافة،)1("بالزوال

ند ن أساأأريد " :صرح) UNESCO(اجلزائر أحداث ال يتقبلها الضمري، فاملدير العام لليونسكو 
 وذلك بسبب متسكهم مببدأ حرية التعبري، اغتيال ،الرجال والنساء الذين اغتالتهم أيدي الغدر

 وأمام كل ،)2("الصحفي يعد مبثابة الرجوع إىل الوراء يف جمتمع يسعى إىل التقدم واالحترام املتبادل
 02ىل إ اريخ حماولة اغتيال عمر بلهوشاتت) 1993 ماي 17منذ ( منذ أكثر من شهر ثما حيد

قررت الفيدرالية الدولية للصحفيني أن تقوم بتنظيم " ،أكتوبر تاريخ حماولة اغتيال شريف بن علي
، يوم تضامين دويل مع الصحفيني اجلزائريني الذين يدامههم خطر املوت 1994 أكتوبر 06يوم 
فة الوطن يوم  وكذلك يكون هذا اليوم بداية لنهاية الليلة الطويلة، ويف حوار أجرته صحي،"ياميو

أكد هذا األخري أنه ) يتاايدن و(لفيدرالية الدولية للصحفيني لم مع األمني العام 1994 سبتمرب 30
 لكي خنيب أمال من يريد أن يقتل إخواننا وأخواتنا يف اجلزائر وكذلك ، إىل تضامن دويلاسندعو"

 الذي شهد مشاركة دولية يلالذين يريدون خنق حرية الصحافة، مبناسبة هذا اليوم التضامين الدو
فع عن حرية ادالصحفي اجلزائري، يعد مبثابة امل" أكدت الفيدرالية الدولية للصحفيني أن .معتربة

  . )3(" التضحيات هذهالصحافة يف العامل و هذا بعد كل
 تعرضت سميهاث االعالمية كما يثأن اجل) L’encre rouge( يف كتابه ويقول أمحد أنصر
 وىل ملتياالت ولكن اتمع املدين الذي ندد باخلطر اإلرهايب منذ الساعات األإىل عدة هجمات واغ

 اهلجمات اإلرهابية ،م1992 يف سنة ،يفلت من االغتياالت، خاصة يف األحياء الشعبية واألرياف
 من بني هؤالء الذين ،األوىل استهدفت أعوان األمن، اجليش واملدنيني الذين شغلوا مناصب رمسية

  .:هم اجلماعات املسلحة جند هجمت علي
 الفراغ الربملاين بعد ذي عينه الرئيس حممد بوضياف لسد ال، أعضاء الس الوطين االستشاري-

 بعض أعضاء الس الوطين االستشاري مثل شحادري حفيظ وعبد احلق ،توقيف املسار االنتخايب
 هؤالء ، كتابه يفغري يقول أمحد أل،جلزائرية إلنقاذ ابن محودة، كانوا من بني املمثلني يف اللجنة الوطن

صدر عليهم حكم باملوت، كثري منهم املثقفون أ الذي ، فيما بعد أعداء الفيسا اعتربوءاألعضا

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem page 128.  
(2)- Lazhari Labter, idem page 154.  
(3)- LazhariLabter, idem page 155.  



جيب علينا أن نذكر أن لتكوين "م وكنب أمحد انصر 1993 يف الربيع والصيف ارضون، قتلوااملع
وعشرات اآلخرين، جيب علينا أن ننتظر أكثر  هي ةديري فرشاملثقفني بدرجة بوسبسي، علولة، بلخن

 ة بالالئكية األحزاب املسما مناضلي سنة، عدد املهددين باملوت يتزايد فيما بعد، ليشمل40من 
وكذا أعضاء اجلمعيات السنوية، كل هذه احلركات السياسية سامهت يف التظاهرة اليت نظمت من 

  .)1("أجل منع اإلسالميني للوصول إىل السلطة
ملاذا ) "Encre rouge( الرئيس التحرير احلايل جلريدة الوطن يف كتابه رلقد تسأل أمحد أنص    

ىل تشويه إ هناك عدة أسباب أدت !قية األخبارأخذت أخبار اغتيال الصحفيني حصة األسد من ب
هذا الواقع، هناك سبب غري موضوعي ولكنه حقيقي أثناء اغتيال الصحفي، ذلك يترك أثر بالغ 

ري الفزع  يشكون يف الضحية املفصلة وهذا ما يشأوا الذين بد،ن يف وسط رجال املهنةوهيجا
 . واخلوف يف الوسط املهين

كل صحفي مبحاولة الدفاع عن زمالئه  وهذا التأثري يكون بصفة ال شعورية، حيث يقوم     
ملهنة يعين بالنسبة وهذا من خالل خمتلف املقاالت اليت نشرت منذ بداية االغتياالت، فاغتيال رجل ا

شهارية لإلثبات والتذكري بوجودهم، وأشارت اجلماعات اإلرهابية يف املعلقات اليت إهلم عملية 
 أن مقتل صحفي له صدى كبري على مقتل عشرات رجال ،خل املساجداوا عند مدق يلصواكان

هناك مئات  و،)2("اجلثث االعالمية"ح الذي خلقته الصحافة لصطاملاألمن، وهكذا ظهر إذن 
ىل فندق املنار يف إم والتوجه ختفاء يف أماكن بعيدة عن عائال مقر سكنهم لإلاالصحفيني غادرو

معظم احلاالت، يتركون عائالم دون أية وسيلة وطريقة للدفاع عن النفس، ويف هذا الصدد كتب 
Ancer ا  حيث أن السهولة ،انعدام كلي للحماية واألمن" يف كتابه السالف الذكر اليت تتميز
مها لدى الضحايا، فاستطاع اإلسالميون أن يضعوا أيديهم على عدد انعدإت تؤكد على الاالغتيا

لية للوطن ودخلهم الشهري ال كبري من املواطنني، فمعظم الصحفيني يقطنون باملناطق الداخ
ان  من تغيري إمكانيام واكتساب مسكن متواضع، يقول أنصر كثري ما ساعد جريكفيهمي

 يف اجلماعات الصحفيني الذين يسكنون يف نفس احلي الصحفي، خاصة إذا كان هؤالء متورطني
اإلرهابية على اغتياهلم وذلك بإعطاء كل املعلومات اخلاصة بساعات خروج ودخول الصحفي 

 . )3("وحتركاته

                                           
(1)- Ahmed Ancer, idem page 174.  
(2)- Ahmed Ancer, idem page 174.    
(3)- Ahmed Ancer, idem page 157.  
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 حتصل مدير جريدة الوطن على مسكن يف نادي"ستهدفته، إبعد حماولة االغتيال اليت    
من طرف بلعيد عبد السالم، هذه اإلقامة حمروسة من " مقر الدولة" الصنوبر، مسيت هذه املنطقة

 بالنسبة هلم ،حيث بلهوشات فتح باب إقامته لكل الصحفيني" ليال و ارا"طرف قوات األمن 
ة  يف اختاذ التدابري الالزمة حلمايتبطبيعة احلال هو قضاء ليلة يف مكان آمن، فاحلكومة تباطأ

الصحفيني، هل ترك بلعيد عبد السالم الصحفيني بسبب تنديد الصحافة املستقلة ضد اإلجراءات 
  . ؟ا هذا األخري ضد الصحفينيذاختالقاسية اليت 

 ففي هذه األثناء مت اغتيال ، قام بتسهيل العالقة بني السلطة والصحافة،فبعد جميء رضا ملك
 حيث، صرحت غتياالت ال تزال مستمرةاإل غري أن ،)1(" صحفيني فطلب بإيوائهم بسيدي فرج04

دهم ضخاص الذين وقفوا  أا ختوض احلرب ضد األش،اجلهات املسلحة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
يف  "،اربنا بالقلم سيموت بالسكني أن من حي،، وصرحت اجلماعة اإلسالمية لإلنقاذ1992منذ 

هدام مسؤول اجلالية الربملانية للجبهة   أنوارالفرنسية، وصرح" libération"حوار أجرته جريدة 
 ،ال أريد أن أدخل يف بعض التفاصيل" فيما خيص اغتيال الصحفيني ،اإلسالمية لإلنقاذ يف اخلارج

 كان وراء توقيف املسار االنتخايب، وهذا يعين أن نلقد طلبنا من إخواننا ااهدين أن يقتلوا كل م
شفنا من بني هؤالء هناك جامعيني، تكاو" كني املتطرفنيرادة الشعب من الالئإكل من عارض 

  . صحفيني، سياسيني وعسكريني
رغم أن  "،صرحإذ نبلة يف مقر التلفزيون قك يف تنصيب أحد أفراد مجاعة األمري الذي شار  

ألم ال يقولون " خبثاء"الشعب ال يصدق وسائل االعالم، جيب أن يبني هلم أن الصحفيني هم 
 هم إذن ،احل السلطات العسكريةصعب، والرأي العام الدويل، خيفون احلقيقة ويعملون لاحلقيقة للش

 إىل خمتلف التظاهرات ، من إضراب اإلمضاءات واإلضراب على النشر)2("مسؤولوا الوضع احلايل
 هو حماولة وقف اغتيال الصحفيني، جتمعات ظمها الصحفيني، اهلدف كان واحداألخرى اليت ن

ضغط على السلطة حلماية الومجعية الناشرين، بدورها حتركت من أجل ) AJAجااأل(الصحفيني 
ل أمحد أنصر وتطرق إىل طرح سؤال جوهري ءالصحفيني أكرب من شيء أخر، يف هذا الصدد تسا

 كما ، النساء واجلواب معروف، األطفال،املدبرون أومن يقتل من ؟ من الصحفيني األطباء"وهو 
 إىل اجلماعات ينتمون يف بعض األحياء ، سنة30 و 20ال يتجاوز عمرهم يقال، ارمون هم شبان 

عليمي بسيط أو مل يدخل املدرسة، تاملسلحة، فيقول أن رئيس اجلماعة ال ميلك سوى مستوى 
                                           
(1)- Ahmed Ancer, idem, page 156.  
(2)- Ahmed Ancer : idem page 161.  



 حيث قام باغتيال قبل سنوات ،هؤالء الشبان هم بدون عمل، دون شهادة، هلم سوابق عدلية
   .)1("عتزلتهمأتمع أو السلطة اليت تقام من ا اهلدف االن،اإلرهاب

ومن خالل قراءتنا ودراستنا ملعطيات هذا الفصل، ال حظنا أنه منذ اإلعالن عن حالة 
، عرفت اجلزائر موجه من االغتياالت مست أعوان األمن يف بداية 1992 فيفري 09الطوارئ، يف 

، شهدت الساحة 1993 وبداية من شهر  قبل أن تستهدف رجال االعالم، واملثقفني،راألم
اءت باالعتبار حماوالت االغتيال اليت االعالمية سقوط صحفي كل شهر، وذلك دون األخذ بعني 

ستهم لنشاطهم املهين يف  خالل ممارا من الصحفيني يف امليدان منبالفشل، فان عدد الذين سقطو
 عرفت هذه املرحلة لومبيا ويوغسالفيا أو مناطق أخرى من العامل، كماواق عددهم يف كف ،اجلزائر

ع عن التوقيع بامسه أو تنمإان الصحافة بكل أنواعها والباقي  يف ميد،معةهجرة العديد من األمساء الالّ
 املنفى والقنوات األجنبية وحتملوا أوضاع الغربة وما يعقبها من االظهور يف الشاشة مباشرة، فاختارو

ر، وصلت إىل درجة املوت، وهو األمر دت حمفوفة باملخاطع ألن وضعية املهنة ،الموآمشاكل 
 ناهيك ،ستهدفت الصحفينيإلتعبري ضد عمليات االغتيال اليت الذي كان للمجتمع الدويل الفرصة ل

ل خطر على عن اجلمعيات واملنظمات والنقابات اليت رفضت هذا اإلجراء اجلهنمي الذي يشك
  .  نفس الوقتيفحرية الصحافة واملهنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                           
(1)-Ahmed Ancer :  idem page 160.   
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لفات الصحفية في ظل قانون العقوبات المخا
  ورد فعل األسرة اإلعالمية 

  
  

المخالفات الصحفية ومضمون قانون العقوبات : ثالث الفصل ال
  2001الجديد لسنة 

  

  .املخالفات الصحفية وقانون العقوبات اجلديد: املبحث األول 

  .اص باملهنةردود فعل األسرة اإلعالمية جتاه قانون العقوبات اخل: املبحث الثاين 

 .  والرهانات املستقبلية املتعلقة باملهنة2002املشروع التمهيدي : املبحث الثالث 
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   2001المخالفات الصحفية ومضمون قانون العقوبات الجديد : الفصل الثالث
، كونه 2001سنتناول يف هذا الفصل املخالفات الصحفية ومضمون قانون العقوبات اجلديد 

اش وجدل بني األسرة اإلعالمية، اليت طالبت بإلغائه كونه حيمل مواد قانونية جائرة، كان حمل نق
جتعل الصحفي ميارس نوعا من الرقابة حىت يتفادى السقوط يف فخ القذف والشتم، إضافة إىل 

 الذي بقي جمرد حرب على ورق، وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة 2002املشروع التمهيدي 
  : مباحث 

  .املخالفات الصحفية وقانون العقوبات اجلديد: ملبحث األول ا
  .ردود فعل األسرة اإلعالمية جتاه قانون العقوبات اخلاص باملهنة: املبحث الثاين 

 .  والرهانات املستقبلية املتعلقة باملهنة2002املشروع التمهيدي : املبحث الثالث 
  

  وبات الجدیدالمخالفات الصحفية وقانون العق : المبحث األول
 مبثابة نقطة انطالق يف مرحلة جديدة من تاريخ الصحافة 1990يعترب قانون االعالم لسنة    

إن  صحف خاصة، فصدارستقلة، ولكن إذا مسحت السلطة بإاجلزائرية، وهو ميالد الصحافة امل
نون اعالم ذ جند يف الباب السابع من قاإ"ذلك مل مينعها من مراقبتها وذلك من خالل التشريعات، 

 مادة خاصة بأحكام جزائية تبني تعرض الصحفي لعقوبات أثناء ارتكابه 23 الذي حيتوي على 90
 القانون مواد تتعلق س يف الباب الرابع يف نف:للمخالفات الصحفية، وباإلضافة إىل هذا جند

لقانون  من ا77 فبالنسبة للمخالفات الصحفية فإن املادة ،باملسؤولية وحق التصحيح وحق الرد
وات وبغرامة مالية تتراوح ما بني ن س03 أشهر إىل 06 تبني أنه يعاقب باحلبس من ،السابق ذكره

 وباقي  دج وبإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من يتعرض للدين اإلسالمي50.000 دج و 10.000
وسيلة هانة سواء بواسطة الكتابة أو الصوت أو الصورة أو رسم أو بأية األديان السماوية باإل

   .)1("أخرى
ن كل من خيالف هذه املادة يتعرض للعقوبة املنصوص إى سبيل املثال ال احلصر، ففعل     

   : فإننا نستطيع ذكر،عليها، وفيما يتعلق بالكالم اجلارح الذي يعترب أحد املخالفات الصحفية
ج ما لدى منتو ميس بسمعة الشخص أو هيئة أو الذي يعين نشر موضوع من شأنه أن ":القذف 

 فان هذا األخري ، أنه عندما يتعلق األمر باألشخاص،اجلمهور، ومن بني العناصر املشكلة له جند

                                           
 سعيد دودان، محاضرة قانون االعالم، السنة الثانية، قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية -)1(

2001 /2002. 
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يتمثل يف املقام األول يف كسب أفعال خملة بالشرف ينقص من اعتبار ذلك الشخص، وهكذا 
سبه إليه ىل أن صاحب الدعوى كان حمل العقوبة جنائية وما نإ ،تكون عبارة السوابق العدلية تشري

   ."عتبار شخصيتهإل بشرف صاحب الدعوى وينقص من حيدد ومن شأنه أن هو عبارة عن فعل حم
لقانون أو ا تعلق األمر بشخص ما اخترق اونستطيع ذكر أمثلة على حاالت القذف، فإذ

أما فيما خيص . غري صادق أو مرتشي أو وقع يف إفالس ومنعدم األخالق أو غري مؤهل للثقة
 تلجأ إىل ،وضعيتها املالية غري سليمة" تعمل خالفا للصاحل العام"أثناء قولنا أن تلك اهليئة  ف،اهليئات

 فإن قول أي منتوج أقل من منتوج أخر أو سلطة ذات خطورة أو ، ويف األخري،أساليب غري سليمة
كما يعرفون كذلك . ن كل هذه العبارات عبارة عن قذف تعرض الصحفي لعقوباتإ ف،غري مفيدة

والذي من ) طبيعي، معنوي(ية متثل يف االدعاء أو إسناد فعل معني إىل شخص ئجنحة جنا"قذف ال
 ومن بني العناصر املشار إليها يف املواد املتعلقة باألحكام ،)1("شأنه أن ميس من شرفه واعتباره

  : اجلزئية جند 
ص ما، وأن ال ينطوي اللفظ القبيح إىل شخو هو كل تعبري نقصد به التجريح واالحتقار :الشتم  

هذا التعبري على واقعة حمددة، ومن بني العناصر املشكلة للشتم ميكن القول أن هناك شتم جيب أن 
هانة أو االحتقار وألفاظ قبيحة أو موجه على  املستعملة يف شكل كلمات حتمل اإلتكون العبارة

 اجلو  "توقف غالبا على ووصف عبارة بالشتم يماملأل إىل أشخاص معنيني قصد إحلاق الضرر
ضفاء صفة إجتماعية تساهم يف اتلفظ ذه العبارة بل هناك ظروف الذي مت فيه ال" االجتماعي

الشتم وإسقاطها على العبارة موضوع الدعوة، وهذه بعض العبارات اعتربا احملاكم الفرنسية 
   ".SDF"وكذلك عبارة بدون مأوى وسكن معروف " clown"عبارات الشتم، مهرج 

تحريض على اللفات الصحفية يتمثل يف اخامل فإننا جند نوع أخر من ،وباإلضافة إىل ذلك 
يام بأفعال منافية ق حث الشخص أو األشخاص على ال:اجلرائم واجلنح واملقصود بالتحريض هو

لقانون وليس مهما أن يكون التحريض مباشرا، أو إذا كان التحريض متبوعا بأثر أم  ال، ويتضمن ل
نون يف كل األحوال أحكاما ملعاجلة هذه احلاالت، فالتحريض املباشر للحديث عليه جيب أن القا

اجلرمية الناتج عنه املرتبطة به  ال ميكن االختالف بشأا، أما التحريض أو ،تكون عالقة وطيدة
  . رتباطا وثيقاا

                                           
  .100، ص 1992 الجزائر، ،ي التشريع الجزائري، دار النشر وحدة الرغاية ابتسام قرام، المصطلحات القانونية ف-)1(
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اجلرمية وإبداء قائم ب الدفاع عن ال:التنويه ونعين بذلكيف يتمثل ف التحريض الغري املباشر  أما
  : ننا نستطيع ذكر مثال إحماولة تربيره، وفيما يتعلق بالتحريض فاملوافقة عليه و

 عبد القادر حشاين اجلنود ملغادرة ا حيث دع،اللوحة االشهارية اليت نشرت يف جريدة اخلرب
مت إيقاف " ذلك سالمية لإلنقاذ، وبعدالثكنات، وكذلك عدم شراء اجلرائد املنددة بآراء اجلبهة اإل

 أيام أما 3قف ملدة و ورئيس التحرير ومخس صحفيني آخرين، فاألول أةديمدير اخلرب ونائب اجلر
هانة احملاكم واالستطالع القضائي إ أما فيما خيص ،)1(" ساعة24اآلخرون فتم إطالق سراحهم بعد 

ية اجلهاز القضائي بصفة  وحماولة املساس مبصداق،فتمثل يف اإلنقاص من اعتبار احملكمة أو القاضي
" بالقضاة املزورين"على سبيل املثال اليت قامت بنشر ملف خاص  "ليبدو لبريي"فجريدة . عامة

 مارس 31 إىل 17احلكم عليه بالسجن من و مدير النشرية ،أدت مبحاكمة عبد الرمحن حممودي
ا، جند جرمية ذكل هوباإلضافة إىل .  أفريل من نفس السنة28كما منعه القاضي من الكتابة يف 

عتباره ا و،خدش شرف شخص" السب الذي يعين تمثل يفتأخرى ال تقل خطورة عن سابقتها و
 يتمثل يف ، وينقسم إىل قسمني السب العلين،عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه

ستهزاء، خدش الشرف واالعتبار، حيث جيوز أن يكون السب بالكتابة أو عن طريق التهكم أو اال
   .)2("أما السب الغري العلين، يتطلب القانون معاقبة ذلك

لفات الصحفية اليت يقوم ا رجال االعالم فيما خيص املساس باملؤسسات اال أن هذه املخإ
 وكذا املساس بسمعة األشخاص وشرفهم فنجد الباب الرابع من قانون االعالم ،اخلاصة والعمومية

   : والرد حيث أن حق التصحيحينص على  90لسنة 
، جيب فقط اإلشارة إىل عنصر واحد 1982عادة إجراءات قانون إ بالإم ق، مل ي90قانون اعالم "

48 أن التصحيح جيب أن ينشر أو يبث يف ، تؤكد90  من قانون44د، فاملادة فيما خيص حق الر 
   .)3("1982 من قانون االعالم 82ساعة املوالية عوضا عن أسبوع كما تنص عليه املادة 

غة اليت اقترحتها الصيفمنذ مصادقة الربملان على مشروع تعديل قانون العقوبات بالطريقة و
، وجدت حرية التعبري 1999 يوليو 13:  املوافق لـ،1420 ربيع األول 29وزارة العدل يف تاريخ 

هناك  و،بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، نفسها يف جمال جديد يسوده نوع من االختناق

                                           
(1)-Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, éd Marinoor, 
Paris 1996, page 128.  

الناشر نشأة المعارف اإلسكندرية واربي، جرائم الصحافة والنشر في ضوء القضاء والفقه، شبد الحميد عالدآتور  -)2(
  . 15 ص 1982

  . 19، ص 1999 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل قانون العقوبات، -)3(



 وال يوجد فرق كبري ،ىل الوراءإ أن اجلزائر عادت سنوات عديدة ،من صرح يف األوساط املثقفة
 زيادة ،أحكام ثقيلة باحلبسب ،بينها وبني البلدان الدكتاتورية أين متأل السجون باملثقفني والصحفيني

  .)1(ةصحافهانة كجنحة جديدة يف الإن هذا التعديل يعترب فإ ولإلشارة، ،عن غرامة كبرية
لصحافة  نظرا لدفاعه عن ا، حمامي يهتم بامليدان اإلعالمي"ويخالد بورا" وحسب األستاذ    

 1881 جويلية 29إن هذا التعديل مستلهم من القانون الفرنسي املؤرخ يف  أمام العدالة، فاملهنية
. لصحافة بالقذف والشتم لرئيس اجلمهورية كجنح ل الذي ال حيتفظ إالّ،حول حرية الصحافة

 سنوات كل من 05ىل إيعاقب باحلبس من سنة " من قانون العقوبات يؤكد على أنه 69فاملادة 
 شأن ذيوعها أن يؤدي جبالء  مل جتعلها السلطة املختصة علنية، وكان من،يقدم معلومات عسكرية

مهور، علم اجل إىل أضرار بالدفاع الوطين إىل علم شخص، ال صفة له يف االطالع عليها أوإإىل ا
 فإن الصحفية سليمة تلمساين اليت ،هذا السياق" ويف )2("دون أن تكون لديه نية اخليانة أو التجسس

 امتثلت أمام احملكمة بعد نشرها خلرب تعيني مسؤولني يف مديرية املخابرات ،"الوطن"تشتغل جبريدة 
ع شكوى قضائية يدا، فوزارة الدفاع قامت بإ2001 ديسمرب 11تاريخ ب وذلك ،)DRS(األمنية 

 ويف .)3("سبب القذف واملساس بأمن الدولةب وذلك 2002 جانفي 07يف  لدى وكيل اجلمهورية
 كل من يساهم يف وقت ، سنوات10ىل إ 05يعاقب بالسجن من  "75 تنص املادة ،نفس السياق

لغرض منه األضرار بالدفاع الوطين وهو عامل اكون ي ،لم إلضعاف الروح املعنوية للجيشالس
 سنوات 03ىل إيعاقب بالسجن من سنة  ": مكرر من األحكام املذكورة جند144ويف املادة "بذلك

رئيس ل ألف دينار إىل مليون دينار وبإحدى هاتني العقوبتني كل من أساء 100و بغرامة من 
 سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح ،هانة أو سبا أو قذفاإ تتضمن ،اجلمهورية

  . أخرى أو معلوماتية أو إعالميةةإلكتروني لبث صوت أو صورة أو بأية وسيلة  أية آليةأو
 27 الصادرة يف 3069 اليت توقفت عن الصدور مؤخرا كانت يف العدد le matinفجريدة 

وزارة الدفاع بإيداعها لدى وكيل دد الشكاوي القضائية اليت قامت  أكدت أن ع،2002مارس 
كوى، فتم استدعاء مدير اجلريدة حممد بن شيكو ومعد العمود سيد أمحد  ش14اجلمهورية بلغت 

كما مت استدعاء الرسام ، "HIC" وكذلك الرسام الكاريكاتوري هشام ،"SAS"مسيان 
سبب رسوماته املتكررة بديالم علي أكثر من مرة، وذلك " " liberté"الكاريكاتوري يف جريدة 

                                           
(1)-Brahim Brahimi, idem, page 65  
(2)- Le Matin : N° 3069 du mercredi 27 mars 2002 page 24. 
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عاءات حني خرجت الصحافة آنذاك أن وقت داالست وكان أول من فتح قائمة ،لضباط اجليش
   .)1("تطبيق قانون العقوبات قد بدأ

يعاقب " بل ،فحسب  مل تتضمن املساس برئيس اجلمهورية144وجتدر اإلشارة إىل أن املادة 
ى هاتني العقوبتني  أو بإحد، ألف دج500 دج إىل 100باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من 

قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوى العمومية بالقول  نفقط كل من أها
   .)2( بالكتابة أو الرسم غري العلنينيأو اإلشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو

 سنوات 05 سنوات إىل 03يعاقب باحلبس من  : يلي جند ما: "2يف نفس املادة مكرر     
 كل من أساء إىل الرسول ، ألف أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط100ىل إ ألف دج 50وبغرامة من 

ة شعرية من شعائر اإلسالم سواء عن تمن الدين بالضرورة أو ثابقية األنبياء أو استهزأ أو ب) ص(
هذا يعين أن كل من ميس بالدين ... طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى

 ومن جهة أخرى طرأ تعديل على املادة ،)3("األديان األخرى يتعرض لعقوبات صارمةاإلسالمي و
 وذلك بتطبيق العقوبات على من يثبت عليه مه ، حيث أدخلت عليها األحكام اجلديدة146

االس القضائية، وتضاعف ه أو ضد احملاكم أو يان بغرفتملهانة واإلساءة يف حق الربالقذف أو اإل
هانة أو طبق على اإلت" والغرامة املالية عند تكرار اجلنحة، حيث تنص هذه املادة على السجنعقوبة 

:  مكرر واحد 144 مكرر و 144السب أو القذف املوجه بواسطة الوسائل اليت حددا املادتان 
 أو ضد االس القضائية أو احملاكم أو ضد اجليش الوطين الشعيب وأية هضد الربملان أو إحدى غرف

نة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات املنصوص عليها يف املادتان املذكورتني أعاله، يف حالة هي
كل من يعمل  "79 وباإلضافة إىل ذلك جند يف املادة )4("العودة تضاعف عقوبات احلبس والغرامة
نصوص عليها يف وحدة الوطن وذلك يف غري احلاالت املوبأية وسيلة كانت على املساس بسالمة 

 ألف دينار 70ىل إ 3000 سنوات وبغرامة من ىل عشرإ يعاقب باحلبس من سنة ،78 – 77 نياملادت
 فهذه القضية ،)5(" من هذا القانون14 يف املادة اجزائري مع جواز حرمانه من احلقوق املشار إليه

  . متعلقة بسالمة الوطن، فالسلطة جد حريصة على تطبيقها على الصحفيني

                                           
(1)- Le Matin N° 3069 du mercredi 27 mars 2002 page 03.   
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ن خالل العقوبات اليت تعرض هلا الصحفيون خالل فترة حالة الطوارئ وهذا ما جنده م  
د اخلناق أكثر على تشاتطبيقا لإلجراءات اجلزائية لقانون االعالم، وبعد تعديل قانون العقوبات 

:  تنص على 296وفيما خيص االعتداء واعتبار األشخاص وإفشاء األسرار فاملادة . رجال االعالم
واقعة من شأا املساس بشرف واعتبار األشخاص أو اهليئة املدعي عليها به أو يعد قذفا كل ادعاء ب

 ويعاقب على نشر هذا االدعاء أو ذلك إلسناد مباشرة وبطريقة ،إسنادها إليهم أو على تلك اهليئة
، صد به شخص أو هيئة دون ذكر االسمإعادة النشر حىت ولو مت ذلك على وجه التشكيك وإذا ق

رات أو وكن حتديدها من عبارات احلديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة، أو املنشو لكن من املم
وبالتايل فاالعتداء على شرف األشخاص واملساس " فتات أو اإلعالنات موضوع اجلرميةالالّ

  . بكرامتهم غري مسموح به
و مذهبية  أما فيما يتعلق بالقذف املوجه إىل األشخاص بسبب انتمائهم إىل جمموعة عرقية  

 أيام إىل 05يعاقب على القذف املوجه لألفراد باحلبس من : " تنص على298 فاملادة ،أو دين معني
  .  ألف دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط50ىل إ دج5000 أشهر وبغرامة مالية من 06

ىل شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إىل اجلماعات املذكورة إيعاقب على القذف املوجه " 
 دج أو بإحدى هاتني العقوبتني 100.000 إىل 10.000 باحلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من أعاله

 فيما خيص اًوأخري. فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بني املواطنني أو السكان
 10يعاقب باحلبس من : يلي  ماتنص على  440 فنجد املادة ،املخالفات املتعلقة بالنظام العمومي

: دج أو بإحدى هاتني العقوبتني1000 إىل 100ىل شهرين على األكثر وبغرامة من إم على األقل أيا
كل من أهان بالقول أو اإلشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم الغري العلين أو بإرسال أية أشياء 

 ) ")1اة قيامه بأعباء وظيفية أو مبناسبلنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه
   .صحفيني ملوظفي اخلدمة العمومية فالسلطة تعمل جاهدة على احلد من انتقادات ال،ذنإهكذا 

ولقد حرصت هذه الوثيقة على طمأنة املتوجسني من نتائج هذه األحكام على حرية       
االعالم التعبري، حيث تنفي وجود أية نية من السلطات للتراجع عن حرية التعبري عموما وحرية 

 فالتكالب ضد الصحافة والصحفيني مستمرة، فاملضايقات الصحفية أصبحت عادية ،)2(خصوصا
" liberté" ا وزارة الدفاع الوطين ضد جريدةمقضيتني رفعته"ودخلت السيناريو اليومي، فنذكر 

  . 2004 أكتوبر 04ىل تاريخ إوالوطن واليت أجلت 
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 مبناسبة إحياء اغتيال 2002 ديالم يف يكاريكاتور علوتعلقت بال"  جلريدة ليربيتفاألوىل      
.   24الثانية كانت جبريدة الوطن يف املقال الذي كتب يف الصفحة و ،الرئيس الراحل حممد بوضياف

 أمام قاضي التحقيق مبحكمة ،le soir d’Algérie" صحفيني من جريدة 3متثال إواألخر يتمثل يف 
السيد فريد " liberté" إىل جانب هذا جند مدير جريدة )1("سيدي حممد والقضية تتعلق بالقذف

 ألف دج مع تغرمي 100 و بغرامة مالية قدرها ةدانته بثالثة أشهر سجنا غري نافذمتت إ"عليالت قد 
 مقاال نقال اثر نشرهإذات اجلريدة مبليوين دج، بعد أن وجهت هلا مة اإلساءة لرئيس اجلمهورية، 

الك وزارة اخلارجية، وقد صدر احلكم يف غياب هيئة الدفاع اليت قررت حول حتويل أم" اخلرب"عن 
اجللسة بسبب الظروف اليت جرت فيها احملاكمة، حيث وصف حمامي املدعي عليه،  االنسحاب من 

احلكم الصادر ضد موكله بغري املعقول، إذ أن جلسة احملاكمة مل تدم سوى " ورايوبخالد " األستاذ
جلملة من " liberté" "ليربيت"ىل تناول جريدة إهذه املتابعة القضائية ساعتني، وتعود أسباب 

 تتعلق بتجاوزات حميط رئيس اجلمهورية، ويالحظ من احلكم الصادر ضد مدير نشر ،واضيعامل
وزير " وحييأأمحد " أن السلطة بدأت العمل بقانون العقوبات املعدل من طرف ،"liberté"جريدة 

وما بعد أن فتح بوتفليقة النار على الصحافة من جيجل حيث قال بأن العدل آنذاك، كما يأيت ي
  . )2("الصحافة حتاول تشويه صورة ومسعة اجلزائر

أمحد بن نعوم يف السجن يف انتظار حكم العدالة " الرأي" مدير جريدة ،عالوة على هذا جند   
ثول يف قضية القذف اليت عبد الرمحن بطاش، حيث نقل فيه املدير إىل حمكمة وهران للم"يف قضية 

رفعته ضده مديرية الصحة العمومية والسكان للوالية، كما جند يف نفس البيان، حيث املدير أوقف 
داخل احملكمة بناء على أمر بالقبض أصدرته غرفة االام مبجلس قضاء وهران، واليت عقدت جلسة 

 حملكمة وهران أن  موكله، وقد سبقسرية، مبا أن دفاع املعين مل يتلق أي إشعار باألمر الصادر ضد
فراج املؤقت على مدير الرأي، بعدما قضى أربعة أيام حبسا حتت النظر يف مراكز أصدرت قرار اإل

 ويضيف بيان الرأي العام، ، ديوان الترقية والتسيري العقاريأمن الوالية يف قضية رفعها ضده مدير
ويتمثل يف تركيب قضايا احلق العام، وذه  ،هذه املمارسات بالشكل اجلديد ملتابعة الصحفيني

 أمحد بن ")3(" الرأي يف السجون اجلزائريةءان إذ ال يوجد سج،الطريقة تبقى صورة السلطة نظيفة
بطاش  ،إىل صحفيني آخرين  القائمةدوم هو الصحفي الثالث املتواجد حاليا يف السجن، وقد متتنع

                                           
(1)-Liberté, N° 3575 du mardi 29 juin 2004 page 06.   
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 يف حق الصحفي ومدير نشر ، ألف دج50قدرها  وغرامة مالية ةاملهدد بستة أشهر سجنا نافذ
يف قضية القذف اليت رفعها ضده مدير االتصال للجمارك حممد " le Soir d’Algérie"جريدة 

  . )1(" مديرية اجلماركمنيث كان بطاش قد نشر خرب تنحيته سليماين املنحى من منصبه، ح
 من الظلم والقذف يف حقهم، 2003 أكتوبر 09  و08"عتربون املقال املنشور بتاريخ يحيث    

 احنراف اجلريدة عن اهلدف الذي وجدت من أجله رغم تأكيد بورايو وجود ،لقضيةفحسب ا
املتقاعد دعوى ضد جريدة اخلرب   كما رفع بتشيني اجلنرال،)2("أطراف أخرى يف القضية

 ة تقدرحيث حكمت عليه احملكمة بشهرين سجن وغرامة مالي، -"السيد علي جري-ومسؤوليها، 
ن القضية تدخل يف نطاق إف، "le soir d’Algérie"  دج، فحسب املقال الوارد جبريدة2000بـ 

  .)3("ىل اخلارجإ أمهية للقضية كونه كان يف مهمة ق اجلنرال، فمدير اجلريدة مل يولالقذف يف ح
نباء من وكالة األ"ف ارة فاطمة الزهراء بولعيفالصح" جانب القضية اليت رفعت ضد ىلإ     

شر مقال ميس نرين حبس وغرامة مالية، وهذا بعد اجلزائرية، حيث حكمت عليها احملكمة بشه
ائية للصحفيني متواصلة حىت يف اآلونة قض املتابعات ال،ىل جانب هذا جندإ ،)4("األمن العمومي

ن  فإن قضية بن شيكو كتبت عنها حىت الصحافة األجنبية ناهيك ع،األخرية، وخري دليل على ذلك
وهذا " l’injustice confirmée"كتبت بصريح العبارة  "le soir d’Algérie" فجريدة ،"الوطنية
هلم، فالقضية كانت سياسية ه من طرف العدالة، حسب أراء بعض املفكرين وردود أفعاجنتأكد س
فحسب تصريح براهيم براهيمي، فنب شيكو كانت معاقبته لسبب كتاباته ال   ، شيء أخرنأكثر م
 حيث قال حنن "برقول"، والشخصيات السياسية التزمت الصمت، نفس الفكرة جندها عند غري

 بأن القاضي اتبع تعاليم السلطة ،متأسفني هلذا املشهد، كما أن علي حيي عبد النور قال كذلك
   .)5("افرهاذوطبقها بكل ح

 ، مسؤول الرأيتابعي" تونسي"وهكذا عنونت جريدة اخلرب، وزارة الدفاع تتابع بن شيكو، و  
ن  توقيفهم من قبل أعوان الدرك الوطين ومن بينهم، أمتالعديد من شباب : "حيث تضمن املقال

 )6("ادة كل معنويامعستديد منهم اآلن جيدون صعوبة اإلهانة والعأغلبية املوقوفني قد تعرضوا لإل
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يئة هانة هإ الوطين بتهمة ئيس أمن الوالية واملديرية العامة لألمن" قضية رفعها ضده ،ىل ذلكإف ض
ن القضية متعلقة حبقائق كشف عنها الرأي حتدث داخل سلك إ وحسب البيان الصادر ف،"ميةنظا

   .)1("األمن بوالية وهران
 يف اجلزائر، حيث ميكن ة بني السلطة والصحافةعقيما األساس خلقت نوع من اجلدلية الهلذ    

حمتوم أن تكون الدولة يف ل هل هو قدر ءونتسا "،يةىل الدولة القمعأن يفسر من غياب الدولة إ
 أو تكون موجودة عن طريق األساليب ؟ وحتل حملها الفوضى وقانون الغابما غائبة متاماإ اجلزائر

ناشط يف حقوق اإلنسان بشهر ال حكمت حمكمة اجللفة على املراسل الصحفي وقد ف؟القمعية فقط
 يف قضية ذات عالقة بالتشريع املنظم حلركة رؤوس سنتني نافذتنيحكم عليه ب هذا األخري ،سجن

الدولة بنفسها، ويف ظل هذا  ة بالنظر إىل بيانات مؤسساتحبتسياسية ، لكنها قضية ااألموال ظاهري
الزحم، أصدرت حمكمة تيبازة حكما غيابيا يف حق مراسل يومية البالد يقضي حببسه أربعة أشهر 

 ارتكبه رئيس احلكومة آنذاك، مولود أثر خطوإ 90تقلة منذ مر قضية الصحافة املسستوت..." نافذة
ا لوسائل  االعالم، قابروش بإعداده لقانون اعالم جديد يكسر احتكار الدولة واحلزب الواحد سمح
 فتعديالت أوحيى لقانون العقوبات مل تكن سوى تطبيع للتجاوزات اليت كانت ترتكبها إذن،

وملزيد من  فع احلرج عليها وإجياد التغطية القانونية لذلك،السلطة ضد الصحافة، فكان البد من ر
التغطية وجد ممثلوا السلطة اجلدد يف احلزبية الوسيلة الكافية لدعم صحافة مستقلة مضادة، وتبقى 
املطابع العمومية تتفرج على تراكم مستحقاا يف غياب استثمارات جديدة يف القطاع، وتوقف 

ال بفتح قطاع السمعي البصري، بل من دونه لن يكون إذي لن يكتمل عجلة االنفتاح اإلعالمي، ال
 هذا املوضوع ميكن القول تفاصيلستنا لدرامن  وانطالقا ،هناك انفتاح حقيقي يف الصحافة املكتوبة

 واألزمة األمنية، فإن  املهنية يف ظل حالة الطوارئء ولو ارتكب الصحفيون بعض األخطا، حىتهأن
كذلك الفرصة يف استغلت ورقابتها على الصحافة، ف األمين للسيطرة وفرض تغلت الظرسالسلطة ا

حيث الصحافة " حييوأمحد ا"تطبيق كل ما جاء يف قانون العقوبات املعدل من طرف حكومة 
، فاجلرائد العمومية ه ومل تتمكن من جتميد،اجلزائرية مل تتمتع بالقوة الالزمة ملنع املصادقة عليه

 لسياسة السلطة عكس اجلرائد اخلاصة، فهذه األخرية ليس تابعةقانون، مبا أا ليست معرضة هلذا ال
 اجلرائد على االنسحاب من الساحة رغامبقي اأهلا املداخيل اخلاصة، وتطبيق قانون العقوبات عليها 
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ات االعالمية، خاصة عندما نعلم قيمة املبالغ املالية املنصوصة يف املواد اليت جاء ا قانون العقوب
  . اجلديد بعد تعديله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

ردود فعل األسرة االعالمية تجاه قانون العقوبات الخاص : المبحث الثاني 
   بالمهنة



رغم كل التنديدات والتجمعات االعتصامية اليت دعت إليها العناوين االعالمية وحىت ف  
ال أن مشروع تعديل قانون إعيات، ىت اجلمية، اهليئات والنقابات الصحفية وحاملنظمات احلكوم

 وذلك بسبب ختوف الصحفيني ، على حرية الصحافةاالعقوبات متت املصادقة عليه، مما شكل خطر
 الشيء الذي يؤدي إىل فرض نوع من الرقابة الذاتية مما حيد بصفة أو ،من ارتكاب خمالفات صحفية

 le droit ». املرجع السابق ذكرهبراهيم براهيمي يفإبأخرى من حرية الصحفيني، فحسب األستاذ 

à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence »،إ فتمع ن ا
املدين والنقابات وحىت االحتادية اجلزائرية حلقوق اإلنسان، اجلامعيني، احملاميني، الصحفيني، 

وبات، فتنديدات الصحفيني عشية الشخصيات السياسية وغريهم انتقدوا بشدة مواد قانون العق
تلك ب صحفي قاموا بإمضاء شكوى ينددون فيها 270املصادقة عليه كانت صاخبة، حيث جند 

 الصحافة وتطبيق مبدأ ضد الصحفيني، فرييدون تكميم أفواهاإلجراءات اليت اختذا وزارة العدل 
في أصبح صعب وصعب ل الصحيف اجلزائر، فالعم الرقابة، وهذا منذ بداية ظهور الصحافة اخلاصة

 اليوميات ومجعيات الصحفيني مل يتخلف عن إمضاء هذه الشكوى، كما أن جداً، فنالحظ حىت
 ناطقة باللغة العربية بلغت 05 و 134 يوميات ناطقة باللغة الفرنسية وصلت عدد اإلمضاءات 10
  . األسبوعي صحفي من اخلرب14 أضف إليها ، إمضاء36  هلا إمضاء، فجريدة اخلرب كانت83

. مل نلمس أي إمضاء ماعدا إمضاء واحد من صحفي باإلذاعة اجلزائريةالعام،  ففي القطاع 
براهيم براهيمي العودة إىل عهد الرقابة، فهذا التصريح الذي وجه للنواب كان إوهذا يعين حسب 

نت  يومية، كما أن هناك ردود أفعال أخرى كا30 مدير يومية من أصل 15قد أمضي من طرف 
 جتميد هذا املشروع أرادت" SNAPAP: "ضد هذا اإلجراء الذي اختذته السلطة فنجد النقابة 

الذي يتعلق بالصحافة وباخلصوص القذف، فاالحتادية اجلزائرية حلقوق اإلنسان ترى يف هذا التعديل 
شر واملؤسسة ملاذا يعاقب مدير الن" مساسا مببدأ حرية التعبري واملمارسة االعالمية، فتساؤل ب غشري

 واألكثر عقابا هو مدير النشر ألنه خيتفي ع؟ باإلضافة إىل املؤلف، الناشر، املسري، الطاب،الصحفية
  .)1("وراء اسم مستعار

                                           
(1)- Brahim Brahimi, le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état d’urgence, 
éd SAEC, liberté Alger 2002 page 181.  



 )1(" احلايلل على أساس أنه ال يتماشى مع الوقتفاتمع املدين تأثر بقوة من هذا التعدي"
 على املدى املتوسط ه نفسه يومية، وغياب30 من  يف املدى القصري أكثرهمؤشر زوال"وهذا يدل على 

  .)2(" نسخة100.000 يوميات اليت تسحب أكثر من 05
 وكذا األسرة االعالمية حول ظاهرة ،رد فعل املنظمات املهنية واجلمعياتأما فيما يتعلق ب

جند النقابة " املستمرة كان قوي، حيث اتىل جانب االستدعاءإ ،توقيف الصحفيني وسجنهم
نية للصحفيني اجلزائريني واليت مت إعادة فتح مكتبها باجلزائر بعد سنتني من التجميد، حيث الوط

عادة فتحه ألول مرة باجلزائر إ على "ايدن وايت"أشرف األمني العام للفيدرالية الدولية للصحفيني 
هاب،  وهذا تكرميا للصحفيني اجلزائريني، وبصفة خاصة الذين اغتالتهم رصاصات اإلر،1996سنة 

رب دار الصحافة طاهر ل مرة آنذاك انفجار سيارة مفخخة قوقد صادف افتتاح املكتب ألو
عادة فتح املقر كدعم معنوي ، ويأيت إ"le Soir d’Algérie"ثرها مقر أجاووت باجلزائر وأار 
يدن وايت تكون نقابة واحدة تدل ركتهم احلالية مع السلطة، وبفضل إ ومع،للصحافيني اجلزائريني

  .)3(" ألن متثيل الصحفيني من شأنه أن يثري التنافس يف خمتلف املنظمات،عدة نقابات
 هناك منظمات وشخصيات دولية تدعو للتجند، حيث وجهت جمموعة ،ىل هذاإباإلضافة 

املواطنني ومن الصحفيني واملثقفني اجلزائريني بفرنسا نداء إىل كل اجلمعيات واألحزاب واملنظمات "
ها حتمل اسم بن شيكو حلرية الصحافة يف اجلزائر ؤ اليت مت إنشا،ريضة اللجنةللتوقيع على ع

واإلفراج عن الصحفيني املسجونني بطريقة غري عادية وتوقيف كل أشكال الضغط والقمع ضد 
فراج عن بن شيكو وحنفاوي ودعت الصحافة، فعلى سبيل املثال فمثقفون فرنسيون يدعون لإل

عالق وجمموعة من الصحفيني اجلزائريني واملثقفني الفرنسيني، كافة عريضة أخرى من توقيع هنري 
رب العريضة اإلفراج الفوري عن الصحفيني، وتعالقيام مببادرة تضامنية، من أجل : اتمع الدويل لـ

كذلك أن اهلدف من احلملة اليت تشنها السلطة ضد بن شيكو هو دفعه مثن كتاباته النقدية جتاه 
بوتفليقة تان : "ه الطريقة من بن شيكو بسبب كتابه الذي ثار ذ،مهوريةالنظام ورئيس اجل

ىل جانب خنفاوي غول املناضل يف جمال إعترب بن شيكو أيضا ثاين صحفي يسجن وي" جزائري
  .ل السلطة معادية حلرية التعبريقبحقوق اإلنسان من 

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem page 182   
(2)- Brahim Brahimi, idem page 183  
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ديرية  حيث دعت امل، جلنة محاية الصحفيني األمريكية أا مؤامرة سياسية تضيفكما 
نها ضد الصحافة  القضائي اليت تشميتىل وضع حد حلملة التعإالتنفيذية للجنة السلطات اجلزائرية 

 هذه ،ي غول قائلةو حنفاقضية الصحفيأن صرحت خبصوص " ن كوبرأ"وقد سبق للسيدة 
وي وبن القضية حتمل رائحة املؤامرة السياسية حسب تقرير أصدرته اللجنة خبصوص قضييت حنفا

جمموعة صحفيون يف خدمتكم تتضامن مع بن شيكو وغول وهذا أثناء " كما أن ،)1("شيكو
بربوكسل، حيث دعت اموعة إىل  2004ن من سنة  جوا24انعقادهم للندوة األوروبية يوم 

حتالف كل املنظمات الصحفية العاملية من أجل حتسيس الرأي العام األورويب بوضعية الصحافة 
، وظروف اعتقال الصحفيني اجلزائريني، ويشرف على هذه الندوة األمني العام للفيدرالية اجلزائرية

أهم العناوين الوطنية ورئيس جملس  ووينشطها مدراء وناشر" ايدن وايت"العاملية للصحفيني 
أخالقيات املهنة إىل جانب السيد علي حيي عبد النور رئيس الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 

قى الوفد تلافتيحة بن شيكو، ويف نفس الوقت " le matin"زوجة مدير جريدة وان، اإلنس
 دولية علما أن الفيدرالية ال،الصحفي اجلزائري مع مسؤولني باملفوضية األوروبية والربملان األورويب

 ،للصحفيني املهنيني ببلجيكا والنقابة الوطنية للصحفيني باململكة املتحدة بريطانيا، فرع بروكسل
عالمي لسفارة الواليات واملركز األورويب للصحافة يف اجلزائر، ويف هذا املنظور أكد املستشار اإل

 يف الوقت نفسه دعت جلنة محاية ،"le matin"املتحدة يف اجلزائر عن تضامنه مع مدير جريدة 
أن "لتنفيذي الصحفيني اليت يوجد مقرها بنيويورك بالواليات املتحدة األمريكية على لسان مديرها ا

ات القضائية ضد وسائل االعالم شىل توقيف احلمالت والتحردعت إ السلطات اجلزائرية ،"كوبر
  .والصحافة

 عرب احملررون يف اللجنة الدولية للمحررين املسجونني املنتمني للمكتب ،  ومن جهة
 ، الصحفينيسبح بكندا عن استيائهم من إجراءات املركزي للهيئة الدولية حلرية التعبري الكائنة

 ويف هذا املضمار ،)2("بتهمة القذف غري مناسبة"ريين إىل أن احلكم الصادر ضد حنفاوي غول شم
فاروق القسنطيين للتدخل لوقف التحرش ضد الصحافة والصحفيني اجلزائريني، " le matin"دعت 

 اجلزائريني حيث نظم جتمع مبدينة مارسيليا بفرنسا استجابة لنداء وجهته جمموعة من املثقفني
  .والفرنسيني للتضامن مع الصحفيني اجلزائريني
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ىل جانب رسائل مساندة من طرف عدد من إطالق سراح املسجونني،  واملطالبة بإ
 ويف هذا ،)1("الصحف األوروبية والفرنسية واإلفريقية وعدد من الشخصيات واملثقفني األوروبيني

 مساندا للصحفيني وذلك مبطالبة السلطات املنظمة العربية حلرية الصحافة"السياق تضيف 
اجلزائرية ااء محلة العداء ضد الصحافة املستقلة، حيث استنكرت كل املضايقات اليت تتعرض هلا 
الصحافة والصحفيني، وأكدت تضامنها والسماح بترسيخ مبادئ احلرية والدميقراطية والتعددية 

شعار يطلق يف اهلواء لالستهالك احمللي " جمرد االعالمية، وترى املنظمة أن حرية الصحافة ليس
والظهور أمام اخلارج باملظهر الدميقراطي، ولكنها ممارسة فعلية تتطلب من السلطات احلاكمة تقبل 

تضامنها وتأييدها إىل  ودعت القوى الدميقراطية يف العامل العريب ،"أي األخرلرقد البناء وانال
ارها ملوقف السلطات اجلزائرية واملطالبة بإاء محلة العداء  وإعالن استنك،للصحفيني اجلزائريني

  .)2("للصحافة املستقلة والعاملني فيها فورا وبدون تأخري
سالح املال لتركيع الصحافة يف "ومنظمة صحفيون بال حدود استنكرت هي األخرى 

ر، وهذا بعد  حيث عربت على خماطر استعمال سالح املال ضد حرية الصحافة يف اجلزائ،"اجلزائر
 حبجة عدم تسديد ديوا جتاه املطابع احلكومية، وشددت ،توقيف ثالث يوميات عن الصدور
املتابعات القضائية ووقف الطبع سيضع حتما حرية الصحافة يف واملنظمة على أن اعتقال الصحفيني 

 جوان 23وضع خطري، وسبق للمنظمة أن دعت خالل الندوة اليت عقدا مبقرها الرئيسي يوم 
 والتقيد بااللتزامات ،ىل إلغاء أحكام السجن يف حق الصحفينيإ املاضي السلطات اجلزائرية 2003

طالق سراح كل من حنفاوي غول وحممد بن شيكوا يف سبيل حرية الصحافة وذلك بإاليت اختذ، 
  .)3("إىل جانب وقف كل املضايقات بشىت أنواعها

 أن حبس بن شيكو وغول أحكام ،لصحفيني كذلك الفيدرالية الدولية لأشارتوكما 
 – 1993(قد دفعوا الثمن غاليا بأرواحهم خالل السنوات "بربرية، حيث ذكرت أن الصحفيني 

إننا ننتظر حاليا من السلطات اجلزائرية أن ت السود قد رجعت، فذا كانت هذه السنواإ و،)1997
يدرالية العامة للعمال بفرنسا اإلفراج قيقية للمهنة، كما طالب يف نفس الوقت الفتضمن احلرية احل

 وضمان حق املواطن يف االعالم طبقا  للمادة تعن كل الصحفيني املسجونني، وإيقاف االستفزازا
 حيث تقف ،"كتالونيا" من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، نفس الفكرة ذهبت إليها منظمة 19
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 ،عضو جلنة الدفاع الوطين بالربملان" يبحسن عري"اه كذلك إىل جانب كل الصحفيني، وهذا ما ير
أن احلكم الصادر ضد بن شيكو يثري القلق واخلوف إزاء حرية التعبري، ويف هذا الشأن مت اللقاء مع 

مع املسؤول " بومجعة غشري" من طرف ،نسان حول حالة احلريات يف اجلزائرمفوضية حقوق اإل
 اليت يوجد مقرها جبنيف وهذا ،ة حلقوق اإلنساناإلقليمي للمنظمة العربية التابع للمفوضة السامي

   .)1(لت إليها حقوق اإلنسان يف اجلزائرآملناقشة الوضعية اليت 
ما مصري الصحفي يف بلد يقمع حرية " كتبت 276وجريدة اخلرب األسبوعي يف عددها  

 مفاجأة  شكل، ماي24التعبري؟ وهذا بعد رمي الصحفي غول احلنفاوي يف احلبس مع ارمني منذ 
 استاء هلا اجلميع واعتربها الصحفيون ومسؤولوا النشر باجلرائد سابقة خطرية، ،غري متوقعة

أن إدخال غول " بلهوشات"السيد " الوطن"تستوجب دق ناقوس اخلطر، فريى مدير النشر ليومية 
ريقة  هذا بط،إىل السجن يعد أمرا خطريا ويطالب يف نفس الوقت بتعديل قانون العقوبات املعدل

ملنع وضع  الصحفي بالسجن بسبب كتاباته الصحفية، وأعترب يف كل هذا أن ممارسة املهنة يشكل 
   .)2(خطر سيما يف حالة الطوارئ اليت بقيت مفتوحة إىل حد اليوم

نطالب بإلغاء عقوبة السجن اليت ألغتها " مدير عام جريدة اخلرب، ،"علي جري"ويضيف   
عارضتها للتعديالت احملدثة على قانون العقوبات، واهلدف من دوال أخرى، وتؤكد مرة أخرى م

 مارستها السلطة على كل هذا غلق مصادر اخلرب، ويشري نفس املصدر أن كل الضغوطات اليت
الصحافة املستقلة مل تفلح ومل يأت بأي نتائج، وخيلص جري بالقول أن القضية مطروحة على 

 يومية  التعبري قضية اجلميع، كما أكد مدير مسؤول نشرالصحفيني وكل اتمع اجلزائري ألن حرية
 وقضية ،دافع عن حقوق اإلنسان مترابطةأن مهنة الصحفي وامل"وجة أخر ساعة السيد السعيد بلخ

ل مدير يومية اءغول هجوم ضد حقوق اإلنسان وحرية التعبري، ويف نفس االجتاه يتس
"l’expression "السجن، كيف يتم القفز على كل هل تستدعي قضية القذف اإلدخال إىل 

ن خرق القانون هذا هو عبارة عن حترش إو؟ ىل السجن إاإلجراءات واملراحل ليتم الوصول مباشرة 
 خطة الغتيال" وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيني كذلك، على أن هناك ،)3("قضائي ال غري

 تقريرها السنوي الصادر يف  صرح ا حمققون بال حدود يف اليتالصحافة احلرة وهي نفس الفكرة
ب االجتماعي، حيث يعاين إىل جانب يرتت أن وضعية الصحفي باجلزائر يف أخر سلم ال،2003

                                           
  .04 ص 2004 جوان 18 الى 12الخبر األسبوعي، من  -)1(
  .05 ص 2004 جوان 18 الى 12 من 276الخبر األسبوعي  -)2(

(3)- Liberté, 3578, du dimanche 02 juillet 2004, page 04.  



ري القانوين يف صقية وكذا التالقتصادي املتأزم أزمة التصادم مع السلطات احمللاالوضع االجتماعي و
 أن األولوية إلطالق سراح بن ،يةالناطقة باللغة الفرنس" liberté"وتقول جريدة  ،)1(هذا الشأن

وذلك لتوضيح كل " بومجعة هيشور"شيكو وغول، وهذا بعد التقاء الناشرون مع وزير االتصال 
 مت االتفاق على شكل ما يسمى بنقابة ،وألول مرة يف اجلزائر"املساومات واملضايقات، حيث 

ثراء ميثاق أخالقيات املهنة  مدير نشر اجلرائد املستقلة، وإل33فة املكتوبة، حيث اجتمع االصح
 فقد انتقد يف هذا الشأن )2("ودراسة كل العالقة القائمة بني السلطة والصحافة املستقلة يف اجلزائر

مشروع القانون العضوي لالعالم، حيث "وخاصة " بومجعة هيشور"األستاذ براهيم براهيمي وزارة 
  ؟ السجون بالصحفينيامتألت الذي عالم يف الوقتقانون جديد لإلنشأ يتساؤل كيف ميكن أن 

، على أن "املسؤول على املنظمة العربية حلرية الصحافة" علي جري"الصدد السيد هذا ويشري يف 
ويف " Le Matin" خاصة نذكر توقيف جريدة ،حرية الصحافة ال زالت حتت ضغط املساومة

 الدولية حىت تتفادى السقوط يف فخ أن تأخذ الصحافة اجلزائرية املعايري" ميلود براهيمي"األخري متىن 
 ويف اليوم العاملي حلرية الصحافة كتبت الوطن حرية التعبري والصحافة يف اجلزائر ال ،القذف والشتم

مساندة الصحفيني واجب ) "MJA(وترى حركة الصحفيني اجلزائريني " يزال مكسبا هشا
  ".والوقوف إىل جانبهم يف كل األخطار اليت متس املهنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(1)- Le Soir d’Algérie, 1425, du mercredi 28 juillet 2004, page 03 
(2)- El Watan, 4130, du jeudi 29 juillet 2004, page 03.  



 والرهانات المستقبلية المتعلقة 2002المشروع التمهيدي : المبحث الثالث
   بالمهنة
ن القانون العضوي املتعلق باملشروع التمهيدي لالعالم، قد وجه ملدراء اجلرائد يف بداية إ 

 وثلن ومموفالصحفي"األسبوع األول من شهر مارس وهذا ملناقشته من طرف الس الشعيب الوطين، 
 والذي حيمل حسبهم بعض النقاط ،وعر إلثراء هذا املش حلوالًوااألحزاب السياسية املعارضة اقترح

فاملادة األوىل اليت حتاول ترسيخ مبادرة احلكومة يف السماح حبرية احلقل . االجيابية ولكنها غري كافية
 أن احلق ، املالحظالشيء. اإلعالمي وبالتحديد حرية الصحافة وباخلصوص قطاع السمعي البصري

قطاع السمعي البصري، ويف احلقيقة جيب خضوع هذا  رد والدليل هو احتكارايف االتصال غري و
حىت ميكن أن نتحدث عن اجليل الثالث ، )1("نافسة، من بينها اإلذاعة والتلفزيونالقطاع للحرية وامل

ونية واإلذاعية اخلاصة جيب أن وفيما خيص القنوات التلفزي. " وهو احلق يف االتصالالّإيف االعالم 
تكون هناك ما يسمى باملشاركة األجنبية من حيث رأس املال واليت قدرت حسب براهيم براهيمي 

 . بالنسبة لألشخاص املعنويني، وهذا حسب عدد القنوات%49يف املرجع السابق ذكره 
ض العمل اإلعالمي، وققرارات اجلائرة والعقابية اليت تواجلديد يف هذا املشروع التمهيدي ال 

 اليت ميكن من خالهلا 89 مواد تنص على املسؤولية على املقال الصحفي، ونذكر املادة 09فنجد 
 وهي ،14 يف املادة 90الصحفي أن يتفادى السقوط يف فخ القذف، إىل جانب هذا يتضمن قانون 

ضمان حلقوق نشاء جرائد مستقلة، واملؤسف يف هذا النص ال يقدم أي ح بإوتسممادة ثورية 
 هلذا حاولت الوزارة إنشاء قانون )2(" رغم حترر احلقل اإلعالمي ما عدا السمعي البصري،املؤلف

 ،ه من طرف وزارة الثقافة واالتصالؤ والذي مت إنشا،2002جديد واملتمثل يف املشروع التمهيدي 
ن خالل هذا  واليت أرادت م،"خليدة تومي"واليت كانت على رأس هذا اجلهاز آنذاك السيدة 

، " ترسيخ نظام إعالمي وطين جديد والذي يتماشى مع النظام اإلعالمي الدويل اجلديد،املشروع
 والتطورات املتوقعة يف املستقبل، يف وسائل وهذه الفكرة جاءت نتيجة للحالة الراهنة لألمور

إحدى املشكالت ، وميكن النظر إىل فكرة النظام اإلعالمي الدويل اجلديد على أساس أا االتصال
وتطالب معظم الدول خبلق نظام لالتصال اجلماهريي يضم  الرئيسية يف العالقات الدولية احلديثة،

 مبا فيه صاحل مجيع ،العامل أمجع ويتيح حتقيق التبادل الدويل للمعلومات يف كل االجتاهات

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem page 163 
(2)- Brahim Brahimi, idem, page 164  



 ،سية قضوي ولتطبيق النظام اإلعالمي الدويل اجلديد الذي يعترب ضرورة سيا،)1("الشعوب
 حبث يطالب بضرورة ،شاركت يف الندوة أربعني بلدا من بينها اجلزائر، ومن بني البحوث اهلامة"

 ويعترب ذلك شرطا أساسيا لتنمية وتطوير وسائل ،عالميةالتكوين والتدريب املهين لإلطارات اإل
ا النظام من خالل  لذا حاولت اجلزائر تطبيق هذ،)2("االعالم اجلماهريي يف بلدان العامل الثالث

. 2002 أكتوبر 09 وهذا يف ،االجتهاد يف إنشاء مشروع متهيدي للقانون الذي يتعلق باإلعالم
ال تزال جتسد مبدأ "ن القنوات التلفزيونية واالذاعية العربية فإ: حسب األستاذ ابراهيم براهيمي ف

يفضلون التقاط برامج القنوات الرداءة يف التعامل مع مجهورها، هلذا األساس فمتتبعي هذه القنوات 
لتهرب من الربامج املوجهة ا الفرنسية، كتعنت من السلطة والتونسية واالسبانية وااليطالية وحىت

تطاع اهلروب من هذه الربامج يف حالة سللتلفزة اجلزائرية، فاألقلية القليلة من اجلمهور حتاول قدر امل
  .)3("جتوسيع البث األجنيب وسهولة التقاط هذه الربام

فإن اجلمهور اجلزائري ال يضع الثقة يف الصحافة اليت ال تقوم  "،فدائما حسب براهيمي 
مبراجعة أخطائها وقبول النقد األخر، فدائما توجه رسالة ذات االجتاه الواحد، فالنظام اإلعالمي 

 اسي وحىتي وكذلك من النظام السةالوطين اجلديد جيب أن يتحرر من الضغوطات البريوقراطي
 والنظام )4("عتربون الصحافة جهاز من أجهزة احلماية للمدراء واملسؤولنيي الذين ،السياسيني

وقانون املهنة ) 1967(اسية، فقانون املؤسسة ية احلياة السيقراطميد"اإلعالمي الوطين اجلديد يعين 
زارة ، فهذه النصوص مت حتضريها من طرف موظفي و)1973(واحلقوق املتعلقة بالنشر ) 1968(

ىل إنشاء جرائد جهوية يف كل والية من واليات إاالعالم دون مشاركة الصحفيني، باإلضافة 
  . )5("الوطن

ي الذي وسباب اليت أدت إىل إصدار هذا املشروع التمهيدي للقانون العضفمن بني األ 
 04قرة ، الف123 هي كونه يندرج يف إطار تطبيق أحكام املادة ،2002 أكتوبر 09يتعلق باإلعالم 

 . مكرسا بذلك حرية التعبري والرأي،من الدستور وهو جيسد مبدأ حرية االعالم عن طريق الصحافة
 واملتعلق باإلعالم الساري املفعول قد ،1990 أفريل 03 املؤرخ يف 07 – 90فإذا كان القانون رقم 

 إال أنه سرعان ،رمسح للمرة األوىل وخالل عشرية كاملة بوضع أسس التعددية االعالمية يف اجلزائ

                                           
(1)- Brahim Brahimi, idem, page 57.   

  .299 ص 1982بيروت تصفية االستعمار اإلعالمي، دار النشر : زبير سيف اإلسالم  -)2(
  .287 ص 1982تصفية االستعمار اإلعالمي، دار النشر بيروت : زبير سيف اإلسالم -)3(

(4)- Brahim Brahimi, idem, page 58  
(5)- Brahim Brahimi, idem, page 64 / 65.   



 وكذا ،ما أصبح غري قادر على مسايرة االنعكاسات النامجة عن التطور اهلائل الذي تشهده الصحافة
االستجابة للتحديات اليت يواجهها قطاع االعالم، إن إجراء تقييم حول مدى تطبيق هذا القانون 

قانونا غري عمليا يف قد يسمح بالكشف عن وجود تناقضات والتباسات عديدة جعلت منه أحيانا 
 واملتمحور أساسا 07–90ن الفلسفة القاعدية للقانون رقم إبعض اجلوانب، باإلضافة إىل ذلك ف

من . حول مبدأ التعددية والضبط، مل تدرج الوزارة املكلفة باإلعالم ضمن اهليئات احلكومية املقررة
عالم يف شكل توجيه  الوطين لإل سري النظاماذلك وردت يف هذا القانون مبادئ أساسية يرتكز عليه

ذي طابع عام، ولكن دون أن تدعمه، وقد تسبب التعديالت اليت أدخلها املرسوم التشريعي رقم 
حدث  على القانون واملتمثلة يف إلغاء الس األعلى لالعالم 1993 أكتوبر 26 املؤرخ يف 13 – 93

  . )1("تهعزعة فلسفقانون األصلي وبالتايل زاختالل تام لتوازن أدبيات نص ال
هذا القانون املعمول به "إن حوظة يف األدبيات العامة للنص، فباإلضافة إىل النقائص املل

 يقضي عل كل إرادة للتنظيم عن طريق التشريع بسبب غياب أحيانا ،يتميز بفراغ قانوين كبري
ملعمول به من حيث  اتضح تعديل القانون ا،الدعائم القانونية يف ترتيبات النص، وانطالقا من هنا

الشكل واملضمون بغية إجياد انسجام بني اجلانب القانوين واملؤسسايت، كما يضمن مسار 
 ، التطوير، الضبط، املراقبة، عالوة على هذا،اإلصالحات املتعلقة مبهام الدولة املتمثلة يف التصور

عمومية بأداء  االعالم قصد السماح للسلطات اليحرص املشروع على إشراك مجيع فئات مهني
  .مهامها يف إطار تشاوري واملساعدة يف تنظيم املمثليات للقطاع

نه يرتكز على مبدأ حرية االعالم وكذا احترام الدستور وقوانني إعلى صعيد املبادئ، ف
شخاص، كما حيدد اإلطار التنظيمي املؤسسايت ويضع األساس إلنشاء اجلمهورية وحىت شرف األ
 اهليئة املكلفة مبراجعة اإلشهار وكذا سرب اآلراء، ويف نفس الوقت ،صريكل من الس السمعي الب

 ويدخل هذا ،يضع أنشطة االعالم لنظام التصريح والترخيص، مع العلم طرق الطعن مضمونة
املشروع أحكاما من شأا اتقاء خطر جتمع عناوين وأجهزة االعالم ويضبط موضوع اإلشهار، أما 

د مت إدراج أحكام خمتلفة ال سيما تلك اليت ختضع ممارسة هذا النشاط  فق،فيما خيص تنظيم النشر
لنظام الترخيص، وترمي هذه األحكام إىل إشراك أكرب السلطات العمومية يف سياسة نشر 

  .)2("الصحافة
                                           

 أآتوبر 09ي المتعلق باإلعالم، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وثيقة المشروع التمهيدي للقانون العضو -)1(
2002.  

 أآتوبر 09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وثيقة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق باإلعالم،  -)2(
2002.  



احلق يف الرد وينظمه وفقا خلصوصيات الصحافة املكتوبة والسمعية "كما يكفل هذا النص 
ترف، حيث يكفل له احلماية شروع القانون األساسي للصحفي احملالبصرية، وكذلك ينظم امل

اسية العاملية اليت خيضع هلا النشاط الصحفي، ويدخل يف نفس الوقت تكريس يوخيضعه للمبادئ الس
دعم الدولة للصحافة من خالل بعض األحكام، ويف األخري ينص على صدور الحق لقانون حول 

 إذن فهو يقوم بتحديد اال اإلعالمي وحرية ،)1(" سرب اآلراءاالتصال السمعي البصري، اإلشهار،
 مواد تنص على حتديد مبادئ وقواعد ممارسة نشاط االعالم 08فاألحكام العامة تتضمن  "،الصحافة

 باإلضافة إىل تلبية احتياجات املواطن يف جمال ي،طبقا للمبادئ الدستورية اخلاصة حبرية التعبري والرأ
 منه على أنه ال ميكن تعليق أي 07ام قواعد وأخالقيات وأدبيات املهنة، وتنص املادة االعالم، واحتر

 من الدستور، ويف األخري متارس أنشطة االعالم 38نشرية دورية إال عن طريق القضاء، طبقا للمادة 
  .من طرف أشخاص معنويني تابعني للقانون اجلزائري مؤسسني طبقا للقانون

لك نشاط االعالم عن طريق الصحافة املكتوبة وإصدار النشريات كما يتضمن القانون كذ 
 من قانون اعالم 14املادة "ها هو حتويل نص ي واألهم ف،)2(" مادة21الدورية، والذي حيتوي على 

اليت تعترب مبثابة شهادة ميالد الصحافة املستقلة، وكذلك ميكن اعتبارها ثورية يف هذا القانون، ، 90
 غري أنه خيضع ،، حيث إصدار النشريات الدورية حر12ستبدلت باملادة ففي هذا املشروع ا

ىل تصريح يسبق إصدار العدد األول لدى مصاحل الوزير املكلف باإلعالم، وجيب أن إللتسجيل و
عنوان النشرية، ودوريتها، مكان النشر، اسم : يشمل التصريح الذي يوقعه مدير النشرية على 

النشرية، املقر االجتماعي للطابع وعنوان الناشر، شكل النشرية  وعنوان مدير ،ولقب جنسيته
لغات اإلصدار، اسم وعنوان املالك أو مالكي النشرية، التركيبة املالية لرأس املال  وسعرها، لغة أو

نسخة من مستخرج السوابق : يلي  ويرفق التصريح مبا،االجتماعي للشركة أو املؤسسة املالكة
، إثبات استعمال اإلجراءات القانونية بالتأسيس يف حالة الشركة ونسخة من العدلية ملدير النشرية

قانوا األساسي، ودراسة تقنية واقتصادية حول إمكانية قيام العنوان، بعد دراسة العناصر املؤسسة 
 يوما ابتداء من تاريخ إيداع 30للتصريح والوثائق املرفقة به، يسلم وصل يف أجل ال يتعدى ثالثني 

هو وارد يف قانون  ف، وسكوت اإلدارة عن الرد بعد هذه املدة، يعترب فإنه قد رفض عكس مااملل
  . يوم يعين مباشرة العمل30، فسكوت اإلدارة عن الرفض 90

                                           
 أآتوبر 09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وثيقة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق باإلعالم،  -)1(

2002.  
  . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نفس المرجع-)2(



 مواد يدور 05كما أن املشروع ينص على النشر والبيع بالتجوال والذي حيتوي على 
 من حالة عدم االلتزام بترخيص أو تصريح واليت من خالهلا يف ،مضموا حول توزيع النشريات

توفر فيها ترخيص تسلمه اإلدارة ي هذه النشريات جيب أن طرف اهليئة املختصة يعاقب، ولشراء
نباء حر وهو الشيء الغائب يف إنشاء وكالة األويتضمن كذلك القانون فصل يتعلق باملختصة، 

ممارسة النشاط اإلعالمي عن طريق ىل إ مواد، باإلضافة 05 وحيتوي هذا اجلزء على 90قانون 
 مواد يدور حمتواها أن نشاط االتصال 05االتصال السمعي البصري، يف هذا القانون الذي تضمن 

 املؤسسات أو الشركات ،السمعي البصري حر ميارس من طرف مؤسسات وهيئات القطاع العام
 مواد تتعلق مبجلس السمعي 05 كما هناك ،اخلاضعة للقانون اجلزائري واحترام التشريع املعمول به

 يعين أن جملس السمعي البصري كسلطة مستقاة ضابطة ومراقبة، ختضع توزيع احلصص ،البصري
ابل وكذا استعمال الذبذبات الكهربائية إىل ترخيص واىل احترام رئية عرب الكاإلذاعية املسموعة وامل

، وكذا تنظيم هذا يلسمعي البصرهذا القانون العضوي، عالوة إىل تنظيم وسري مصاحل االتصال ا
الس، وباإلضافة إىل هذا جند القانون قد تضمن حق الرد وشروط ممارسة هذا احلق والذي حيتوي 

، كما ركز هذا القانون على كيفية 90عالم لسنة إ مادة وهو الشيء الذي جنده يف قانون 11على 
دخل ضمن موضوع دراستنا هذه، فقد  كونه ي،تعرض إليها بالتفصيلنممارسة مهنة الصحفي واليت 

تطرق إىل ذكر بعض املواد من هذا املشروع ن، ف90 مادة يف قانون 13 مادة بدال 18حيتوي على 
اء نبيعد صحفيا حمترفا كل شخص يتفرغ حلساب نشرية دورية أو وكالة األ" 61التمهيدي، فاملادة 

 وانتقائها واستغالهلا وتقدميها ومصلحة لالتصال السمعي البصري، للبحث عن األخبار ومجعها
   .مة مصدر دخله األساسيظويتخذ من هذا النشاط مهنته املنت

 تسلمها جلنة مشتركة ،تثبت صفة الصحفي احملترم بفضل البطاقة الوطنية للصحفي : 64املادة 
  .تدعى اللجنة الوطنية لبطاقة الصحفي احملترف وتوضع حتت سلطة الوزير املكلف باإلعالم

  :عضاء اآلتية  اللجنة من األتتشكل
  . للوزير املكلف باإلعالم احدمها رئيسا02ممثالن 

 للوزير 01 للوزير املكلف بالشغل، وممثل 01 للوزير املكلف بالداخلية، وممثل 01ممثل 
 عن مصاحل 01 ، ممثالاً كل مجعية لناشري النشريات املعتمدة قانون01املكلف بالعدل، وممثل 

 عن كل مجعية للصحفيني معتمدة، ممثل واحد عن اجلمعية 02لبصري، وممثالن االتصال السمعي ا



احملترفة املكلفة بأخالقيات وآداب املهنة املعتمدة قانونا، وحتدد شروط عمل هذه اللجنة ويتضمنها 
  .يمظعن طريق التن

كلف  كيفية تسليم بطاقة الصحفي احملترف وسحبها حتددها اللجنة، وتصدر بقرار الوزير امل-
  .باإلعالم
الصحفيون واملؤلفون الذين يستعملون أمساء مستعارة ملزمون باألداء كتابيا ويتهم  : 71املادة 

ىل املسؤولية واإلجراءات واليت حتتوي على إضافة  باإل،احلقيقية إىل مدير النشرية قبل نشر مقاالم
لفة املرتكبة عن طريق الصحافة خا مسؤولية نشر املقال، ومسؤولية املى مواد وجمملها يصب عل08

  . رينشق مديري النشريات والناتعلى عا
ال ميكن وضع الصحفي املتابع بسبب جنحة صحفية رهن احلبس  :  على84وتؤكد املادة 

مي بنية على الفعل د على وضع حد للمتابعات القضائية لدى تق85كما تقول املادة  ،االحتياطي
ت صحة األفعال الصحفية إذا كانت التهمة ختص احلياة القذيف، وكذلك تقول ال ميكن إثبا

ر بشأا عفوا وتقادمت أو كانت حمل حماكمة اصدإت ا وقائع تشكل خمالف،الشخصية لألشخاص
 06شهاري، وحيتوي على عة، وكما تضمن القانون النشاط اإلزالت بفضل إعادة االعتبار أو املراج

 يف األخري هناك ، مواد06 وهي 90 غابت يف قانون نشاط سرب اآلراء واليت إىل مواد باإلضافة
 اليت تصرح يف انتظار تنصيب الس السمعي البصري املنصوص عليه 102أحكام انتقالية يف املادة 

يف هذا القانون والنصوص الالحقة له، ومتارس الصالحيات املوكلة هلذا الس صورة انتقالية من 
  . )1("104 – 103هناك أحكام ائية يف املادة  كما ،طرف الوزير املكلف باإلعالم

نون الية واملوضوعية يف نفس الوقت وجديد االعالم يف هذا القافرغم املواد االجيابية واملث 
 خاصة اإلشهار وإنشاء وكاالت ،)90 – 82(والذي ال جنده يف القوانني السابقة من بينها قانوين 

ا القانون مل ير النور، وبقي جمرد حرب على ورق، وخاصة  إال أن هد،األنباء اخلاصة، وسرب اآلراء
ىل درجة أن أصبح لالعالم وزارة خاصة به بقيادة إ ،بعد فصل وزارة الثقافة عن وزارة االتصال

 الذي اغتنم الفرصة ،والذي صرح يف منتدى التلفزيون يف طبعته اخلامسة عشر" بومجعة هيشور"
حنو تعديل قانون لالعالم وفتح : "يشهدها القطاع فقال للكشف عن جمموعة من التغريات اليت س

 ومسودة القانون 90 فهذا القانون يتم االعتماد فيه على قانون اعالم ،"قنوات تلفزية متخصصة

                                           
  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نفس المرجع -)1(



حه تفبالعضوي، ويف سياق حديثه صرح الوزير حول قطاع السمعي البصري والذي تفاؤل 
   .الئمللخواص، وهذا حني حين الوقت امل

ج ا وكالة مسعية بصرية تتوىل حاليا مهمة اإلنت100 بوجود ،اف الوزير يف تصرحيه كما أض
 وكشف عن فتح صندوق لدعم الصحافة الوطنية بشقيها العمومي ،التلفزيوين مبختلف أنواعه

 مليار سنتيم يف جمال ترقية العمل 97 صيمن املستوى املعيشي للصحفيني بتخص للرفع ،واخلاص
جياد حلول ملشاكل الطباعة والتوزيع  مع إعادة هيكلة دار الصحافة وإل.اإلعالمي اجلزائري

واإلشهار، وكذا إعادة إسكان الصحفيني، ألن تواجدهم يف السكنات األمنية يثقل كاهل الدولة، 
لي باملسؤولية واملوضوعية يف ح دعا الوزير إىل احترام الرأي والرأي األخر والت،ويف ذات السياق
  .  قانون العقوبات ال يصل إىلىتاحترام أخالقيات املهنة والشرف حممارسة مهنتهم و

ات ومن جهة أخرى اعترف السيد هيشور بالفوضى العارمة اليت عاشها القطاع يف السنو
 فيجب االعتراف أنه يف ظل )1(" بشدةةبقى مطروحتية قالخهنية واألاملشاكل املاألخرية، ألن 

 فرجل االعالم ال حياول تطوير كتاباته بقدر ما حيرص ،افةاستمرار الرتاعات بني السلطة والصح
تفادى السقوط يف فخ القذف والشتم، اليت تعترب من التجاوزات االعالمية و اليت على كل احلرص 

عدم دراية الصحافة : "أا عبد احلليم الدريكات ب/  دفهايعريتولد عنها متابعات قضائية، حيث 
وكان من "  هذا القطاع بالنصوص التشريعية على اختالف دراستهاووسائل االعالم والعاملني يف
 األسباب االجتماعية والثقافية وكذلك األسباب اإلدارية اليت تتمثل ،أسباب هذه التجاوزات ذكر

ألسباب االقتصادية لرئاسية والذاتية بالنسبة للعاملني يف اال الصحفي، كما أن ليف انعدام الرقابة ا
دور الكبري يف هذا اال، حيث عدم تطبيق النصوص النافذة سواء عن قصد أو غري والتشريعية ال

راف  لالحناً واسعات الظروف يتيح جماالًتها ملقتضيب وضوحها أو عدم مناسمقصد نتيجة عد
اإلعالمي والصحفي، باإلضافة إىل اجلهل القانوين من جانب العاملني يف اجلهاز اإلعالمي 

يمية ألعماهلم، وهو ما نلمسه يف ظريعية والتنشم لألحكام والقواعد التوالصحفي وعدم استيعا
  .)2("مستويات إدارة الصحف واملؤسسات االعالمية

 وهذا بسبب جعل الصحفيني عرضة لكل ،ردود فعل األسرة االعالمية كانت عنيفة وقوية
ف هذا اإلجراء الذي  إىل درجة تنظيم ندوات واجتماعات لوق، سواء كان إداري أو إرهايب،ديد

  .يتناىف ومبدأ السلطة الرابعة يف اجلزائر
                                           

  .06 ص 2004 جويلية 23 الى 17 من 243الشاشة الصغيرة، أسبوعية تصدر عن التلفزة الجزائرية، العدد  -)1(
  .346 – 345كمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي الجامعة األردنية، ص مجلة علمية مح: دراسات  -)2(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

الصحفي بين الضغوطات الحكومية واألزمة 
  األمنية في الجزائر

  
نظرة الصحفيين لحالة الطوارئ وعالقتها بالممارسة : الفصل األول 

  المهنية 
  

  .انني الصادرة خالل فترة حالة الطوارئنظرة الصحفيني إىل القو: املبحث األول 
نظرة الصحفيني حول حالة الطوارئ يف جلزائر ومدى اعتبارها عائقا أمام : املبحث الثاين 
  .املمارسة املهنية

نظرة الصحفيني للضغوطات اليت تواجههم منذ فترة التعددية اإلعالمية يف : املبحث الثالث 
  .اجلزائر

  . ني من ظاهرة سجن الصحفيني واملتابعات القضائيةموقف الصحفي: املبحث الرابع 
  

  
  
  
  
  
  
  



نظرة الصحفيين لحالة الطوارئ وعالقتها بالممارسة : الفصل األول 
  المهنية 

   : تحليل بيانات الّدراسة الميدانية
 يتناول هذا اجلزء من البحث اجلانب التطبيقي يف الدراسة، إذ سنتطرق من خالله إىل حتليل 

100راسة امليدانية، وذلك باإلستناد إىل إستمارات البحث اليت وزعت على عينة قوامها بيانات الد 

وث ممثلني يف الصحفيني العاملني بقطاع الصحافة املكتوبة املستقلة والعمومية، حيث نقوم حمب
بتبويب إجابات املبحوثني يف شكل جداول والتعليق عليها للوصول إىل اإلستنتاجات العامة اليت 

  .ب على تساؤالت الدراسةجتي
  .وقد قسمنا هذا اجلزء إىل قسمني أساسيني يعاجل كل قسم منها جانب معني يف الدراسة امليدانية

   : القسم األول
  .نقوم بتحليل نتائج الدراسة امليدانية املتوصل إليها يف إطار العينة العامة دون توظيف املتغريات

   : القسم الثاين
لغة (الدراسة امليدانية يف إطار العينة العامة وذلك بتوظيف متغيـرات الدراسـة نقوم بتحليل نتائج 

  ). القطاع الصحفي–العمل 
   : حتليل بيانات الّدراسة امليدانية حسب العينة العامة •

ي من خالل هذا اجلزء  من الدراسة إىل حتليل بيانات الدراسة امليدانية حسب العينة عنس -
عرض إىل متغريات الدراسة، فبعد توزيعنا لإلستمارات اإلستبيانية على أجزاء العامة، أي بدون الت

 اليومية املستقلة والعمومية  املكتوبة الصحافةمن مفردة املتمثلة يف الصحافيني 100العينة قوامها 
 على مستوى اجلزائر العاصمة، حيث تطرقنا إىل الفرق بني املمارسة باللغة العربية والفرنسية

، ومدى اعتباره شهادة ميالد للصحافة املستقلة، 90مية واملهنية، وقانون اإلعالم لسنة اإلعال
باإلضافة إىل تعريف حالة الطوارئ ومدى اعتبارها العائق الوحيد أمام األداء اإلعالمي للصحفيني 

 بتاريخ اجلزائريني، يف نفس الوقت تطرقنا إىل اخللية اليت متّ تأسيسها على مستوى وزارة الداخلية
 واليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية وانعكاساا على األداء اإلعالمي، وكيف أن 1994 جوان 07

وسائل اإلعالم ركزت على هذه املعلومة اليت يرون بأا يف حالة معاجلتها يعد تشهرياً باألعمال 
ر األمنية، ضف إىل اإلرهابية، كما عاجلنا موضوع وسائل اإلعالم العمومية وكيف تتطرق لألخبا

، وكيف يفسر املبحوثون 2004-1992ذلك الضغوطات اليت واجهت الصحفيني أثناء فترة 



اإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة املستقلة، يف األخري تناولنا ظاهرة سجن الصحفيني 
 .البسيطةوقد تناولنا مجلة من املباحث، أدرجنا فيها جمموعة من اجلداول . واملتابعات القضائية

  .نظرة الصحفيني للقوانني الصادرة خالل فترة حالة الطوارئ: املبحث األول 
نظرة الصحفيني حول حالة الطوارئ يف جلزائر ومدى اعتبارها عائقا أمام : املبحث الثاين 
  .املمارسة املهنية

ة يف نظرة الصحفيني للضغوطات اليت تواجهه منذ فترة التعددية اإلعالمي: املبحث الثالث 
  .اجلزائر

  . موقف الصحفيني من ظاهرة سجن الصحفيني واملتابعات القضائية: املبحث الرابع 
   

نظرة الصحفيين للقوانين الصادرة خالل فترة حالة  : المبحث األول
 الطوارئ
  :مدى دراية املبحوثني ملفهوم املمارسة املهنية واإلعالمية  : 01 جدول رقم

  ة                    العينـ
  اإلجابـة

  %النـسبـة   الــعـدد

   %62  62  نعم

  %18  18  ال

  %20  20  دون إجابة

  %100  100  اموع

 من املبحوثني يرون أن املمارسة %62من خالل البيانات املذكورة أعاله، أن نسبة يتضح    
لف متاما  منهم على أن املمارسة املهنية ختت%18يف حني تؤكد نسبة . املهنية هي نفسها اإلعالمية

وهكذا نصل إىل القول أن  . مل جيب عن السؤال%20عن املمارسة اإلعالمية، مع تسجيل نسبة 
بني اإلمتناع عن البقية على تعريف واحد هلذا املفهوم، وتبقىتتفق النسبة العالية من املبحوثني 

  .اإلجابة وإن كانت هناك إجابة فهي بالسلب
  
  
  



 مبثابة شهادة ميالد الصحافة 90 قانون إعالم مدى اعتبار الصحفيني: 02جدول رقم 
  .املستقلة

                      العينـة
  اإلجابـة

  %النـسبـة   الـعـدد

   %76  76  نعم

  %18  18  ال

  %06  06  دون إجابة

  %100  100  اموع
   

   90 يرون أن قانون إعالم لسنة املبحوثنينمة حقتؤكد نتائج هذا اجلدول، أن األغلبية السا
% 18   يف حني جند نسبة %76يعترب مبثابة شهادة ميالد الصحافة املستقلة يف اجلزائر، وذلك بنسبة 

مل جيب عن  % 06من املبحوثني يرون بأن الصحافة املستقلة مل تكن نتيجة هذا القانون، ويبقى 
افة فحسب األجوبة الواردة يف اإلستمارة فإن معظم الصحفيني يؤكدون أن الصح. هذا السؤال

 الذي فتح باب  89  دستور، وكذلك 1988 أكتوبر 05املستقلة يف اجلزائر كانت نتيجة أحداث 
، هلذا األساس 90 من قانون إعالم  14 الذي كرس مضمون املادة والتعددية السياسية واإلعالمية،

كومة ميكن القول أن الصحافة املستقلة كانت نتيجة إرادة سياسية طيبة وخاصة تعليمة رئيس احل
  .السيد مولود محروش

  

نظرة الصحفيين حول حالة الطوارئ في لجزائر ومدى  : المبحث الثاني
  رها عائقا أمام الممارسة المهنيةاعتبا

   :تعريف املبحوثني حلالة الطوارئ : 03جدول رقم 
                                                    العينـة

  اإلجـابة
 %النسبة   التكرار

  %03  03  . إجراء غري قانوين وغري عادي-

  %01  01  . املساس باحلقوق الفردية والثقافية-

  %05  05  . نقص احلرية وحدها-

  %04  04  .ة منهاي منع احلريات الفردية واحلزبية وحىت اجلماع-

 هي حالة إستثنائية أين القانون املدين يصبح غري ساري املفعول يف العديد -
  .من احلاالت

15  15%  



  %02  02 . هو منح صالحيات واسعة لقوات األمن للتدخل يف شؤون حياة املواطن-

  %01  01  .لتضييق احلرية والدميقراطية يف اجلزائرل وسيلة -

  %02  02  . حرية التعبري معيار لتضييق-

 ذريعة للحد من حريات األفراد والنقابات  و إجراء تعسفي جتاوزه الزمن-
  .الصنفواجلمعيات واألحزاب و

02  02%  

  %01  01  . تعرب عن األزمة اليت تشهدها البالد-

  %03  03  . ضبط األمن وسالمة املواطن-

  %01  01  .األمن العموميب إجراء مينح لوزير الداخلية إيقاف أي شخص ميس -

  %03  03  . حالة مؤقتة البد منها-

  %02  02  . حالة تعرقل املمارسة اإلعالمية واحلريات السياسية-

  %02  02  . وضع حدود ال جيب إختراقها-

  %02  02  . حالة تستلزمها الظروف السياسية للبالد-

  %02  02   إلعادة اإلستقرار يف ربوع الوطن تسخري اجليش-

 عادة ما ،د للحريات العامة مقي، نظام عسكري مفروض على املدنيني-
  .يتخذ ذريعة

02  02%  

  %02  02   يهددها باإلنقسام والتالشي  حالة تعلنها الدولة يف حال وجود خطر-

  %05  05  . إجراء غري قانوين يتوقف مبقتضاها العمل بكل القوانني مبا فيها الدستور-

  %01  01  . حالة تستوجب التدخل السريع-

  %01  01   هي حالة خرق األعراف والقوانني-

  %01  01  . ية واإلدارية ملدة حمددةف تطبيق األحكام العر-

  %01  01  .جلمهورية من اإلسالميني إنقاذ ا-

  %01  01  . إلطالة عمر األزمةالسلطة تدابري سياسية اختذا -

  %01  01  .على العمل السياسيالتضييق  -

  %33  33  . دون إجابة-

  %100  100  اموع

قدمت %  64 أن النسبة املقدرة بـ، النتائج املستخلصة من اجلدول أعاله خالليتبني من
ن ع%  33 املقدر عددهم بـون يف حني امتنع املبحوث،فة حول مفهوم حالة الطوارئإجابات خمتل



 ألن حالة ، أقواهلميف كتشف تناقضاإلجابة، هذا يعود حسبهم إىل عدم معايشة هذه الفترة اليت ن
  . الطوارئ ال تزال سارية املفعول إىل يومنا هذا

ين وغري عادي، غرضه املساس لكن هناك من يرى أن حالة الطوارئ هي إجراء غري قانو
ضيف ي كاحلزبية منها، ويف نفس الوقت ،باحلقوق الفردية والثقافية، كما أنه حيد من بعض احلريات

القانون املدين يصبح غري ساري املفعول يف  أن ذ أ،حالة الطوارئ هي حالة إستثنائيةأن ن واملبحوث
اسعة لقوات األمن للتدخل يف شؤون  كما مينح يف نفس الوقت صالحيات و،العديد من احلاالت

 حيث يشري البعض ،لتضييق على الدميقراطية وحرية التعبري يف اجلزائر لوسيلة وفه ،حياة املواطن
 أي حالة ، وهي تعبري عن األزمة اليت تشهدها البالد،اآلخر أا وسيلة لضبط األمن وسالمة املواطن

ا نظام عسكري مفروض على املدنني ويتخذ ذريعة يؤكد البعض اآلخر على أ إذ ،منها بدمؤقتة ال
  .لتسخري اجليش إلعادة االستقرار

يها  فيف نفس الوقت يفسرها البعض على أا توقيف مبقتضاها العمل بكل القوانني مبا    
 ، وميكن اعتبارها وسيلةالدستور، وإعالا كان نتيجة وجود خطر يهدد الدولة بالتالشي واإلنقسام

ية واإلدارية ملدة ف وهذا الظرف بالذات هو تطبيق األحكام العر،مهورية من اإلسالمينينقاذ اجلإل
 أن حالة الطوارئ ما هي إال تدابري فريون وهو الشيء الذي مل يهضمه البعض اآلخر، ،حمددة

هلذا األساس ميكن القول أن حالة الطوارئ يف اجلزائر .  إلطالة عمر األزمةطةا السلسياسية اختذ
ي حالة إستثنائية كانت نتيجة خطر يهدد أمن الدولة، وهذه الفترة تلجأ إليها معظم الدول ه
اإلجابة  بعض املسؤولني والصحفيني من ةقدعهو  املؤسف يء الشلتخفيف من حدة األزمة، لكنل

هناك من إستمارات كتبت عليها حبيث  ،شكل طابوهات سياسيةيهذا التعريف الذي ال يزال عن 
  . تقرأأجوبة ال

 العائق الوحيد أمام 1992 فيفري 09مدى اعتبار حالة الطوارئ املعلنة يف  :04جدول رقم 
  .األداء اإلعالمي للصحفيني

                        العينـة
  اإلجابـة

  %النـسبـة   الـعـدد

   %11  11  نعم

   %86  86  ال

   %03  03  دون إجابة

  %100  100  اموع



 09 ترى أن حالة الطوارئ املعلنة يف %86ذا اجلدول، أن نسبة نستخلص من بيانات ه و
 ال تعترب لوحدها العائق أمام األداء اإلعالمي للصحفيني، إذ أن معظم األجوبة الواردة 1992فيفري 

بشكل نسيب بدليل أن النسبة اليت تشاطر أن هذا العامل يؤثر على يف مضمون االستمارة تؤكد 
 على مصدر ضييق نسبة ضئيلة مقارنة باألوىل، فالكثري يرون بأن الت وهي،% 11درت بـق الفكرة

 ما يسمى باملعلومة األمنية اليت احتكار وكذلك ،اخلرب يعترب العائق األكرب الذي يواجه الصحفيني
تنظم مهنة اليت رمسية، إىل جانب هذا جند غياب قوانني خاصة أجهزة أصبحت توزع من طرف 

 وهي نسبة ضئيلة %03 ويف األخري تبقى نسبة ،مية اليت يشتغل فيها مع مؤسسته اإلعالحفيالص
جدا مل جتب عن السؤال، هلذا ميكن القول أن النسبة العالية من املبحوثني ترى أن العامل املذكور ال 

  .يشكل أي خطر على املهنة
نظرة الصحفيين للضغوطات التي تواجههم منذ فترة  : المبحث الثالث
  مية في الجزائرالتعددیة اإلعال

نظرة الصحفيني اجلزائريني إىل اخللية اليت متّ إنشاءها على مستوى وزارة  : 05جدول رقم 
اليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية وانعكاساا على األداء  1994  جوان07الداخلية بتاريـخ 

  . اإلعالمي
                         العينـة

  اإلجابـة
  %النـسبـة   الـعـدد

   %18  18  إجيابية 

   %59  59  سلبية 

   %23  23  دون إجابة

  %100  100  اموع
   

 أن األغلبية الساحقة من الصحافيني املبحوثني أن اخللية اليت ،تكشف لنا بيانات هذا اجلدول
 واليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية 1994 جوان 07ها على مستوى وزارة الداخلية بتاريخ ؤمتّ إنشا

 على أساس ،بأا إجيابيةترى  يف حني تبقى النسبة األخرى ،%59 وذلك بنسبة ، انعكاس سليبهلا
أا جتعل املعلومة موحدة يف كل وسائل اإلعالم، واحلصول عليها بأقل التكاليف دون انتقال 

 يف ئدالوضع األمين السا االستمارة أن حسب بعض األجوبة الواردة يفف إىل عني املكان، حفيالص
النسبة وتبقى .  من األحيانريكلف حياة الصحفي يف كثي،  جداًاً وخطرياًكان خطري 94سنة 

  .تهم ذا املوضوعيمل جتب عن هذا السؤال رمبا راجع لعدم درا%  23األخرى املقدرة بـ 



مدى دراية املبحوثني بالتركيز على املعلومة األمنية يف وسائل اإلعالم خاّصة   :06جدول رقم 
  .عد تشهريا باألعمال اإلرهابيةية املكتوبة الصحاف

                             العينـة
  اإلجابـة

  %النـسبـة   الـعـدد

   %15  15  نعم

   %72  72  ال 

   %13  13  دون إجابة

  %100  100  اموع

من املبحوثني يرون أن التركيز على املعلومة  % 72 أن نسبة ،     نستخلص من هذا اجلدول
ا باألعمال اإلرهابية، حيث يدخل ريشهتعد ية الصحافة املكتوبة ال صاخنية يف وسائل اإلعالم األم

 كن ومن واجب اجلمهور تلقي املعلومة بكل مصداقية ودون حتريف، فال مي،ضمن احلق يف اإلعالم
ة  أن الصحافون، فيضيف املستجوب اإلرهابية يف حق مواطنني أبرياء،مان ما اقترفته اجلماعاتتك

تعمل على توضيح صورة اإلرهاب يف الداخل واخلارج الختاذ موقف معادي من هذه الفئة اليت 
. حسب ما أكده لنا رؤساء حترير ومدراء يف قطاع اإلعالم،أرجعت البالد مائة سنة إىل الوراء 

 صور مرعبة يف بنشرخاصة عندما يقوم ،رى أن اإلعالم يقوم بالتهويل ت % 15وتبقى نسبة 
 يعين هذا أن وسائل اإلعالم تشهر باجلماعات اإلرهابية بطريقة غري ،ات األوىل من اجلرائدالصفح
 يدخل ضمن كونهمن املستجوبني اإلجابة عن السؤال  % 13 نسبة تعتنما يف األخري ،مباشرة

  .هلذا األساس ميكن القول أن هناك فرق بني نقل حقيقة وتشهري بوضع سائد،األسئلة البوليسية 
  .مدى دراية املبحوثني مبعاجلة وسائل اإلعالم العمومية لألخبار األمنية : 07: ل رقم   جدو

                            العينـة
  اإلجابـة

  %النـسبـة   الـعـدد

   %36  36  نعم

   %58  58  ال

   %06  06  دون إجابة

  %100  100  اموع

وسائل اإلعالم  يرون ان  %58 عددهم بـ املقدر يظهر من خالل اجلدول أن الصحفيني 
 اخلط لإلخبار األمنية، وهذا راجع إىل السياسة اإلعالمية وكافالعمومية مل تتطرق وبالقدر ال



 تطرقت إليها الصحافة اخلاصة ،رى العكست % 36يف حني النسبة املقدرة بـ . ي للجريدةحاإلفتتا
 ون يؤكد، العمومية من بينها ااهدفاملسئولني من اجلرائد،فحسب األجوبة الواردة يف اإلستمارة 

نف حمصدرا للخرب بالنسبة للصمبثابة على أن يف كثري من احلاالت تكون وسائل اإلعالم العمومية 
ا ما كانت الصحافة العمومية سباقة إىل كثريد أن ائ من اجلرنياملسؤولفيضيف  ،اخلاصة، واملستقلة
 ثقل كيف نفسرا من القطاع العام صحيح لكن إذا كان ما يقوله املسؤولني،هذه األحداث

وهو الشيء ؟  يف القطاع اخلاص فيما يتعلق باملعلومات األمنية الصحفينياملتابعات القضائية على 
  إىلي القطاع العام، هلذا ميكن أن نشري بأن وسائل اإلعالم العمومية تطرقتحفالغائب لدى ص

م من مهمعظ. إمتنعت عن اإلجابة %  06 نسبة املعلومة األمنية ولكن ليس بالقدر الكاف، تبقى
  . الفترةواإىل صعوبة السؤال وكأم مل يعايش القطاع العام هذا يعود

  .م2004 – 92 مدى تعرض املبحوثني للضغوطات أثناء فترة -08: جدول رقم 

                                العينـة 
  اإلجابـة

 %النسـبة   العـدد

  % 25  25  نعم

  % 66  66  ال

  % 09  09  دون إجابة

  % 100  100  اموع
  

 من املبحوثني تعرضوا ملختلف أشكال % 25 أن نسبة ،يتضح من خالل اجلدول أعاله
وتتمثل هذه الضغوطات حسب األجوبة  ،1992بداية من . الضغوطات خالل فترة حالة الطوارئ

يف على املعلومة سيما األمنية منها  مصدر اخلرب والتضيوبة الوصول إىلصع،الواردة يف اإلستمارة 
ويؤكد معظم الصحفيني،  .اليت أصبحت توزع من طرف أجهزة رمسية من الصعب احلصول عليها

  .أنه يف بعض األحيان يتعرضون للضرب سيما فيما يتعلق بتغطية مظاهرات شعبية، وجتمعات معينة
 و هذا من طرف املسؤولني ،ت اإلعالميةكما يشكوا من ضغوطات على مستوى املؤسسا 

نتيجة غياب قانون خاص حيمي الصحفي وحيدد النقاط اليت جيب اإللتزام ا، كل من املدير 
واألخطر من هذا، هناك أجوبة تثري الرعب يف النفوس وهي تلك التهديدات اإلرهابية ، والصحفي

 ولكن تبقى النسبة الكبرية أجابت .اليت جعلت الصحفي يعيش بني مطرقة املوت وسندان البطالة



من العينة الكلية   %  09 ضغوطات، تبقى نسبة ة أي أا مل تتعرض ألي ، %  66بـ ال واملقـدرة 
  .مل جتب عن السؤال

مدى اعتبار املبحوثني لإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة املستقلة أداة  : 09جدول رقم 
 .رتضيق وكبح حرية التعبري يف اجلزائ

                              العينـة        
  اإلجابـة

 %النسـبة   العـدد

  % 21  21  نعم

  % 65  65  ال

  % 14  14  دون إجابة

  % 100  100  اموع
  

من املبحوثني يرون أن اإلعانات اليت  % 21من خالل اجلدول الذي أمامنا تتضح أن نسبة 
 أداة تضييق وكبح حرية التعبري يف اجلزائر، على أساس أا  تعتربتقلةقدمتها السلطة للصحافة املس

الوسيلة الوحيدة اليت ميكن السلطة أن تشد قبضتها على الصحافة املستقلة، فالتسهيالت األوىل 
 املساومات املختلفة كالورق من بينها ،لبداية مشوار هذا املولود اجلديد حتول فيما بعد إىل نقمة

  .شهار وحىت مقرات اجلرائدوالطباعة واإل
من الصحفيني يرون أن اإلعانات اليت قدمتها  % 65تبقى النسبة الكبرية واملقدرة بـ 

السلطة للصحافة املستقلة ال تشكل أي كبح أو ضغط عليها، بدليل أن هناك من جرائد ال تزال 
معلومة ال أساس هلا هي ف الصحف على أساس املطابع حسبهم فتوقي. مدينة للمطابع إىل يومنا هذا

من الصحة واملصداقية، فيقول الصحفيون أن توقيف بعض الصحف كان نتيجة أسباب سياسة حبتة 
  .و ليست إعالمية و اقتصادية

هلذا  % 14 واملقدرة بـ ، امتنعت النسبة الضئيلة من العينة الكلية على اإلجابة،ويف األخري  
لطة للصحافة املستقلة هي األداة اليت جعلت مدراء ميكن أن نقول أن اإلعانات اليت قدمتها الس

  . السيد مولود محروش باملغامرة الفكرية رئيس احلكومة انذاكاجلرائد أغنياء وراء ما يسميها
  
  



موقف الصحفيين من ظاهرة سجن الصحفيين  : المبحث  الرابع
  والمتابعات القضائية

  . لصحفيني يف اجلزائركيفية تفسري املبحوثني لظاهرة سجن ا : 10جدول رقم 

                                           العينـة                  
  التكـرار

 %النسـبة   التكـرار

  % 02  02  . حالة طبيعية حتدث يف كل البلدان-

  % 02  02  .   ظاهرةهجينة-

  01  01  . ال يتطابق مع اخلطاب الرمسي الذي يقول حرية التعبري مضمونة-

  % 01  01  .مل مسؤولية املقال حت-

  % 03  03  . كبح حرية التعبري ومبدأ يتناىف مع حقوق اإلنسان-

  أسوأ وأخطر ضربة للتعددية اإلعالمية منذ إعتماد الدميقراطية منذ -
  . الثمانيناتبداية 

01  01 %  

  % 01  01  . على احلرياتضييق الت-

  % 02  02  . تراجع حقوق اإلنسان يف اجلزائر-

  % 02  02  .   أخرىاضرغلصحفي مل يسجن نتيجة كتاباته وإمنا أل ا-

  % 03  03  .  القضية سياسية وليست إعالمية-

  % 01  01  . غري مقبولة إن مل تكن هلا خلفيات-

  % 01  01  .  من العيب سجن الصحفي-

  % 01  01  .هي أبشع مظاهر القمع يف اجلزائر-

  % 01  01  . نا عند عدم معرفة الصحفي احلدود اليت يقف-

  %  .  01  01مة القذف والشتم على ما أظن-

  % 01  01  .حل غري جمدي فالصحفي يزداد صالبة وعزمية يف السجن-

  % 01  01  زب حرية الصحافة املعترف ا دولياض-

  % 01  01  . جعل الصحفي خيضع ألوامر اإلدارة الرمسية-

ة يف اجلزائر يترجم  ال جندها إال عند األنظمة التسلطيغريبة ظاهرة -
  .الطبيعة القمعية للنظام

01  01 %  

  % 01  01  .  من حق القانون معاقبة هؤالء-



 
 

  % 01  01   . املؤسسات الدستورية غري واعية حبرية التعبري-

  % 01  01    الدول املتخلفةاال ظاهرة تعرفها -

  % 01  01   .  عن جتربة احلريات يف اجلزائررخ هو تراجع صا-

  % 01  01   ال زالت يف اتمعات العربية فقط ظاهرة -

   % 02  02  . إجراء غري قانوين-

  % 01  01    جرمية اجلرائم-

  % 01  01   . ظاهرة قمع احلريات-

  % 01  01   . ظاهرة غري نزيهة ال تضيف أي جديد للصحافة يف اجلزائر-

  % 01  01   . طريقة واضحة لقمع حرية التعبري-

  % 01  01   لصحافة من حرية اضييق الت-

  % 01  01   . لقتل الصحافة املستقلة يف اجلزائر-

  % 03  03   . ظاهرة جديدة دف إىل ردع وختويف الصحفيني-

  % 01  01   . الصحفي ليس فوق القانون-

  % 01  01   . يعترب قيد للصحفي يف حالة اإلعتداء على املواطنني والدولة-

-01  01   .ياسية واإليديولوجية السم إسكات صوت الصحفيني وميوال %  

 إعادة النظر يف قانون اإلعالم من حيث أخالقيات املهنة لتفادي -
  .اإلنزالقات

 01  01 %  

  % 01  01    هو عدم إحترام قوانني اجلمهورية -

  % 04  04   .   القانون يطبق على اجلميع-

  % 01  01   . غياب قانون حيدد حرية الصحافة وحدود الصحفي-

  % 01  01   .ىغهرة جيب أن حتارب وتل ظا-



  

نستنتج من هذا اجلدول أن أغلبية املبحوثني قد اختلفت آرائهم حول تفسريهم لظاهرة 
 لكن يف احلقيقة ،سجن الصحفيني يف اجلزائر، حيث يرون بأا حالة طبيعية حتدث يف كل البلدان

مضمونة هلذا األساس هي ظاهرة هجينة وال تتطابق مع اخلطاب الرمسي الذي يقول حرية التعبري 
 أسوء ضربة للتعددية فهوفهو مبدأ يتناىف مع حقوق اإلنسان الذي من مظاهره كبح حرية التعبري، 

 املبحوثني أنه من العيب سجن الصحفي الذي ياإلعالمية منذ اعتماد الدميقراطية يف الثمانينات، فري
اليت تترجم  و عند األنظمة التسلطيةيزداد صالبة وقوة يف السجن، إذ أن هذه الظاهرة ال جندها إال

وال تزال إال يف اتمعات العربية، اليت ال تضيف أي جديد للصحافة سيما . الطبيعة القمعية للنظام
 أن الصحفي مل يسجن نتيجة كتاباته الصحفية وإمنا ألعراض ،املستقلة منها، لكن تؤكد فئة أخرى

  % 01  01   . غياب تام للدميقراطية واحلريات-

  % 01  01   .  هذا يدل على غياب حرية التعبري يف اجلزائر-

 تقليد تعسفي واخلوف من ثقافة احلوار اليت دد كيان سلطة غري -
  .شرعية

 01  01 %  

  % 01  01   . عدم احترام حقوق اإلنسان-

  % 01  01   . غري شرعية وعادلة ظاهرة-

  % 01  01   .1981 تقليد تعسفي مستمد من القانون الفرنسي -

  % 01  01   . تناقض مع دولة القانون-

 هناك مزايدة من طرف اإلدارة القانونية ومعاملة اإلدارة مع -
  .الصحفيني ضغوطات

 01  01 %  

  % 01  01   . طبيعة النظام السياسي املنيب على القمع-

  % 01  01   . إعتماد على حرية الصحافة املعترف ا وطنيا ودوليا-

  % 01  01   .2000 أخطر ظاهرة يف عام -

  % 01  01   . إستبداد السلطة-

  % 01  01    قمع حرية التعبري حتت غطاءات سياسوية  -

  % 01  01   . ظاهرة سياسية-

  % 01  01   . ضرب حبرية الرأي والتعبري-

  % 31  31   دون إجابة 

  % 100   100  امـوع



جراء السقوط يف فخ كان حسبهم سجن ف ها،عندقف يعدة ألن الصحفي ال يعرف احلدود اليت 
لذا من الواجب إعادة النظر يف قانون اإلعالم . القذف والشتم واملساس باحلياة اخلاصة لألشخاص
  .من حيث أخالقيات املهنة حملاولة تفادي اإلنزالقات

 واخلوف من ثقافة ،ن إىل أن هذا اإلجراء هو عبارة عن تقليد تعسفيوويشري الصحفي
 أين  ،1881 إىل درجة تصنيفه ضمن القانون الفرنسي ،اليت دد كيان سلطة غري شرعيةاحلوار 

اهلدف منها هو إسكات صوت الصحفيني وميوالم السياسية ،ملئت السجون باملثقفني 
 بـ  الكلية فقد قدرت النسبة اليت أدلت بإجابام حول هذا املوضوع حسب العينة. واإليديولوجية

وهذا راجع حسبهم ،عن اإلجابة   % 31 الذي إمتنعت النسبة السابقة املقدرة يف الوقت، % 69
  .إىل التعقيد يف طرح مثل هذه األسئلة الصعبة واليت من املستحيل على الصحفيني اإلجابة عنها

هلذا ميكن . لكن يف احلقيقة هي حماولة التهرب من تقدمي أجوبة موضوعية يف هذا املوضوع
 من واجبه إحترام القانون واملواد الواردة يف ميثاق أخالقيات املهنة حىت ال أن نقول ،أن الصحفي
  .ارماعتباره مبثابة سجن وال   مساومة، وال يصل به األمر إىلةجيعل نفسه عرضة  ألي

 . املتابعات القضائية اليت متارس ضد الصحفيني يف اجلزائر11: جدول رقم 

العينـة                                      
  اإلجابـة

 %النسـبة   التكـرار

  % 73.75  59   التعرض للحياة اخلاصة -

  % 6.66  11   املساس حبقوق اإلنسان-

  % 01.81  03   السرقة الفكريـة-

  % 33.93  56   الشتم والقذف -

  %12.12  20   عدم إحترام حق الرد -

  % 09.69  16  دون إجابة

  % 100  165  اموع
  

على الرغم من الدفاع الدائم للصحفيني على حريتهم، من خالل حترير مقاالت يف 
الصحف ينددون بإستبداد السلطة وكذلك تنظيم جتمعات للحد من السيطرة والعمل يف أجواء 

ترى  % 35.75إال أننا جندهم يعترفون باحنرافام، حيث نالحظ أن نسبة  . تكتنفها العدالة واحلرية
ات القضائية اليت متارس ضد الصحفيني يف اجلزائر تتمثل يف التعرض للحياة اخلاصة أن املتابع



خاصة بعد ، وكذلك الرسومات الكاريكاتورية ،لألشخاص، من خالل املقاالت اليت تشوه مسعتهم
  .االثارةميالد الصحافة الصفراء وصحافة 

ع العينة، وهذه من جممو % 33.93عامل الشتم والقذف وذلك بنسبة ،ويأيت بعد ذلك 
 بالتحديد الصحافة اخلاصة واملستقلة، ،الظاهرة جندها منتشرة بكثرة على مستوى الصحافة املكتوبة

ن بأا مساسا مبؤسسات الدولة و بعض الشخصيات السياسية اليت تستعمل وواليت يعتربها املسؤول
  .يف مواده 90 إعالم لسنة وهذا ما كرسه قانون. حق الرد كسالح للرد على ما هو وارد يف اجلرائد

وهي  % 12.12نسبة بو ذلك ،عدم إحترام حق الرد بلكن الشيء املالحظ، أن املبحوثني يعترفون 
 أن حق الرد يف الوسائل السمعية ، يف األمرورةواخلط، بالعوامل السابقةنسبة ضئيلة جدا مقارنة 

أن املتابعات القضائية ميكن أن  ، % 6.66ترى نسبة اذ البصرية العمومية ال يزال حلم بعيد املنال، 
أن  % 01.81رجعها إىل املساس حبقوق اإلنسان، ويف نفس املضمار ترى النسبة املقدرة بـ ن

من  6.69السرقة الفكرية ميكن تصنيفها ضمن العوامل السابقة، يف األخري بقيت النسبة البالغة 
  .جمموع التكرارات مل جتب عن السؤال

 يقوم بعض الصحفيني بإعادة حيث ،قة الفكرية واألدبية منتشرة بكثرةالسر ففي اجلزائر 
لكن  . الذي إستمد منه املقال و احلقيقي صحف أجنبية دون ذكر املصدر الرمسيمنترمجة مقاالت 

 يف التعبري عن إنشغاالت الصحفيني، فريون أن ،األسباب املذكورة يف اإلستمارة كانت غري كافية
 وجتعله يكون ضحية السجن وغرامات مالية تثقل كاهله، ،ف إىل القائمةهناك عوامل أخرى تضا

 عندما يتعلق األمر بالرشوة أو بعض اخصوص،كاملساس ببعض الشخصيات يف هرم السلطة 
  . املواضيع احلساسة

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

انعكاسات حالة الطوارئ على ممارسة المهنة 
  في الجزائر

  
  . األمنية وقانون العقوباتالصحفي في ظل األزمة : ثانيالفصل ال

نظرة األسرة اإلعالمية من ظاهرة اغتيال وهجرة الصحفيني وأثرها على : املبحث األول 

  .املمارسة املهنية

  .نظرة الصحفيني ملستقبل املهنة يف ظل استمرار حالة الطوارئ وقانون العقوبات: املبحث الثاين 

  2002 واملشروع التمهيدي االنشغاالت األساسية للصحفيني: املبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   األزمة األمنية وقانون العقوباتالصحفي في ظل: الفصل الثاني 
سنتناول يف هذا الفصل الصحفي يف ظل األزمة األمنية وقانون العقوبات، إذ نتطرق إىل 

رحية ظاهرة اغتيال الصحفيني وأثرها على املمارسة املهنية، إىل جانب اهلجرة اليت مست هذه الش
نتيجة تدهور الوضع األمين وتردي األوضاع االجتماعية، يف األخري، نعاجل أثر حالة الطوارئ وتأثريا 

وقد قمنا بتقسيمه إىل ثالثة . على مستقبل املهنة، وكذا االنشغاالت األساسية املتعلقة بالصحفي
  :مباحث رئيسية، أدرجنا فيها جمموعة من اجلداول 

  

سرة اإلعالمية من ظاهرة اغتيال وهجرة الصحفيني وأثرها على نظرة األ: املبحث األول 
  .املمارسة املهنية
  .نظرة الصحفيني ملستقبل املهنة يف ظل استمرار حالة الطوارئ وقانون العقوبات: املبحث الثاين 

  2002االنشغاالت األساسية للصحفيني واملشروع التمهيدي : املبحث الثالث 
   

سرة اإلعالمية من ظاهرة اغتيال وهجرة نظرة األ : المبحث األول
  يين وأثرها على الممارسة المهنيةالصحف

 .مدى تأثري ظاهرة إغتيال الصحفيني يف اجلزائر على املمارسة املهنية12: جدول رقم 

                                   العينـة   
  اإلجابـة

  %النسـبة   العـدد

  % 60  60  نعم

  % 31  31  ال

  % 09  09  دون إجابة

  % 100  100  اموع
  

يتضح من خالل نتائج الدراسة امليدانية للعينة املختارة من الصحفيني اليت صنفت يف اجلدول 
 يؤكدون أن ظاهرة إغتيال الصحفيني يف اجلزائر له تأثري سليب ،من املبحوثني % 60أعاله، أن نسبة 

 إىل درجة ،عن هذه الوضعية هسترييا لدى األسرة اإلعالميةعلى املمارسة املهنية، حيث إجنرت 
فيوجد من فضل اهلجرة إىل الدول ،واألخطر من هذا ، املهنة والكتابة باسم  مستعار غريهناك من 
من  % 31وهو العنصر الذي سنتطرق إليه يف السؤال املوايل ، وتؤكد النسبة املقدرة بـ ،األجنبية 

ؤثر على تالت اليت مست األسرة اإلعالمية خالل العشرية السوداء مل على أن اإلغتيا،الصحفيني 



وما يثبت . املمارسة املهنية، بدليل أن هذه اإلغتياالت مل تزد الصحفيني إال إصرارا على عملهم
وهذه . ذلك هو التطور الذي بلغه اإلعالم اجلزائري من خالل ممارستهم هلذه املهنة الشريفة

ذهام ما يسمى مببدأ الشجاعة والعزمية جراء اغتيال زمالئهم الذين كتب اإلغتياالت رسخت يف أ
  . أمساءهم من ذهب

مل يدل بإجابتهم  % 09 من الصحفيني املقدر عددهم بـ قليلةويف األخري بقيت النسبة ال
   .ومل يعايش الفترةأ إىل كوم ليس معنيني بالقضية  راجعميكن أن يكون هذا االمتناع

 ال ميكن أن يكون الصحفي حر ومرتاح البال يف الوقت الذي يتجه صباحا ،هلذا األساس
بقى حارسا طول الليل من مهجية ارمني الذين ال ي وال يضمن العودة وإن عاد ف،إىل مقر العمل

وما ميكن أن خنتم به هذا اجلواب هو تقارب اإلجابات . يفرقون بني الصيب والكاهل الذكر واألنثى
  . حوثنيبني مجيع املب
 .  أسباب هجرة الصحفيني اجلزائريني13: جدول رقم 

                                      العينـة   
  اإلجابـة

 %النسـبة   التكـرار

  % 40.48  83   الوضع األمين املتدهور -

  % 39.02  80  . قتصاديةجتماعية واال تردي األوضاع اال-

  % 09.26  19  لسلطات مع ام أزمة التصاد-

  % 07.31  15   التقصري القانوين -

  % 03.90  08  دون إجابة

  % 100  205  اموع
   

حول السؤال املتعلق بأسباب هجرة الصحفيني اجلزائريني، تؤكد النسبة املقدرة بـ 
 األسباب اليت احتلت الصدارة يف أجوبة كانت من أن الوضع األمين املتدهور ، تكرارا40.48%

ألن الوضع األمين السائد آنذاك كان ال يرحم ، 96 إىل 92بحوثني، خاصة يف الفترة املمتدة من امل
هم واختيار الغربة باجتاه فرنسا وأملانيا و ئم وحىت أبنا ترك عائالفلم جيد هؤالء السبيل الوحيد إال

تصادية اليت بلغت الدول العربية، وإستقرار الوضع األمين نسبيا جاءت األوضاع االجتماعية واالق
 ويف بعض األحيان ال ، تكرارا، إذ أن الكثري من الصحفيني ليس هلم راتب شهري ثابت 39.02%

، حيث  كرب الذي بقي اهلاجس األ،ينال حىت مقابل جهده، هذا من جهة، من جهة أخرى السكن



اء يف العاصمة نالحظ معظم الصحفيني ال يزال يقطنون يف األحياء اجلامعية نظرا لغالء سعر الكر
  . العاصمةركزة يف هذاتمألن معظم وسائل اإلعالم م

  %09.26يف اهلجرة واليت قدرت بـ آخر كما أن أزمة التصادم مع السلطات سببا 

وإن مل حيترم ذلك فيصبح بني  ألن هذا التصادم جعل الصحفي خيضع ملبدأ الرقابة الذاتية،. تكرارا
ألحيان إىل السجن، ويف األخري يأيت دور التقصري القانوين أنياب العدالة ويصل األمر يف بعض ا

 وال يوجد أي ،حيث جتعل الصحفي ال يعرف احلدود اليت تقف عندها ،%07.31الذي بلـغ 
  .ضمان يف ممارسة املهنة

واملتعلق بانشغاالت الصحفيني، ، يف السؤال األخري صيلوهذا السؤال سنتطرق إليه بالتف
 وهي نسبة ، من الصحفيني مل يدل بإجابام حول هذا املوضوع% 03.90بقيت النسبة البالغة 

  .   كل هذه األسباب متكاملة وجمتمعة فيما بينهاساسهلذا األ. قليلة جدا
  

ار حالة نظرة الصحفيين لمستقبل المهنة في ظل استمر : المبحث الثاني
  الطوارئ وقانون العقوبات

 إستمرار حالة الطوارئ إىل يومنا هذا له تأثري سليب  مدى اعتبار املبحوثني أن14: جدول رقم 
  .على مستقبل مهنة الصحافة يف اجلزائر

                              العينـة        
  اإلجابـة

 %النسـبة   العـدد

  % 48  48  نعم

  % 42  42  ال

  % 10  10  دون إجابة

  % 100  100  اموع
   

ستمرار حالة الطوارئ امن املبحوثني يرون أن  %48عاله أن نسبة يتبني من خالل اجلدول أ
ذلك من حيث منع حركة الصحفيني . هنة يف اجلزائرامل تأثري سليب على مستقبل  يومنا هذا هلاإىل

 وحالة الطوارئ يف حد ذاا ،وعدم التطرق إىل بعض املواضيع اليت تصنف ضمن املعلومة األمنية
يقها جراء غياب قوانني تنظم املهنة وجتعل الصحفي يف منأى عن املتابعات، رية التعبري وتضيحلكبح 

 احلريات ضيقة يف هذا اال، وهو الشيء الذي يعرقل بناء منظومة تشريعية لفائدة ةكما أن مساح
  .حرية الصحافة إذن ميكن اعتبار هذا الوضع تسلطيا



طر على مستقبل املهنة يف تؤكد على أنه ال تشكل أي خ %42أما النسبة املقدرة بـ 
 ةاجلزائر، على أساس أا ظاهرة يف احلياة اليومية، وكذلك الصحفي يباشر عمله حاليا دون أي

 إذا كان يسري وفق ما سيما حسب ما هو وارد يف توضيحات الصحفيني، ،ضغوطات ومشاكل
  . متليه الضوابط األخالقية واملهنية

ت عن األجوبة رمبا لعدم درايتهم باملوضوع أو امتنع %10والنسبة الباقية اليت بلغت 
ألسباب أخرى، هلذا ميكن القول أن حالة الطوارئ يف حد ذاا تعليق كل القوانني مبا فيها الدستور 

  . إذ تنعكس سلبا على املهنة يف مجيع ااالت من بينها القانونية،وهي نتيجة منطقية
  

فيين والمشروع التمهيدي االنشغاالت األساسية للصح : المبحث الثالث
2002  

  . اإلنشغاالت األساسية للصحفيني اجلزائريني فيما خيص تنظيم املهنة15: جدول رقم 

                                                                     العينـة  
  اإلجابة

 %النسـبة   التكـرار

يني والدفاع عن حقوقهم املهنية  وضع إطار قانوين حيمي الصحف-
  .واالجتماعية وتسهيل عملية الوصول إىل مصادر املعلومة وتداوهلا حبرية

27  18.12 %  

  % 01.34  02  .  السكن، القدرة الشرائية-

  % 02.10  03  . غياب قانون أساسي للذين بقوا يف اجلزائر خالل العشرية السوداء-

فية يف حد ذاا قبل تنظيم هذه  تنظيم العالقة بني املؤسسات الصح-
  .العالقة مع غريها

01  0.67 %  

  % 18.12  27  . حتسني األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للصحفيني يف املهنة-

   % 04.02   06  .  تنظيم نقايب-

  % 02.68  04  . قانون حقيقي لإلعالم ينظم املهنة-

  % 0.67  01  .رسكلة إطارات املهنة-

  % 02.01  03  .رب توفري مصادر اخل-

  % 0.67  01   احلماية من التعسف والتالعب حبقوقهم و حبفظ هلم حرية التعبري-

  % 0.67  01  . سيما الصحافة العمومية، تغيري املسؤولني الذين ال عالقة هلم باإلعالم-

  % 0.67  01  . تفتيب لوبيات اإلعالم اليت حتولت إىل أحزاب بعيدة عن املهنة-

  % 0.67  01  . بعيدا عن مجاعات الضغط ممارسة إعالم-

  % 0.67  01خاصة الصحافة العمومية اليت تشكوا من ، الكفاءة وحتديد املسؤوليات -



 

  .تنظيم إداري
 يكون األداة اليت حتمي الصحفيني من ، غياب تنظيم نقايب ميثل اجلميع-

  .السلطات
02  01.34 %  

  % 04.02  06  . وضع جملس حقيقي ألخالقيات املهنة-

  % 0.67  01  .  حتديد مفهوم دقيق للقذف-

  % 01  01  .  اإلستقاللية املادية واملالية-

  % 0.67  01  .رية يف التحريراحل إحترام أخالقيات املهنة واحلصول على -

  % 02.68  04  . األجور-

  قانونية، مهنية وإجتماعية  -
  .الوصول إىل املعلومات -

03  02.01 %  

  % 02.01  03  . جملس أعلى لإلعالم-

  % 03.01  03  . األمن-

  % 06.71  10  . االجتماعية  الشؤون-

  % 0.67  01  . احلق يف املعلومة-

  % 0.67  01  . العناية بصحة الصحفيني-

   % 02.01  03  .  ظروف العمل املادية واملعنوية-

  % 0.67   01  . قانون حيدد املفاهيم واملعايري ملمارسة املهنة-

  % 0.67  01  . ت القضائية احلماية من التعسفا-

  % 0.67  01  . توفري كمبيوتر حممول لكل صحفي-

  % 02.01  03  . اإلستقاللية-

  % 0.67  01  .  تعديل قانون اإلعالم-

  % 0.67  01  .يف الضغوطاتق تو-

  % 03  01  . املوضوعية يف معاجلة األخبار-

  % 01.34  02  . فتح جماالت التعبري احلر-

  % 0.67  01  .الصحافة إنشاء صندوق لدعم -

  % 01.34  02   عدم إحترام حرية التعبري-

  % 0.67  01  . غياب بطاقة مهنية وطنية للصحفيني-

  % 0.67  01  .  اإلتفاقيات اجلماعية-



  

صحفيني اجلزائريني ختتلف من  أن هناك عدة إنشغاالت لل،يتبني من خالل هذا اجلدول
فنالحظ أن وضع إطار قانوين حيمي الصحفيني والدفاع عن حقوقهم املهنية . مبحوث آلخر

 .واالجتماعية وكذا تسهيل عملية الوصول إىل مصدر اخلرب وتداوهلا حبرية قد احتلت الصدارة 
تكتنفه القوانني هذا يدل على النقص والفراغ الذي . من جمموع التكرارات % 18.12بنسبة ف

  . السابقة
من جمموع التكرارات سجلناها يف حتسني األوضاع   % 18.12أي ،نفس النسبة 

 على وامل يتحصل اغلبهم  إذ أن الصحفيني املبحوثني ،االجتماعية واالقتصادية، من بينها السكن
لثالثة التنظيم سكن اجتماعي وليس مبقدورهم شراءه نظرا الخنفاض أجورهم، حيث يأيت يف املرتبة ا

  .النقايب الذي بقي حلد الساعة اهلاجس الكبري الذي يواجه األسرة اإلعالمية
كما هناك إنشغاالت أخرى تتمثل يف إعداد قانون إعالم جديد يساير تغريات املهنة، ومن 

وحىت األساتذة يف إعداده واجب السلطة إشراك الصحفيني من كال القطاعني اخلاص والعام 
 من جمموع التكرارات أن شرط التكوين يلعب دورا  % 6.71 نسبة شري وت،يف امليداناملتخصصني 

  .فعاال يف هذا امليدان، فغالبا ما يصعب تأطري الصحفيني اجلدد بسبب رداءة مستواهم التكويين
 يؤكد على ضرورة وضع جملس حقيقي ألخالقيات ،من املبحوثني % 04.02كما أن نسبة 

.  باإلضافة إىل وضع جملس أعلى لإلعالم، القذف والشتم يف الصحافة الوطنيةوحتديد مفهوم،املهنة 
 تسريها لوبيات حتولت إىل فالصحافة ، والعناية بصحة الصحفيني،ناهيك عن األمن الذي بقي غائبا

التعسفات القضائية  من  احلمايةا، وذلك بنسب متفاوتة، عالوة عن هذ،أحزاب بعيدة عن املهنة
  .غوطاتوكل أشكال الض

 شأنه شأن القطاعات ،هذا وقد أحل الصحفيون على ضرورة إنشاء صندوق لدعم الصحافة
 من جمموع التكرارات، فالشيء املؤسف هو غياب % 0.67 نسبة  اليهوقد أفضت. األخرى

. % 1.34 نسبته ادلت ا  والتي،اإلتفاقيات اجلماعية، وكذلك غياب بطاقة مهنية وطنية للصحفيني

ذي أكد عليه بعض الصحفيني هو أنه جيب إعادة اإلعتبار للصحافة املكتوبة العمومية والشيء ال
نتيجة غياب املهنية واإلحترافية، سواء لدى املسؤولني وحىت بعض الصحفيني الذين ال يتقنون 

  % 0.67  01  . اإلحترافية-

  % 12.75  19  دون إجابة

  % 100  149  اموع



 من جمموع التكرارات مل % 12.75ويف األخري بقيت النسبة املقدرة بـ . تقنيات الكتابة الصحفية
  . هذا السؤالجتب عن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

الصحفي بين الضغوطات الحكومية واألزمة 
  األمنية في الجزائر

  
تأثير اللغة وملكية الجريدة ونظرة الصحفيين :  ثالثالفصل ال

  للممارسة المهنة خالل فترة حالة الطوارئ 

  .رئنظرة الصحفيني للقوانني الصادرة يف فترة حالة الطوا: املبحث األول 

نظر الصحفيني حول حالة الطوارئ يف اجلزائر ومدى اعتبارها عائقا أمام : املبحث الثاين 

  .املمارسة املهنية

نظرة الصحفيني للصعوبات اليت تواجههم منذ فترة التعددية اإلعالمية يف : املبحث الثالث 

  .اجلزائر

  .ات القضائيةموقف الصحفيني من ظاهرة سجن الصحفيني واملتابع: املبحث الرابع 

  
  
  

  
  

  



تأثير اللغة وملكية الجريدة ونظرة الصحفيين : ثالث الفصل ال
  للممارسة المهنة خالل فترة حالة الطوارئ 

   :تحليل بيانات الدراسة الميدانية حسب متغيرات الدراسة *
نسعى من خالل هذا اجلزء من الدراسة إىل حتليل بيانات الدراسة امليدانية حسب العينة 

فبعد ).  الصحفيلغة العمل والقطاع(ة بالتعرض إىل متغريات الدراسة، واليت اعتمدنا فيها على العام
 مفردة، املتمثلني يف الصحافيني العاملني 100 قوامها  العينةتوزيعنا لإلستمارات اإلستبيانية على أفراد

، قمنا بإدراج ة والفرنسيةباللغة العربيالناطقة  الصحافة اليومية اخلاصة املستقلة والعمومية  قطاعيف
إذ سنعاجل من . فصل قسم إىل جمموعة من املباحث، أين حتصلنا على جمموعة من اجلداول املركبة

، ومدى اعتباره شهادة 90خالهلا مفهوم املمارسة املهنية واإلعالمية، وكذلك قانون إعالم سنة 
 فيفري 09الطوارئ املعلنة يف ميالد الصحافة املستقلة إىل جانب نظرة الصحفيني ملفهوم حالة 

، ومدى اعتبارها العائق الوحيد أمام األداء اإلعالمي للصحفيني اجلزائريني، وكذا اخللية اليت 1992
 اليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية 1994 جوان 07مت إنشائها على مستوى وزارة الداخلية بتاريخ 
هذه املعلومة تشهرياً باألعمال اإلرهابية يف حالة وانعكاساا على األداء اإلعالمي، وكيف تعترب 

نشرها يف الصحافة الوطنية، وهل فعالً أن وسائل اإلعالم العمومية أعطت حقها ملثل هذه األخبار 
-1992ويف نفس الوقت، حناول تسليط الضوء على الضغوطات اليت واجهت الصحفيني أثناء فترة 

قدمتها السلطة للصحافة أداة تضييق وكبح حرية التعبري ، وكيف ميكن اعتبار اإلعانات اليت 2004
يف اجلزائر، إىل جانب تفسري املبحوثني لظاهرة سجن الصحفيني وقضية املتابعات القضائية، وقد 

  :قمنا بتقسيمها إىل أربعة مباحث 
  .نظرة الصحفيني للقوانني الصادرة يف فترة حالة الطوارئ: املبحث األول 
رة الصحفيني حول حالة الطوارئ يف اجلزائر، ومدى اعتبارها عائقاً أمام نظ: املبحث الثاين 
  .املمارسة املهنية

نظرة الصحفيني للصعوبات اليت تواجههم منذ فترة التعددية اإلعالمية يف : املبحث الثالث 
  .اجلزائر

  .موقف الصحفيني من ظاهرة سجن الصحفيني واملتابعات القضائية: املبحث الرابع 
  

  :نا على اجلداول املركبة التالية وحتصل
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ين الصادرة في فترة حالة نظرة الصحفيين للقوان : المبحث األول
  الطوارئ
 . مدى دراية املبحوثني مبفهوم املمارسة املهنية واإلعالمية:  16جدول رقم 

  لغـة العمـل
  فرنسيـة  عربيـة

  املتغيـر 
  اإلجابـة

  النسبة العدد  النسبة  العدد

 عامـو

  62  % 70  35 % 54  27  نعم 

  18 % 12  06 % 24  12  ال

  20 % 18  09 % 22  11  دون إجابة

  100 %100  50 %100  50  اموع

  : ما يلي  علىتشري بيانات اجلدول أعاله حسب متغري اللغة
قة تؤكد أن ح، جند أن األغلبية السامن جانب الصحفيني الذين يعملون باللغة العربية

أما اليت ترى العكس، فقدرت  %54املمارسة املهنية هي نفسها اإلعالمية، من خالل النسبة البالغة 
  .بدون إجابة عن السؤال %22وبقيت النسبة املقدرة بـ  ،% 24بـ 

 بأعلى وعلى النقيض من ذلك، فقد عرب الصحفيون الذين ميارسون نشاطهم باللغة الفرنسية
اليت تقول على أن املمارسة املهنية هي نفسها املمارسة  %12 تليها نسبة ،%70 وهي ،نسبة

. عن اإلجابة %18 يف حني امتنعت نسبة ، أيضا ترى عكس ذلك اي %12 نفس النسبة ،اإلعالمية
 كال  أن املمارسة املهنية هي نفسها اإلعالمية حسب اتفاق الصحفيني من،هلذا األساس ميكن القول

  . القطاعني
 .مدى دراية املبحوثني مبفهوم املمارسة املهنية واإلعالمية: 17: جدول رقم 

  القطاع الصحايف
 القطاع اخلاص  القطاع العام

  املتغيـر 
  اإلجابـة

 النسبة العدد النسبة  العدد
 امـوع

  63 % 66  33  %60  30  نعم

  18 % 20  10  %16  08  ال

  19  %14  07 % 24  12  دون إجابة

  100 %100  50 %100  50  اموع

  :تظهر لنا هذه البيانات ما يلي 
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تؤكد على أن مفهوم  % 60من جهة الصحافيني العاملني يف القطاع اخلاص، جند أن نسبة 
 إذ يؤكدون ،ون عكس ذلكمن املبحوثني ير %16املمارسة املهنية هو نفسه اإلعالمية، أما نسبة 

  . مل جتب عن السؤال%24بأن هذا املفهوم غامض، حيث بقيت النسبة األخرى املقدرة بـ 
ترى أن املمارسة املهنية هي  %66ومن جهة الصحافيني العاملني يف القطاع العام، جند أن نسبة 

ب صعوبة عن اإلجابة بسب %14وامتناع نسبة ،ترى عكس ذلك  %20نفسها اإلعالمية، أما 
 وميكن القول أن املمارسة املهنية واإلعالمية ال يوجد فرق ،السؤال وكذلك الغموض الذي يكتنفه

  .ا حسب ما هو وارد يف إجابات الصحفيني املبحوثنيمبينه
هلذا ميكن أن نستنتج بأن ليس كل من ميارس مهنة اإلعالم هو إعالمي، فمثال عون احلجز 

  . من طرف الصحفيني من أخبار وتعاليق حول املوضوعات لهمإال ما يقد الكتابة ال ميارس 
  : مبثابة شهادة ميالد الصحافة املستقلة90مدى اعتبار الصحفيني قانون إعالم   :18جدول رقم 

  : خالل النسب اإلحصائية اليت توصلنا إليها 
  لغة العمل

  فرنسية  عربية
              املتغري

  
  النسبة  العدد  بةالنس  العدد  اإلجابة

  اموع

  76  %48  42  %68  34  نعم 

  18  %12  06  %24  12  ال 

  06  %04  02  %08  04  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 

يتجلى من خالل استعراض املعطيات الواردة يف هذا اجلدول، أن أكرب نسبة من الصحافيني 
 يعترب مبثابة شهادة 90 قانون إعالم سنة  يرون أن68%  نسبتهمالذين يعملون باللغة العربية البالغة

ميالد الصحافة املستقلة يف اجلزائر، كونه مسح بإصدار صحف مستقلة وفتح اال للقطاع 
 من 14 وما يؤكد ذلك املادة ،1962الذي بقي سجني إيديولوجية السلطة منذ ،اإلعالمي اخلاص 

 رئيس احلكومة آنذاك السيد مولود محروش  وكان امليالد احلقيقي هلا من خالل تعليمه،هذا القانون
ويف نفس املوضوع .  رغم النقائص إىل يتضمنها،  من عدمهه أفضلويضيف املستجوبون أن وجود

 ال يعترب شهادة ميالد 90 أن قانون إعالم لسنة ، من املبحوثني24%ترى النسبة املقدرة بـ 
، وما 1988 أحداث أكتوبر يقيقي هلا هالصحافة املستقلة حبجة أن هذه الصحافة كان امليالد احل

salam
آلة كاتبة
OULDBOSTAMI



 الذي كرس باب 1989وكذلك دستور . ألحداث أكتوبرا  هلذهالقانون املذكور إالّ نتاجا الحقا
  . مل جتب عن السؤال08% وبقيت نسبة ،التعددية السياسية واإلعالمية

 مثيلتها  فنجد أن هذه النسبة تفوق،أما عند فئة الصحفيني الذين يعملون باللغة الفرنسية
 ملا كان عدد 90سنة لفيؤكدون أن لوال قانون إعالم ، 84%عند الفئة األوىل، حيث وصلت 

فرنسية، كما أن تعليمة رئيس احلكومة كان هلا العربية و باللغة ال يومية 160اجلرائد اليوم يصل إىل 
لقانون كرس الفضل يف ذلك من خالل التسهيالت يف إنشاء اجلرائد ، إذن ميكن القول أن هذا ا

 إذا اعتربوه قانونا ،ترى أن هذا القانون ال معىن له الىت  12% وبقيت نسبة ،التعددية اإلعالمية
 مل جتب 04% ويف األخري بقيت النسبة املقدرة بـ ،عقوبات جمحف نظرا للجزء املتعلق بالعقوباتال

  .املوضوعب لعدم درايتهم رمباعن هذا السؤال، 
  :   مبثابة شهادة ميالد الصحافة املستقلة 90عتبار الصحافيني لقانون مدى ا : 19اجلدول رقم 

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

              املتغري
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة
  اموع

  74  %72  36  %76  38  نعم 

  18  %26  13  %10  05  ال 

  08  %02  01  %14  07  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 

  :وضح لنا نتائج اجلدل حسب متغري القطاع املهين ما يلي ت 
 يعترب مبثابة ،90 يرون أن قانون إعالم سنة ،من جهة الصحفيني العاملني يف القطاع العام

 من املبحوثني، فهذا القانون 76% وتؤكد ذلك النسبة املقدرة بـ ،شهادة ميالد الصحافة املستقلة
، حيث السلطة آنذاك 1989 السياسية واإلعالمية من خالل دستور التعدديةبكرس ما يسمى 

قدمت هلم إعانات وتسهيالت مادية من خالل التخفيض يف سعر اهلاتف والورق، وكذلك منحت 
 عقما يف هذا ى من املبحوثني تر14% نسبة  بقيت ،هلم مقرات بدار الصحافة طاهر جاووت

اصة كانت نتيجة نضج الدميقراطية ومطالبة اتمع املدين إذ أن الصحافة املستقلة أو اخل ،القانون 
 مل جتب عن 01% أما النسبة الضئيلة واملقدرة بـ ،بالتغيري يف جل ااالت من بينها اإلعالمية

  .السؤال
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سنة ل أن قانون إعالم لىع، من املبحوثني 72%أما فيما يتعلق بالقطاع اخلاص، فتؤكد نسبة 
 14سيما املادة ،املستقلة، أو اخلاصة، حيث فتح باب التعددية اإلعالمية  يعترب أساس الصحافة 90

 منهم على أن هذا القانون له مواد 26% إصدار النشريات ، يف حني ترى نسبة تتيح حريةاليت 
جزائية عقابية أكثر ما له مواد تنظم املهنة وتكرس حرية التعبري، هلذا األساس ميكن القول أن 

 الذي فتح 89، وكذلك دستور 1988 أو اخلاصة كانت نتيجة أحداث أكتوبر الصحافة املستقلة
 02%كما أن نسبة . الباب للتعددية السياسية واليت اجنرت عنها ما يسمى التعددية اإلعالمية

  .امتنعت عن اإلجابة، وهي نسبة قليلة جدا
ها نظرة الصحفيين حول حالة الطوارئ ومدى اعتبار : المبحث الثاني

   أمام الممارسة المهنيةعائقًا
  املبحوثني مبفهوم حالة الطوارئ مدى دراية  : 20جدول رقم 

 النسبة التكرار عربية
 حالة استثنائية يتم من خالهلا توقيف كل القوانني مبا فيها الدستور وترك السلطة -1

  .للقوى العمومية
07 14% 

 %06 03  . إجراء استثنائي تتخذه الدولة ملعاجلة األزمة-2

 %02 01  . إجراء قانوين استثنائي-3

  %08  04  . تقييد احلريات-

  %02  01  . حالة تستوجب التدخل السريع-

  %02  01  . منع حرية األشخاص وتقييدها-

  %04  02  .  إجراء غري قانوين-

  %04  02  . حالة يفرضها الوضع وتتطلب إجراءات خاصة-

  %02  01  .د احلاجة قانون يوجد يف كل دول العامل، يلجأ إليه عن-

  %04  04  . حالة تعلنها الدولة يف حالة وجود خطر يهددها باإلنسقام والتالشي-

  %02  01  . نظام عسكري مفروض على املدنيني ويتخذ كذريعة-

  %02  01  . تضييق اخلناق على العمل السياسي-

  %02  01  .  التقييد ببعض االلتزامات اليت تفرضها السلطة العمومية-

  %02  01  .بري سياسية، اختذا السلطة إلطالة عمر األزمة تدا-

  %02  01  . تسخري اجليش خللق استقرار وطين-

  %02  01  . حماولة إنقاذ اجلمهورية من اإلسالميني-
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  %02  01  . تطبيق األحكام العرفية واإلدارية ملدة معينة-

  %02  01  . اختاذ كل القرارات من طرف السلطة التنفيذية-

 سياسية يتم إعالا بسبب خطر داهم داخلي أو خارجي يترتب عنها جمموعة  حالة-
  .قوانني وتدابري خاصة

02  04%  

  %28  14  : دون إجابة -

  %100  50  :اموع 
  

 النسبة التكرار  فرنسية
 %02 01  .مبادرة مل يكن يوجد هلا بديل

 %02 01  . حالة تستلزمها الظروف السياسية للبلد-

 %02 01  .اصة تتماشى مع الوضع أحكام خ-

  %16  08  . حالة استثنائية مؤقتة-

  %04  02  . هي حالة مؤقتة ضرورية، البد منها-

  %02  01  . هو إجراء خيول لوزير الداخلية إيقاف أي شخص ميس باألمن العمومي-

  %04  02  . ضبط األمن وسالمة املواطن-

  %04  02  . وضع ال معىن له يف كل البلدان-

  %02  01  .ديد بعض احلقوق لصاحل تعميم األمن حت-

  %02  01  . وضع حدود ال جيب اختراقها-

  %20  10  . حالة يتم مبوجبها حتديد احلريات الفردية واجلماعية-

  %02  01  . إعطاء فرصة للعسكريني يف احلكم-

  %04  02  . إجراء قانوين جيب االمتثال له-

  %04  02  .يات السياسية حالة تعرقل املمارسة اإلعالمية واحلر-

 إجراء تعسفي جتاوزه الزمن ذريعة للحد من حرية األفراد والنقابات واجلمعيات -
  .واألحزاب والصحف

02  04%  

  %02  01  . حالة استثنائية أين القانون املدين يصبح غري ساري املفعول يف العديد من احلاالت-

  %02  01  .حياة املواطن منح صالحيات واسعة لقوات األمن للتدخل يف شؤون -

  %22  11   دون إجابة -

  %100  50   اموع

   :جند الصحفيني الذين يعملون باللغة العربية يرون 



 الطوارئ يف اجلزائر، هناك تضارب يف اآلراء حول حتديد  حالةحول السؤال املتعلق مبفهوم
 جمموع التكرارات ترى  من77,89%التعريف احلقيقي هلذا املصطلح، إذا أن النسبة املقدرة بـ 

 وأحكام خاصة تتماشى ،، أي حالة تستلزمها الظروف السياسية للبالدبأا مبادرة مل يكن هلا بديال
 فيقولون أن هذه احلالة االستثنائية مؤقتة والبد منها، حيث ختول لوزير الداخلية إيقاف ،مع الوضع

  .المة املواطنأي شخص ميس باألمن العمومي، وهذا حسبهم لضبط األمن وس
تم ي ألا حالة ، على أن هذه احلالة ال معىن هلا،كما يضيف البعض اآلخر من املبحوثني

مبوجبها حتديد احلريات الفردية واجلماعية وإعطاء فرصة للعسكريني يف احلكم، كما أا حالة 
وهو ذريعة للحد  إجراء تعسفي جتاوزه الزمن، انه و،تعرقل املمارسة اإلعالمية واحلريات السياسية

أن حالة الطوارئ هي حالة ، ويف األخري ميكن القول ،من حرية األفراد والنقابات واجلمعيات
فرصة كما انه استثنائية أين القانون املدين يصبح غري ساري املفعول، وهذا يف العديد من احلاالت، 

ب عن هذا السؤال ومل جي. ملنح صالحيات واسعة لقوات األمن للتدخل يف شؤون حياة املواطن
  . من جمموع التكرارات22,11%سوى 

 أن حالة 14% النسبة املقدرة بـ كدومن ناحية الصحفيني الذين يعملون باللغة الفرنسية تؤ
 حالة استثنائية يتم من خالهلا توقيف كل القوانني، مبا فيها الدستور، وترك السلطة هيالطوارئ 

وإجراء استثنائي تتخذه ،أا وسيلة لتقييد احلريات لى  ع 08%للقوة العمومية، كما تؤكد نسبة 
 أن هذا اإلجراء هو حالة تعلنها الدولة ،8% تضيف نسبة ضمارامل ويف نفس ،الدولة ملعاجلة األزمة

  . يف حال وجود خطر يهددها باإلنقسام والتالشي
ب حالة الطوارئ تستوج،ف  هباك اختالف يف النسب من حيث حتديد هذا املفهومكما

 ويشري كذلك ، ويلجأ إىل هذا القانون عند احلاجة،دخل السريع ومنع حرية األشخاص وتقييدهاتال
ضييق اخلناق على العمل ل وتتخذ كذريعة ، أا نظام عسكري مفروض على املدنينيىاملبحوثني عل
 أي هي تدابري سياسية اختذا السلطة إلطالة عمر األزمة، وتسخري اجليش خللق ،السياسي
 واختاذ كل القرارات من طرف السلطة السياسية ، وهذا إلنقاذ اجلمهورية من اإلسالميني،االستقرار
 مل جتب عن السؤال، هلذا األساس ميكن القول أن حالة 28% بقيت النسبة املقدرة بـ ،والتنفيذية

جمموعة الطوارئ هي حالة استثنائية يتم إعالا بسبب خطر داهم داخلي أو خارجي يترتب عنها 
  . قوانني وتدابري خاصة

  :مدى دراية املبحوثني مبفهوم حالة الطوارئ  : 21جدول رقم 
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 النسبة التكرار  :القطاع العام 
ر ا أي بلد قوانني خاصة، ناجتة عن ظروف معينة متة لضع حالة استثنائية خا-

  .يف العامل
04 08% 

أو خارجي ويترتب عنها  حالة سياسية مت إعالا بسبب خطر داهم داخلي -
  .جمموعة قوانني وتدابري خاصة

02 04% 

 تعليق اجلالة  ويتم يف هذه92 حالة استثنائية نتيجة وضع سائد يف البالد منذ -
  .كل القوانني مبا فيها الدستور

01 02% 

  %02  01  . متكني السلطة التنفيذية من اختاذ كل القرارات الالزمة السترجاع األمن-

  %06  03  . اإلعالن عنه خالل ظروف صعبة وضع يتم-

  %02  01  . إنقاذ اجلمهورية من اإلسالميني-

  %02  01  .وضعية تستدعيها ظروف انزالق ما-

  %04  02  .ماعيةاجلفردية أو الرية سواء احل كل د تقويض وتقيي-

  %02  01  . وضع حدود ال جيب اختراقها-

  %08  04  . الدفاع عن األمن واالستقرار-

  %06  03  .حالة مؤقتة ضرورية هي -

  %02  01  . إجراء خيول لوزير الداخلية إيقاف أي شخص ميس باألمن العمومي-

  %02  01  . حالة تستلزمها الظروف السياسية للبلد-

  %48  24   دون إجابة -

  %100  50  :جمموع التكرارات 
  

 النسبة التكرار  :القطاع اخلاص 
 %02 01  .إلطالة عمر األزمة تدابري سياسية اختذا السلطة -

 %04 02  . تقيد ببعض االلتزامات اليت تفرضها السلطة العمومية-

 %04 02  . تضييق اخلناق على العمل السياسي-

  %06  03  . حالة استثنائية يستوجب التعامل معها بشروط-

  %04  02  . وضع استثنائي ناتج عن خطر حمدق باجلمهورية-

  %28  14  .ا كالفردية واجلماعية قمع احلريات واحلد منه-

  %02  01  . نظام عسكري مفروض على املدنيني ويتخذ كذريعة-

  %04  02  . حالة تعلنها الدولة يف حال وجود خطر يهددها باالنقسام والتالشي-



  %02  01  . قانون موجود يف كل دول العامل-

  %04  02  . إجراء غري قانوين-

  %08  04  .العمل بكل القوانني مبا فيها الدستور حالة استثنائية يتوقف مبقتضاها -

  %02  01  . حالة تستوجب التدخل السريع-

  %08  04  . إجراء قانوين استثنائي-

  %02  01  . إجراء استثنائي تتخذه الدولة ملعاجلة أزمة حمددة يف وقت حمدد-

  %02  01  . هو منح صالحيات واسعة لقوات األمن للتدخل يف شؤون املواطن-

  %02  01  .قانون املدين يصبح غري ساري املفعول يف العديد من احلاالت ال-

  %02  01  . نقص احلرية-

 إجراء تعسفي جتاوزه الزمن، وذريعة للحد من حريات األفراد والنقابات -
  .واجلماعات واألحزاب والصحف

01  02%  

  %02  01  . حالة تعرقل املمارسة اإلعالمية واحلريات السياسية-

  %02  01  .فرصة احلكم للعسكريني إعطاء -

  %08  04  : بدون إجابة 

  %100  50  :جمموع التكرارات 
  

 من جمموع التكرارات على 52% املقدرة نسبة ال ادلت ،من جانب صحفي القطاع العام
 وحمدد إذ يرى البعض على أا حالة استثنائية دقيقأن حالة الطوارئ يف اجلزائر ليس هلا تعريف 

 ومت إعالا بسبب خطر داهم ،ر ا أي بلد يف العامل خاصة ناجتة عن ظروف معينةمتقواننيخاضعة ل
 اختاذ  اجلداخلي أو خارجي يترتب عنها جمموعة قوانني، ويتم إعطاء الفرصة للسلطة التنفيذية من

 وعلى العموم فإن تصرحيات املبحوثني ،كل القرارات الالزمة السترجاع األمن نتيجة ظروف صعبة
 هال أا تقويض وتقييد حرية التعبري و حىت احلريات الفردية واجلماعية، إذن حالة تستلزمتقو

 من جمموع التكرارات مل جتب عن 48%وبقيت النسبة املقدرة بـ . الظروف السياسية للبلد
  .السؤال

 بأا قمع احلريات واحلد ون فري،أما من جانب الصحفيني الذين يعملون يف القطاع اخلاص
ا كالفردية واجلماعية، كما أا تدابري خاصة إلطالة عمر األزمة وكذلك تضييق اخلناق على منه

  . أي هو نظام عسكري مفروض على املدنيني ويتخذ كذريعة،العمل السياسي



 بأا حالة استثنائية يتوقف مبقتضاها العمل بكل القوانني مبا فيها  كذلكوهناك من يضيف
  على أا وسيلة تتخذها الدولة ملعاجلة أزمة حمددة يف وقتلبعضاما يؤكد كذلك ك ،الدستور
والشيء املؤكد عليه من طرف املبحوثني هو منح صالحيات واسعة لقوات األمن للتدخل .حمددة 

 وتنعكس سلبا على املمارسة اإلعالمية ،يف شؤون املواطن، كما أنه إجراء تعسفي جتاوزه الزمن
ضيت هذه التعريفات حه إلعطاء احلكم للعسكريني يف اجلزائر، وواحلريات السياسية، وهي فرصت

  . مل جتب عن السؤال08%بقيت نسبة يف حني  من جمموع التكرارات، 92%بـ 
  

 العائق الوحيد أمام 1992 فيفري 09مدى اعتبار حالة الطوارئ املعلنة يف  : 22جدول رقم  
  .األداء اإلعالمي للصحفيني اجلزائريني

  

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

   املتغري           
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة
  اموع

  11  %16  08  %06  03  نعم 

  86  %82  41  %90  45  ال 

  03  %02  01  %04  02  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 
  

 العربية،  يعملون يف مؤسسات إعالمية باللغة جند نسبة قليلةالصحفيني الذينمن جانب 
 1992 فيفري 09 من جمموع التكرارات تؤكد أن حالة الطوارئ املعلنة يف 6%جدا واملقدرة بـ 

احلد من حركة الصحفيني،  اللن ذلك من خرربتعترب العائق أمام األداء اإلعالمي للصحفيني، وي
علت الصحفي  فحالة الطوارئ ج،سيما فيما يتعلق بالبحث عن املعلومة والتضييق على مصادر اخلرب

والتصريح ميضع لنفسه نوعا من الرقابة، سيما فيما خيص املعلومة األمنية اليت تعترب كذريعة إلسكا 
 وهي نسبة كبرية ات من جمموع التكرار90% وبقيت نسبة ،لسجن واملتابعات القضائيةه لضمبا تعر

يد على ممارسة املهنة شكل أي تقيي ال 9219 فيفري 09 أن هذا الوضع املعلن يف  علىجدا، تؤكد
ملاذا ؟ ألن االنفالت اإلعالمي حدث خالل العشرية السوداء، ومل تؤد هذه احلالة إىل توقيف 

 على عكس األسباب االجتماعية واالقتصادية واملالية هلذه املؤسسات، وخالل ،الصحف اجلزائرية
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ت خاصة بعيدة كل البعد هذه الفترة أن هناك نقص اخلربة وحتول اإلحتكار من الدولة إىل مجاعا
  . ة مل جيب عن السؤال ألسباب جمهول04% املتبقية والبالغة لنسبة ، واةعن املهن

، فنجد نسبة باللغة الفرنسيةأما من جانب الصحفيني الذين يعملون يف مؤسسات إعالمية 
علنة يف على أن حالة الطوارئ امل، اذ ترى  16%قليلة كذلك شأن القطاع املعرب، واليت تقدر بـ 

 ومنع ، تقيد األداء اإلعالمي للصحفيني من خالل الضغط على املعلومة األمنية منالتاريخ املذكور
ويف تداول املعلومة بسبب الغلق والتضييق على مصدر اخلرب، وبقيت النسبة ،حركة الصحفيني 

 ال يقيد من  هذا الظرف االستثنائيعلى أن من جمموع التكرارات تؤكد 82%الكبرية واملقدرة بـ 
 مثال مللصحفيني حبجة أن هناك عوامل أخرى حسب ما هو وارد يف إجابا األداء اإلعالمي

كضعف التكوين وعدم التمكن من الوصول إىل مصادر اخلرب، باإلضافة إىل البريوقراطية يف توزيع 
جرامية  إىل جانب املواد اإل،كما هو الشأن بالنسبة لإلشهار ،األخبار، خاصة الصحف الكربى

حيث حسب رأي الصحفيني فقانون . 90سنة لالواردة يف قانون العقوبات وحىت قانون إعالم 
 ناهيك عن م أكثر من حتريره،العقوبات املعدل زاد من التضييق على الصحفيني سيما املستقلني

حفي وحىت العوائق القانونية اليت ال تسري إىل جانب الص. األسباب االقتصادية كالديون وغريها
 من 02% ويف األخري بقيت النسبة املقدرة بـ ،د وتكريس إرادة السلطةي جتس علىبقدر ما تعمل

  .جمموع التكرارات مل جتب عن السؤال
  

 العائق الوحيد أمام 1992 فيفري 09مدى اعتبار حالة الطوارئ املعلنة يف   :23جدول رقم 
  .األداء اإلعالمي للصحفيني يف اجلزائر

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

  ملتغري            ا
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة
  اموع

  11  %16  08  %06  03  نعم 

  86  %84  42  %88  44  ال 

  03  %00  00  %06  03  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 
  

  من جمموع06% حسب متغري القطاع الصحفي، أن نسبة 26تظهر بيانات اجلدول رقم 
 تعترب العائق أمام األداء اإلعالمي 1992 فيفري 09 أن حالة الطوارئ املعلنة يف ،يرونالتكرار 



ويربرون ذلك على أساس التضييق على مصدر اخلرب وتقويض حرية انتقال الصحفي  ،للصحفيني
غا قانونيا خالل هذه الفترة بالذات، وإن كانت فهي قوانني مصنفة اللتغطية، كما أن هناك فر

  .تعسفية حالة ا من جمموع التكرارات ترى أ88% النسبة املقدرة بـ ، أمامن قانون العقوباتض
يرى أا تشكل خطراً " Le Soir ‘d’Algérieمدير التحرير جلريدة "حسب تصرحيات 

ول وهو الشيء الذي ج التحضرألا حالة استثنائية ومبوجبها أعاقت ما يسمى بالدميقراطية، و
 عند مدير الفيدرالية  ملسناه نفس الشيء)1( احلال سلباً على املهنة واملمارسة السياسيةينعكس بطبيعة

يرى بأن حالة الطوارئ سلبية على ممارسة املهنة، ألن ما هو "الدولية للصحفيني اجلزائريني، حيث 
إلعالم  خاصة بعد إلغاء الس األعلى ل، أعاقته  هذه األخرية90وارد كإجيايب يف قانوين إعالم 

 طلب من الصحف عدم نشر 1993ويف سنة . الذي ترك فراغا على املهنة من الناحية القانونية
  .)2("املعلومات املتعلقة باألمن

 ترى أن حالة الطوارئ املعلنة يف ، من جمموع التكرارات88%وبقيت النسبة املقدرة بـ 
ني، بل يرجع العائق إىل ضعف اجلزائر ال تشكل أي خطر على املهنة واألداء اإلعالمي للصحفي

كما أن هناك مصاحل متنع بعض الصحفيني . التكوين وعدم التمكن من الدخول إىل مصادر اخلرب
من اإلدالء بكل املعلومات خاصة األمنية، لكن الشيء املالحظ أنه خالل هذه الفترة مل يتم توقيف 

ادية واملالية هلذه املؤسسات، أي من الصحف اجلزائرية على عكس األسباب االجتماعية واالقتص
 ألن اإلفالت اإلعالمي حدث أثناء العشرية السوداء، وبقيت النسبة املقدرة ،ومل تكن أبدا العائق

 مل جتب عن السؤال، وال خيتلف األمر كثريا بالنسبة للصحفيني العاملني يف القطاع 06%بـ 
 من املبحوثني يرون بأن حالة 16%سبة اخلاص، إذ تشري اإلحصائيات الواردة يف اجلدول أعاله أن ن

 وذلك من خالل منع احلركة، ،الطوارئ تشكل عائقا  حقيقيا أمام األداء اإلعالمي للصحفيني
التضييق على مصدر اخلرب، وهو الشيء الذي ذهب إليه مدير حترير جريدة ااهد اليومي، الذي 

لتنقل، وكذلك بفضل اإلرهاب أصبح ولد ما يسمى باخلوف من ا"يرى أن هذا الوضع االستثنائي 
 ترى 84%أما النسبة املقدرة بـ . )3(" وكذا إعاقة املمارسة املهنية،هناك نقص يف التغطية امليدانية

                                           
 على الساعة 25/12/2005، أجريت بتاريخ "Le Soir d’Algérie"بدر الدين منعة، مدير تحرير :  مقابلة مع السيد -)1(

  . بمقر الجريدة12.00
 على 25/12/2005يين الجزائريين، أجريت بتاريخ رابح عبد اهللا، مدير الفيدرالية الدولية للصحف"  مقابلة مع السيد -)2(

  . بمقر الجريدة10:00الساعة 
 على الساعة 26/12/2005تحرير جريدة المجاهد اليومي، أجريت بتاريخ  جمال آعوان، مدير:  مقابلة مع  السيدة -)3(

  .بمقر الجريدة.  سا14:00



 بدليل أنه رغم ذلك فإن الصحافة اجلزائرية ،أن حالة الطوارئ ال تشكل أي خطر على املهنة
 أن ،ربية األخرى، لكن ما ميكن قوله هووصلت إىل مرحلة مل تصل إليها الصحافة يف الدول الع

هناك عوائق اقتصادية ومالية أصبحت اهلاجس الوحيد الذي يواجه الصحافة، ويف األخري بقيت 
  . مل جتب عن هذا السؤال00%نسبة 

نظرة الصحفيين للصعوبات التي تواجه الصحفيين منذ  : المبحث الثالث
  فترة التعددیة اإلعالمية في الجزائر 

  

 وزارة نظرة الصحفيني اجلزائريني إىل اخللية اليت مت إنشاؤها على مستوى : 24رقم جدول 
األمنية وانعكاساا على األداء اليت تم مبعاجلة املعلومة 1994 جوان 04بتاريخ  الداخلية
  .اإلعالمي

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

              املتغري
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة
  اموع

  18  %16  08  %20  10  إجيابية 

  58  %56  28  %60  30  سلبية 

  24  %28  14  %20  10  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 
  

  : توضح بيانات  هذا اجلدول حسب متغري لغة العمل ما يلي 
 يرون أن اخللية اليت متّ ،فحسب الصحفيني الذين يعملون يف مؤسسات إعالمية معربة

 اليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية ،وم1994 جوان 07ؤها على مستوى وزارة الداخلية بتاريخ إنشا
ألن هذه املبادرة تساعد الصحفيني ، 20% وذلك بنسبة ،وانعكاساا على األداء اإلعالمي إجيابية

ق، وألا جتنبا لكل املغالطات وتزييف احلقائ،يف احلصول على معلومة دقيقة، ومن املصدر الصحيح 
  .قلصت من هامش املغالطة يف التعامل اإلعالمي مع الوضع األمين

 أن هذه اخللية هلا تأثري وانعكاس سليب على األداء ، من املبحوثني60%وتؤكد نسبة 
اإلعالمي للصحفيني خالل فترة حالة الطوارئ، ألا كانت حتتكر املعلومات وال تقوم بتزويدها 

 وال يستطيع كتابته االحداثم املختلفة، وأصبح الصحفي يشاهد على مستوى وسائل  اإلعال
ويضطر النتظار بيان وزارة الداخلية، لذلك ميكن القول أن يف هذه احلالة حلّت اإلدارة حمل العمل 

salam
آلة كاتبة
OULDBOSTAMI



يرى أن اخللية تعمل بعيدا عن األضواء، وهلا "امليداين للصحفي، فحسب رئيس حترير جريدة الوطن 
تعرف أمسائهم ووجوههم، حيث تذهب إىل مطابع الدولة خاصة الوسط  تصرف بوليسي، حيث مل 

كانوا يف مصر قبل أن ) بزوار الليل(ملراقبة املكتوب، ويسميها حسن هيكل ) الشرق والغرب(
 سنة، 40 مصر، و1981فاجلزائر ثالث دولة يف حالة الطوارئ، قبل سوريا منذ . يكونوا يف اجلزائر

  .)1("ال تزال إىل يومنا هذاوهذا منذ اغتيال السادات و
  . عن اإلجابة20%وامتنعت النسبة املقدرة بـ 

 تتقارب انشغاالم ،أما الصحفيون الذين يعملون يف مؤسسات إعالمية باللغة الفرنسية
 بأن هذه اخللية هلا جانب 16%بالنسبة لزمالئهم باللغة العربية، حيث ترى النسبة املقدرة بـ 

مين السائد آنذاك، إذ أن هذا اجلهاز يقلل من هامش املغامرة، وهذا ما إجيايب، سيما الوضع األ
أن هذه ، من املبحوثني 56%كذلك وتؤكد النسبة املقدرة بـ ،ملسناه عند الصحفيني باللغة العربية 

بدليل أا تقوم باحتكار املعلومة األمنية وتقدمها وفق ما متليه اإلدارة، ومتنع ،اخللية هلا جانب سليب 
الصحفي من التغطية امليدانية ، ونظرا لتكرار اإلجابات ارتأينا أن نقدم إجابات قصرية تفاديا 

أن هناك جلان قراءة على مستوى املطابع تقرر مدى صالحية "صحفي جريدة اخلرب ال فريى ،للتكرار
وقيف أو عدم صالحية أي معلومة للنشر، ويكفي هلذه اللجنة أن تعترض على نشر مجلة أو كلمة لت

صدور جريدة، مع أن هذه املشاكل كان ميكن حلها، لو كانت هناك آليات اتصال بني اجلهة 
 ألن الصحفيني كان عليهم أن يتفهموا بل متفهمون صعوبات عمل قوات األمن ،األمنية والصحافة

ل لصحفي أو مسؤولواألمر كان يتعلق يف غالب  األحيان بإنقاذ حياة املواطنني، فال ميكن  آنذاك
اجلريدة أن يعترض على عدم نشر معلومة، أو إعادة صياغتها، أو حذف جزء منها يف سبيل إنقاذ 
حياة املواطن، لكن مصاحل األمن مل تكن تنظر إىل الصحفي من هذه الزاوية، أي أن املواطن يشعر 

مي النظام  بل تنظر إليه على أنه جاسوس، مهنته الوحيدة هي كشف األسرار األمنية ود،باملسؤولية
  .)2("واألمن

  . من املبحوثني مل جتب عن السؤال28%قيت النسبة املقدرة بـ بو
  

                                           
 بمقر 10:00، على الساعة 2005 نوفمبر 15 بتاريخ  مقابلة مع فيصل مطاوي، رئيس تحرير جريدة الوطن، أجريت-)1(

  .الجريدة
، بمقر 12:26، على الساعة 2005 نوفمبر 15  مقابلة مع أبو غانم محمد، صحفي بجريدة الخبر، أجريت بتاريخ -)2(

  .الجريدة



نظرة الصحفيني اجلزائريني إىل اخللية اليت مت إنشاؤها على مستوى وزارة   :25جدول رقم 
 اليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية وانعكاساا على األداء 1994 جوان 07الداخلية بتاريخ 

  .مياإلعال
  لغة العمل

  فرنسية  عربية
              املتغري

  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة

  اموع

  17  %26  13  %08  04  إجيابية 

  60  %36  18  %84  42  سلبية 

  23  %38  19  %08  04  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 
  

أن اخللية اليت مت :  اخلاص ما يلي توضح بيانات هذا اجلدول حسب متغري القطاع الصحفي
 اليت تم مبعاجلة املعلومة األمنية ،1994 جوان 07إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية بتاريخ 

حيث أن الصحافة احلرة كانت حديثة النشأة ، 08%ته النسبة املقدرة بـ تإجيابية وهذا ما أثب
ن الواجب إنشاء خلية ملراقبة اخلرب، ومن  لذلك كان م،والوضع األمين كان يهدد مؤسسات الدولة

 كما تساعد ،إجيابيتها هو التقليص من هامش املغالطة يف التعامل اإلعالمي مع الوضع األمين
حيث يضيف مدير جريدة ااهد . الصحفيني على أداء مهامهم وتزويدهم باألخبار األمنية يف أواا

ة الطوارئ، فهي وسيط بني مصدر اخلرب والصحفي، تدخل يف إطار حال"اليومي على أن هذه اخللية 
وألا تقدم إحصائيات حتدث على املستوى الوطين دون أن تكلف الصحفي جهدا، خاصة الوضع 

  . )1(" إىل درجة أننا ال نقدم البطاقة املهنية حىت للشرطي،األمين السائد آنذاك
 وعلى غرار النسبة ،لنسبة إليناهذه اخللية هلا جانب إجيايب أكثر ما هو سليب با،ففي رأيي 

 أن هذه اخللية سلبية وال معىن هلا، ألا تراقب الذين يرون  و من املبحوثني84%املقدرة بـ 
الصحفي آنذاك على مستوى املطابع العمومية، ومتنع الصحفي من التغطية امليدانية، ويف غالب 

 اخلرب األمين وتوزيعه حسب ما األحيان ال تقدم معلومات ذات مصداقية، حيث تعمل على تقنني
متليه إرادة السلطة، وهو الشيء الذي جعل الصحفي ميارس نوعا من الرقابة الذاتية، ويف هذا الشأن 

تصار قحيل اخلوف حمل االحترافية واملهنية، إذ وجد نفسه حموالً للخرب وليس ناقالً له مبوضوعية، وا
                                           

 بمقر 14:00لساعة  على ا26/12/2005جمال آعوان مدير جريدة المجاهد اليومي، أجريت بتاريخ :  مقابلة مع السيد -)1(
  .الجريدة
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، ويضطر ا وال يستطيع كتابتهلالحداثصبح ينظر فالصحفي أ. ة جداًباملعلومة على بيانات مقتض
النتظار بيان وزارة الداخلية، أي حلّت اإلدارة حمل العمل امليداين للصحفي، فيقول مدير حترير 

أن هذه اخللية تقوم بالرقابة، وكل معلومة جيب أن متر من هذا " Le Soir d’Algérie"جريدة 
 فاخلرب امللغى تبقى املساحة املخصصة ،حد من احلرياتاجلهاز، وإال توقّف اجلريدة، وهي ذريعة لل

الفكرة يذهب إليها مدير نفس . )1("له بيضاء تعبريا عن الرقابة اليت متارس على مستوى املطابع
 ألا ال تقدم ،أن هذه اخللية ال جدوى هلاحيث يقول  اجلزائريني الفيدرالية الدولية للصحفيني 

ك، أنه يف بعض األحيان هناك جمازر باملئات وال نشر هلا إالّ معلومات صحيحة والدليل على ذل
وكان الصحفيون ، 92نسب ضئيلة، وأثبت فشل هذه اخللية هي اازر اليت كانت بداية من 

يتحصلون على املعلومة من قبل احلماية املدنية واملستشفيات، وهنا يظهر التناقض يف األرقام، هلذا 
 يف األخري ،)2(" اجلهاز له طابع سياسي أكثر ما هو إعالمي إخبارياألساس يقول املتحدث أن هذا

  . مل جيب عن السؤال08%بقيت نسبة 
  

ة صمدى دراية املبحوثني بالتركيز على املعلومة األمنية يف وسائل اإلعالم خا  :26جدول رقم 
  .الصحافة املكتوبة يعد تشهريا باألعمال اإلرهابية

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

              املتغري
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  ةاإلجاب
  اموع

  15  %14  07  %16  08  نعم 

  71  %74  37  %68  34  ال 

  14  %12  06  %16  08  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 
  

  :توضح بيانات هذا اجلدول حسب متغري اللغة ما يلي 
أن وسائل اإلعالم خاصة الصحافة ، يرون ،لعربيةأن فئة الصحفيني الذين يعملون باللغة ا

 من 16%منية يعد تشهريا باألعمال اإلرهابية، وقدرت النسبة بـ األألخبار لاملكتوبة أثناء نشرها 
جمموع العينة املختارة، ويقولون يف ذلك أن نشر هذه األخبار واملعلومات يعد تروجيا لإلرهاب، 
                                           

، على 25/12/2005أجريت بتاريخ " Le Soir d’Algérie"بدر الدين منعة، مدير تحرير جريدة :  مقابلة مع السيد -)1(
  . بمقر الجريدة12:00الساعة 

  . بمقر الجريدة25/12/2005 مقابلة مع رابح عبد اهللا، مدير الفيدرالية الدولية للصحفيين الجزائريين، أجريت بتاريخ -)2(



فاجلماعات اإلرهابية مل جتد السبيل الوحيد للتشهري وخلق خوف ورعب يف نفوس املواطنني، 
  . بأعماهلا سوى وسائل اإلعالم من خالل نشر جرائمهم يف الصفحات األوىل من اجلرائد
  .إذ هناك جرائد تقوم بتهويل القراء بواسطة معلومات ال حتتاج إىل الكم والتضخيم

هري باألعمال اإلرهابية بقدر ما  ترى أن وسائل اإلعالم مل تقم بالتش منها68%وبقيت نسبة 
قدمت احلقيقة للقارئ وإعالمه مبخاطر الدمويني، وعدم التطرق إىل هذه األخبار يعترب تعتيما 

فمهمته هو نقل اخلرب حسب ما متليه أخالقيات املهنة ،فالصحفي جمرد من كل االعتبارات . إعالمياً
  يعترب حىت جعلت الصحفي،عاداً خطرية فالسلطة قامت بتسييس املعلومة وأعطت هلا أب. ال غري

 فالواقع يثبت على أننا نعيش يوميا أحداث دموية إن مل ،مبثابة جمرم يف حالة نشر مثل هذه األخبار
واليت تقيم يف بعض  ، أجنبيةتكشف عنها الصحافة الوطنية ثبت يف املقدمة من طرف قنوات

منية تشهريا باألعمال اإلرهابية، فالكالم على  فإذا اعتربنا املعلومة األ،احلاالت الدنيا وتعقدها
 إذن فالتركيز على هذه املعلومة تعبري عن حالة غري عادية تعيشها البالد كباقي ، هلاااملخدرات تروجي

  . من اإلجابة عن السؤال16%األزمات األخرى، ويف مقابل هذا امتنعت نسبة 
 من 14%ألمر كثريا، حيث اتفقت نسبة  فال خيتلف اأما بالنسبة لفئة الصحفيني املفر نسني

األعمال اإلرهابية من خالل نشر ب أن وسائل اإلعالم املكتوبة تعمل على تشهري ،جمموع العينة
 اجلماعات اإلرهابية، خاصة عندما يتعلق األمر باجلرائم واالغتياالت وحرق ختصمعلومات 

 74% تؤكد النسبة الكبرية املقدرة بـ ،املؤسسات التعليمية والتربوية واالقتصادية، إىل جانب هذا
 على أن نقل املعلومة مبصداقية للقراء ال تشكل أي حرج، فقوانني اإلعالم الوطنية ،من الصحفيني

 ومل تستثن يف ذلك املعلومة األمنية، فيضيف الصحفيون على أن ،تصرح حبق املواطن يف اإلعالم
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تبقى فقط ،خرىهذه املعلومة ميكن اعترباها كبقية املعلومات األ

 ومل جيب ،لتضييق على احلرياتل احالة الطوارئ يف اجلزائر اليت جعلت من املعلومة األمنية مصدر
  . أو األسباب أخرى السؤال لصعوبةرمبا 12%عن هذا السؤال النسبة البالغة 
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كيز على املعلومة األمنية يف وسائل إلعالم خاصة مدى دراية املبحوثني بالتر  :27جدول رقم 
  .الصحافة املكتوبة يعد تشهريا باألعمال اإلرهابية

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

              املتغري
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة
  اموع

  16  %26  13  %06  03  نعم 

  73  %58  29  %88  44  ال 

  11  %16  08  %06  03  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 

 نسبة التشري البيانات إىل أن ،من خالل هذا اجلدول املتعلق بالقطاع الصحفي اخلاص 
أن التركيز على املعلومة األمنية يف وسائل اإلعالم خاصة الصحافة ، من املبحوثني 06%املقدرة 

ذه األعمال الكثري من التشهري الزائد عن ألن ذلك يعطي هل،املكتوبة يعد تشهريا باألعمال اإلرهابية 
 ألن ،الالزم، ترديدها يوميا خيلق نوعا من التكريس يف أذهان املواطن والرأي العام احمللي والدويل

اجلماعات اإلرهابية تبحث عن الترويج بأعماهلا وإظهار أا موجودة وترتكب اجلرائم يف مكان 
 واهلدف من كل هذا هو خلق صدى إعالمي فقط، تريده دون درايتهم مبواجهات قوات األمن،

أن اإلعالمي صديق اإلرهايب، "ويف هذه احلالة املعلومة تضر أكثر ما تفيد، وهلذا يقول والتر لوبر 
إذ يضيف مدير جريدة ااهد ". ويذهب إىل أبعد من ذلك، ويقول أن اإلعالمي شريك اإلرهايب

بالدرجة اليت ختلق فيها التهويل  ليس أخبار أمنية ولكن كنا ننشر : "اليومي يف كثري من األحيان 
 ترى بأن التصريح ،88%كما بقيت النسبة الكبرية واليت قدرت بـ . )1("والرعب لدى الرأي العام

باملعلومة األمنية ال يعد تشهريا باألعمال اإلرهابية، إذ يقولون أن اإلعالمي يهتم مبواضيع الساعة، 
 وإعالا ال يعد تشهريا بقدر ما يكشف عن ، املعلومة األمنية–و وموضوع الساعة آنذاك ه

  .إجرامية الدمويني، وعدم التعرض هلا يعترب تعتيما إعالميا على حقائق قائمة
هلذا فالتركيز على األحداث األمنية تدخل ضمن حق القارئ يف الوصول إىل املعلومة، 

  .هو تنبيه للجميع مبخاطرهومعرفة ما حيدث يف جمتمعه، مث أن إظهار اإلرهاب 

                                           
 على الساعة 26/12/2005جمال آعوان مدير تحرير جريدة المجاهد اليومي، أجريت بتاريخ :  مقابلة مع السيد -)1(

  .  بمقر الجريدة14:00



 أنه من واجب الصحفي إعطاء معلومة كاملة وبصفة ،ويف نفس املضمار يرى املبحوثون
 اليت ،مرضية، فيجب التفريق بني التغطية الصحفية لألحداث املؤملة والتشهري باألعمال اإلرهابية

 وذلك بتقليص أو ،تعترب غري قانونية وغري أخالقية، فالصحافة وقفت إىل جانب رجال األمن
ويف النهاية بقيت .إذن هي أخبار كغريها يعاجلها الصحفي يف مهنته. ختفيض من عزمية ارمني

 ترى نسبة ،فيني العاملني يف القطاع العامح وعن الص، مل جتب عن السؤال06%النسبة املقدرة بـ 
مال اإلرهابية، ألن الصحافة  أن التركيز على املعلومة األمنية يعد تشهريا باألع، من املبحوثني%26

وهذا خللق صدى إعالمي حملي . تعلن عن اازر واالغتياالت اليت تقوم ا اجلماعات اإلرهابية
 من 58%ؤكد النسبة املقدرة بـ يودويل، وكذلك الترويج باجلماعات اإلرهابية، ويف مقابل هذا
 ارمني، حيث يدخل ضمن حق الصحفيني، أن نشر املعلومة األمنية ال يعد تشهريا بإجرامية

رق بني الكشف عن احلقيقة والتشهري فوكتماا يعترب تعتيما إعالميا، فهناك ،املواطن يف املعلومة 
 فنحن نعرف أن اإلرهاب ظاهرة عاملية ومعترف ا دوليا اهلدف منه خلق جو من الرعب ،بواقع ما

هلذا فالصحفيون اجلزائريون وقفوا .  كل ما هو إجيايب وتعويضه بالسلبغريواخلوف وكذلك ي
نب قوات األمن لكسر إرادة ارمني، وخري دليل على ذلك االغتياالت اليت استهدفت األسرة اجب

  . اإلعالمية خالل العشرية السوداء
  . من الصحفيني امتنعوا عن اإلجابة12%ويف النهاية بقيت نسبة 

   

  .اإلعالم العمومية لألخبار األمنيةعاجلة وسائل مدى دراية املبحوثني مب : 28جدول 
  القطاع الصحفي

  القطاع العاّم  القطاع اخلاص
  املتغري         

  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد   اإلجابة

  اموع

  38  %40  20  %36  18  نعم 

  57  %52  26  %62  31  ال 

  05  %08  04  %02  01  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع
  

 اجلدول بآراء الصحفيني الذين مشلتهم الدراسة حول معاجلة وسائل اإلعالم يرتبط هذا
 وأثر متغري لغة العمل العربية والفرنسية، فتؤكد النتائج اليت حتصلنا عليها ،العمومية لألخبار األمنية

  من الصحفيني العاملني يف املؤسسات اإلعالمية العربية تطرقت وبالقدر36%أن النسبة املقدرة بـ 



الكايف للخرب األمين، حيث عاجلتها يف اآلونة األوىل من بداية اإلرهاب، لكن مؤخرا عاجزة يف 
فالصحافة املستقلة تقوم بتقدمي اخلرب مبوضوعية ودون تضخيم ليس كما تفعل الصحافة ، ذلك

  .املستقلة أو اخلاصة
ية مل تتطرق إليها  أن املعلومة األمن، من املبحوثني إىل القول62% يذهب ما نسبته يف حني

 بطبيعة احلال يعود إىل االعتقاد السائد الذي يقول بأن معاجلة مثل هذه ،وسائل اإلعالم العمومية
والتشهري باألعمال اإلرهابية، وهذه األخبار تنعدم إىل ،املعلومات معناه مساس بسيادة الدولة 

ل هذه األحداث اليت كانت خاضعة املصادر املوثوقة واملرجعية، وكذلك غياب املهنية يف معاجلة مث
  .ألوامر السلطة اإلدارية ومت السكوت عنها

أما فيما يتعلق بالصحفيني العامني يف املؤسسات اإلعالمية باللغة الفرنسية، نسجل نسبة 
 على أن هناك معاجلة للمعلومة األمنية من طرف وسائل اإلعالم العمومية، يتفقون منهم %40

ذا املوضوع، والتطرق إليها كان بصفة سطحية دون حتليل، وهو حيث مت ختصيص صفحات هل
  .الشيء الذي يعطي للخرب نوعا من الربودة

 من املبحوثني على وسائل اإلعالم العمومية مل تتطرق 52%ويف نفس السياق، تؤكد نسبة 
هيئات رمسية  والرقابة الذاتية من طرف ،إىل املعلومة األمنية، وهذا بطبيعة احلال يعود إىل الرقابة

 أن هناك من معلومات ال تصل إىل اجلرائد سواء كانت عمومية أو خاصة ،ويقول الصحفيون
فاإلعالم العمومي ينتظر إشارة من أعوان النظام ليتحرك حسب ما يريد هذا األخري، كما أن 

  . مل جتب عن السؤال08%النسبة الضئيلة واملقدرة بـ 
  .  ملعاجلة وسائل اإلعالم العمومية لألخبار األمنيةمدى دراية املبحوثني : 29جدول رقم 

  

  القطاع الصحفي
  القطاع العاّم  القطاع اخلاص

املتغري                
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد   اإلجابة
  اموع

  36    %62  31  %10  05  نعم 

  60   %30  15  %90  45  ال 

  04   %08   04  %00  00  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع
  



إبراز آراء املستجوبني الذين مشلهم الدراسة من خالل معاجلة نسعى من خالل اجلدول إىل 
وسائل اإلعالم العمومية لألخبار األمنية، كما حناول توضيح العوامل واألسباب من حيث متغري 

  .القطاع وبالضبط القطاع اخلاص
أظهرت النتائج أن : يليماسبة املتحصل عليها نسجل والن، فمن خالل قراءتنا املتأنية لألرقام

 إذا عاجلت هذه األخرية اخلرب %.10البالغة  ونسبةاليؤكدون بأدىن ، الصحفيني من القطاع اخلاص
 والقارئ للجريدة ، الكاشفة للمجتمعني والتصوير الصحفي يعترب الع،األمين كغريها من الصحف

  . يف ذلكمتخصصةة حيث هناك صفحات صخا
 ، ترى أن وسائل اإلعالم العمومية مل تعاجل وبالقدر الكايف األخبار األمنية%90ما نسبة أ

نها الضوابط وموانع الصحافة اخلاصة أو املستقلة، لكنها زالت يويردون ذلك إىل عدة أسباب من ب
ستطاعت الكشف عن املستور، ألن السلطة ترى من هذه األخبار ابفعل القنوات الفضائية واليت 

أن املعلومة األمنية كانت خاضعة   الصحفيونويضيفساسا بسيادة الدولة وزعزعة االستقالل، م
  .ألوامر السلطة واإلدارة ومت السكوت عن معظم األحداث

  كما يشريون يف نفس الوقت إىل عدم مهنية معاجلة يف مثل هذه األحداث، حيث يف 
 فهي وسيلة للتعتيم ، مل يقل عنها شيئانن التلفزيوإال أ،  فيها القتلى املئاتقجمزرة بن طلحة اليت فا

حالة الطوارئ اهتمت باملواجهة السياسية  لظاإلعالمي، فوسائل اإلعالم العمومية يف 
واإليديولوجية وأمهلت املعاجلة اإلخبارية، ألا كانت تتعامل مع وضع استثنائي صعب، عالوة على 

ن الرمسي الذي تصدره اجلهات املخولة لذلك، فاإلعالم هذا فاملعلومة األمنية تتوقف عند حد البيا
 هلذا ميكن القول بأن ،العمومي ينتظر إشارة من أعوان النظام ليتحرك حسب ما يريد هذا األخري
 وليس معاجلة هذا اخلرب ،وسائل اإلعالم العمومية تقوم بنشر األخبار حسب ما متليه إرادة السلطة

 جتب عن هذا السؤال، لكن األغلبية أبدت اهتمامهم مل %00سبة يف حد ذاته، يف النهاية بقيت ن
  .هلذا املوضوع

 أن وسائل اإلعالم %62 تقدر نسبتهم ذين يرى املستجوبون ال، أما فيما يتعلق بالنظام العام
 وذلك يف حدود املنطق واملوضوعية دون ،العمومية تطرقت وبالقدر الكايف إىل األخبار األمنية

كما هو الشأن بالنسبة للصحافة ،  وليس الرواجربنشر ذلك من زاوية اخلتو ،تضخيم األحداث
تعلق باألعمال اإلرهابية، فالتغطية كانت شبه كاملة ألن يوثني، إذا كان األمر حاملستقلة، فيعلق املب

  .الصحافة املكتوبة كانت تنقل املعلومات بدقة



اإلعالم العمومية مل تتطرق إىل وثني أن وسائل ح من املب%30رى نسبة تويف نفس السياق 
 سيما عندما جند الصحفي ال ينتقل إىل امليدان لتحري ، ألن هناك نوع من التقييد،األخبار األمنية

 باألعمال اإلرهابية ومساس بسيادة رين يف اعتقادهم أن نشر املعلومة األمنية هو تشهلكاملعلومة، 
  .  السؤال سواء بنعم أو بالب على  جتمل %08يف النهاية النسبة املقدرة ب . الدولة

   04-92مدى تعرض املبحوثني للضغوطات أثناء فترة  : 30جدول رقم 
  القطاع الصحفي

  القطاع العاّم  القطاع اخلاص
  املتغري         

  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد   اإلجابة

  اموع

  27  %18  09  %36  18  نعم 

  67  %74  37  %60  30  ال 

  06  %08  04  %04  02  ة دون إجاب

  100  100  50  %100  50  اموع
   

 أن ، واملرتبط مبتغري لغة العمل،تشف من خالل البيانات الواردة يف اجلدول أعالهكن
 من املبحوثني قد %36بأن نسبة ، ونؤكديالصحفيون العاملون يف مؤسسات إعالمية باللغة العربية 

ومن بينها الضغوطات ،)م2004-92( حالة الطوارئ تعرضوا ملختلف أشكال الضغوطات أثناء فترة
 إضافة إىل التهديدات اإلرهابية حىت وصل ،اإلدارية اليت متنع الصحفيني الكتابة يف بعض املواضيع

األمر إىل اإلمضاء باسم مستعار، كذلك املنع من الوصول إىل مكان احلدث والقمع عندما يتعلق 
  .للمجازرضت  تعراألمر بتغطية املظاهرات وتصوير أحياء

 ألصحاب املهنة، فكثريا ما الكبريكما أن املتابعات القضائية للمهنيني تشكل اهلاجس 
      ،يتعرضون لعقوبات ثقيلة جراء كتابام يف مواضيع حساسة ال تساعد اخلط السياسي للسلطة

ه  من املبحوثني اليت تؤكد أن خالل هذ%60رق شاسعا لدى النسبة املقدرة ب فوجند ال
  .الفترة مل نتعرض ألي ضغط خارجي ما عدا الضغوط النفسية

  . مل جتب عن السؤال%04يف األخري بقيت النسبة 
 إذ ،ونفس النتائج ملسناها بالنسبة للصحفيني العاملني يف مؤسسات إعالمية باللغة الفرنسية

عض األخبار  كعدم الغوص يف معاجلة ب، أن جممل الضغوطات كانت إدارية، منهم%18تؤكد نسبة 
 باإلضافة إىل التضييق على مصدر اخلرب إىل جانب التهديدات اإلرهابية سيما يف ،خاصة اخلرب األمين



) SMS(ناهيك عن الرسائل اليت ترسل عن طريق الربيد اإللكتروين ، )1997 إىل 1992(سنوات 
ان اإلرهاب الذي ميكن القول أن الصحفي يتخبط بني مطرقة السلطة جراء القوانني الردعية وسند

  . مل جتب عن السؤال%04 يف األخري بقيت نسبة .يهدده باملوت
  92-2004 تعرض املبحوثني للضغوطات أثناء فترة مدي : 31جدول رقم          

  

  القــــطاع املــهين
  القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص

              املتغري
  
  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  اإلجابة

  
  اموع

  18  %36  13  %26  31  نعم

  30  %60  33  %66  63  ال

  02  %04  04  %08  06  دون إجابة

  50  %100  50  %100  100  اموع
  

 من 86%تشري البيانات الواردة يف اجلدول أعاله،حسب متغري القطاع اخلاص، أن نسبة 
 الضغوطات  وميكن حصرها يف،2004 إىل 92لضغوطات خالل الفترة لاملبحوثني قد تعرضوا 

 والكتابة يف بعض ، كاملنع من الوصول إىل مصادر اخلرب، اليت متارس من طرف اإلدارة،اإلدارية
إضافة إىل حالة الطوارئ ، إذ يصل األمر يف بعض األحيان إىل الضرب من طرف الشرطة ،املواضيع

ة والثقافية يف هناك شغور دستوري مؤسسايت فضيع أثر على كل التوازنات االجتماعية واالقتصادي
فمن الطبيعي أن يكون العمل الصحفي يف مثل هذه الظروف مستحيل خاصة بالنسبة ،البالد 

 وإذا أضفنا إىل ، يف تلك الفترةاملستقلةللصحفيني املبتدئني الذين كانوا يشكلون األغلبية يف الصحافة
  . )1("لسكن مقر احىتهذه  العراقيل جند التهديدات اإلرهابية اليت ألزمتنا تغيري

 من املبحوثني أننا مل نواجه أي شكل من 60%ويف نفس املضمار تؤكد النسبة املقدرة 
 لقضائيةاتابعات  حسب ما متليه أخالقيات املهنة، وإن كانت بعض املنكتب إذ ،أشكال الضغوطات

  . مل جتب عن السؤال04%وبقيت نسبة .  الصحف الكربى فإننا ال نبايل احىتللصحفيني و

                                           
 دقيقة بمقر 12.26 على الساعة 2005 نوفمبر 15 مقابلة مع إيوانوغان محمد صحفي جريدة الخبر، أجريت بتاريخ -)1(

  .الجريدة



 من املبحوثني يرون أن هذه الفترة قد 26%  أن األرقام إىلريتش،ا بالنسبة للقطاع العام أم
 تتمثل أساسا يف اإلدارية اليت متارس من طرف املسئولني الذين ال ،واجهنا من خالهلا ضغوطات

  .عالقة هلم باملهنة
 فال تزال تعمل مبواد قانون ،فراغ القانوين الذي يكتنف الصحافة العموميةإىل جانب ال

اجس الكبري اهلشكل ي الذي جتاوزه الزمن، كما أن غياب قانون خاص بالصحفي 90إعالم 
 سيما املبتدئني الذين يعيشون حتت كل أشكال االستغالل، ناهيك عن ،بالنسبة للصحفيني

  من الصحفيني املبحوثني أننا مل نواجه أي 66%تضيف نسبة التهديدات اإلرهابية املتكررة، و
 ويف ،سواء إداري أو قانوين وحىت إرهايب، رغم تأكيد معظم الزمالء عن هذه العوامل، ضغط

  . مل جتب عن هذا السؤال08%األخري بقيت نسبة 
 وكبح مدى دراية املبحوثني باإلعانات السلطة للصحافة املستقلة أداة تضييق: 32جدول رقم 

  .حرية التعبري يف اجلزائر
  القــــطاع املــهين

  القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص
              املتغري

  
  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  اإلجابة

  اموع

  21 %18  09  %24  12  نعم

  66 %70  35 62%  31  ال

  13 %12  06 14%  07  دون إجابة

  100 %100  50 100%  50  اموع

 الصحفيني حول اإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة  نظر علق هذا اجلدول بواجهاتيت
 ومدى اعتبارها أداة تصنيف وكبح حرية التعبري يف اجلزائر، إذ يقررون بأدىن النسب ،املستقلة

على أن السلطة تستغل هذه اإلعانات كأداة كبح وتضييق حلرية ، 24%املتحصل عليها واملقدرة بـ
 منحة أو هبة من السلطة للصحافة تعترب كبح حلرية التعبري وتتحكم  كل فيفسرون ذلك، أن،التعبري

ففي ظل حالة الطوارئ حدث هناك تطور يف الساحة اإلعالمية "يف التوجه ولو بصفة جزئية، 
، الذي يسمح بظهور صحافة خاصة، 1990سنة ل تتمثل يف إقرار التعددية اإلعالمية ،اجلزائرية
فالسلطات اجلزائرية يف هذا املضمار تستعمل إجراءات وضغوطات اقتصادية عن طريق ، ومستقلة



اإلشهار أو دفع املطابع لطلب مستحقاا من جريدة دون أخرى، زيادة على هذا عدم حتصيل 
  .  )1("مستحقاا لدى املوزعني رغم جلوئهم للعدالة

رغم ذلك ،قدم إعانات للصحافة  إىل التأكيد على أن السلطة مل ت62%وقد ذهب ما نسبة 
تستعمل الضغط من خالل املطابع العمومية واإلشهار، إذ يرون أن الصحف اليت قدمت هلا إعانات 

اإلعانات أمالها اإلحتاد األورويب وليس السلطة، فال خيتلف مضموا يف شيء عن اجلرائد العمومية 
  . امتنعت اإلجابة عن السؤال%14 و املقدرة ة والنسبة املتبقي،هلذا أثبتت وجودها بالعمل واملغامرة

 ترى النسبة ،أما يف ما يتعلق بالصحفيني العاملني يف املؤسسات اإلعالمية باللغة الفرنسية
 من بينها حتويل أجر ،متها السلطة إلنشاء شركات مستقلةقد أن اإلعانات اليت 18%: املقدرة ب

 تعترب وسيلة خنق الصحف ، والتوزيع، ناحية الطبع إضافة إىل التسهيالت من،الصحفيني ملدة سنتني
لذلك حتولت النعمة إىل نقمة أين حدث . وتثقيلها بالديون إىل درجة أن هناك من أغلقت أبواا

توتر العالقة بني الصحافة والسلطة اليت تعود بالدرجة األوىل إىل الرتاعات الفوقية املوجودة يف هرم 
حفيني الذين يرون أن اإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة املستقلة  يتعلق بالصفيما أما  .السلطة

  .ملبحوثنيا من 70%:  تقدر ب،اليت تعترب أداة تقييد وكبح حرية التعبري
 بقدر ما كانت تعمل من أجل خنقها ،فيؤكدون أن السلطة مل تساعد الصحافة املستقلة

إلشهار الذي يوزع بطريقة غري ك ا حيث تستعمل سالح املطابع والورق وكذل،بكل الوسائل
  .ة وغري قانونية، فهناك من صحف تستفيد من هذا الريع احلكومي وال تقرأعادل

 إىل ،السؤال خاص وغري موضوعيفهذا  ،فيؤكد املبحوثني أن السلطة مل تقدم إعانات
 ؟سلطةدرجة هناك من أعاد طرح السؤال فقال هل ميكن تفسري لنا هذه اإلعانات اليت قدمتها ال

أن الصحافة احلرة مل تساعد السلطة، فلو وجدت وسيلة "لذلك يقول رئيس حترير جريدة الوطن 
. لغلق كل الصحف ملا استعملتها، وهذه األخرية استعملت حالة الطوارئ ألغراض سياسية حبتة

مصري ومن بينها تقويض حرية التعبري خاصة عندما يتعلق األمر مبعاجلة اخلرب األمين الذي يكون 
  . )2("الصحفي يف هذه احلالة السجن وغلق اجلريدة

  . مل جتب عن السؤال12%ويف النهاية بقيت نسبة 

                                           
 دقيقة بمقر 12.26 على الساعة 2005 نوفمبر 15 مقابلة مع إيوانوغان محمد صحفي جريدة الخبر، أجريت بتاريخ --)1(

  . الجريدة
 10:00 على الساعة 2005 نوفمبر 15فيصل مطاوي، رئيس تحرير جريدة الوطن، أجريت بتاريخ :  مقابلة مع السيد -)2(

  .بمقر الجريدة



مدى اعتبار املبحوثني لإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة املستقلة أداة  : 33جدول رقم 
  .تضييق وكبح حرية التعبري يف اجلزائر

  ع املــهينالقــــطا
  القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص

               املتغري
  

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  اإلجابة

    
  اموع

  21 06%  03  %36  18  نعم

  66 %82  41 50%  25  ال

  13 %12  06 14%  07  دون إجابة

  100 %100  05 100%  50  اموع
  

 الصحفي  النتائج املتحصل عليها من خالل اجلدول أعاله حسب متغري القطاعكدتلقد أ
من الصحفيني يرون أن  36%تؤكد الفئة املستوجبة حسب القطاع اخلاص أن : على مايلي

فة املستقلة أداة تضييق وكبح حرية التعبري باجلزائر، ألن الدولة اإلعانات اليت قدمتها السلطة  للصحا
وكذلك املطابع احلكومية اليت تستعمل كسالح .  من سوق اإلشهار الوطين70%ال زالت حتتكر 

  لذلك، على أن مفهوم اإلعانات غامض ومبهم،للمساومة والضغط، لكن نفس السؤال تكرر
 من املبحوثني أنه مل تقدم أي 50%ك يؤكدون أن لذل؟نطرح السؤال ما هي هذه اإلعانات 

إعانات وال ضغوطات مورست، فهذه الضغوطات متارس جراء املساس ببعض املواضيع اليت تعتربها 
 واملصلحة ، أو املساس باألمن العمومي،السلطة كخطوط محراء، كالرشوة وحتويل األموال العمومية

  .ع عن اإلجابة على السؤالامتن 14%: ولقيت النسبة املقدرة ب. العامة
 على أن ،وذلك من القطاع العام، من املبحوثني 06%:كما تؤكد النسبة املقدرة ب

والطبع ويف التوزيع ، اإلعانات تعترب وسيلة ضغط على الصحافة املستقلة من خالل اإلشهار
لصحافة خالل العالقة بني السلطة وا"  أن  le soir d’Algérieوالورق، فريى مدير حترير جريدة 

 كاملعلومة األمنية ،العشرية السوداء كانت متيزها نزاعات خاصة ذات اجلانب االقتصادي، واألمين
 ترى 82% تبلغ اليت وبقية النسبة الكبرية من املبحوثني )1("اليت صنفت ضمن التجاوزات الصحفية

لى اإلشهار اخلاص بأن اإلعانات اليت قدمتها ال تشكل إي خطر على الصحافة، ألننا نعتمد ع
وكذلك ندفع أموال املطابع يف الوقت احملدد نتعامل مع مؤسسات التوزيع اخلاصة، لسنا حباجة إىل 
                                           

على الساعة 25/12/2005  أجريت بتاريخ le soir d’Algérieه، مدير تحرير جريدة  مقابلة مع بدر الدين منع-)1(
  .بمقر الجريدة12.00



أننا نقوم بنشر صفحات اإلشهار العمومي وال :"إعانات الدولة، ويشري مدير جريدة ااهد اليومي
  .)1(" اجلريدة منذ مدةنتلقى عليها مبالغ مالية، إذن فلوال اإلشهار اخلاص ألغلقت أبواب

  موقف الصحفيني من ظاهرة سجن الصحفيني واملتابعات القضائية : املبحث الرابع 
  .كيفية تفسري املبحوثني لظاهرة سجن الصحفيني اجلزائر : 34جدول رقم 

  النسبة التكرار  لغة العمل
  %18  09   كبح حرية التعبري ومبدأ يتناىف مع حقوق اإلنسان-

م قداي ألنه يسمح للصحفيني بالتحريات والتدقيق يف اخلرب قبل اال إجراء اعتياد-
  على نشرة

01  02%  

  %06  03   ظاهرة غري عادية، وغري مقبولة-

  %02  01   إذا كان السجن للصحفيني كوسيلة لقمع احلريات فهو ديكتاتورية-

  %04  02   هلا خلفيات أخرى  مقبولة إذا كان ليست-

  %02  01   حتمل مسؤولية املقال-

  %02  01   سياسية وليست إعالميةقضية ال-

  %02  01   ظاهرة طبيعية حتدث يف كل البلدان-

  %02  01   أبشع مظاهر القمع يف اجلزائر اهلدف هو ترهيب الصحفيني-

  %02  01   من العيب واإلجرام سجن الصحفيني-

  %02  01   عدم معرفة احلدود اليت يقفون عندها-

  %02  01   قوة وصالبة يف السجنيزداد  حل غري جمدي، فالصحفي-

  %02  01   ظاهرة غريبة ال جندها إال عند األنظمة التسلطية-

  %04  02   ظاهرة ال تعرفها إال الدول املتخلفة-

 املؤسسات الدستورية غري واعية حبرية التعبري هلذا األساس تستعمل السجن كأداة -
  للردع

01  02%  

  %08  04   ظاهرة مؤسفة وضرب حرية التعبري-

  %02  01   ال تتطابق مع اخلطاب الرمسي الذي يقول أن حرية التعبري مضمونة-

  %04  02   جرمية اجلرائم وظاهرة مهجية-

  %02  01   ظاهرة غري نزيهة وال تضيف أي جديد حلرية الصحافة-

  %02  01   اخلضوع ألوامر اإلدارة الرمسية وليس الضمري املهين-

                                           
بمقر 14:00علىالساعة 26/12/2005 مقابلة جمال آعوان، مدير تحرير جريدة المجاهد اليومي أجريت بتاريخ -)1(

  . الجريدة



  %26  13   دون إجابة-

 %100  50  وع التكراراتجمم

  %02  01  هناك مزايدة من طرف اإلدارة القانونية ومعاملة اإلدارة مع الصحفيني ضغوطات-

  %12  06   عدم وجود حرية التعبري وعدم احترامها-

  %10  05   كبح للحريات وعدم احترام حلقوق اإلنسان-

- 02  01  2000 أخطر ظاهرة يف عام%  

  %02  01  ي املبين على القمع   هو طبيعة النظام السياس-

  %02  01   للضغط على الصحافة املستقلة-

  %08  04   غري شرعية وعادلة-

  %04  02   تقليد تعسفي واخلوف من ثقافة احلوار-

  %02  01   ردع وختويف الصحفيني-

  %04  02   غياب تام للدميقراطية واحلريات-

  %02  01   ظاهرة جيب أن حتارب وتلغى -

  %02  01  النظر يف قانون اإلعالم جيب إعادة -

  %02  01   هو عدم احترام قوانني اجلمهورية-

  %02  01  ثناء هو قانون االست-

  %44  22   دون إجابة-

 %100  50   اــــمـوع
  

 أن ظاهرة سجن ،تشري البيانات الواردة يف اجلدول أعاله حسب متغري اللغة العربية
 ،ملبحوثني كبح حرية التعبري ومبدأ يتناىف مع حقوق اإلنسانالصحفيني يف اجلزائر تبقى حسب آراء ا

 إذ يضيف الصحفيني أنه إجراء إعتيادي مسح بالتحريات والتدقيق يف اخلرب قبل ،%18وذلك بنسبة 
ويعتربوا بأا قضية سياسية وليست ،كما أا ظاهرة غري عادية وغري مقبولة .  اإلقدام على نشره

 اهلدف منها هو ترهيب الصحفيني، إذ يرون من ،ع مظاهر القمع يف اجلزائر كما أا أبش.إعالمية
ألنه يزداد قوة وصالبة يف السجن، وهذه ،العيب واإلجرام سجن الصحفي، فهو حل غري جمدي 

وتعرفها فقط الدول املتخلفة، ألن املؤسسات الدستورية غري ،الظاهرة جندها عند األنظمة التسلطية 
 . هلذا األساس تستعمل السجن كأداة للردع والتخويفبريحبرية التعواعية 



قول أن حرية ي يؤكد املبحوثني أا ظاهرة ال تتطابق مع اخلطاب الرمسي الذي ،لإلشارة
ظاهرة هجينة ال تضيف أي جديد ، يقول الصحفيون أا جرمية اجلرائم ،التعبري مضمونة، ويف األخري

 اإلدارة الرمسية وليس الضمري املهين، وكل هذه التعاليق  ووسيلة للخضوع ألوامر،حلرية التعبري
  . مل جتب عن السؤال%26 وبقيت نسبة ،كانت بنسب متفاوتة

نفس الشيء ملسناه بالنسبة للصحفيني الذين يعملون يف مؤسسات إعالمية باللغة الفرنسية، 
بني ،الصحفيني ضغوطات  ومعاملة اإلدارة مع ،إذ يرون أن هناك مزايدة من طرف اإلدارة القانونية

 حيث دف إىل كبح احلريات وعدم ،فيني عدم وجود حرية التعبري وعدم احترامهاحسجن الص
 م، الذي يعرب عن طبيعة النظام 2000احترام حلقوق اإلنسان، إذ اعتربوها أخطر ظاهرة يف عام

  .السياسي املبين على القمع للضغط على الصحافة املستقلة
 لذا .وغياب تام للدميقراطية واحلريات،سفي واخلوف منن ثقافة احلوار كما أنه تقليد تع

ل خري يقوة النظر يف قانون اإلعالم، ويف األجيب أن تلغى وحتارب هذه الظاهرة، وكذا إعاد
  . وعدم احترام قوانني اجلمهورية،ن أا قانون االستثناءاملبحوثو

ترى بأن هذا منها  %22ما عدا  أن هذه النسب متفاوتة بقليل  هو والشيء املالحظ
ويف النهاية بقيت نسبة . اإلجراء هو عدم احترام حرية التعبري وكذلك حقوق اإلنسان يف اجلزائر

  . مل جيب عن السؤال44%
  . كيفية تفسري املبحوثني لظاهرة سجن الصحفيني اجلزائر : 35جدول رقم 

    

 %النسبة التكرار  القطاع الصحفي 
  %2,08  01   ظاهرة سياسية -

  %6,25  03   دليل على غياب حرية التعبري -

  %2,08  01   وغياب تام للدميقراطية -

  %4,16  02   ختويف وردع الصحفيني-

  %2,08  01   اخلوف من ثقافة احلوار -

  %4,16  02   غري شرعية وغري عادية -

  %2,08  01   الضغط على الصحافة املستقلة -

  %2,08  01  مع  طبيعة النظام املبين على الق-

- 2,08  01  م2000 أخطر ظاهرة يف عام%  

 %16,66  08   املساس حبرية التعبري وحقوق اإلنسان -



  %2,08  01   معاملة اإلدارة مع الصحفيني ضغوطات -

  %2,08  01   أسوء وأخطر ضربة للتعددية اإلعالمية والسياسية يف اجلزائر-

 %14,16  02   املتخلفة والتسلطية ظاهرة خطرية الزالت يف اتمعات العربية-

  %2,08  01   جرمية اجلرائم -

  %2,08  01   ظاهرة هجينة -

  %2,08  01   عدم معرفة الصحفيني احلدود اليت يقف عندها -

  %2,08  01   الصحفي يزداد قوة وصالبة يف السجن، حل غري جمدي-

 %39,58  19   دون إجابة -

  %100  48  اموع

  النسبة  التكرار  القطاع العام

  %7,84  04   إجراء غري قانوين -

  %3,92  02   ظاهرة اعتباطية يف ظل غياب قانون حيدد معىن حرية الصحافة وحدود الصحفي -

  %1,96  01   عدم إحترام قوانني اجلمهورية -

  %5,88  03   إعتداء على حرية الرأي والصحافة املعترف ا وطنيا ودوليا -

  %1,96  01  عالم من حيث أخالقيات املهنة لتفادي اإلنزالقات إعادة النظر يف قانون اإل-

  %1,96  01   تناقض مع دولة القانون -

  %1,96  01   ظاهرة جيب أن حتارب وتلغى -

  %1,96  01   مقبولة إذ مل تكن هلا خلفيات أخرى -

  %1,96  01   إذا كان السجن لقمع احلريات فهي ديكتاتورية -

  70,58  36   دون إجابة -

100  51  موعا%  
  

 أن سجن ،املعلومات الواردة يف اجلدول أعاله حسب القطاع الصحفي اخلاصتشري 
ضربة  الدميقراطية، فهي أسوأ وأخطر  الكليالصحفيني يف اجلزائر هي ظاهرة سياسية نتيجة الغياب

ني واخلوف من ثقافة احلوار  اهلدف منها هو ختويف وردع الصحفي،للتعددية اإلعالمية والسياسية
 أا ظاهرة متس حبرية التعبري ، من املبحوثني16,66%نتيجة النظام املبين على القمع، فتؤكد نسبة 

وحقوق اإلنسان، إذ ال تزال مطبقة يف اتمعات العربية املتخلفة والتسلطية، أي أا جرمية اجلرائم، 
 عن  امتنعت39,58% السجن، النسبة املقدرة بـ فيختمون قوهلم أن الصحفي يزداد قوة وصالبة يف

  .اإلجابة



كما جند أجوبة متقاربة يف القطاع العام، إذ يرون أنه إجراء غري قانوين، وظاهرة اعتباطية يف 
ظل غياب قانون حيدد معىن حرية الصحافة وحدود الصحفي، باإلضافة إىل عدم احترام قوانني 

 والصحافة، وإعادة النظر يف قانون اإلعالم من حيث أخالقيات اجلمهورية، واعتداء على حرية الرأي
املهنة لتفادي االنزالقات، هلذا جيب أن حتارب وتلغى خاصة إذا كان السجن لقمع احلريات اليت 

 مل 70,58%  املقدرةنسبةال، وهذه النتائج كانت نسبا  متفاوتة وبقيت  يف حد ذااتعترب ديكتاتورية
  .جتب عن السؤال

  .املتابعات القضائية اليت متارس ضد الصحفيني يف اجلزائر : 36ول رقم اجلد
  لغة العمل

  فرنسية  عربية
                        املتغري

  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة

  اموع

  59  %28,88  26  %39,75  33  التعرض للحياة اخلاصة 

  11  %10  09  %2,40  02  املساس حبقوق اإلنسان 

  03  %3,33  03  %00  00  السرقة الفكرية

  64  %32,22  29  %42,16  35  الشتم والقذف

  20  %14,44  13  %8,43  07  عدم احترام حق الرد 

  16  %11,11  10  %7,02  06  دون إجابة 

  173  %100  90  %100  83  اموع 
  

  : نستنتج من خالل البيانات املذكورة أعاله 
مس مهنة ،اص  هو أكثر جتاوز يراه املبحوثون أن التعرض إىل احلياة اخلاصة لألشخ

 يكاد يساوي عند فئة اللغة العربية واللغة الفرنسية بـ ا تكرار39,75%الصحافة، وهذا بـ 
ه حيث ن تكرار، و الفئة الثانية أقل م42,16% مباشرة بعد هذا جند الشتم والقذف بـ %28,37

 بالنسبة 14,44% عند الفئة األوىل و 8,43% يلي هذا عدم احترام حق الرد بـ ،32,22%تبلغ 
 10% بالنسبة للفئة األوىل و 2,40%للفئة الثانية، تأيت بعد هذا املساس حبقوق اإلنسان اليت بلغت 

 يف الفئة 3,33% يف الفئة األوىل و 00%للفئة الثانية، كما جند السرقة الفكرية مل حتض إالّ بنسبة 
  من التكرار الثاين11,11% السؤال  عن فئة األوىل مل جتب من ال7,02%ويف األخري جند . الثانية
  . مل جيب عن السؤالكذلك



ة هنلحياة اخلاصة لألشخاص هو أكثر االحنرافات اليت مست مبملهلذا األساس، فإن التعرض 
أن السلطات اجلزائرية "الصحافة يف اجلزائر، وهذا بالنسبة لكال الطرفني، فيقول صحفي جريدة اخلرب 

ت أن جتد أساليب أذكى لقمع الصحافة، أو التضييق عليها مع إبعاد مة استعمال حالة استطاع
 ومن هذه األساليب أصبحت السلطات يف وجه الصحفي يهمه القذف .الطوارئ على نفسها

والشتم وعدم احترام أخالقيات املهنة، فمن هذه الزاوية قامت بإدراج تعديالت يف قانون العقوبات 
لعقوبات سجن قاسية بتهمة القذف والشتم، واألخطر أن قانون العقوبات ال حيدد ختضع الصحفي 

حىت . مفهوم القذف، وال الشتم وال إهانة رئيس اجلمهورية أو هيئة نظامية أو ديد النظام العام
يكون الصحفي على وعي مبا ميكن أن يعرضه للسجن أو ال يعرضه، وهذه اإلجراءات جلبت 

 عديدة من شركائها األجانب الذين يطالبوا باحترام التزاماا الدولية ومن هذه للجزائر انتقادات
االلتزامات عليها املعاهدات الدولية عدم جترمي الصحفي أو عدم إعطاء طابع جنائي جلنح 

  .)1("الصحافة
  .املتابعات القضائية اليت متارس ضد الصحفيني اجلزائريني : 37اجلدول رقم 

  لغة العمل
  فرنسية  عربية

  تغري            امل
  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة
  اموع

  54  %33,33  29  %33,33  27  التعرض للحياة اخلاصة 

  11  %6,89  06  %6,17  05  املساس حبقوق اإلنسان 

  03  %1,14  01  %02,46  02  السرقة الفكرية

  61  %40,22  35  %32,09  26  الشتم والقذف

  20  %9,19  08  %14,81  12   الرد عدم احترام حق

  17  %9,19  08  %11,11  09  دون إجابة 

  166  %100  87  %100  81  اموع 
  

  : ستنتج من خالل اجلدول ما يلي ن
متارس ضد الصحفيني اجلزائريني  اليت فمن جهة القطاع اخلاص، جند املتابعات القضائية 

 نفسها يف القطاع العام البالغة 33,33% التعرض للحياة اخلاصة، فخصصت نسبة كانت نتيجة

                                           
 بمقر 12:26 على الساعة 2005 نوفمبر 15، أجريت بتاريخ ايوانوغان محمد، صحفي بجريدة الخبر: مقابلة مع السيد -)1(

  .الجريدة

salam
آلة كاتبة
OULDBOSTAMI



 بالقطاع اخلاص 32,09% كذلك وجاءت يف املرتبة الثانية، الشتم والقذف بنسبة %33,33
%40,22 وهي نسبة كبرية جدا حيتلها القطاع العام، وجاءت يف املرتبة الثالثة عدم احترام حق الرد 

م، باإلضافة جند قد حضي عامل  بالنسبة للقطاع العا9,19% للقطاع اخلاص بـ 14,81%بنسبة 
 بالنسبة للقطاع العام، هذا وقد 6,89% يف القطاع اخلاص و 6,17%املساس حبقوق اإلنسان بنسبة 

 يف القطاع العام، ويف 1,14% يف القطاع اخلاص مقابل 02,46%حضيت السرقة الفكرية بنسبة 
 يف القطاع العام، هلذا األساس 19,19% يف القطاع اخلاص و 11,11%األخري متتنع النسبة البالغة 
أن التعرض للحياة اخلاصة، وكذلك الشتم والقذف مها من األسباب : ميكن أن نستنتج ما يلي 

  .احلقيقية وراء املتابعات القضائية للصحفيني
فعندما نتحدث عن بعض احلقائق : "ويؤكد رئيس حترير جريدة الوطن على ما يلي 

 املؤسسات ويتم اخللط واملساس باألمن العام وكذلك األمن كالوضع األمين واالجتماعي لبعض
  .العسكري أي اإلخالل بالنظام العام

 يعرب عن الفكر البوليسي للسلطة، إذ أن العدالة تتهم الصحفي 2001فقانون العقوبات 
، جندها يف قانون العقوبات 90وليس الشخص املتهم، وبعض العقوبات املوجودة يف قانون إعالم 

  .غري العادي يضر باملنظومة القانونيةالهذا تراكم العقوبات وهو الشيء يعين 
فالقانون الدويل ال يسمح بزج الصحفي يف السجن بسبب مة القذف، هلذا فالصحفي 
دائما مصنف ضمن خانة ارمني يف حني القضاة حباجة إىل تكوين وثقافة ألن معظمهم ال يعرفون 

من ممارسة النشاط السياسي التقييد  الطوارئ جاءت لتقلص احلريات وإذن فحالة.)1("اللغة الفرنسية
  .واحلزيب والنقايب
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  .بمقر الجريدة



  
  
  
  

انعكاسات حالة الطوارئ على ممارسة المهنة 
  في الجزائر

  
  .الصحفي في ظل األزمة األمنية وقانون العقوبات:  رابعالفصل ال

وهجرة الصحفيني وأثرها على نظرة األسرة اإلعالمية من ظاهرة اغتيال : املبحث األول 

  .املمارسة املهنية

  .نظرة الصحفيني ملستقبل املهنة يف ظل استمرار حالة الطوارئ وقانون العقوبات: املبحث الثاين 

  2002االنشغاالت األساسية للصحفيني واملشروع التمهيدي : املبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نون العقوبات األزمة األمنية وقاالصحفي في ظل: الفصل الرابع 
سنتناول يف هذا الفصل الصحفي يف ظل األزمة األمنية وتأثري قانون العقوبات، حيث تطرقنا 
إىل معاجلة ظاهرة اغتيال الصحفيني يف اجلزائر، وانعكاساا على املمارسة املهنية، إضافة إىل مشكل 

حاولنا أن نبني تأثري اهلجرة، ذلك ما يواجه الصحافيني خالل العشرية السوداء، يف نفس الوقت 
حالة الطوارئ على مستقبل املهنة اإلعالمية، وكذلك االنشغاالت األساسية للصحفيني، وقد قمنا 

  :بتقسيمها إىل ثالثة مباحث رئيسية متضمنة جمموعة من اجلداول املركبة 
نظرة األسرة اإلعالمية من ظاهرة اغتيال وهجرة الصحفيني وأثرها على : املبحث األول 

  .مارسة املهنيةامل
  .نظرة الصحفيني ملستقبل املهنة يف ظل استمرار حالة الطوارئ وقانون العقوبات: املبحث الثاين 

  .2002االنشغاالت األساسية للصحفيني واملشروع التمهيدي : املبحث الثالث 

  

نظرة األسرة اإلعالمية من ظاهرة اغتيال وهجرة  : المبحث األول
  ممارسة المهنيةين وأثرها على الالصحفي

  يف اجلزائر على املمارسة املهنية مدى تأثري ظاهرة اغتيال الصحفيني  : 38جدول رقم 
  لغة العمل

  فرنسية  عربية
                املتغري

  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  اإلجابة

  اموع

  61  %58  29  %64  32  نعم 

  31  %34  17  %28  14  ال

  08  %08  04  %08  04  دون إجابة 

  100  %100  50  %100  50  اموع 
  

 اجلدول إىل توضيح أثر القطاع الصحفي حول موقف ورد فعل املبحوثني  خالل سعى منن
 مشلتهم الدراسة من االغتياالت اليت مست رجال اإلعالم على اختالف لغة العمل اليت يعملون الذين

  : ه على ما يلي ا، ولقد أسفرت النتائج املتحصل عليها من اجلدول أعال
 أن أعلى نسبة مسجلة ،بالنظر إىل إجابات الصحفيني الذين يعملون باللغة العربية جند

 تؤكد على أن ظاهرة اغتيال الصحفيني يف اجلزائر هلا تأثري سليب على املمارسة 64%واملقدرة بـ 



 وقد ، حالة التشرداملهنية، حيث خلقت اخلوف والذعر لدى الصحفيني إىل درجة تغيري املهنة، زائد
 معاجلة بعض  ما يف كيفيةأدت إىل احلد من نشاط الصحفيني لتجري احلقائق، إذ غريت نوعا

 الشيء الذي خلق تراجع األداء املهين وزوال ،القضايا وخلق جو من الترهيب ألصحاب املهنة
يقولون أن حق االحترافية بسبب غياب األمن الذي ال يعطي الصحفيون الثقة يف ممارسة املهنة، و

يف هذه املرحلة : "ذا يقول رئيس حترير جريدة الوطن أن هل ،احلياة أهم شيء يفكر فيه اإلنسان
أصبح الصحفي يلعب دور املناضل أكثر من دور املهين، على أساس أنه كان مستهدف من طرف 

وقع مجاعات مسلحة جمهولة اهلوية، فالصحافة حاولت أن تفهم هذه الظاهرة وحتارا من م
  .إيديولوجي

 ندد اتمع احمللي والدويل على ذلك باعتبار أن هذا ،فنتيجة تصاعد موجة االغتياالت
 ومن مظاهر كل هذا عدم بروز نقاش حقيقي حول الوضعية، ،العمل يتناىف مع مبدأ حقوق اإلنسان

  .)1("يةحيث كثرت املزايدات واالختيارات اإليديولوجية، وهذا ما أطال عمر األزمة اجلزائر
 على أن ظاهرة اغتيال الصحفيني مل تزدهم إالّ عزمية وقوة، والدليل 28%وتؤكد ما نسبه 

  :  اليت امتنعت اإلجابة عن السؤال 08%وبقيت نسبة . ما وصلت إليه الصحافة اجلزائرية اليوم
 منهم 58%أما عند الصحفيني العاملني يف مؤسسات إعالمية باللغة الفرنسية، فترى نسبة 

ن ظاهرة االغتيال للصحفيني يف اجلزائر خلق جوا من الترهيب واخلوف واهللع إىل درجة تغيري املهنة أ
 ترى 34%والكتابة باسم مستعار، ناهيك عن ضعف الشجاعة والقوة يف عالقات العمل، أما نسبة 

اصلة املهنة  قوة وعزمية، حيث أعطته دفعاً جديداً ملوإالّأن هذه االغتياالت مل تزد من الصحفيني 
  .   مل جتب عن السؤال08% ويف األخري بقيت نسبة ،الشريفة

  
  
  
  
  

  .مدى تأثري ظاهرة اغتيال الصحفيني يف اجلزائر على املمارسة املهنية) : 39(جدول رقم 
      القــــطاع املــهين    املتغري    
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  .الجريدة



    القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص
  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد   اإلجابة
  61  %44  22  %78  39  نعم

  30  %44  22  %16  08  ال

  09  %12  06  %06  03  دون إجابة

  100  %100  50  %100  50  اموع

 من 78%توضح بيانات هذا اجلدول حسب متغري القطاع الصحفي اخلاص، إن نسبة 
ملمارسة املهنية، وذلك املبحوثني يرون أن ظاهرة اغتيال الصحفيني يف اجلزائر هلا تأثري سليب على ا

 ولدت هذه الوضعية هجرة العديد وقدمن خالل خلق جو من اخلوف واهللع لألسرة اإلعالمية،
اجلديد الذي جاءت به عشرية : "ويؤكد صحفي جريدة اخلرب أن. منهم إىل دول عربية وأوروبية

مها حنو الصحفيني اإلرهاب يف اجلزائر اليت يسميها رئيس اجلمهورية حربا أهلية أا وجهت سها
بشكل متميز مل حيدث يف أي حرب يف العامل من قبل، فاألمر عندنا مل يكن حبرب بني جيشني 
كالسيكيني أو فصائل متحاربة مثلما حيدث يف كل احلروب األهلية يف العامل بل كان يتعلق األمر 

  .حبرب عمياء ال أحد يدري من يقتل من؟
 يربزوهذا ما. لم للدفاع عن نفسهقسيلة سوى الفالصحفي يف هذه احلالة مل يكن له و

 نشعر منهم مؤهلني حلماية الصحفي بضرورة القيام حىت،تضخيمنا بأحداث اغتيال الصحفيني 
د من الصحفيني ز من املبحوثني أن هذه الظاهرة مل ت16%وتؤكد نسبة )1("مبهامهم على أكمل وجه

القلم الذي مكن تشويه مسعتهم لدى الرأي العام إال قوة وإرادة وعزمية للوقوف يف وجه ارمني ب
  . مل جتب عن السؤال08%الوطين والدويل، وبقيت نسبة 

و ج من املبحوثني أن هذه الظاهرة خلفت 44% يتعلق بالقطاع العام ترى، نسبة ماأما في
را وكمالحظة أتطرق إليها نظ. من اخلوف واهللع واهلجرة لدى الصحفيني خالل العشرية السوداء

كرار نفس اإلجابات، ونفس النسبة كذلك نقدم ملخص حىت ال جنعل أنفسنا  ارتأينا أن ن،لتكرار
تؤكد أن اغتيال الصحفيني مل يؤثر على املمارسة املهنية فقد زادم إرادة وقوة وشجاعة والدليل ما 

وما . ن اإلجابة ع12%ويف األخري امتنعت النسبة املقدرة ب .وصلت إليه الصحافة اجلزائرية اليوم
ويف ، خاصة الذين غادروا مكان عملهم املهنةميكن قوله أن االغتياالت أثرت وبشكل سليب على 
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 كل هذا أثر على القطاع من حيث تأطري الصحفيني .وطنهم والتحقوا مبؤسسات إعالمية أجنبية
  .عدم استقرار املؤسسات اإلعالمية مهنياواجلدد 

  .صحفينيأسباب هجرة ال : 40جدول رقم 
  لـغة العـمل

  فـرنـسية  عـربية
                                   املتغري  
  

 %النسبة العدد %النسبة  العدد        اإلجابة

    
  اموع

  82 41.58%  42  %49.81  40  الوضع األمين املتهور

  80 37.02%  38  %40.85  42  تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية

  18 11.88%  12  %6.12  06  م مع السلطاتأزمة التصاد

  14 05.95%  06  %8.16  08   القانوينالتقصري

  05 2.97%  03 %2.04  02  دون إجابة

  199 100%  101    98  جمموع التكرارات

  :نستنتج من خالل بيانات هذا اجلدول ما يلي
رون جندهم يفس،فمن جهة الصحفيني الذين يعملون يف مؤسسات إعالمية باللغة العربية 

  : أسباب هجرة الصحفيني يف اجلزائر إىل عدة أسباب 
 تليها تردي األوضاع االجتماعية  49.81%:فقد حضي عامل الوضع األمين املتدهور ب

 يف األخري هناك 8,16%:، ويف نفس الوقت جند التقصري القانوين قد حضي ب40,85%بنسبة 
:  بقيت النسبة املقدرة ب6,12%سبة وذلك بن،العامل املتمثل يف أزمة التصادم مع السلطات 

  . امتنعت عن اإلجابة%2,4
فهناك الوضع األمين املتدهور الذي ،أما بالنسبة للصحفيني الذين يعملون باللغة الفرنسية 

 11,88% و 37,62%:تليها تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية ب، 41,58%حظي بنسبة 
 2,97% كما جند 5,94%: ريا جند التقصري القانوين بيتمثل يف أزمة التصادم مع السلطات، وأخ

هلذا األساس ميكن القول أن الوضع األمين املتدهور وتردي ، من الصحفيني امتنعوا عن اإلجابة
األوضاع االجتماعية جندها من بني األسباب احلقيقية وراء هجرة الصحفيني اجلزائريني، ويف هذا 

  " طنالو:"املضمار يقول رئيس حترير جريدة
 بقي يف اجلريدة ال يكتب، وإن كتب نأن هناك من الصحفيني من غادروا املهنة ائيا أو جزئيا وإ"

 باجتاه فرنسا، تونس، بلجيكا، أملانيا، بريطانيا 50%باسم مستعار، فقد غادروا املهنة والبالد حوايل 



، عالوة على هذا جند والواليات املتحدة األمريكية، وأصبحوا ميارسون مهن أخرى يف هذا البلد
  .)1("اخلوف واألوضاع االجتماعية واملهنية املتردية كاألجرة والسكن وغريها

  :أسباب هجرة الصحفيني  : 41: جدول رقم
 القــــطاع اإلعالمي

  القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص
                       املتغري   
  

  %النسبة كرارالت  %النسبة  التكرار    اإلجابة

    
  اموع

  83 45,55%  41 %38,18  42  الوضع األمين املتدهور

تردي األوضاع االجتماعية 
  واالقتصادية 

41  37,27% 38  %42,22 79  

  19 4,44%  04 %13,63  15  أزمة التصادم مع السلطات

  14 4,44%  04  %9,09  10   القانوينالتقصري

  05 33,3%  03 1,81%  02  دون إجابة 

  200 100%  90 100%  110  جمموع التكرارات
  

نستنتج من خالل البيانات املذكورة أعاله، أن أسباب هجرة الصحفيني يف اجلزائر كانت 
  :وراء أسباب وعوامل

 38,18%إن الوضع األمين املتدهور هو أكثر العوامل الواردة يف إجابات املبحوثني وهذا بنسبة 
 يف القطاع العام، تليها 45,55%: رية املقدرة ب مقابل النسبة الكب،تكرارا، بالنسبة للقطاع اخلاص

 يف القطاع 42,22% يف القطاع اخلاص، و 37,27%تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية بنسبة 
 يف القطاع العام، 4,44%يف القطاع اخلاص، و 13,63 :العام، تأيت أزمة التصادم مع السلطات ب

  يف القطاع 4,44%قطاع اخلاص، ومل حيظى إال بنسبة  يف ال9,9%بسجل التقصري القانوين نكما 
 يف القطاع العام، 3,33% يف القطاع اخلاص، و1,81%:العام، ويف األخري بقيت النسبة املقدرة ب

  .مل جييبوا عن السؤال
 خيارا إال ترك املهنة بسبب اخلوف واهللع الذي ون مل جيد الصحفي،وأمام هذه العوامل

 وتردي األوضاع االجتماعية ، فالوضع األمين املتدهور،خالل فترة الطوارئكانت تعرفها البالد 
 ما هي إال أسباب حقيقية وراء اهلجرة، تضاف إليها بطبيعة احلال أزمة التصادم مع ،واالقتصادية
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اجلزائر خالل فترة حالة :"  هلذا يرى صحفي من جريدة اخلرب أن،السلطات والتقصري القانوين
رة السياسيني واملثقفني وإطارات يف خمتلف النشاطات، فالصحفي شرحية من الطوارئ عرفت هج

ألن احلياة يف اجلزائر ،هذه الشرائح الذين هاجروا اجلزائر قبل أن يهاجروا الصحافة حبثا عن األمن 
  . )1(..."أصبحت كابوس رعب خاصة عندما تكون صحفي

ار حالة ل استمرنظرة الصحفيين لمستقبل المهنة في ظ : المبحث الثاني
  الطوارئ وقانون العقوبات

  

مدى اعتبار املبحوثني استمرار حالة الطوارئ إىل يومنا هذا له تأثري سليب على  : 42جدول رقم 
  .مستقبل الصحافة يف اجلزائر

  لـغة العـمل
  القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص

    املتغري   
  

  %لنسبةا  العدد  %النسبة  العدد  اإلجابة

    
  اموع

  53  %54  27  %52  26  نعم

  39  %38  19  %40  20  ال

  08  %08  045  %08  04  دون إجابة

  100  %100  50  %100  50  اموع
  

 أن استمرار حالة الطوارئ إىل يومنا هذا له تأثري ،تشري البيانات الواردة يف اجلدول أعاله
 52%: تؤكد النسبة املقدرة ب،ة فحسب متغري اللغة العربي. سليب على مستقبل الصحافة يف اجلزائر

وجيعل حريتهم مقيدة ،على أن هذا الوضع حيد من حرية الصحفيني والوصول إىل مصدر اخلرب 
  .وتطرقه إىل بعض املواضيع حمددة

فهناك من يعتربها مبثابة السيف املسلط على الصحفيني لتهديدهم يف حالة جتاوز سقف 
ين اللجوء إىل القوانني القمعية واالستثنائية ويعرقل بناء  واستمرارها يع.معني ال جيب أن يتجاوزه

  .منظومة تشريعية لفائدة حرية الصحافة
 ترى بأن هذا الوضع ال يؤثر على مستقبل الصحافة يف اجلزائر 40%: بقى النسبة املقدرة بت

ت، فإن  الصحافة العربية ، فحسب األجوبة الواردة يف االستثماراما وصلت إليهوالدليل على ذلك 

                                           
 بمقر 12:26 على الساعة 2005نوفمبر/15  مقابلة مع إيوانوغان محمد صحفي بجريدة الخبر، أجريت بتاريخ -)1(

  .الجريدة



وبقيت . الصحفيون يرون أن هذه احلالة ال تؤثر ولكن بدون تعليق عن ذلك نظرا لصعوبة السؤال
  . من املبحوثني امتنعت اإلجابة عن السؤال08%نسبة 

نفس الشيء بالنسبة للصحفيني العاملني يف مؤسسات إعالمية باللغة الفرنسية، فتؤكد نسبة 
 سلبا على مستقبل املهنة يف اجلزائر من خالل الفراغ  أن هذا الوضع االستثنائي انعكس%45

 كذلك أن هذه احلالة مجدت ما يسمى ،م1990القانوين الذي يكتنفه قطاع األعالم منذ سنة 
 يف بعض غوص إىل جانب هذا جتعل حركة الصحفيني مقيدة وعدم ال،املبادرات يف صياغة القوانني

األخري ميكن القول أن الصحافة ما هي إال حلقة يف سلسلة ويف ، املواضيع من بينها املعلومة األمنية
 من املبحوثني ،38%التغريات االجتماعية اليت تبقى حمدودة بسبب حالة الطوارئ، وتبقى نسبة 

ضمن تؤكد على أن هذه الظاهرة مل تؤثر والدليل على ذلك هو الكتابة يف بعض املواضيع املصنفة 
وزها من طرف الصحفي كالرشوة واالغتياالت واملعلومة املتعلقة اخلطوط احلمراء اليت ال ميكن جتا

باإلرهاب وغريها إذن يؤكد هؤالء على أن هذا الوضع أثر نوعا ما ليس بالدرجة اليت جتعل 
  .الصحفي ال يكتب

  . من املبحوثني مل جتب عن السؤال08%:وتبقى يف النهاية النسبة املقدرة ب
ثني استمرار حالة الطوارئ إىل يومنا له تأثري سليب على مثل اعتبار املبحو : 43جدول رقم 

  .مستقبل مهنة الصحافة يف اجلزائر
  القــــطاع اإلعالمي

  القـطاع العـام  القـطاع اخلـاص
    املتغري            

  
  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  اإلجابة

    
  اموع

  50  %24  12  %76  38  نعم

  42  %62  31  %22  11  ال

  08  %14  07  %02  01  ون إجابةد

  100  %100  50  %100  50  اموع
  

يرتبط هذا اجلدول بآراء أفراد العينة املستجوبة حول تأثري حالة الطوارئ يف اجلزائر على 
 أن ، فتؤكد اإلحصائيات الواردة من خالل إجابات الصحفيني من القطاع اخلاص،مستقبل املهنة

ذا الوضع االستثنائي يشكل خطرا على مستقبل املهنة من  من املبحوثني يرون أن ه76%نسبة 



خالل التقييد من حرية التعبري يف اجلزائر وكذلك منع حرية الصحفيني للوصول إىل مصادر اخلرب 
  .واخلوض يف بعض املواضيع

  .ونظرا لتكرار اإلجابات إرتئينا أن نقدم البعض منها فقط تفاديا للتكرار
يعين مراقبة مصادر ،ربر لكبح احلريات وكذلك استمرارها فحالة الطوارئ ما هي إال م

ة حبألن القوانني اليت تصدر خالل هذه الفترة كا،املعلومات واملتابعات القضائية ضد الصحفيني 
 من املبحوثني أن حالة الطوارئ ال 22%: ويف نفس املضمار ترى النسبة املقدرة ب. لكل احلريات

ببساطة ال توجد حرية التعبري يف اجلزائر، فهي جمرد شعار ،تشكل أي خطر على مستقبل املهنة
 من 42% نفس الشيء بالنسبة للقطاع العام، املسجل بنسبة ، دون إجابة02%وتبقى نسبة 

 ألا حتد من احلرية واإلدالء ،املبحوثني على أن حالة الطوارئ هلا تأثري سليب على مستقبل املهنة
  .بالرأي املعاكس للسلطة

 أن هذا الوضع ال يؤثر على مستقبل املهنة يف اجلزائر على ، من الصحفيني62%نسبة وتشري 
 هلذا األساس ميكن أن نصل ، بكل حرية ودون ضغوط أو مشاكل عمله أساس أن الصحفي يباشر

  ذاتيته خوفا أن يسقط يف فخ املتابعات رقابةإىل القول أن حالة الطوارئ جعلت الصحفي ميارس
 إال أننا نالحظ يف اآلونة األخرية تقدم يف احلرية  ،القضائية، لكن رغم التقييد السليب للحريات

 ويف النهاية ،ومعاجلة بعض املواضيع اخلطرية بالرغم من اال املفتوح حلالة الطوارئ إىل يومنا هذا
  . عن اإلجابة14%:امتنعت النسبة املقدرة ب
ساسية للصحفيين والمشروع التمهيدي االنشغاالت األ : المبحث الثالث

2002  
  

  :االنشغاالت األساسية للصحفيني فيما خيص تنظيم املهنة  : 44جدول رقم 
 %النسبة التكرار  عربية: لغة العمل 

 %13,15  10  قانونية مهينة واجتماعية اقتصادية 

 %9,21  07  الوصول إىل املعلومة بالدرجة األوىل 

 %01,31  01  هيئة حتميهم 

 %9,21  07  جملس أعلى ألخالقيات املهنة

 %01,31  01  جملس أعال لإلعالم 

 %5,26  04  ة ثاليإعداد قوانني إعالمية م

  21,05  16  قانون الصحفي 



 %2,63  02  التأطري التكوين 

 %5,26  04  األمن 

 %3,94  03  األجور 

 %2,63  02  النقابات 

 %1,31  01  العالج الصحي 

 %1,31  01   واملالية االستقاللية املادية

 %1,31  01  حتديد مفهوم دقيق للقذف 

  3,94  03  تغيري إطارات املهنة

 %1,31  01  تفتيت لوبيات اإلعالم 

 %1,31  01  السكن 

 %1,31  01  القدرة الشرائية 

 %1,31  01  استغالل الصحفيني 

 %11,84  09  دون إجابة 

  %100  76  اموع
  

  النسبة  التكرار  فرنسية : لغة العمل 

 %23,88  16  اجتماعية واقتصادية 

 %1,49  01  االتفاقيات اجلماعية 

 %4,47  03  النقابات 

 %1,49  01  املوضوعية يف طرح األخبار 

 %23,16  16  قانون الصحفي 

 %1,49  01  األجور 

 %2,98  02  االستقاللية 

 %8,95  06  التكوين 

 %1,49  01  غياب بطاقة وطنية للصحفيني االحترافية 

 %2,98  02  حتديد مفهوم للقذف والشتم 

 %1,49  01  منح جماالت التعبري احلر

 %1,49  01  احترام حرية التعبري 

 %1,49  01  تعديل قانون إعالم 



 %1,49  01  ) كمبيوتر حممول للصحفي(التكنولوجيا 

 %1,49  01  إيقاف الضغوطات والتعسفات القضائية 

 %16,41  11  دون إجابة 

  %100  67  اموع
  

 أن االنشغاالت األساسية ،تشري بيانات الدراسة امليدانية حسب متغري اللغة العربية
 من املبحوثني يؤكدون على أن 13,15%"للصحفيني فيما يتعلق باملهنة كثرية ومتعددة، فنجد نسبة 
ألساسي أيت يف املرتبة الثانية االنشغال ايمعظم االنشغاالت هي مهنية واجتماعية واقتصادية، و

 جند الوصول إىل املعلومة ، هذاااعدم 21,05%وذلك بنسبة ،املتمثل يف إعداد قانون الصحفي 
والثاين بنفس ، 9,21%وكذلك وضع جملس أعلى ألخالقيات املهنة، حيث حضي األول بنسبة 

 وكذلك ة كما هناك انشغاالت عديدة وبنسب متفاوتة كإعداد قوانني إعالم مثالي،9,21%النسبة 
   .د التأطري التكوين، واألمن وغريهاجن

 على ضرورة تغيري إطارات املهنة الذين ال عالقة ،ويشري الصحفيون من الصحف العمومية
 واستغالل ، والقدرة الشرائية،هلم اإلعالم، وتفتيت لوبيات اإلعالم ناهيك عن مشكل السكن

  . اإلجابة عن السؤال11,84%الصحفيني، كما امتنعت نسبة 
ا يتعلق بالصحفيني الذين يعملون باللغة الفرنسية، فتقريبياً جند تقارب االنشغاالت أما فيم

، 23,88%عند الصحفيني املعربني، حيث حضيت العوامل االجتماعية واالقتصادية املهنية بنسبة 
 تؤكد أنه من الواجب تكوين 8,95%، كذلك جند نسبة 23,88%ويليها قانون الصحفي بـ 

االتفاقيات :  كما أن هناك عوامل أخرى وبنسب متفاوتة، نذكر ،ن ما يرام الصحفيني على أحس
 كذلك األجور واالستقاللية إىل جانب غياب  األخبار،اجلماعية والنقابات، املوضوعية يف طرح

 ، ويؤكد كذلك الصحفيون على حتديد مفهوم القذف والشتم،بطاقة وطنية للصحفيني واالحترافية
  هم وفتح جماالت التعبري احلر، وإيقاف الضغوطات واملمارسات القضائية ضدوتعديل قانون إعالم،

 عن اإلجابة، هلذا األساس ميكن القول أن كالً من القطاعني 16,41%ويف األخري امتنعت نسبة 
العريب والفرنسي يتفقون تقريبا على نفس االنشغاالت، واليت من بينها حتسني األوضاع االجتماعية 

واملهنية للصحفيني وكذلك إعداد قانون خاص بالصحفي حىت يضمن كرامته أكثر واالقتصادية 
  .وحيدد له حقوقه وواجباته األساسية عند أداء املهنة

  

   :االنشغاالت األساسية للصحفيني فيما خيص تنظيم املهنة  : 45اجلدول رقم 



      القطاع الصحفي
 %النسبة التكرار  القطاع العام 

 %28,78  19  قانون خاص باملهنة 

 %24,24  16  حتسني الظروف االجتماعية واملهنية 

 %04,54  03  التكوين 

 %01,51  01  إيقاف الضغوطات املمارسة على الصحفيني 

 %03,03  02  حتديد مفهوم القذف والشتم 

 %03,03  02  تعديل قانون اإلعالم 

 %01,51  01  السكن 

 %01,51  01  مصادر اخلرب 

 %01,51  01  املهنةوضع جملس ألخالقيات 

 %01,51  01  وضع تنظيم نقايب 

 %28,78  19  دون إجابة 

  %100  66  اموع 
  
 

  %النسبة   التكرار   القطاع اخلاص

 %13,11  08  قانون خاص بالصحفي 

  %4,91  03  األجور 

  %3,27  02  النقابات 

  %4,91  03  الوصول إىل املعلومة 

 %16,39  10  اجتماعية مهنية واقتصادية 

 %08,19  05  ميثاق أخالقيات املهنة 

  %1,63  01  حتديد مفهوم دقيق للقذف والشتم 

  %6,55  04  التكوين 

  %1,63  01  السكن

  %1,63  01  العالج الصحي 

  %1,63  01  احلقيقة يف املعلومة 

  %1,63  01  جملس أعلى لإلعالم 

  %1,63  01  توفري األمن 



 %32,78  20  دون إجابة 

  %100  61  اموع

إن االنشغاالت األساسية للصحفيني اجلزائريني يف القطاع العام عديدة، فنذكر القانون 
 إىل جانب حتسني الظروف االجتماعية واملهنية ،28,78%اخلاص بالصحفي الذي حضي بنسبة 

باإلضافة إىل التكوين وإيقاف الضغوطات املمارسة على الصحفيني، وحتديد ، 24,24%نسبة ب
 ووضع جملس ،تم، وتعديل قانون اإلعالم، ناهيك عن السكن ومصادر اخلربمفهوم القذف والش

ألخالقيات املهنة وجيسده تنظيم نقايب حر، كل هذه االنشغاالت كانت بنسب متفاوتة، وبقيت 
 مل جتب عن السؤال، نفس الشيء بالنسبة للقطاع اخلاص الذي يؤكد كذلك على 28,78%نسبة 

ليها الظروف االجتماعية واالقتصادية واملهنية ت ،13,11%القانون اخلاص بالصحفي بنسبة 
 السكن ، األمن، إىل اجلانب التكوين،08,19%للصحفي، كذلك ميثاق ألخالقيات املهنة بنسبة 

 األجور، ،العالج الصحي، وجملس أعلى لإلعالم، احلق يف املعلومة حتديد مفهوم للقذف والشتم
  . مل جتب عن السؤال32,78%سبة املقدرة بـ النقابات غريها، ويف األخري بقيت الن

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ::االستنتاجات العامة االستنتاجات العامة 
من خالل تفحصنا لإلطار النظري والتطبيقي هلذه الدراسة املتعلقة مبمارسة الصحفيني 

ل إىل جمموعة من ص ميكن أن ن،)2004-92(اجلزائريني للمهنة خالل فترة حالة الطوارئ 
  : االستنتاجات نذكر 



اخلاصة يف اجلزائر، وهذا أو  يعترب مبثابة شهادة ميالد الصحافة املستقلة 90أن قانون إعالم لسنة  
وفتح اال للقطاع ،ما أكده الصحفيون الذين مشلتهم الدراسة، كونه مسح بإصدار صحف مستقلة 

 وهذه املبادرة كانت ،م1962اإلعالمي اخلاص، الذي بقي سجني إيديولوجية السلطة منذ سنة 
  .بفعل تعليمة رئيس احلكومة السيد مولود محروش آنذاك

 ال تعترب العائق الوحيد أمام األداء اإلعالمي 1992 فيفري 09إن حالة الطوارئ املعلنة يف  
للصحفيني، وهذا ما أثبتته إجابات املبحوثني، ألن االنفالت اإلعالمي حدث خالل العشرية 

د هذه احلالة إىل توقيف الصحف اجلزائرية على عكس األسباب االجتماعية السوداء، ومل تؤ
واالقتصادية واملالية هلذه املؤسسات، وخالل هذه الفترة كان هناك نقص اخلربة وحتول االحتكار من 

 الذي ،الدولة إىل مجاعات خاصة بعيدة كل البعد عن املهنة، سيما بعد إلغاء الس األعلى لإلعالم
 .لقطاعغاً من الناحية القانونية لترك فرا

 يتم ، ميكن اعتبارها حالة استثنائية1992 إن حالة الطوارئ املعلنة يف التاسع من شهر فيفري  
 وترك السلطة للقوة العمومية لتفعل ما تشاء، وحسب ، كل القوانني مبا فيها الدستور توقيفمبوجبها

 هلذا ، والتالشينقسامسبب خطر يهدد الدولة باإل فإن هذه احلالة مت إعالا ب،األسرة اإلعالمية
  . األساس مت تسخري اجليش خللق استقرار وطين

إن التركيز على املعلومة األمنية يف وسائل اإلعالم جعل الصحفي يتخبط بني مطرقة السلطة  
وسندان اجلماعات اإلرهابية، لذلك فالنسبة الكبرية من املبحوثني يرون أن التركيز على هذه 

 هذه املواضيع يعترب تعتيما ملثل ال يعد تشهرياً باألعمال اإلرهابية، وعدم التطرق  األمنيةملعلوماتا
 فمهمته نقل اخلرب وفق ما متليه أخالقيات املهنة ال ، ألن الصحفي جمرد من كل االعتبارات،إعالمياً
 تأسيس 1994 جوان 04يخ  مت يف تار،لتقنني اخلرب األمين وتوزيعه وفق ما متليه إرادة السلطة.غري

ألن ، واليت اعتربها الصحفيون سلبية ،خلية على مستوى وزارة الداخلية تم مبعاجلة املعلومة األمنية
كل معلومة ذات طابع أمين جيب أن متر عرب هذا اجلهاز البوليسي الذي يقدم معلومات غري 

ث مل تعرف أمسائهم صحيحة، خاصة عندما جند هذه اخللية تعمل بعيدا عن األضواء، حي
ملراقبة املكتوب، إذ تسمى بزوار )  الشرق والغرب،الوسط(ووجوههم، إذ تذهب إىل املطابع سيما 

 تبقى مساحة املقال بيضاء، فمصاحل األمن آنذاك املقالوأثناء إلغاء " حسن هيكل"الليل حسب 
ر األمنية ودم  مهمته الوحيدة تنشر األسرا،كانت تنظر إىل الصحفي على أساس أنه جاسوس

 هكذا فوسائل اإلعالم العمومية مل تعاجل األخبار األمنية بالقدر الكايف، وهذا راجع ،النظام العام



حسب آراء املبحوثني إىل سياسية وايديولوجية السلطة املبنية على التهوين للخرب األمين الذي يعترب 
  .مساسا بسيادة الدولة

ا ملختلف أشكال الضغوطات من بينها عرضو ت، اجلزائرالصحفيون خالل فترة حالة الطوارئ يف 
 سيما املعلومة األمنية وعندما يتعلق األمر بنشر بعض ،اإلدارية اليت متنعه من الكتابة يف بعض املواضيع

 إىل جانب بعض املواضيع كالرشوة وحتويل ،املعلومات اليت متس بعض الشخصيات يف هرم السلطة
 إىل 92-93رض الصحفيون إىل الضغوطات اإلرهابية خاصة يف سنوات األموال العمومية، كما يتع

  .م96
 ميكن اعتبارها أداة تقويض ،إن اإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة املستقلة يف اجلزائر 

وتضييق على حرية التعبري، حيث تستعمل إجراءات اقتصادية عن طريق اإلشهار أو دفع املطابع 
 السلطة مل تساعد الصحافة املستقلة واخلاصة بقدر ما كانت تعمل من أجل  إذن،ملستحقاا املالية

  .خنقها بكل الوسائل، يف حني هناك جرائد تستفيد من الريع احلكومي وال تقرأ
سجن الصحفيني يف اجلزائر ميكن اعتبارها كبح حرية التعبري ومبدأ يتناىف مع حقوق اإلنسان،  

 ألن هذا األخري يزداد قوة ،ة اليت دف إىل ترهيب الصحفينيهلذا األساس جيب حماربة هذه الظاهر
وصالبة يف السجن، حيث ال جند هذا اإلجراء إالّ عند األنظمة التسلطية املستمدة من القانون 

  . السجون بالصحفيني واملثقفنيئتأين مل، 1881الفرنسي 
ة العمل والقطاع الصحفي إن املتابعات القضائية اليت متارس ضد الصحفيني يف اجلزائر حسب لغ 

كذلك عدم احترام حق ،تأيت يف املرتبة األوىل التعرض للحياة اخلاصة لألشخاص، مث الشتم والقذف 
 فكل هذه العوامل جمتمعة تضاف إليها املساس ،يف األخري السرقة واملساس حبقوق اإلنسان،الرد 

   .ع احلساسة  وعند التطرق إىل بعض املواضي، السلطة هرمببعض الشخصيات يف
ظاهرة اغتيال الصحفيني يف اجلزائر هلا تأثري سليب على املمارسة املهنية، حيث انتشر اخلوف  

وقد أدت إىل احلد من نشاط الصحفيني ، التشرد ، إىل درجة تغيري املهنة،والذعر لدى الصحفيني
 املهنة، إذ يف لتحري احلقائق يف كيفية معاجلة بعض القضايا، وخلقت جواً من الترهيب ألصحاب

هذه احلالة أصبح الصحفي يلعب دور املناضل أكثر من دور املهين، على أساس أنه كان مستهدف 
 فنتيجة تصاعد موجة االغتياالت ندد اتمع احمللي ،من طرف مجاعات مسلحة جمهولة اهلوية

ا اجلو امللغم هو  ومن مظاهر هذ، باعتبار أن هذا العمل يتناىف مع حقوق اإلنسان،والدويل على ذلك



عدم بروز نقاش حقيقي حول الوضعية، حيث كثرت املزايدات واالختيارات اإليديولوجية وهذا ما 
  .غذى عمر األزمة اجلزائرية

أسباب هجرة الصحفيني حسب آراء املبحوثني ترجع بالدرجة األوىل إىل الوضع األمين  
 وتليها يف األخري أزمة التصادم مع املتدهور، وكذلك تردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية،

وهذا ما أثر على . السلطات والتقصري القانوين، كل هذه الظروف دفعت بالبعض إىل اهلجرة
املمارسة اإلعالمية يف بالدنا، ألن الصحفيني ذوي اخلربة بإمكام تأطري الصحفيني املبتدئني 

  .وتعليمهم أسرارا املهنة
ومنا هذا هلا تأثري سليب على مستقبل الصحافة يف اجلزائر، ألن إن استمرار حالة الطوارئ إىل ي 

هذا الوضع حيد من حرية الصحفيني والوصول إىل مصدر اخلرب وجتعل حركتهم مقيدة وتطرقه إىل 
 يف حالة جتاوز ا السقف املسلط على الصحفيني لتهديديهمبعض املواضيع حمددة، فيمكن اعتباره

واستمراره يعين اللجوء إىل القوانني القمعية واالستثنائية ويعرقل  ،سقف معني ال جيب أن يتجاوزه
 فالسلطات كانت تتعامل مع الصحفي بصفة عمياء ،بناء منظومة تشريعية لفائدة حرية الصحافة

 ترسل فرقة أمنية إىل دار الصحافة تقوم ،مبجرد ما تطلع على خرب معني ال خيدم عمل مصاحل األمن
  .قها إىل السجن وتوقيف اجلرائد بدون املرور على اآلليات القانونيةبزج كل من جتده يف طري

 األوضاع االجتماعية حتسنيهرت نتائج الدراسة أن إعداد قانون خاص للصحفي وظأ
 تليها بعد هذا ، املهنية هو األكثر تكرارا سواء بالنسبة للقطاع الصحفي أو لغة العمل وواالقتصادية
 إىل جانب ،يقي ألخالقيات املهنة، وإعداد قوانني إعالمية مثالية كإنشاء جملس حق،عوامل أخرى

 إضافة إىل حتديد ،التأطري والتكوين واألمن واألجور والنقابات والسكن اليت يعاين منها جمتمعهم
تابعات القضائية للصحفيني اليت جسدها قانون العقوبات القمعي  وإلغاء امل،مفهوم القذف والشتم
يف الضغوطات بالكيفية اليت تراها مناسبة، فهو قانون ديكتاتوري ي للسلطة لتكوالذي يفسح اال

ذا فهو قانون هل عام،رادع خيدم السلطة وهذا ما يتناىف وحرية الصحافة ومبادئ الدميقراطية بشكل 
  . من قانون تنظيمي أكثرلتكميم األفواه

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::الخاتمة الخاتمة 
  



-1992(قة ممارسة الصحفيني اجلزائريني للمهنة خالل فترة حالة الطوارئ بعد تفحصنا حلقي
، جند بأن حرية التعبري يف اجلزائر ولدت يف ظروف صعبة، وهذا بعد انفجار أحداث أكتوبر )2004
 الذي غري جمرى احلياة السياسية، حيث انعكس على ،1989 واملصادقة على دستور ،م1988

، فقد اعتربته األسرة اإلعالمية مبثابة 1990ل إصدار قانون إعالم لسنة املنظومة اإلعالمية من خال
 هلذا كان هناك إحلاح مستمر من أجل ،شهادة ميالد الصحافة املستقلة اليت تبقى مبتورة وجوفاء

تعديله ومراجعة مواده، خاصة املتعلقة بالعقوبات، حيث اعتربوه قانون إعدام احلرية بدل قانون 
  .اإلعالم

سنتني من ميالد الصحافة املستقلة أو اخلاصة، عرفت اجلزائر أزمة سياسية وأمنية حادة فبعد 
أثرت سلبا على األداء اإلعالمي للصحفيني، إذ أصبح الصحفي مستهدفا من قبل اجلماعات 

متعاطفني اوايل إذ كانوا منتقدين لإلسالميني ، ظاملسلحة، فقد وجدت الصحافة نفسها يف موقف ن
ك أضحت املهنة مهددة باخلطر، فهناك من اضطر للهجرة وهناك من فضل تغيري املهنة معهم، وبذل

  .ه يكون باسم مستعارؤوإن بقي يف اجلريدة ال يكتب وإن كتب فإمضا
، قامت السلطة بإنشاء خلية على 1992 فيفري 09 الطوارئ املعلن يف حالةن وعمالً بقانو

، اهلدف منها 1994 جوان 07وذلك بتاريخ . مة األمنيةمستوى وزارة الداخلية تم مبعاجلة املعلو
مراقبة اجلرائد قبل النشر، وهو األمر الذي أثار غضب الصحفيني من خالل تقويض حريتهم 

 فهذا الوضع أدى إىل نشوب خالف ،وتقييدها يف الغوص يف بعض القضايا، سيما املعلومة األمنية
ضع األمين، فتعاقب من خيالف سياستها وتكافئ من بني السالطة والصحافة، وذلك باستغالهلا للو

يسري يف منواهلا، وكانت تستعمل سالح اإلشهار واملطابع احلكومية إلثقال كاهل الصحف بالديون 
إىل درجة إغالقها ومصادرا حبجة املخالفات الصحفية اليت ترتكب من طرف الصحفيني جراء 

طة على لخصية اإلنسان، هلذا الغرض عملت الساخللط بني اخلرب الصحفي واملساس بالكرامة وش
إصدار قانون العقوبات الذي أدخل جرائم الصحافة يف النص املوجود سابقاً، هلذا فاحلذر والوقوع 

  .يف شباك هذا القانون يؤدي إىل ميالد نوع من الرقابة الذاتية لدى الصحفيني
الشيء الذي أكد عليه الصحفيون وهو ،فعوضاً من أن يقوم املختصون بإثراء قوانني اإلعالم 

من خالل إجابام على ضرورة إنشاء قانون خاص بالصحفي، وجملس يسهر على تطبيق أخالقيات 
إىل جانب حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية  ،املهنة مستقل عن كل التيارات السياسية

: ل الصحفيون ؤ األساس يتسا هلذا،قامت بتجسيد مواد قانون العقوبات حرفيا واملهنية للصحفيني



 عن تعيني وزير ةجزاكيف ميكن حتقيق هذه الشروط يف الوقت الذي جند حكومة أوحيىي ع"
  . تفسري قانوين وسياسيااالتصال ؟ وهذه احلالة نادرة يف تاريخ النظم السياسية اليت يصعب إجياد هل

 ضحوا بالنفس والنفيس  ينبغي أن نقدر ونفتخر برسالة رجال اإلعالم الذين،ويف النهاية
 مقابر يدفن فيها وحماكم يعاقب فيها، لألسف هذه  بنيخالل العشرية السوداء، أين أصبح الصحفي

  . الظاهرة الزالت مستمرة، لكن رغم هذا لن يتمكنوا من اغتيال الفكر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائـمـــة المـــــراجعقائـمـــة المـــــراجع
  



  :ربيةاملراجع باللغة الع
أديب خضور، اإلعالم و األزمات، دار األيام للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة، / د •

1999.  
احلاسر عبد اله، دور الوسائط يف مواجهة التطرف واإلرهاب، مركز الدراسات العريب / د •

 .1992، الطبعة الثانية األورويب
 .1991ة للطباعة، اجلزائر العياضي نصر الدين، مساءلة اإلعالم، ملؤسسة اجلزائري •
بن يوب رشيد، دليل اجلزائر السياسي، دار النشر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية،  •

 .1999اجلزائر 
لول حممد بلقاسم، اجلزائر بني األزمة السياسية واالقتصادية، اجلزائر مطبعة دحلب، حسني  •

 .1993داي 
 .1997ئر، بيت احلكمة، اجلزائر بن قفة خالد عمر، قصة الدم يف اجلزا •
بن مرسلي محد، مناهج البحث العلمي يف حبوث اإلعالم واالتصال، ديوان املطبوعات اجلامعية  •

2003  
بدر أمحد، مناهج البحث يف االتصال والرأي لعام واإلعالم الدويل، دار قباء للطباعة والنشر،  •

 .1998القاهرة 
 .1999 دار النشر اجلزائر، فيفري تامالت حممد، اجلزائر ن فوق الربكان، •
حسن مسري حممد، دراسات يف مناهج البحث العلمي، حبوث اإلعالم، عامل الكتب، الطبعة  •

 .1995بريوت 
-2001دودان سعيد، حماضرات قانون اإلعالم، السنة الثانية قسم علوم اإلعالم واالتصال  •

2002. 
 النامية، القاهرة، دار الفكر العريب، الطبعة رشيت أمحد جبهان، نظم االتصال اإلعالم يف الدول/ د •

 .1972األوىل 
 .1982سيف اإلسالم الزبري، تصفية االستعمار اإلعالمي، دار النشر، بريوت  •
 .1981شون ماكربيد، أصوات معددة عامل واحد، الشركة الوطنية للتوزيع، اجلزائر •
 .1997جلامعية، اجلزائرشليب حممد، املنهجية يف التحليل السياسي، ديوان املطبوعات ا •
شواريب عبد احلميد، جرائم الصحافة والنشر يف ضوء القضاء والفقه، الناشر، نشأة املعارف  •

 .1982اإلسكندرية



 .1985صديقي عبد الرحيم، اإلرهاب السياسي والقانون اجلنائي، دار الثقافة العربية، بروت / د •
صر، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة عواطف عبد الرمحن، مهوم الصحافة والصحفيني يف م/ د •

 .1995األوىل 
سفوف حممد، يف عمق اجلحيم، ممول اإلرهاب هلدم اجلزائر، منشورات / عصامي حممد، ترمجة د •

 .2002املؤسسة الوطنية لالتصال للنشر واإلشهار، اجلزائر 
 الرغاية، كرام ابتسام، املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري، دار النشر، وحدة •

 .1992اجلزائر
 .1992مورس إريك، اإلرهاب والعنف السياسي، دار النفانس، الطبعة الثانية، بريوت •
 .1999معراف إمساعيل قالية، اإلعالم حقائق وأبعاد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  •
للنشر هون بروجون، الصحفي احملترف، ترمجة كمال عبد الرؤوف، القاهرة ، الدار الدولية  •

 .1996والتوزيع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الكتب باللغة الفرنسية
  

• Ancer Ahmed, Encre Rouge, le défit des journalistes algériennes, ed           
  El Watan, Alger 2001. 



• Brahimi Brahim, le pouvoir de la presse et les droits de l’information en  
  Algérie, ed MARRINOOR paris 1996. 
• Brahimi Brahim, le droit à l’information à l’éprouve de parti unique et de   
   l’état d’urgence, ed, SAEM, liberté 2002. 
• Bquandt William, société, et pouvoir en Algérie, la décennie des répture, ed, 

Casbah, Alger1999.   
• Ben jamin Stora, du terrorisme autopsie de la tragédie algérienne,   
  Aujourd’hui, ed Rocher Noir, Paris 1995.  
• Benjamin Stora, la guerre invisible, Algérie années 1990, ed. Chihab. 
  Alger 2001.  
• BAhli Mohamed, chronique infernal (Algérie 1990) ed, Marinoor,    
  paris1995. 
• Issama Mohamed, le fis et le terrorisme au cœur de l’enfer, ed, la matin,   
        Alger, 2001. 
• Jeri Kubka et korle Nordenstreng, leçonutile de l’histoire 1ere partie,     
   ed, Prague 1987. 
• L’Azhari Labert, le journaliste algérien entre le bâillon et les balles, ed,    
   l’Harmattan, paris 1995.  
• Mamoudi Abderrahmane, presse algérienne les nouveau boues     
   émissaire, ed de poche parie 2000. 
• Moufouk Ghania, entre journaliste en Algérie, ed , RCF, parie 1995. 
• Rebah M’hamed, la presse algérienne journal d’un défi CHIHAB ed,   
  Alger 2002. 
• Touati Amine, Algérie les islamistes à l’assaut de pouvoir, ed, l’harmattan 
   Paris, 1995. 
• Taleb Ibrahimi Ahmed, le drame algérien, la voie de réconciliation, ed   
  rocher noir, Paris, 1998. 
• République Algérienne Démocratique et Populaire, décision du 05 août 1973. 

  
  

  :اجلرائد الرمسية
  .19 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، املادة -
  .1989 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، دستور -
  .96ة الرمسية، دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريد-



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ميثاق وأخالقيات املهنة للصحفيني اجلزائريني، بيان -
  .2003أفريل 13احلقوق والواجبات، اجلزائر 

  .1992أكتوبر 01، املؤرخة يف 76 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية العدد -
  .1982نوفمرب 27 املؤرخ يوم 82-390ية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم الرئاسي  اجلمهور-
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون استعادة الوئام املدين، منشورات جملس األمة سنة -

1999.  
 2005غشت 14: وافق ل امل55 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد -

  .2005املتعلقة باملصاحلة الوطنية 
  .1999 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، تعديل قانون العقوبات-
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وثيقة املشروع التمهيدي للقانون العضوي املتعلق -

  .باإلعالم
  

  

  :االت
  .عن عمادة البحث العلمي اجلامعة األردنية جملة علمية حمكمة، تصدر -
  .1990 سنة 04 الة اجلزائرية لالتصال اليت تصدر عن معهد علوم اإلعالم واالتصال العدد -
  .1992 سنة 08 الة اجلزائرية لالتصال عن معهد علوم اإلعالم واالتصال العدد -
 جملة فصلية علمية شخصية يف الدراسات  الة اجلزائرية لالتصال للعلوم السياسية واإلعالمية،-

  .2002-2003 شتاء 02السياسية واإلعالمية العدد 
  .1997 نشر 04 الة العربية حلقوق اإلنسان، إصدار املعهد العريب حلقوق اإلنسان العدد -
  .1995,1994 املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي -
  .1999 الصحافة يف اجلزائر، نشرت يف جملة املنرب أكتوبر اإلعالم وأزمةحممد قراط، رجل /  د-
  .2004 جويلية 23 إىل 17من 243 الشاشة الصغرية، أسبوعية تصدر عن التلفزة اجلزائرية، العدد -
  

- Hilmy. A.NABIL, revue égyptienne de droit international. Vol 41-1985. 
- Reporters sans frontière, guide pratique du journaliste.           
- Document de l’information à caractère sécuritaire, recommandation 
  adressées aux médias nationaux 1992.                                                           



  

  :األطروحات واملذكرات
 مذكرة لنيل شهادة املاجستري 1990-2001 واإلرهاب  قادم مجيلة، الصحافة املستقلة بني السلطة-

   2002-2003يف علوم اإلعالم واالتصال 
 مرزاقة إمساعيل، االتصال السياسي يف ظل التعددية اإلعالمية، ترتيب العوامل املؤثرة يف دور -

-1997ل واالتصا عالم، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإل)90-94(اجلرائد اليومية املستقلة 

1996.  
 قرحلي سليم، مفهوم اإلرهاب الدويل، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق جامعة تيزي -

  .2000وزو 
 إمسعودان نوال، لوزري نوال، معاجلة األخبار األمنية يف الصحافة الوطنية من خالل جريديت -

سانس يف علوم اإلعالم الوطن واخلرب وااهد دراسة حتليلية مقارنة، مذكرة لنيل شهادة لي
  .1996واالتصال، دورة نوفمرب 

- Brahimi Brahim, le pouvoir, la presse, et les intellectuels en Algérie, thèse  
  doctorat d’état paris 1987. 

  
  
  
  
  

  : اجلرائد
  .2005أوت 10، الصادرة يوم االثنني 4471اخلرب يومية وطنية مستقلة، العدد  •
  .2005جانفي 05، الصادرة يوم األربعاء 4285 وطنية مستقلة العدد، يومية اخلرب •
  .2004أوت 24، الصادر يوم 2261املساء يومية عمومية  •
  .2004جوان 16، الصادرة يوم األربعاء 4144يومية وطنية مستقلة، العدد  اخلرب •
  .2005 ماي 03 الصادرة يوم 4384يومية وطنية مستقلة، العدد  اخلرب •
  .2005/01/05 الصادرة يوم األربعاء 4285 وطنية مستقلة، العدد اخلرب يومية •
 .2004 جوان 27 الصادرة يوم 4114اخلرب يومية وطنية مستقلة، العدد  •



  .2004جوان  19 الصادرة يوم السبت 4149اخلرب يومية وطنية مستقلة، العدد  •
  .2004جوان 18 إىل 276اخلرب األسبوعي، العدد  •
  
  

- El Watan économie, N°10 du 2 au 8 mai 2005. 
- Le Matin quotidien national indépendant N° 3069 du mercredi 27 mars  
  2002. 
- Le Matin quotidien national indépendant N° 3069 du mercredi 27 mars  
  2002. 
- Liberté quotidien national indépendant N° 3575 du mardi 29 juin 2004. 
- Le Soir d’Algérie quotidien national indépendant N° 4107 du mercredi 16  
  juin 2004. 
- Le Soir d’Algérie quotidien national indépendant N° 4126 du lundi 21 juin                               
  2004. 
- Le Soir d’Algérie quotidien national indépendant N° 4159 du jeudi 12 Août 
   2004. 
- Liberté quotidien national indépendant N° 3578, du dimanche 02 juillet  
   2004. 
- Le Soir d’Algérie quotidien national indépendant N° 1425 du mercredi 28  
   Juillet 2004. 
- Watan quotidien national indépendant N° 41305, du jeudi 29 juillet 2004.    
 
 
 

  
  
  
  
  
  : التـابـاملق

  

، على 2005نوفمرب   15مقابلة مع إيوانوغان حممد، صحفي جريدة اخلرب، أجريت بتاريخ  •
  . دقيقة مبقر اجلريدة26: 12الساعة 

 على 2005 نوفمرب 15مقابلة مع فيصل مطاوي، رئيس حترير جريدة الوطن، أجريت بتاريخ  •
  .ة مبقر اجلريدةالساعة العاشر



 25، أجريت املقابلة بتاريخ le soir d’Algérieمقابلة مع بدر الدين منعة، مدير حترير جريدة  •
  . دقيقة مبقر اجلريدة00: 12 على الساعة 2005نوفمرب 

 2005 نوفمرب 26مقابلة مع مجال كعوان، مدير حترير جريدة ااهد اليومي، أجريت بتاريخ  •
  .قة مبقر اجلريدةدقي00: 14على الساعة 

 25مقابلة مع رابح عبد اهللا، مدير الفيدرالية الدولية للصحفيني اجلزائريني، أجريت بتاريخ،  •
 .  دقيقة مبقر اجلريدة00: 10 على الساعة 2005نوفمرب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  02امللحق رقم 
 

  أسئلة المقابلة أسئلة المقابلة 
  
  
  عبري واألداء اإلعالمي للصحفيني؟ هل ترى أن حالة الطوارئ يف اجلزائر قوضت من حرية الت-1



   كيف ميكن تفسري العالقة اجلدلية بني السلطة والصحافة خالل فترة حالة الطوارئ يف اجلزائر ؟-2

 كيف أثرت األزمة السياسية على املمارسة املهنية سيما بعد توقيف املسار االنتخايب وبداية -3

  اإلرهاب ؟ 

خلية على مستوى وزارة الداخلية تتكلف مبراجعة م، متّ تأسيس 1994 جوان 07 بتاريخ -4

  املعلومة األمنية، ما أثرها على املهنة ؟ 

   كيف عاشت الصحافة اجلزائرية موجة االغتياالت وما أثرها على املمارسة املهنية ؟-5

   عرفت اجلزائر يف ظل حالة الطوارئ ظاهرة هجرة الصحفيني ما تفسريكم لذلك ؟ -6

  السلطة الصحفيني يف ظل حالة الطوارئ بارتكاب املخالفات ؟  كثرياً ما تتهم -7

   ما تعليقكم حول قانون العقوبات اخلاص باملهنة ؟-8

   بعد فصل وزارة الثقافة على وزارة االتصال، هل طرأ جديد على املهنة ؟ -9

  
  
  
  
  

  جـامـعة اجلـزائـر 
  الم ـلوم السياسية واالعـلية العـك

  صالـتالم واالـلوم االعـقسم ع
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  مذآرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم واالتصالملخص 
  

  

  :تحت إشراف الدكتور :                                                إعداد الطالب    

     شبري محمد                                                      لعقاب محمد  

  
  
  

  م2005-2006: اجلامعية السنة 
  

   :مناهج البحث 
استعملنا املنهج الوصفي والتحليل، حيث يستهدف الوصف إعطاء صورة كلية عن الظاهرة، 
موضوع البحث والدراسة، ويقوم كذلك بدراسة الظواهر اهولة، فالوصف هو جرد يبحث عن 

  .سؤال ماذا هناك
  :أدوات البحث 
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 على املقابلة واالستبيان كأدوات البحث، نظراً ألهداف الدراسة اعتمدنا يف إجناز هذه الرسالة* 
  .واملنهج املستعمل فاالستبيان جمموعة أسئلة يتم حتضريها انطالقا من املنهجية املقترحة، إذن

  :عينة الدراسة 
طبيعة موضوعنا  اقتضت اختيار عينة قصدية من الصحفيني العاملني يف الصحافة املكتوبة املستقلة 

 50 صحفي، 100 يبلغ أفرادها إذومية والناطقة باللغة العربية والفرنسية على مستوى اجلزائر، العم
  .من القطاع العام 50من القطاع اخلاص، و 

  : صعوبات الدراسة 
  .نقص املراجع باللغة العربية، هذا ما دفعين للقيام بعملية الترمجة* 
  .عن اإلجابةعدم احترام مواعيد إجراء املقابالت وامتناعهم * 
  .عدم استرجاع وثائق االستمارة* 

  

 وقد عاجلنا يف القسم النظري ثالثة فصول، يتضمن الفصل األول إشكالية املمارسة 
اإلعالمية يف ظل حالة الطوارئ، ينتزع منه مبحث أول يتعلق بالعالقة الثنائية بني اإلعالم واألزمة 

  : األزمات والتفاعل اإلعالمي معها، وهي يف اجلزائر، فتناولنا التجربة اإلعالمية خالل 
  

  .وهذه الطريقة تعتمد على التهويل والتضخم:  املعاجلة املثرية -
وتقوم على التهوين، وهذه الطريقة ال تساعد املواطن على فهم األزمة، واختاذ :  املعاجلة الناقصة -

  .آراء واضحة حوهلا
  . عاجلة الثابتة بدون وين وال ويلتقوم على امل:  املعاجلة املتكاملة والشاملة -

يتضمن العالقة اجلدلية بني السلطة والصحافة املستقلة يف اجلزائر، ونركز : أما املبحث الثاين 
على حكومة السيد مولود محروش، الذي حاول اكتساب ثقة اجلزائر اخلاصة، إذ عمدت السلطة 

يف سعر الورق واهلاتف وغريها، إىل تقدمي مساعدات يف تشكل عقارات أو نفوذ، كتخفيض 
حكومة بلعيد عبد السالم اليت قامت بإنشاء جلنة مكلفة بتوزيع إعانات ) 1992(وجاءت يف سنة 

الدولة للصحافة وانتهاجها ملبدأ املساومة اإلشهارية، فقد مت تعليق العديد من الصحف جراء مشكل 
ز احلدود األخالقية واملساس باحلريات الديون واملطابع، وتوقيف الكثري من الصحفيني بسبب جتاو

  .اخلاصة
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أما املبحث الثالث يتعلق باملمارسة املهنية من خالل القوانني الرمسية، وقد اعتمدنا على املادة 
  . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان19

  : وكذلك جمموعة من االتفاقيات من بينها 
  .1950ريات األساسية االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحل* 
  .1969االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية * 
  .1981امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب * 
  . حرية التعبري وإنشاء اجلمعيات واالجتماع مضمونه للمواطن39 املادة 89دستور * 
   : 17التعليمة الرئاسية رقم * . وبعض املواد املتعلقة باملهنة90 قانون إعالم -
  .2000 أفريل 13ميثاق أخالقيات املهنة الذي مت املصادقة عليه يف * 

  

اجلوانب األمنية واالجتماعية للصحفيني اجلزائريني : كانت حتت عنوان : أما الفصل الثاين 
ب، فقد خالل فترة حالة الطوارئ، حيث يتضمن املبحث األول األزمة السياسية وبداية  اإلرها

شهدت اجلزائر تدهور األوضاع السياسية، أعقبتها أعمال عنف حدثت مبوجبها تصفيات جسدية 
 تعمل 1992متكررة ضد رجال األمن، واغتيال املفكرين، لذلك فحالة الطوارئ املعلنة يف سنة 

على محاية األمن العمومي، وأمن األشخاص وممتلكات الدولة الذي تدعم مبرسوم مكافحة 
  .ب، ألن الدولة وصلت إىل مرحلة االياراإلرها

 أنشأت السلطة خلية 94واملبحث الثاين يتعلق باألخبار األمنية وعالقتها باملهنة، ففي سنة 
لالتصال على مستوى وزارة الداخلية تعمل على إعداد ونشر هذه البيانات الرمسية املتعلقة بالوضع 

  . ميكن للصحافة جتاوزهااألمين وقامت بتحديد اخلطوط احلمراء اليت ال
كما جند املبحث الثالث يتناول اغتيال وهجرة الصحفيني ورد فعل اتمع املدين، فمنذ 

 صحفي 80 أصبحت املهنة حمفوفة باملخاطر، ومت اغتيال أكثر من 92اإلعالن عن حالة الطوارئ 
  .2001 إىل 92بني سنة 

، 2001 قانون العقوبات اجلديد وعاجلنا يف الفصل الثالث املخالفات الصحفية ومضمون
حيث تطرقنا إىل هذا العنصر، فقد تناولنا القذف والشتم باعتبارمها مواضيع شغلت بال الصحافة 

 بالتفعيل يف املبحث 2001والصحفيني خالل الفترة املذكورة، كما تناولنا مضمون قانون العقوبات 
ترام املعايري الدولية حىت تتفادى السقوط يف فخ الثاين، هلذا األمر مل يبق للصحافة اجلزائرية إالّ اح



 والرهانات املستقبلية املتعلقة 2002القذف والشتم، ويف املبحث األخري تناولنا املشروع التمهيدي 
  .باملهنة

وبعد انتهائنا من القسم املنهجي والنظري تطرقنا إىل جانب مهم يف الدراسة، وهو القسم 
له حتليل بيانات الدراسة امليدانية، وذلك باالستناد إىل استمارات التطبيقي، حيث تناولنا من خال

 مبحوث ممثلني يف الصحفيني العاملني بقطاع الصحافة 100البحث اليت وزعت على عينة قوامها 
املكتوبة املستقلة والعمومية، حيث قمنا بتحليل نتائج الدراسة امليدانية يف إطار العينة العامة 

  .ة يف القطاع الصحفي ولغة العمل اإلعالميواملتغريات املتمثل
وقمنا بتدعيم هذه االستمارة مبجموعة من األسئلة اليت تدخل يف إطار املقابلة مع الصحفيني 

  .ومدراء اجلرائد
  : وتوصلنا من خالل كل هذا إىل جمموعة من النتائج، وهي 

قلة يف اجلزائر، كونه مسح ب فتح  يعترب مبثابة شهادة ميالد الصحافة املست90أن قانون إعالم سنة * 
  .اال للقطاع اإلعالمي اخلاص

 ميكن اعتبارها حالة استثنائية، يتم مبوجبها توقيف 1992 فيفري 09حالة الطوارئ املعلنة بتاريخ * 
  .كل القوانني مبا فيها الدستور

طرقة السلطة إن التركيز على املعلومة األمنية يف وسائل اإلعالم جعل الصحفي يتخبط بني م* 
وسندان اجلماعات اإلرهابية، وعدم التطرق ميثل هذه املواضيع يعترب تعتيما إعالمياً، فاخللية اليت مت 

 سلبية ألا تقتل االجتهاد لدى 94 جوان 07تأسيسها على مستوى وزارة الداخلية بتاريخ 
  .الصحفيني وجتعل توحيد املعلومة يف كل وسائل اإلعالم

رة حالة الطوارئ، تعرض ملختلف أشكال الضغوطات، من بينها اإلدارية اليت الصحفي خالل فت* 
 إىل غاية 92متنعه من الكتابة يف بعض املواضيع، إىل جانب الضغوطات اإلرهابية خاصة يف سنوات 

  .م1996
  .اإلعانات اليت قدمتها السلطة للصحافة يف اجلزائر ميكن اعتبارها أداة تقويض وتقييد حرية التعبري* 
سجن الصحفيني ميكن اعتبارها كبح حرية التعبري، ومبدأ يتناىف مع حقوق اإلنسان، وهذه * 

  .الظاهرة دف إىل ترهيب الصحفيني
التعرض للحياة : أن املتابعات القضائية اليت متارس ضد الصحفيني يف اجلزائر ثاين يف املرتبة األوىل * 

  .اخلاصة لألشخاص بالشتم والقذف



ال الصحفيني يف اجلزائر هلا تأثري سليب على املمارسة املهنية، حيث انتشر اخلوف إىل ظاهرة اغتي* 
  .درجة تغيري املهنة والتشرد

أن األسباب الرئيسية وراء اهلجرة ترجع إىل الوضع األمين املتدهور، وتردي األوضاع االجتماعية * 
  .واالقتصادية

  : للصحفيني تتمثل يف أظهرت نتائج الدراسة أن االنشغاالت األساسية * 
  . إعداد قانون خاص بالصحفي-
  . حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصادية-
  . إنشاء جملس حقيقي ألخالقيات املهنة-
  . إعداد قانون إعالم مبشاركة األساتذة ذوي االختصاص والصحفيني من كال القطاعني-
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