
IIاإلطار القانوني المنظم لص��حافة المكتوب��ة، الس��معي البص��ري و .
االنترنت

سمحت مختلف النصوص القانونية المنظمة إلعالم في الجزائر،  من��ذ أول ق��انون
 بتع��دد2012 إلى غاي��ة الق��انون العض��وي إلعالم ع��ام 1990إعالم تع��ددي ع��ام 

:الص��حف، المواق��ع اإلخباري��ة اإللكتروني��ة و القن��وات قن��وات ت��دفق المعلوم��ات
التلفزيونية الخاصة.وهو ما يمثل أهم تطور فيما يتعلق بتحرير قنوات االتصال بم��ا

يضمن حق المواطن في اإلعالم. 

لكن، من الناحية العملية، هناك عدة مفارقات و نقائص في ممارسة اإلعالمية في
الجزائر بين النصوص القانونية لتطوير اإلعالم و بين واقع المهنة.

:2017-1990المشهد اإلعالمي في الجزائر .1

ارتبط تطور المشهد اإلعالمي في الجزائ�ر بمختل�ف التح�والت ال�تي عرفته�ا بع�د
1989االستقالل خاصة منذ إقرار التعددية السياسية و الحزبي��ة من خالل دس��تور 

 إلى غاي��ة2011وصوال إلى سلسلة اإلصالحات التي اعتمدتها البالد بداية من عام 
2011اليوم .و بالتالي، يمكن اعتبار فتح مجال السمعي البصري بداي��ة من ع��ام  

، إال دلي�ل1990 سنة  من صدور أول قانون إعالم تع�ددي ع�ام 24أي  بعد مرور 
على استمرارية اإلصالحات السياسية و اإلعالمية في الجزائ��ر في ظ��ل التح��والت

اإلقليمية و الدولية التي يشهدها العالم.

خصائص المنظومة القانونية و التنظيمية الخاصة باإلعالم:1.1

تتميز مجموع القوانين و التنظيم��ات ال��تي عرفه��ا اإلعالم من��ذ التعددي��ة اإلعالمي��ة
 مقارنة بواقع الممارسة اإلعالمية في الجزائر ، بما يلي: 1990عام 

غياب الشفافية المالية و إدارية في تسيير المؤسسات الصحفية ب��ل وج��ود-
الفوضى في تنظيم سير تل��ك المؤسس��ات من��ذ بداي��ة س��نوات األلفين إلى
غاية اليوم على الرغم من المواد التي نص عليها الق��انون العض��وي لإلعالم

. كما، اليوجد إحصائيات رسمية حول النشاط الفعلي  لمجم��وع2012لعام 
المؤسس��ات اإلعالمي��ةو ع��ددها. بإض��افة، إلى تناقض��ات في نش��اط تل��ك
المؤسس��ات بين الق��انون و الواق��ع على غ��رار إج��راءات إص��دارو توقي��ف
النشريات. و ك��ذلك، إنش��اء القن��وات التلفزيوني��ة الخاص��ة ال��تي بقيت من��ذ

 كقنوات معتمدة مؤقتا بص��فتها مك��اتب2014قانون السمعي البصري عام 
أجنبية على الرغم من صدور ثالث مراس��يم مهم��ة ح��ول ش��روط التقني��ة و

. 1 2016المالية إلنشاء القنوات  في شهر أوت 
سيطرة العنصر الكمي على الن��وعي في المش��هد اإلعالمي الجزائ��ري من��ذ-

بداي��ة س��نوات األلفين بالنس��بة لجمي��ع وس��ائل اإلعالم دون وج��ود أينص



تنظيمي ألخالقي��ات مهن��ة الص��حافة خ��اص بأس��رة المهني��ة من ش��أنه أن
يستجيب� لخدمة العمومية و الصالح العام.إذ، تفتقد األسرة الصحفية لميثاق
أخالقيات المهنة الخاص بها باستثناء مجموعة من��المواد في ق��وانين اإلعالم
في ظل ضعف النقابات الصحفية  و عدم إنشاء مجمل هيئات ضبط  مهن��ة
الصحافة بدء من سلطة ض��بط الص��حافة المكتوب��ة باس��تثناء س��لطة ض��بط

.2016السمعي البصري التي تم إنشاءها رسميا عام 
غياب تراخيص لنشاط المواقع اإلخبارية اإللكترونية في ظل غي��اب نص��وص-

تنظيمية لها خاصة فيما يتعل��ق بمس��الة استض��افت المواق��ع على االن��ترنت
Hébergement  des  sitesباستثناء بعض المواد ال��تي تض��منها ق��انون  

.2012اإلعالم لعام 
فشل المؤسسات الصحفية الخاصة بإستثناء العمومية في وضع إطار ينظم-

الحقوق المادية      و المعنوية لصحفيين في ظل وجود تصادم في مص��الح
األسرة الصحفية و ضعف النقابات.بإضافة، إلى غموض في أرق��ام الفعلي��ة
لعدد الصحفيين في القطاع الخاص إلى غاي��ة الي��وم على ال��رغم من وض��ع

.2015اللجنة المؤقتة لمنح بطاقة الصحفي عام 
غياب قانون اإلشهار إلى غاي��ة الي��وم في ظ��ل احتك��ار المؤسس��ة الوطني��ة-

لنشر و اإلشهار لإلشهار العمومي.

 مراحل الصحافة المكتوبة الخاصة في ظل التح��والت السياس��ية2.1
و االقتصادية:

كما، كان لمتغيرات السياسية، االقتصادية، الثقافي��ة و االجتماعي��ة دور مباش��ر في
مرافقة التحول القانونيالمنظملمهنة الصحافة و المؤسسات اإلعالمية في الجزائر
خاصة على ضوء التحوالت السياسية التي مرت بها البالد خاصة خالل التس��عينيات

و سنوات األلفين.

وعليه، يمكن تقسيم أهم مراح��ل تط��ور المش��هد اإلعالمي في الجزائ��ر إلى ثالث
مراح��ل تعكس أهم الف��ترات ال��تي م��يزت التح��ول ال��ديمقراطي المس��تمر ال��ذي

.1989تعرفه البالد منذ أول دستور تعددي عام 

المرحل��ةاألولى:البحث عن الحري��ة في ظ��ل ت��دهور الحال��ة األمني��ة
1999- 1990واالقتصادية 

، منعرج���ا حاس���ما بالنس���بة لت���اريخ السياس���ي1989اعت���بر ص���دور دس���تور 
الجزائري.ذلك ألنه، سمح ألول م��رة بإح��داث تغي��ير ج��ذري في ك��ل المؤسس��ات
الفاعلة في المجتمع بداية من الدول��ة، األح��زاب السياس��ية و وس��ائل اإلعالم بم��ا
يك��رس ميالد نظ��ام سياس��ي ق��ائم على الديمقراطي��ة. و علي��ه، ع��رف النظ��ام

، صدور أول قانون يقر1989اإلعالمي نتيجة االنفتاح السياسي الذي أقره دستور 
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، ال��ذي أح��دث القطيع��ة م��ع اإلعالم1990 أفريل عام 3باالنفتاح اإلعالمي بتاريخ 
.1989النضالي الذي ميز السياسة اإلعالمية منذ االستقالل إلى غاية 

 من��ه14من خالل الم�ادة 1990و في ه��ذا الموض��وع، س��مح ق�انون اإلعالم ع�ام 
. و ذل��ك،2"بالصحافة المس��تقلةبميالد ع��دة عن��اوين ص��حفية  أطل��ق علي��ه " 

الجرائ��د  جرائد عمومية. يضاف إليها،4بعدما كان المشهد اإلعالمي مقتصرا على 
نسخة مقابل666.273،  بسحب يقدر ب1985المسائية التي صدرت في نوفمبر

3  و بعض المجالت التابعة للهيئات العمومية1984 مليون نسمة في عام 22

 ك��ل احتياج��ات أف��راد المجتم��ع1990وبالتالي، لم تغطي الصحافة المكتوبة قبل 
من قراءة الصحفو هو م��ا يع��د اح��د ال��دوافع ال��تي ك��انت وراء اتج��اه الق��راء نح��و

Leالعن����اوين األجنبي����ة المس����توردة خاص����ة من فرنس����ا مث����ل   Mondeو
Liberationوكذلك الثقافي�ة منه�ا مثلLa  femme d’Aujourd’huiوفي ه�ذا .

. 4نسخة15.000،ب1984 في الجزائر عام Le Mondeاإلطار، بلغت مبيعات 

، ع��رف المش�هد اإلعالمي تنوع�ا في1990لكن،بعد إص��دار الق�انون اإلعالم لع�ام
العناوين، تت���وزع على الصحف " العمومية" التابع�ة للدول��ة، الص��حف الحزبي��ة. و

أخيرا، الصحف "المستقلة" ،التي أنشأها األفراد أو الصحفيين .

 يوميات وهي ليبرتي،4، ظهرت 1991-1990فترة قصيرة ممتدة ما بين  « ففي
»5نس��خة لك��ل واح��دة100.000لسوار دالجيريه، الوطن، لومتان بسحب يقدر ب

Leبحيث تع������د جريدةل���������وس�������واردالج�������������������������يريه     Soir
D’Algérie أول ص���حيفة مس���تقلة ناطق���ة1990، ال���تي أنش���أت في س���بتمبر 

بالفرنسية عرفتها الجزائ��ر.أم��ا، أول يومي��ة مس��تقلة ناطق��ة باللغ��ة العربي��ة فهي
.بإض��افة إلى عن��اوين1990جريدة الخبر التي صدرت في شهر نوفم��بر من س��نة 

،  المتخصصة مثل الرياضي و الحزبية مثلMancharأخرى، كالساخرة منها مثل 
النبأ.وفي هذا اإلطار، سيطرة الصحف التي أنشاها الصحفيون في شكل تعاونيات
صحفية على ب��اقي الص��حف ال��تي عرفه��ا المش��هد اإلعالمي في الجزائ��ر. وعلين��ا
اإلشارة، إلى أن أغلبية الصحفيين الذين أص��دروا"الصحفالمس��تقلة"،هم ص��حفيين

Elس��ابقين في الص��حف العمومي��ة خاص��ة جري��دة   Moudjahid،ال��تي تعت��بر،
كمدرس�ة الص�حافة المكتوب�ة بالنس�بة للجي�ل األولمن الص�حفيين بع�د االس�تقالل

El«يمثل أغلبيةاألعض��اء المؤسس��ين لجري��دة  لهذا  Watanص��حفيين مح��ترفين،
Elتمدرس��وا  في جري��دة    Moudjahidال��تي تع��د قاع��دة الص��حافة المكتوب��ة 

6. »بالنسبة لهذه الجريدةر مكسب الناطقة بالفرنسية و هذا ما يعتبر اكب

 ص��حفيا ك��انوا يش��تغلون في يومي��ة الش��عب و26وفي نفس الموض��وع، أس��س 
.بالنسبة للص��حف الحزبي��ة، فك��انت حص��تها7المساء، يومية الخبر الناطقة بالعربية

من المشهد اإلعالمي ض��ئيلة مقارن��ة بع��دد األح��زاب المعتم��دة آن��ذاك و المق��درة
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 حزبا. من أهمها نذكر ،  النش��رية النص��ف ش��هرية "  المنق��ذ " لجبه��ة18بحوالي 
L’Avenirنس�خة،  نش�رية100000اإلنقاذ المنحلة ال�تي ق�در س�حبها  ب��أكثر من 

للتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية� حيث صدر منها أربع��ة أعدادبس��حب� يق��در
 ال��ذي أص��در ثالثPAGS نس��خة. وأخ��يرا، الح��زب الش��يوعي 100000بأكثر من

Algerأعداد من جري��دة  Républicainنس��خة بالنس��بة75000 بس��حب يق��در ب
.8 نسخة لطبعة الناطقة باللغة العربية25000لطبعة الناطقة باللغة الفرنسية و 

 بميالد ص��حف خاص��ة. لكن، ع��رفت الص��حافة1990و عليه، سمح قانون اإلعالم 
آنذاك عدة أحداث نلخصها في مرحلتين: 

  1991-1990االنتشار بينأ.

تميزت"الصحافة المستقلة" في هذه الفترة بانفجار إعالمي ال مثيل ل�ه في ت�اريخ
ال���وطن الع���ربي، محاول���ة منه���ا التعب���ير عن واق���ع سياس���ي جدي���د يش���مل
مختلفمظاهرممارس���ة الديمقراطي���ة من أحزابسياس���ية، جمعي���ات، نقاب���ات و
تنظيمات. وبالتالي، حدث اندفاع إعالمي يحركه منطق حرية الرأي��و التعب��ير ال��ذي

. كم�ا، لعبت الدول�ة دورا1990لم يكن موج�ودا قب�ل إص�دار ق�انون اإلعالم لع�ام
محوريا في مساندة و دعم هذه الص��حف بحيث ع��رف المش��هد اإلعالمي انتعاش��ا
من خالل ميالد عناوين صحفية متنوعة إي��ديولوجيا و فكري�ا بفض�ل ال�دعم الم�الي
ال��ذي ق��دم له��ا من قب��ل الس��لطات من اج��ل مس��اعدة الص��حفيين على إنش��اء
صحفهم من قروض بنكية، مقرات و دفع مس��بق ألج��ور الص��حفيين لم��دة ع��امين

س��اهمتكل من البن��وك� و مختص��ين جزائ��ريين في منح« ل��ذلك، من قب��ل الدول��ة.
 مليون دينار لتعاونيات الصحفية من أج��ل200مساعدات مالية عمومية قدرت ب

تغطية جميع عمليات التحرير، بإضافة إلى منحها مقرات دار الص��حافة في ش��كل
9» إيجار

ومن أهم مميزات الصحف الخاصة، آنذاك: 

ض��عف الص��حفالحزبية على ال��رغم من انطالقته��ا القوي��ة بفض��ل-
التنوع الحزبي ال��ذي ش��هدته البالد� عقب االنفت��اح السياس��ي ع��ام

 لكنه��ا س��رعان م��ا ت��راجعت بس��بب ع��دة عوام��ل فش��ل1989
المشاريع اإلعالمية� لتك األحزاب في ظل األزمة االقتص��ادية ال��تي
عصفت البالد� في التسعينيات. يضاف إليه��ا، تق��اطع مص��الح بعض

الصحفيين مع القناعات الفكرية ألحزاب.
بداية سيطرة و قوة "الصحف المس��تقلة" على المش��هد اإلعالمي-

في ظ��ل بق��اء اإلذاع��ة� و التلفزي��ون تحت وص��اية الدول��ة و بداي��ة
تراجع الصحافة المكتوبة العمومية. إذ، بلغ سحب يومي��ة المجاه��د

نس�خة مقاب�ل س�حب170.000العمومي�ة الناطق�ة بالفرنس�ية ب
 نسخة بالنسبة ليومي��ة لوس��واردالجيرية حديث��ة110.000يقدر ب
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النشأة يضاف إليها سحب يومية مستقلة أخرى ناطقة بالفرنس��ية
. 101991 عام 90.000وهي الوطن بسحب يقدر ب

ص��حافة رأي:تعت��بر الص��حافة الجزائري��ة ص��حافة رأي وليس��ت-
بإخبارية وهو ما أكده األس��تاذ الب��احث في علم االجتم��اع اله��واري
عدي بوصفها صحافة تحاول نشر مش��روع إي��ديولوجي كم��ا يمكن
مالحظة ذلك إلى غاي��ة الي��وم من خالل س��يطرة الفك��ر الص��حفي

على أغلبية المادة اإلعالمية المقدمة إلى المجتمع . 
سيطرة الصحافة الناطقة بالفرنسية بسبب اإلرث الثق��افي ال��ذي-

تركه المستعمر الفرنسي لمجتمع بعد االستقالل الذي تجس��د في
تك��ون طبق��ة من المثقفين، األطب��اء و الص��حفيين المتمك��نين من
اللغ��ة الفرنس��ية وهي الس��مة الغالب��ة في ص��حفيي "اليومي��ات

المستقلة" التي اختارت "المغامرة الفكرية" . 
األقطاباأليديولوجية الص�حفية:  انقس�مت الص�حف المس�تقلة إلى-

الصحف ذات التوجه اإلسالمي عنغاية اليوم إلى تيارين :التيار األول، 
الدول�ة اإلس�المية، الخالف�ة، الش�ورى مث�ل يوميةالش�روق الي�ومي . التي�ار
الث���اني: الص���حف ذات التوجهال���ديمقراطي العلم���اني عن الديمقراطي���ة،�

El Watanالحداثة، التغييروفصل الدين عن الدولةمثل يومية 

-1992الت��دهور في ظ��ل إعالن حال��ة الط��وارئ م��ابينب.
1999

 و إعالن حال��ة1992عرفت الجزائ��ر بع��د توقي��ف المس��ار االنتخ��ابي في ج��انفي 
 فيفري  من نفس السنة موجة من العنف اإلرهابي الذي ط��ال9الطوارئ  بتاريخ 

1999-1992كل أفراد المجتمع دون استثناء خاصة في السنوات الممتدة م��ابين 
مم��ا أث��ر على ك��ل القطاع��ات. وعلي��ه، ك��انت الص��حافة من أك��ثر ض��حايا همجي��ة
اإلرهابيين في ظل رك��ود الحال��ة االقتص��ادية لبالد آن��ذاك. له��ذا، ع��رفت الص��حافة
"المستقلة" باعتبارها أهم قناة لتواصل بين المواطن و الدولة تدهور كبيرا بس��بب
تبعات الوضع األمني موازاة مع المش��اكل االقتص��ادية ال��تي عاش��تها المؤسس��ات
الصحفية التي أظهرت هشاشتها و تبعيته��ا إلعان��ات الدول��ة. وعلي��ه، يمكن إرج��اع

 إلى سببين مهمين و هما:1992أهم أسباب تدهور الصحافة "المستقلة" بعد 

أوال،  اعتماد المؤسسات الص��حفية من��ذ بداي��ة االنفت��اح اإلعالمي على مس��اعدات
المالي��ة و المادي��ة لدول��ة في ظ��ل بحثه��ا عن الحري��ة دون توفره��ا على قاع��دة
اقتصادية متينة قادرة على التحكم في الشروط االقتصادية المتحكمة في النشاط
الصحفي و المؤسسة الصحفية في ظل األزمة اإلقتصادية التي كانت تعرفها البالد

آنذاك. وعليه، اختفت العديد من الصحف ألسباب مالية أو ألسباب أخرى.
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ثانيا،  تأثير الوضع األمني على الممارسة اإلعالمي��ة من خالل المتابع��ات القض��ائية
التي تعرض له��ا الص��حفيون بس��بب "األخب��ار األمني��ة" بع��د إعالن حال��ة الط��وارئ

.يضاف إليها، تهديدات اإلرهابيين لصحفيين كذلك.1992 فيفري 9بتاريخ 

 م��ا1997 إلى غاي��ة 1993و في هذا الموضوع، فقدت األس��رة اإلعالمي��ة م��ابين 
يقارب سبع و تسعون صحفيابإضافة إلى عدد من المفقودين و المقدر ع��ددهم ب

11؛ فحاسي جمال،كيتوني صالحو بوعبدالله عزيز...1994 في 5

-2000المرحلةالثاني��ة:مرحل��ة االنتش��ار في ظ��ل الفوض��ى اإلعالمية
2013

عرفت الصحافة الخاصة في هذه المرحلة انتعاش بفضل عدة عوامل أهمها عودة
المستثمرين األجانب إلى الجزائر بعد سنوات من العزوف بسبب الوض��ع األم��ني.

11يضاف إليه،  نمو الوعي الدولي بخطورة الظاهرة على استقرار الشعوب بعد 
 و التي من خاللها أصبحت ظاهرة اإلرهاب قض��ية دولي��ة تس��تدعي2001سبتمبر� 

التع��اونو التض��امن ال��دولي لمحاربته��ا. من الناحي��ة االقتص��ادية، تض��رر االقتص��اد
الوطني بس��بب تخ��ريب العدي��د من المؤسس��ات االقتص��ادية من قب��ل الجماع��ات

كان لقرار الرئيس بوتفليقة  بإقرار  الوئام المدني  و المصالحة اإلرهابية. لكن، «
الوطنية بعد سنوات من غياب األمن، وراء ارتفاع  االستثمارات األجنبية المباشرة

. ل��ذلك، ع��رف المن��اخ » 12 بس��بب وج��ود ش��روط أك��ثر اس��تقطابا2001من��ذ 
  نموا ملحوظا بعد عودة الشركات األجنبية  نتيجة1999االقتصادي الجزائري بعد 

تحسن الوضع األمني أولها الشركات الصينية،� كوريا الجنوبية و مصر.

وتميز المشهد اإلعالمي آنذاك بما يلي: 

نمو و تطور في المناخ اإلعالمي بداي��ة من س��نوات األلفين خاص��ة بالنس��بة.1
لصحافة الخاصة اليومية التي عرفتها أوج إزدهارها بسبب إنتعاش م�داخيلها
من اإلشهار و تعدد المستثمرين و الشركاء اإلقتصاديين. و لكن، على وج��ه
الخصوص، سوق الخدمات من قبل متعاملي اإلتصاالت على غرار مؤسسة
ج��يزي ثم نجم��ة تليه��ا وكالء الس��يارات خاص��ة الفرنس��ية منه��ا خالل ع��ام

. مما،سمح لبعض اليوميات من كسب قاعدة مالي��ة و مادي��ة مريح��ة2011
على غرار يوميتي الخبر، الوطن و ليبرتي.

من الناحية الكمية: 

 إرتفاعا في ع��دد العن��اوين و2000عرفت الصحافة الخاصة بداية من سنة -
 عنوان��ا بمع��دل103،�� 1999في حجم الس��حب بحيث س��جل خالل س��نة 

 عنوان��ا خالل250 نس��خة ل��يرتفع إلى 1.620.000سحب ي��ومي يق��در ب
291 نس��خة ثم إلى 2.000.000ب بمعدل سحب يومي يقدر 2004عام 

 .13 نس��خة2.428.507ب ببمعدل س��حب ي��ومي يق��در 2008عنوانا عام 
.14 نسخة3.471.384ب 2010واخيرا، بلغ حجم سحب� العناوين عام 
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من الناحية النوعية: 
تعاظم الصحف اليومي��ة الخاص��ة  في المش��هد اإلعالمي الجزائ��ري مقارن��ة-

بالصحف العمومية في ظل  إحتكار الدولة لمجال السمعي البصري .يضاف
إليه، غي��اب دور فع��ال ألح��زاب مم��ا جعله��ا تتحت��ل مكان��ة كب��يرة في إعالم

2006المواطن. و في هذا اإلطار، فحسب إحصائيات وزارة اإلتصال لع��ام 
 نس��خة تتص��درها المجاه��د69450 يوميات عمومية بسحب يقدر ب6هناك 

 يومي��ة خاص��ة بس��حب يق��در ب37 نس��خة مقاب��ل 17500بسحب يقدر ب
 يومي�ات6 . ليرتفع الفارق أك�ثر ف�أكثر، ليص�ل إلى 15  نسخة 1.311.500

.2010 عام 72عمومية مقابل 
إنفجار في عدد اليوميات في ظل تراج�ع األس�بوعبات: ادى إنتع�اش س�وق-

اإلش��هار بداي��ة من س��نوات األلفين إلى إرتف��اع م��داخيل المالي��ة للعن��اوين
الصحفية خاصة اليومية منها التي عرفت أوج تطورها مما دف��ع بالعدي��د من
الناشرين إلى تحويل أس��بوعياتهم إلى يومي��ات بحث��ا عن اإلش��هار الي��ومي.

98  ليص��ل إلى 2000 عنوانا ع��ام 41 فبعدما بلغ ع��دد األس��بوعيات
.16 عنوانا35 ب2011 إال أنه تراج��ع بداي��ة من 2007عنوانا عام 

2007 يومي��ة ع�ام 52في حين ، تواص��ل إرتف��اع اليومي�ات من 
في ه��ذا الموض��وع، ت��وقفت ك��ل من.�� 2012 يومي��ة ع��ام113إلى 

أسبوعية الخبر تسلية، الخبر األسبوعي و حل شركة الخبر األس��بوعي ع��ام
. ل��ذلك،ي��بين الج��دول الت��الي، التط��ور الكمي ليومي��ات الخاص��ة في2010

.2012-2000الجزائر بين 

: التط���ور الكمي ليومي���ات الخاص���ة في الجزائ���ر بين1  الج��دول رقم-
2000-2012 17
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ع��رف المش��هد اإلعالمي س��يطرةسيطرة الصحف اإلعالم الشامل: -
ص��حف اإلعالم الش��امل كم��ا ه��و الش��ان بالنس��بة ألغلبي��ة اليومي��ات تليه��ا

الصحف المختصة في الرياضة على وجه الخصوص .
ارتف���اع الص���حف الناطق���ة بالعربي���ة على حس���اب الناطق���ة-

سيطرت الصحف الناطقة بالفرنسية العن��اوين الص��حفية فيبالفرنسية: 
بل��غ ع��ددها ع��ام« بداي��ة تجرب��ة التعددي��ة اإلعالمي��ة في التس��عينيات بحيث
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18 ناطقة بالعربية»4مقابل عنوانا 12 عناوين من مجموع 8 ب1991

لكن، بداي��ة من س��نوات األلفين، س��يطرت اليومي��ات الناطق��ة بالعربي��ة. 
2011 عنوان��ا ع��ام 51ت��دريجيا على المش��هد اإلعالمي ليص��ل ع��ددها إلى 

 بالفرنسية بسحب يومي يق��در ب45 مقابل 1.930.251بسحب يقدر ب
ويمكن تفسير ذلك، ببداية تكون جيل من الصحفيين و .19نسخة871.834

القراء المتمكنين من اللغة العربية بع��د تعميم سياس��ة تط��بيق العربي��ة في
كل القطاعات من التعليم إلى اإلدارة .

بحثا منها عن تفعيل التقارب بين الم��واطن و نحيط��هالصحف الجوارية: -
في ظل األحداث التي تعرفه��ا البالد، إهتم بعض الناش��رين بإص��دار ص��حف

2010جوارية خاصة على مستوى الجهة الغربية للبالد.إذ، بل��غ ع��ددها ع��ام 
. لكن ، تبقى العاص��مة من أك��ثر20 بالجهة الش��رقية 10 يومية مقابل 21ب

المن��اطق كثاف��ة من حيث تمرك��ز العن��اوين الص��حفية ب��النظر إلى أهمي��ة
موقعها من الناحية السياسية، اإلقتصادية  و اإلدارية.

تعت�بر يومي�ة الش�روق الي�ومي و النه��ار الجدي��د من أك��ثرصحف اإلثارة: -
العناوين إثارة بسبب إهتمامهما بإضافة إلى عناوين أخرى كث��يرة باألح��داث

و القضايا اإلجتماعية. 
سعت بعض اليومي��ات إلى الحص��ول على م��داخيل إض��افية منالمالحق: -

االشهار بإصدار مالحق متخصص��ة كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة ليومي��ة ال��وطن
الناطقة بالفرنسية من خالل مالحق متنوعة مثل ملحق صالون السيارات.

 : إهتمت أهم اليوميات الخاصة بإستثمارالمواقع اإلخبارية اإللكترونية.2
في تكنولوجي��ات اإلتص��ال و اإلعالم به��دف اس��تهداف الجالي��ة الجزائري��ة
بالمهجرو جلب قراء ج��دد و م��داخيل مالي��ة أخ��رى. وفي ه��ذا اإلط��ار، تع��د
يومية الوطن من أولى اليوميات الخاص��ة ال��تي إهتمت بتط��وير إس��تخدامها
ألنترنت بإستثمارها في تطوير موقعه��ا اإلخب��اري اإللك��تروني من��ذ ديس��مبر

 كما هو الشأن أيضا بالنسبة ليومية ليبرتي. لكن، في2010 ثم عام 2007
المقابل، باتت الطبعات الورقية لصحف اليومية الخاصة أمام وضعية جديدة

T"  على غ�رارPure players"21في ظل منافسة  المواقع اإلخبارية لها"
SA 2007    تي اس أ   في جوان. 

تحوالت اقتصادية لمؤسسات الصحفية: .3
ع��رفت الص��حافةاختالل البنية االقتصادية للمؤسسات الص��حفية: -

المكتوبة الخاصة عدة تغ�يرات اقتص�ادية بداي�ة من س��نوات األلفين بس��بب
انتعاش سوق اإلشهار بعد عودة الشركات األجنبية مما نتج عن��ه اختالل في

الص��حف القوي��ة ذاتالبني��ة االقتص��ادية للمؤسس��ات الص��حفية: أوال، 
االستقالليةالمادية و المالية الكاملة، ثانيا، الصحف القوي��ة ذات
االستقاللية المالية و المادية الجزئية وثالثا، الصحف الضعيفة.

: ظهور عدة مستثمرين في الص��حفالصحف كمشاريع إستثمارية-  
بحيث تعتبر تجربة رجل األعمال و الصناعي اسعد ربراب مع يومية لي��برتي
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األكثر نجاحا بحيث� باتت من أكثر الصحف التي تعكس المص�الح اإلقتص�ادية
THINKلمالكه��ا بإنش��اءه أول  مرك��ز "  TANK،يض��اف إلي ه��ذا المث��ال ."

مجم��ع ح��داد  مي��ديا غ��روب مال��ك يومي��تي ال��وقت الناطق��ة بالعربي��ة و
الفرنسية.

غي��اب الش��فافية المالي��ة و المادي��ة في تس��يير المؤسس��ات- 
: تميزت بداية سنوات األلفين بتهافت الصحفيين و رجال العمالالصحفية

في إنشاء صحف خاصة بهم ي ظل إنتعاش س��وق اإلش��هار. ل��ذلكن ع��رف
المشهد اإلعالمي صدور عدد من الصحف اليوم��ة الخاص��ة ال��تي تعم��ل في
ظل الفوضى. لكن، ما يميز تلك الصحف هو غي��اب بيان��ات عن مس��يريها و

مالكها الحقيقين.  

2017 -2012المرحلة الثالثة: التراجعفي ظل األزمة االقتصادية 

بعدما، ع�رفت الص��حف الخاص��ة أوج ازدهاره��ا بداي��ة من س��نوات األلفين بس��بب
 ص�عوبات اقتص��ادية في2011انتعاش سوق اإلش�هار، إال أنه��ا ش��هدت بداي��ة من 

ظل بداية انكماش المناخ االقتصادي في البالد بسبب تبعات األزمة األوروبية لعام
 أس��وء2017-2016 و بداية انخفاض أس��عار الب��ترول. ل��ذلك، تع��د س��نتي 2008

مرحلة له��ذه الص��حف ألنه��ا ش��هدت توق��ف العدي��د من الص��حف آخره��ا يومي��ة ال
 و إضراب مديرة يومية الفج��ر2017تربيون الناطقة بالفرنسية خالل صائفة سنة 

حدة حزام عن الطعام شهر نوفمبر من نفس السنة تنديدا� بق��رب توق��ف يوميته��ا
.2017نهاية عام 

لكن، أهم ماميز هذه الفترة، نذكر: 

 تثمين��ا لإلص��الحات ال��تي2012إصدار أول قانون عضوي خاص بإعالم عام .1
 . وفي هذا الموضوع، اهتمالقانون بالج��انب2011تم اإلعالن عنها في عام 

التنظيمي للمهنة و للمؤسسة اإلعالمية . كم��ا تض��من، نق��اط جدي��دة منه��ا:
إقراره الحق في اإلعالم و حري��ة الص��حافة ألول م��رة في ت��اريخ الص��حافة

61الجزائرية. يضاف إليه، فتح مج��ال الس��معي البص��ري من خالل الم��ادة 
منه  و تناوله أيضا لصحافة اإللكترونية.

 فتح مجال السمعي البصري ألول مرة في تاريخ اإلعالم الجزائري أي من��ذ.2
2011اإلستقالل من خالل بعض القنوات التلفزيونية� الخاصة بداية من عام 

. ك��أول ق��انون يح��رر ه��ذا2014قبل صدور قانون السمعي البص��ري ع��ام 
النشاط الذي طالما ك��ان تحت وص��اية الدول��ة.وفي ه��ذا الموض��وع، ع��رف
المشاهد الجزائري ألول مرة قن��وات تلفزيوني��ة خاص��ة كقن��اة نه��ار و قن��اة

  قناة تمثل مجموعات إعالمي��ة60الشروق اليومي. إذ، بلغ عددها أكثر من 
لها عدة استثمارات في الصحف الخاصة كمجموعة النهار التي تصدر يومية
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النهار الجديد لمديرها أنيس رحماني. لكن، تراجع عدد القن�وات التلفزيوني�ة�
 في ظ��ل2017 قن��اة ع��ام 56 ليص��ل إلى 2016الخاص��ة بداي��ة من ع��ام 

غي��اب إحص��ائيات رس��مية ح��ول الموض��وع.إذ،اختفت بعض القن��وات عن
الساحة اإلعالمية على غرار قن��اة كي بي س��ي لمجموع��ة الخ��بر في ش��هر

.2013 ديسمبر 25 بتاريخ  بعد ما انطلقت2017ماي 
 و ضمانها في جمي��ع2016تكريس حرية الصحافة في تعديل الدستور عام .3

 منه.50وسائل اإلعالم بما فيها شبكات اإلعالم اإللكترونية حسب المادة 
 بحيث بلغ2013ارتفاع في عدد العناوين اليومية بوتيرة� متسارعة في عام .4

2.840.760 بسحب 129 مقابل 2.802.357 بسحب يساوي 141عددها 
ليص��ل ع��ددها2014 لتواصالرتفاعها بوتيرة بطيئة بداية من عام 2012عام
 نس��خة2.360.315 يومية بسحب يس��اوي 149عنوانا بعدها إلى 141إلى 
. وه��ذا، بس��بب رك��ود س��وق22 حسب إحصائيات وزارة االتص��ال2015عام 

اإلشهار وظهور وسائل إعالم منافسة له�ا ك��القنوات التلفزيوني��ة الخاص��ة و
ن��زوح الق��راء إلى المواق��ع اإلخباري��ة اإللكتروني��ة في ظ��ل ارتف��اع س��عر
اليوميات خاص��ة الناطق��ة بالفرنس��ية ليص��ل س��عر يومي��ة ال��وطن الناطق��ة

دج.30بالفرنسية إلى 
Pureتن��امي المواق��ع اإلخباري��ة على االن��ترنت"�.5  Playersعلى غ��رار"

لصحفي السابق فيالجزائر اليوم،� 2014 مارس 24بتاريخ 24الجزائر 
 في ش��هرDIAيومية الخبر عبد الوهاب بوكروح. تليها، مواقع أخرى جديدة 

 لمجموعة النهار و موقع2017 عام alg24 و موقع 2015أكتوبر من عام 
algerie  partالمتخصص في التحقيق��ات وإث��ارة فض��ائح الفس��اد ال��ذي 

algerie بع��د مغادرت��ه لموق��ع 2017أطلقه الصحفي سمار بت��اريخ م��اي 
focus.

تزايد  الهشاشة االقتصادية لمؤسس��ات اإلعالمي��ة خاص��ة الص��حف الخاص��ة.6
 بسبب تراج��ع موارده��ا المالي��ة من اإلش��هار مم��ا أدى إلى2016بداية من 

زوال بعض الصحف في ظل غياب إحصائيات رس��مية ح��ول واق��ع المش��هد
اإلعالمي من حيث عدد العناوين و القنوات التلفزيونية الخاصة.و ذلك ، في

 بسبب انهيار2013ظل ركود المناخ االقتصادي  في الجزائر بداية من عام 
أسعار البترول في ظل ارتفاع العرض خاصة الغاز الص��خري األم��ريكي في
ظل اعتماد االقتصاد الوط��ني على مداخيل��ه من المحروق�ات بنس��بة تف��وق

 بالمائة.  وعلي��ه، ع��رف الس��وق إش��هار تراجع��ا كب��يرا بس��بب انخف��اض90
نفقات الشركات على اإلشهار خاصة تلك التي تمثل قط��اع الخ��دمات مث��ل
متعاملي الهاتف النق��ال و وكالء الس��يارات. و ك��ذلك، الش��ركات العمومي��ة
أيضا خاصة فيما يتعلق بإعالنات التوظيف.في مقابل ذل��ك، تزاي��دت نفق��ات

 مم�ا دف��ع بأغلبي�ة2013الصحف في ظ��ل انخف��اض موارده��ا المالي��ة من��ذ 
الص��حف بتقليص نفقاته��ا من خالل خفض حجم س��حبها، تس��ريح ع��دد من
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صحفييها في ظل فشل إس��تراتيجيتهافي تنوي��ع موارده��ا خاص��ة في مج��ال
استقطاب المعلنين عبر االنترنت و القنوات التلفزيونية الخاصة.

البيئة القانونية المنظمة لصحافة المكتوبة، السمعي البصري و.2
االنترنت في الجزائر 

عرف المشهد اإلعالمي في الجزائر منذ االس��تقالل،ثالث��ة قوانينعكس��ت التح��والت
السياسية التي عرفتها البالد:

1989-1962المرحلة األولى:  إعالم موجه ونضالي 

تميزت ه��ذه المرحل��ة بتجني��د� اإلعالم بم��ا يخ��دم توجه��ات البالد بع��د اإلس��تقالل و
القائمة على الحفاظ على مكتسبات الثورة التحريرية و االختياراالشتراكي الق��ائم

على األحادية الحزبية و االقتصاد الموجه.

 إلى1963أقرت معظم المواثيق و الدساتير ال��تي عرفته��ا الجزائ��ر من��ذ دس��تور 
، ميث��اق1963 بنظ��ام الح��زب الواح��د؛ في ك��ل من دس��تور1989غاي��ة دس��تور 

. إذ، اعت��بر ميث��اق1986 و ميث��اق 1976، ميث��اق 1976، دس��تور 1964الجزائ��ر 
«يس��تجيب� لإلرادة الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني امتداد لتاريخ الثوري ألنه 

الجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب ح��رب التحري��ر و ض��مان مواص��لة
الث��ورة ....ف��الحزب ه��و التعب��ير الص��ادق عن الش��عب، و االنخ��راط في��ه مره��ون

.23» باإليمان بالتوجه االشتراكي

ففي ظل المعطيات التي طبعت المشهد السياسي الجزائ��ري بع��د االس��تقالل، «
،1988حرصت الجزائر منذ بداية تجربتها اإلعالمية بعد االستقالل إلى غاي��ة س��نة 

على وضع سياسة إعالمية تنطلق من إرث ماضيها الثوري، وطموحات مرحل��ة م��ا
بعد االستقالل. لهذا، تحققت بالفعل عدة إنجازات خاصة في مج��ال إنش��اء الب��نى
اإلعالمية القاعدي��ة وتح��ديث البعض اآلخ��ر منه��ا ولكنه��ا لم يص��احبها وض��ع تص��ور

» 198224واضح للسياسة اإلعالمية قبل سنة 

وعليه، ظلت كل وسائل اإلعالم من الصحافة المكتوبة، التلفزيون و اإلذاعة تابع��ة
للقطاع العام مثل باقي القطاعات وفق م��ا يملي��ه التوج��ه االش��تراكي و ق��رارات

 أي ق��انون ينظم1982حزب جبهة التحرير الوطني. كما، لم تش��هد ف��ترة ماقب��ل 
قط��اع اإلعالم، يوض��ح السياس��ة اإلعالمي��ة في الجزائ��ر ب��ل مجموع��ة ق��رارات ،

«كان اإلعالم بعد االستقالل في فترة حكم ح��زب الواح��د ح��زب مراسيم ولوائح، 
 موجه��ا على جمي��ع المس��تويات:1989جبه��ة التحري��ر الوطني��إلى غاي��ة دس��تور 

الصحافة المكتوبة، المطابع، استيراد الورق، التوزيع، وكاالت اإلش��هار و اإلذاع��ة و
25 » التلفزيون
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و في هذا اإلطار، أدرج قطاع اإلعالم ضمن أهم القطاعات اإلستراتيجية المرافقة
للعملي��ة التنمي����ةبالجزائر به��دف تعبئ��ة الجم��اهير حوله��ا. و بالت��الي، ك��ان قط��اع
اإلعالم كطرف مشارك في عملي�ة تس�يير   و إع�ادة بن�اء الدول�ة الجزائري�ة وه�و

. وه��ذا م��ا تجلى لن��ا من خالل المراح��ل ال��تي1989التوجه ال��ذي بقي إلى غاي��ة 
:1990مرت بها الصحافة الجزائرية قبل 

1965-1962 من -

تميزت المرحلة األولى من حياة الصحافة المكتوبة في الجزائر بمرحلة التغييرات
الكبرى التي ميزت الفترة االنتقالية لدولة الجزائرية، بداية من مرحل��ة االس��تعمار
إلى مرحل��ة االس��تقالل.وه��ذا، من خالل اتخ��اذ ع��دة إج��راءات ته��دف إلى تك��وين
مشهد إعالمي يتماشى مع متطلب��ات مرحل��ة م��ا بع��د االس��تقالل، بإص��دار ص��حف
جديدة قادرة على التأثير على الرأي العام وباسترجاع الدولة الجزائري��ة لس��يادتها
على قط�اع اإلعالم من خالل اس�ترجاع الس�يادة على اإلذاع�ة و التلفزي�ون. كم�ا،
أعطت الدولة  خالل هذه الفترة كل االهتمام للصحافة المكتوبة من خالل  إع��ادة
تنظيم المش��هد اإلعالمي  وجعل��ه يتماش��ى م��ع الوض��ع الجدي��د للدول��ة الجزائري��ة

المستقلة. لذلك ، فمن أهم الصحف التي صدرت بعد االستقالل، نذكر :

.1962 سبتمبر19 في Al Chaâbجريدة-
.1962 في ديسمبر الشعبجريدة -
.1963مارس29في   La Républiqueجريدة-
.1963 عام Annasrجريدة-
.1963عام Alger ce soirجريدة-

بالنسبة لإلطار القانوني للصحافة، يمكن القول بأن ه��ذا الج��انب ك��ان غائب��ا خالل
هذه الفترة إذ لم يتم تحديد� الجانب القانوني و ال حتى التنظيمي للعمل الص��حافة

 لتنظيم اإلذاع��ة و التلف��زة الوطني��ة و1963المكتوب��ة باس��تثناء مرس��وم أوت  
لتنظيم وكالة األنباء الجزائرية.1964مرسوم 

 1978-1965من -

أعطت الدولة الجزائرية في هذه المرحلة كل االهتمام للقطاع السمعي البصري،
سواء من الجانب التنظيمي أو الم�الي به�دف تط�ويره بحيث  أص�بح التلفزي�ون و
اإلذاع��ة أهم وس��ائل التعبئ��ة الش��عبية ح��ول ب��رامج التنمي��ة ال��تي عم��دت الدول��ة
لتحقيقها.وما يدل على هذا التوجه، ه��و حجم اإلعان��ات المقدم��ة من قب��ل الدول��ة

« فإعان��ة المقدم��ة من قب��ل وزارة اإلعالم للص��حافة الجزائري��ة له��ذا القط��اع،
% من مجم��وع ميزاني��ة ال��وزارة مقاب��ل إعان��ة7 لم تتج��اوز 1965المكتوب��ة من��ذ 

. خالل ه��ذه الف��ترة، ع��رف26 » % بالنس��بة  لتلفزي��ون  و اإلذاع��ة50تج��اوزت 
Algérieالمش���هد اإلعالمي ص����دور ع����دة مجالت و أس����بوعيات  كأس����بوعية 

Actualitéوأسبوعية الرياضية  1965 في عام El  Hadefوع�دة مجالت وزاري��ة 
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كالفالح، الش��رطة بحيث ك��انت الص��حف تابع��ة للدول��ة او للح��زب جبه��ة التحري��ر
الوطني.

1988-1979من -

تميزت هذه الفترة بوضوح اإلطار القانوني المنظم إلعالم بالجزائر بص��دور الئح��ة
 و قانون اإلعالم1979اإلعالم للمؤتمر الرابع للحزب جبهة التحرير الوطني لسنة 

 الذين يوضحان تبعية قطاع اإلعالم من صحافة مكتوب��ة، إذاع��ة و تلفزي��ون1982
للدولة باعتباره قطاعا استراتيجيا� مرتبطا بالسيادة الوطنية. 

لهذا، تم تعريف أهمية اإلعالم في تلك المرحلة من خالل الميث��اق الوط��ني لس��نة
« إن اإلعالم قطاع استراتيجي يتصل اتصاال وثيقا بالسيادة الوطني��ة، فه��و :1986

يتجاوز مجرد سرد الوقائع و مالحقة األخبار و تغطي�ة األح�داث الوطني��ة والدولي�ة،
لي�ؤدي دورا أساس�يا في معرك�ة التنمي�ة الوطني�ة،� وال�دفاع عن الث�ورة و تحقي�ق
التعبئة وشحذ اليقظة، وتعميق الوعي. فإعالم به��ذا المفه��وم، أص��بح أداة رئيس��ية
في تشكيل المحيط و إعداد النظرة إلى األشياء، وص��ياغة المف��اهيم و التص��ورات
كم���ا أص���بح من مس���تلزمات النش���اط السياس���ي، األي���ديولوجي، االقتص���ادي،
االجتماعي،  الثقافي  والعلمي.إذن فهو وسيلة أساسية من وس��ائل الث��ورة، يع��بر

.27 » عن أهدافها، ويعمل على تعميقها ويدافع عنها في الداخل

:  1982قان�����ون اإلع�����������الم لع������������ام .1

 من ف��راغ1982ظ��ل  المش��هد اإلعالمي، يع��اني من��ذ االس��تقالل إلى غاي��ة ع��ام 
ق��انوني ينظم قط��اع اإلعالم حيث ك��ان موجه��ا من خالل نص��وص و ق��رارات  من

 المتعل��ق بنظ��ام الص��حفي1968 س��بتمبر 9 الم��ؤرخ في 68-535أهمه��ا االم��ر 
 الذي حدد دور وسائل اإلعالم.  1976المحترف و ميثاق

6 الموافق ل1402 ربيع الثاني عام 12 مؤرخ في 01-82أكد قانون اإلعالم رقم 
على حقيقة رئيسية في تنظيم قطاع اإلعالم و هي تبعي��ة ه��ذا198228فبراير عام 

األخ���ير للدول���ة و يلغي الملكي���ة الخاص���ة لوس���ائل اإلعالم، إذ يعتبره���ا من أهم
قطاعات السيادة الوطنية. كما، نص على أن قطاع اإلعالم في الجزائ�ر ه�و إعالم
نضالي في خدمة الدولة و التوجه االشتراكي. وعليه، جاء هذا القانون ليؤك��د على

 أي إعالم نض��الي يه��دف إلى الحف��اظ على1965مجموع النصوص� الصادرة بع��د 
مبادئ الثورة تحت إدارة حزب جبهة التحرير الوط��ني وريث الكف��اح المس��لح في

 مادة موزعة على خمسة128ظل التوجه االشتراكي. إذ، يتكون هذا القانون من 
أبواب، يمكن تقسيمها إلى مجموعة محاور، وهي:

أوال: إعالم نضالي تابع للدولة

يعت��بر قط��اع اإلعالم حس��بما ج��اء في الم��ادة األولى من ق��انون اإلعالم اإلعالم،
«يع��بر اإلعالم بقي��ادة ح��زب جبه��ة التحري��ر� قطاعا من قطاعات السيادة الوطنية

الوطني وفي إطار االختيارات االشتراكية المحددة في الميثاق الوطني، عن إرادة
الثورة ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية، يعمل اإلعالم على تعبئة ك�ل القطاع�اتو

« . ك�ذلك، أق�رت الم�ادة السادس�ة من�ه: 29» تنظيمها لتحقيق األه�داف الوطني�ة
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تسند مهمة مديري أجهزة اإلعالم إلى مناضلين في حزب جبهة التحري��ر الوط��ني،
 30» طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون األساسي للحزب

 وهو م��ا وبالتالي، تبقى إدارة المؤسسات اإلعالمية من اختصاص مناضلي الحزب
ج��انفي31نص عليه أيضا المؤتمر الراب��ع للح��زب جبه��ة التحري��ر الوط��ني بت��اريخ 

.كما، حدد القانون تعريفا لصحفي بصفته مناضال ملتزما من اج��ل تحقي��ق197931
 من نفس الق��انون:" يعم��ل الص��حفي المح��ترف35أهداف الثورة حسب الم��ادة 

بكل مسؤولية و يل�تزم بتحقي�ق أه�داف الث�ورة كم�ا تح�ددها النص�وص� األساس�ية
.32لحزب جبهة التحرير الوطني"

وبالتالي، حدد دور الصحفي في اإلطار النضال الثوري و التوجه السياس��ي الق��ائم
على التسيير االشتراكي للبالد بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني.

ثانيا: الحق في اإلعالم

 مرة أخرى على حق المواطن1982أكدت المادة الثانية من قانون اإلعالم لسنة 
 في إعالم «الحق،1976في اإلعالمحسب م��ا نص علي��ه الميث��اق الوط��ني لس��نة 

ح���ق أساس���ي لجمي���ع المواط���نين. تعم���ل الدول���ة على توف���ير إعالم كام���ل
.33»وموضوعي

وعليه، نص هذا القانون على حق اإلعالم لكل المواطنين.

ثالثا: ممارسة مهنة الصحافة

حدد ق��انون اإلعالم حق��وق الص��حفي في إط��ار ممارس��ته لمهن��ة الص��حافة، وهي
جاءت لتؤكد تلك النقاط التي تضمنها القانون المهني للصحفيين المحترفين لسنة

 لكن فق��ط بإض��افة نقط��ة جدي��دة        و المتعلق��ة بح��ق الص��حفي في1968
 منه:«لصحفي المح��ترف الح��ق45الوصول إلى مصادر الخبر بحيث نصت المادة 

و الحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، في إطار الصالحيات المخولة ل��ه
34قانونا»

ثالثا:  العقوبات الصحفية

 مجموع��ة من الخط��وط الحم��راء ال��تي ال يمكن1982وضع قانون اإلعالم لس��نة 
للصحفيين تجاوزها أثناء ممارسة لمهنتهم كما أعطى لكل من الس��لطات اإلداري��ة

و القضائية حق متابعة الصحفيين ومعاقبتهم.

ولقد اقر القانون، المسؤولية الجماعية فيما يخص معاقبة التجاوزات الصحفية، إذ
« يتحمل المدير و صاحب النص أو النبأ مسؤولية ك��ل نص  منه :71نصت المادة 

35 » مكتوب في نشرية دورية أو نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية

 عن نظ��رة الدول��ة1982وانطالقا مما س��بق، تع��بر أحك��ام ق��انون اإلعالم لس��نة  
للقط��اع اإلعالم باعتب��اره قطاع��ا اس��تراتيجيا� يس��تجيب� لمتطلب��ات  تل��ك الف��ترة
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الحاسمة من تاريخ الدول��ة الجزائري��ة في إط��ار الحف��اظ على مب��ادئ الث��ورة في
إطار التوجه االشتراكي الذي كانت تسيير به باقي القطاعات.

وعليه، قام النظام اإلعالمي في تل��ك الف��ترة، على وض��ع ك��ل وس��ائل اإلعالم من
الصحافة المكتوبة، اإلذاعة و التلفزيون وباقي المؤسسات اإلعالمية كوكالة األنباء
الجزائرية وكذلك كل مؤسسات اإلنتاج التفافي من دور النشر تحت إدارة الدول��ة
وحزب جبهة التحرير الوطني. وبالتالي، ال وجود للملكية الخاص��ة لوس��ائل اإلعالم
كما لم يتم االعتماد على مف�اهيم متعلق�ة بحري�ة الص��حافة ب�ل مف��اهيم تع�بر عن
طبيع��ة التوج��ه السياس��ي ال��ذي اعتمدت��ه الجزائ��ر بع��د االس��تقالل و الق��ائم على

االختيار االشتراكي و مبدأ الحزب الواحد الممثل في حزب جبهة التحرير. 

 -1989المرحلة الثانية:  التعددية السياسية و" الصحافة المستقلة " 
2011

، منعرجا حاس��ما بالنس��بة لت��اريخ السياس��ي الجزائ��ري1989اعتبر صدور دستور 
ذلك ألنه، سمح ألول مرة بإحداث تغيير ج�ذري في ك�ل المؤسس��ات الفاعل��ة في
المجتمع بداية من الدولة، األحزاب السياس��ية و وس��ائل اإلعالم بم��ا يك��رس ميالد
نظ��ام سياس��ي ق��ائم على الديمقراطي��ة. و علي��ه، ع��رف النظ��ام اإلعالمي نتيج��ة

، ص��دور أول ق��انون يق��ر باالنفت��اح1989االنفت��اح السياس��ي ال��ذي أق��ره دس��تور 
 بحيث أح��دث القطيع��ة م��ع اإلعالم النض��الي ال��ذي م��يز1990اإلعالمي ع��ام 

. لكن، تزامنت هذه المرحلة مع1989السياسة اإلعالمية منذ االستقالل إلى غاية 
تدهور الوضع االقتصادي عقب انهيار أسعار النفط و مرحل��ة العن��ف ال��ذي عرفت��ه

.1999-1992البالد ما بين 

 و التعديدية السياسية و اإلعالمية 1989 دستور أ.

شهدت الجزائر في نهاية الثمانينات مرحلة  مهمة، تمثلت في االنتقال من النظام
االشتراكي           و األحادي��ة الحزبي��ة في  تس��يير ك��ل قطاع��ات البالد بم��ا فيه��ا
االقتص��اد و اإلعالم إلى النظ��ام  ال��ديمقراطي القائ����معلى التعددي��ة السياس��ية،

الحزبية، اإلعالمية  و االقتصاد الحر. 

ارتب��ط ميالد الص��حافة "المس��تقلة"، بانفت��اح اإلعالمي ال��ذي عرفت��ه الجزائ��ر بع��د
ص��دور أول ق��انون إعالم تع��ددي في ت��اريخ الص��حافة الجزائري��ة بحيث� يع��د ه��ذا

.1989القانون إال تتويجا لتحول سياسي انتهجته البالد بعد صدور دستور 

 1989دستور -

36198عرفت الجزائر منذ استقاللها إلى غاية اآلن أربعة دس�اتير إذ يمث�ل دس�تور 
، أول إط��ار ق��انوني ق��ائم على أهم مب��ادئ الديمقراطي��ة مث��ل الفص��ل بين9

السلطات، التعددية الحزبية.  كما، ألغي مص��طلح االش��تراكية كمنهج لتس��يير ك��ل
. 1976قطاعات الدولة و كذلك األحادية الحزبية اللذين أشار إليهما دستور 
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 من��ه و94 ك��ل من الم��ادة 1989«اختفت في دس��تور  بالنسبة لألحادية الحزبي��ة،
التي نصت على أن النظام المؤسساتي الجزائري يق��وم على األحادي��ة الحزبي��ة و

 منه و التي نصت على األحادية الحزبية الممثلة في حزب جبهة التحري��ر95المادة
. و الحال نفسه بالنسبة للمرجعية االشتراكية، بحيث أصبحت الم��ادة37 » الوطني

 تش��ير إلى الجمهوري��ة الجزائري��ة الديمقراطي��ة فق��ط و1989األولى من دستور 
.1976اختفى  مصطلح االشتراكية الذي نصت عليه المادة األولى من دستور 

 وبالتالي، ش��كل ه��ذا التح��ول السياس��ي نقط��ة تغي��ير بالنس��بة لبقي��ة القطاع��ات
كالملكية الخاصة و تحرير االقتصاد الوطني. وانطالق��ا من ه��ذا، ف��إن أهم عناص��ر

: ، هي1989االنتقال الديمقراطي في الجزائر حسب دستور 

:الحريات.1

، فصال هاما للحقوق و للحريات التي تعد جوهر الديمقراطية1989خصص دستور 
بحيث نخص في دراستنا هذه حرية التعبير التي تمثل الحريات الفردي��ة، إذ نص��ت

 من���ه على أن« الحري���ات األساس���ية وحق���وق اإلنس���ان والم���واطن35الم��ادة 
 أيضا «ال مساس بحرمة حري��ة المعتق��د وحرم��ة34مضمونة». كما، نصت المادة 
 ال��تي منعت ك��ل المؤسس��ات ماع��دا المؤسس��ة36حرية الرأي» و تتبعها المادة 

«حري��ة االبتك��ار القضائية من حجز أي مطبوع أو أي��ة وس��يلة من وس��ائل اإلعالم:
الفكري والفني و العلمي مضمونة للم��واطن، حق��وق المؤل��ف يحميه��ا الق��انون ال
يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وس��ائل التبلي��غ و اإلعالم

.  » 38إال بمقتضى أمر قضائي

:التعددية الحزبية.2
،1989تميز المشهد السياسي في الجزائر منذ االستقالل إلى غاية صدور دستور 

بأحادية الحزبية الممثلة في حزب جبه��ة التحري��ر� الوط��ني و المالح��ظ في معظم
األح��زاب السياس��ية في ال��وطن الع��ربي امت��دادها للحرك��ة الوطني��ة المناهض��ة
لالستعمار. وفي هذا اإلطار، ظل حزب الدستور الجدي��د� بت��ونس المحس��وب على
الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، يم��ارس نش��اطه السياس��ي ح��تى بع��د اس��تقالل

البالد. 
، ألول مرة في تاريخ الجزائر بالتعددي��ة1989وفي هذا اإلطار، أقر صدور دستور 

«حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  منه:40الحزبية، حيث نصت المادة 
39 » معترف به

 بإنشاء األحزاب السياسية بمختلف أي��ديولوجياتها مم��ا1989وعليه، سمح دستور 
أعطى تنوعا سياسيا في المشهد السياسي بالجزائر. لهذا،  تشكلت ثالث تي��ارات
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 و ك��ذلك1996سياسية قوية بعد التحوالت التي عرفتها األح��زاب بص��دور دس��تور
« ، وهي:1997قانونها العضوي الذي صدر في مارس 

"أحزاب التي��ار الوط��ني: الممثل��ة في التجم��ع الوط��ني ال��ديمقراطي ال��ذي.1
 و كذلك حزب جبهة التحرير الوطني.كم�ا، ع�رفت1997تأسس في فيفري

هذه األحزاب انضمام أحزاب إسالمية لها كحركة مجتم��ع الس��لم و النهض��ة
 بع��د إنس��حاب2012في إطار أحزاب اإلتالف الحكومي التي تفككت ع��ام 

السيد غول من حركة مجتمع السلم و تأسيسه لحزبه التاج و تح��ول البعض
منها إلى أحزاب معارضة.

األحزاب اإلسالمية: ضمت كل من الجبهة اإلسالمية لإلنق��اذ ال��تي تأسس��ت.2
،  حركة المجتمع اإلسالميو1992 وحلت في مارس 1989فيفري18بتاريخ 

 وحزب النهضة اإلسالمية في1990حركة مجتمع السلم حاليابتاريخديسمبر
.1990نهاية عام 

األح��زاب العلماني��ة: تض��م ك��ل من ح��زب التجم��ع من اج��ل الثقاف��ة و.3
، جبه��ة1989ديس��مبر26الديمقراطية، حزب العمال ال��ذي تأس��س بت��اريخ 

 و الحرك���ة الديمقراطي���ة و1989-11-20الق���وى االش���تراكية بت���اريخ 
40 » االجتماعية

كم��ا ش��هدت الس��احة السياس��ية فيم��ا بع��د، ميالد بعض األح��زاب لكنه��ا لم تلقى
و الع��دل ال��ذي أسس��ه االعتماد من قبل وزارة الداخلية على غ��رار ح��زب الوف��اء

 .1999وزير التربية األسبق، أحمد الطالب االبراهيمي عام 

:           المجتمع المدني و الجمعيات.3

، بميالد العدي��د من الجمعي��ات،1989ت��دعمت الس��احة الوطني��ة بع��د دس��تور 
1989 جويلي��ة 5 المؤرخ في 11-89التنظيمات و النقابات بعد إصدار قانون رقم 

الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسي الذي ح��دد المب��ادئ و الش��روط الالزم��ة
لتأسيس هذه الجمعيات. كما صدر فيما بعد، قانون الجمعيات الغير السياسية في

 مما أدى إلى حدوث انفجار بالنسبة للجمعيات الثقافي��ة         و1990 ديسمبر 4
  جمعي��ة152 إلى 1987 جمعي��ات في ع��ام 6االجتماعية. لهذا، ارتفع عددها من 

 كم��ا تع�ددت هيئ��ات ال�دفاع عن حق��وق اإلنس�ان مث��ل المرص��د199041في عام 
الوطني للحقوق اإلنسان،  و الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان التي كان يرأس��ها

إلى غاي��ة تنحي��ه من1989علي يحي عبد النور منذ تاريخ االعتراف بها رسميا في 
، بإض�افة إلى  التنظيم�ات2009على رأس�ها بس��بب تقدم�ه في الس�ن في ع�ام 

الطالبية كاالتحاد الوطني للطلبة الجزائريين. 

وعلي��ه، ش��كلت مختل��ف التنظيم��ات الجمعي��ات و النقاب��ات من أهم مؤش��رات
 ألنه��ا ب��اتت من أهم مظ��اهر تش��كل1989الديمقراطية في الجزائر بع��د دس��تور 

مجتمع مدني مستقل عن الدولة. 
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، لمجموع��ة من الحري��ات،1989ل��ذلك، ك��ان من الض��روري بع��د إق��رار دس��تور 
األح��زاب السياس��ية        و المجتم��ع الم��دني، وض��ع نظ��ام إعالمي يتماش��ى و
يستجيب� لتل��ك المكاس��ب و يس��مح لك��ل المؤسس��ات   و األط��راف الفاعل��ة في

المجتمع بالتعبير عن آراءها و مواقفها عبر وسائل اإلعالم. 

االنفتاح اإلعالمي: .4

، نش��اطا متم��يزا1990عرف المشهد اإلعالمي قب��ل ص��دور ق��انون اإلعالم لع��ام 
 بحيث1988 م��اي 9 ال��تي أنش��أت بت��اريخ M.J.Aللحركة الصحافيين الجزائ��ريين 

لعبت الحرك��ة دور كب��يرا في رف��ع مش��اكل و انش��غاالت الص��حفيين في إط��ار
ممارسة مهنتهم.

 و10/10/1988وفي نفس الس��ياق، ط��البت مجموع��ة من الص��حافيين بت��اريخ 
 وبإنشاء صحف "مستقلة".42 صحفيا بإقرار حرية الصحافة70البالغ عددهم 

13أنش��أت بت��اريخ «  و 1991لكن، اختفت حركة الصحفيين الجزائريين في عام 
 ، لتع��وض حرك��ة الص��حفيينA.J.A، جمعي��ة الص��حفيين الجزائ��ريين1992ج��انفي 

 43 » الجزائريين، لكنها لم تنجح في جمع الصحفيين الجزائريين
1990 م���ارس 19 الص���ادرة بت���اريخ 04/90س���محت تعليم���ة حم���روش رقم 

للصحافيين باختيار بين البقاء في القطاع العمومي او تأسيس مؤسسات ص��حفية
مس��تقلة في ش��كل ش��ركات مس��اهمة أو االلتح��اق بالص��حف الحزبي��ة. وعلين��ا
اإلشارة، بأنه تندرج هذه التعليمة تنفيذا لق�رارات مجلس� ال�وزراء المنعق�د بت�اريخ

.1990 فيفري عام 13
لذلك، منحت في هذا اإلطار عدة تسهيالت مالية وإمكانيات مادية لصحفيين، منها

 سنوات، االستفادة من السحب في مط��ابع5الحصول على  مقرات مجانية لمدة 
الدولة، وقروض بنكية خاصة ألجل التجهيز.كما، ش��كلت� لج��ان متابع��ة تنفي��ذا لم��ا
ورد في التعليم��ة، تتك��ون من ممثلي الس��لطات العمومي��ة             و الص��حافة،
الهدف من هذه اللجنة السهر على السير الحسن للفترة االنتقالي��ة وعلى مراع��اة
التس�اوي بين كاف�ة العن�اوين في االس�تفادة من وس�ائل الطباع�ة التابع�ة لقط�اع

الدولة. 
 
وفي هذا اإلطار، عرف المشهد اإلعالمي بع��د ص��دور تعليم��ة حم��روش  و ق��انون

 ميالد صحف حزبية و أخرى تس��مي نفس��ها بالص��حافة "المس��تقلة"1990اإلعالم 
تعب��يرا منه��ا عن االستقاللي�����ة               و الحري��ة عن أي��ة جه��ة سياس��ية أو

«تعت��بر تعليم��ة حم��روش القاع��دة األساس��ية مالية.بالنسبة للصحفي احمد عنصر
. 44»1989 فيفري 23للصحافة الخاصة ذلك ألنه يقوم على أحكام دستور 

: 1990قانون اإلعالم  لعام -2
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 أفري��ل3 الموافق ل1410 رمضان عام 8 المؤرخ في 07-�� 90يعتبر قانون رقم 
 أول ق��انون ينظم المش��هد اإلعالمي من��ذ إق��رار45 المتعل��ق ب��اإلعالم1990س��نة 

.1989التعددية السياسية بإصدار دستور 
 عدة مكاسب لصحافة الخاصة،  من أهمها:1990منح قانون 

: "إص��دار أي14حرية إصدار النشريات من خالل م��ا نص��ت علي��ه، الم��ادة .1
نشرية هو حر". وعلي��ه، اعت��برت ه��ذه الم��ادة ث��ورة في اإلعالم الجزائ��ري

ألنها سمحت ألول مرة ألحزاب ، لصحفيين و ألفراد بإصدار نشرياتهم. 
 من نفس الق��انون، الح��ق في المش��اركة2أصبح للمواطن حسب الم��ادة .2

في اإلعالم في إطار ممارسة الحري��ات األساس��ية في التفك��ير و ال��رأي و
 .كما،40 و35،36،49 في مادته 1989التعبير، تطبيقا لما جاء في دستور 

منحت لكل من الصحف الحزبية، التابعة للدولة و لألفراد هذا الحق حسبما
. وعليه، تعتبر هاتين المادتين حدثا جديد في هذا القانون،4جاء في المادة 

 ال��ذي ح��دد الح��ق في اإلعالم في إط��ار1982مقارنة بقانون اإلعالم لعام 
توجيهات الدولة و تحت إدارة حزب جبهة التحرير الوط��ني كم��ا أن الدول��ة

 منه. 2وحدها التي تضمن ذلك الحق حسب المادة 
منح لصحفيي القط��اع الع��ام إمكاني��ة الحص��ول على حص��ة من رأس م��ال.3

/3العنوان في حدود الثلث   تطبيقا  لتعليم��ة حم��روش11 حسب المادة1 
.1990 مارس04-19

 من نفس القانون، تعريفا للصحفي المح��ترف يق��وم على28تحديد� المادة .4
البحث عن المعلوم��ات، جمعه��ا، اس��تغاللها وتق��ديمها من خالل نش��اطه
الصحفي. وعليه، لم تعد ممارسة الص��حافة محص��ورة في إ ط�ار الدول�ة و

 ب��ل في إط��ار1982 من ق��انون اإلعالم لع��ام 33الح��زب حس��ب الم��ادة 
العمل الصحفي الحر القائم على البحث و معالجة المعلومات و نقله��ا إلى

القراء.
 و منح للمجلس ع��دة59إنش��اء المجلس األعلى لإلعالم حس��ب الم��ادة .5

صالحيات و هو ما يعد بديال عن وزارة اإلعالم، مهمت��ه الس��هر على اح��ترام
نص أحكام هذا القانون وحرية ممارسة المهنة في كنف هذه التعددية.

على الرغم من النقاط االيجابية التي جاء بها هذا القانون الذي اعد من قبل لجن��ة
 مس��ؤولين من3 صحفيا منتخ��بين من قب��ل الجرائ��د، 20تقنية مختصة بمشاركة  

 جامعين، إال انه تضمن عدة نقائص:5وزارة اإلعالم و

بقيت كل من اإلذاعة و التلفزيون ت��ابعتين لدول��ة في ظ��ل التح��والت ال��تي.1
عرفها البث اإلذاعي و التلفزيوني من تط�ور تق�ني خاص�ة بع�د التس�عينات
من خالل دور القنوات الفضائية األجنبية سواء الغربية أو العربية في التأثير
على الرأي العام الوطني أمام تعاظ�م  قوة الص��ورةو اإلمكاني��ات المادي��ة
التي توفرها تلك القنوات.  وفي ه��ذا الموض��وع، ك��انت القن��وات الفض��ائية

   األك��ثر مش��اهدة من قب��ل الجزائ��ريين  فيTF1  وM6الفرنس��ية مث��ل  
التسعينيات بفضل الهوائيات المقعرة. لكن، إستطاعت القن��وات الفض��ائية
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العربي��ة خاص��ة الخليجي��ة� منه��ا في نهاي��ة التس��عينيات من خالل مجموع��ة
MBC التابعة للمملكة العربية السعودية و El  Jazeeraالقطرية بإض�افة   

 و التونسية على غرار قناةMedi 1 Satإلى القنوات المغربية على غرار 
نسمة، من السيطرة على الفضاء اإلعالمي في منطقة المغرب العربي. 

عدم تحديد� مس��اعدات المباش��رة و الغ��ير المباش��رة ال��تي تق��دمها الدول��ة.2
للصحافة المكتوبة       و شروط تقديمها. وفي هذا اإلط��ار، منحت الدول��ة
في بداية االنفت��اح اإلعالمي مس��اعدات مباش��رة و غ��ير مباش��رة من أج��ل
تشجيع التعددية اإلعالمية لم تشهدها أية صحافة في دولة أخ��رى لكن دون

وجود إطار تنظيمي لها.
، بإصدار مرسوم رئاسي1993 اكتوبر26حل المجلس� األعلى لإلعالم في .3

 أكت�وبر26 المواف�ق ل1414 جم�ادى األول 10  م�ؤرخ في 252-93رقم 
 ك��ل  األحك��ام الخاص��ة ب��المجلس3 و 1،2، الذي ألغى في مواده : 1993

األعلى لإلعالم  السابق .
غياب الملكية الفكرية للمؤلفات الصحفية بما يحمي حقوق الصحفي فيم��ا.4

يتعلق بإعادة نشر أعماله. 
أعتبره أغلبية الصحفيين،  قانون عقوب��ات مك��رر على ال��رغم من ان��ه اق��ر.5

التعددية اإلعالمية بحيث يعت��بر الب�اب الس�ابع من�ه من أط��ول األب�واب. إذ،
 إلى الم��ادة77 مادة متعلقة باألحكام الجزائية ابتداء من المادة 23تضمن 

 منه. وفي هذا الموضوع، تتعلق تلك األحك��ام بمخالف��ات ض��د المص��الح99
 على سبيل المثال وأخرى ضد األف��راد كالم��ادة88 و87العمومية كالمادة 

،2001 ج��وان 26 مثال. و مع إصدار قانون العقوبات المع��دل في 93 و91
 مك��رر، الم��ادة144اعتبرت المخالفات الصحفية كجرائم من خالل المادة 

. 14646 والمادة 1 مكرر 144
 غياب مواد توضح المفاهيم المتعلقة بكل ما يع��د مس��اس باس��تقرار البالد.6

كما هو الحال بالنسبة لمفهوم سر االقتصاد االستراتيجي ومتى يتعارض مع
( و م��ع الس��ر المه��ني36ح��ق الص��حفي في الوص��ول إلى الخ��بر)الم��ادة 

(. 57)المادة 

المرحل��ة الثالث��ة: اإلص��الحات السياس��ية  وفتح المج��ال الس��معي
2017-2011البصري 

، جمل�ة من اإلص�الحات، أهمه�ا: رف�ع حال�ة2011شهدت الجزائر بداي�ة من ع�ام 
 و إص��دار ق��وانين جدي��دة على غ��رار ق��انون2011 فيف��ري 22الط��وارئ بت��اريخ 

. لكن، على وجه الخص��وص مش��روع2012األحزاب و قانون العضوي إلعالم عام 
. 2013قانون السمعي البصري بداية من عام 

1990 و ق�انون اإلعالملع�ام 1989إذ، تعتبر تلك إصالحاتكامتداد لمكاسب دستور 
ال��ذي س��مح بميالد م��ا يس��مى " بالص��حافة المس��تقلة". إذن، ع��رف المش��هد

، أولى القنوات التلفزيونية الخاصة قبل صدور ق��انون2011اإلعالميبداية من عام 
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 لكن في ظل ركود سوق اإلشهار في الجزائر بداي��ة2014السمعي البصري عام 
.2008 بسبب تبعات األزمة المالية األوروبية عام 2014من عام 

  2012قانون العضوي إلعالم .1

1433 ص��فر ع��ام 18 الم��ؤرخ في 05-�� 12 رقم 47تزامن إصدار قانون العض��وي
 المتعلق باإلعالم م��ع اإلص��الحات ال��تي باش��رتها482012 يناير سنة 12الموافق ل

 . وفي هذا الموضوع ، قاد البرلمان مجموع��ة2011الدولة المعلن بداية من عام 
من نفس الس��نة2011 ج��وان 21  إلى غاية 2011 ماي 21مشاورات  بداية من 

مع أساتذة ج�امعين و خ�براء في مج�االت متع�ددة. وفي ه�ذا اإلط�ار، ب�دأ نق�اش
 ح��ول مش��روع ق��انون2011وط��ني بين األس��رة الص��حفية في أفري��ل من ع��ام 

23  بت��اريخ SNJاإلعالم. لذلك، جاء في بي��ان نش��رته النقاب��ة الوطني��ة� لص��حفيين 
، ممضى من قبل رئيسها كمال عمارني، ما يلي : 2011أفريل 

 مؤسس لحرية الصحافة في الجزائر 1990اعتبار قانون اإلعالم لعام .1
 دعوة السلطات العمومية الحترام هذا القانون من كل االنتهاكات الفوضى.2

و هشاشة الصحافة الجزائرية منذ بداية سنة األلفين.
 إع���ادة االعتب���ار للمجلس� األعلى لإلعالم الوحي���د المؤه���ل لمنح بطاق���ة.3

الصحفي
 2000إصدار قانون اإلشهار المتوقف منذ .4
فتح قطاع السمعي البصري و إقامة المجلس األعلى السمعي البصري.5
49 الدعوة إلى رفع التجريم عن الصحافة.6

 أوت21وعليه، قدمت وزارة االتصال مشروع قانون اإلعالم إلى الحكومة بت��اريخ 
. وفي2011 نوفم��بر 28 ليع��رض على المجلس الش��عبي الوط��ني بت��اريخ 2011

 م��ادة م��أخوذة من ق��انون51 م��ادة منها132هذا الموضوع، نص المش��روع على 
.50 مادة مأخوذة نصيا من نفس القانون18 و 1990اإلعالم 

 بدراس��ة المش��روع.2011 نوفمبر 28بدأ نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 
و في هذا اإلطار، عبرت نقابة الصحفيين للمرة الثانية عبر بيان له��ا في الص��حافة

 نقطة، نذكر من أهمها:18على جملة من المالحظات حول المشروع بمجموع 

( من المشروع ألنه��ا تض��ع مجموع��ة من الممنوع��ات02إعادة صياغة المادة ).1
من شأنها عرقلة مهمة الصحفي و تحد من المبادرات و الحرية.

 ع��دم اإلش��ارةإلى حماي��ة مص��ادر الخ��بر على ال��رغم من اإلش��ارة إلى الس��ر.2
المهني.
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اإلفراط في مواد حق الرد و التصحيح. لذلك، فإنه من الض��روري تقليص��ها من.3
 مادة إلى مادة أو مادتين.15

 المبالغة في الغرام��ات المالي��ة المفروض��ة على الص��حفيين ب��دال من الس��جن.4
 % من الغرام��ة باعتب��اره50له��ذا على م��دير الجري��دة المس��اهمة بنس��بة 

مسؤوال كذلك عن محتوى النشر.
أن يكون للنقابة الص��حفيين ممثال له��ا مث��ل ب��اقي األعض��اء المك��ونين لس��لطة.5

الضبط.
مراجعة شروط منح االعتماد للصحفيين بحيث يجب أن تكون أك��ثر مرون��ة م��ع.6

 % في33تمكينهم من الحص��ول على أس��هم في الجرائ��د بنس��بة أقص��اها 
شكل شركات تحرير مثلما هو معمول به في الخارج. 

. 51»  المطالبة بوضع سلم ألجور الصحفيين.7

14وعليه، تم التصويت على المشروع من قبل المجلس� الشعبي الوطني بت��اريخ 
.2011 .� 12.� 22 ثم المصادقة عليه من قبل مجلس األمة بتاريخ 2011ديسمبر 

و بالتالي، تكون الدولة قد انتهت  من إصدار  آخر القوانين التي  شرعت فيها في
.2011إطار إصالحاتها لعام 

106 مادة ع��وض 133، على 2013و عليه، تضمن القانون العضوي لإلعالم لعام 
، و هي موزعة على الشكل التالي:1990في قانون اإلعالم لعام 

 مواد.5األحكام العامة تضمنت .1
 م�ادة34نشاط اإلعالم عن طري�ق الص�حافة المكتوب�ة ال��ذي تض��من .2

موزعة بين الفصل األول الخاص بإص��دار النش��ريات و الفص��ل الث��اني
المتعلق بتوزيع و البيع في الطريق العام.

 مادة.18سلطة الضبط تضمنت .3
 م��واد موزع��ة على الفص��ل األول9نشاط الس��معي البص��ري تض��من .4

الخاص بممارسة النشاط السمعي البصري و س��لطة ض��بط الس��معي
البصري.

 مواد6 وسائل اإلعالم االلكترونية تضمنت .5
 م��ادة موزع��ة27مهنة الصحفي و آداب و أخالقي��ات المهن��ة تض��منت .6

بين الفصل األول الخ��اص بمهن��ة الص��حفي و الفص��ل الث��اني المتعل��ق
بآداب و أخالقيات المهنة.

 مادة.15حق الرد و حق التصحيح تضمن .7
( مادة واحدة.01 المسؤولية تتضمن ).8
11 المخالفات المتركبة في إطار ممارسة النشاط اإلعالمي يتض��من .9

مادة.
 مواد.3 دعم الصحافة و ترقيتها تضمن .10
نشاط وكاالت االستشارة تضمن مادة واحدة..11
52 مواد3أحكام انتقالية و ختامية تضمنت .12

و من أهم المستحدثات التي جاء بها القانون العضوي المتعلق باإلعالم، نذكر:
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ق��انون عض��وي: فه��و ليس بق��انون ع��ادي ب��ل ق��انون أب��دي ي��دوم.1
لسنوات.

 نصت المادة األولى من القانون الجدي��د ألول م��رة من��ذ أول ق��انون.2
، على الحق في اإلعالم و حرية1990تعددي في تاريخ الجزائر عام 

 ال يض��من1990الصحافة مما يعني أن هذا القانون مقارنة  بق��انون 
 من القانون السابق بل أيضا1فقط الحق في اإلعالم حسب المادة 

حرية الصحافة و ك�ل م��ل تتض��منه من أحك��ام تحمي تل��ك الحري��ة و
تضمنها.

40 إنشاء سلطات ضبط، خاصة بالصحافة المكتوبة حس��ب الم��ادة .3
 منه.64و السمعي البصري حسب المادة 

 منه.61تحرير قطاع السمعي البصري حسب المادة .4
 تنظيم خاص بوسائل اإلعالم االلكترونية و هو ما يعد أهم ح��دث في.5

 مواد فقط. في المقاب��ل،6هذا القانون على الرغم من انه جاء في 
حدد القانون، مفهوم الصحافة االلكترونية و نشاطها  و أيضا مفه��وم

خدمة السمعي البصري عبر االنترنت و نشاطها أيضا.

وفي هذا اإلطار، اهتم القانون بالمحاور التالية:

أوال: أخالقيات مهنة الصحافة 

من خالل تخصيص فصل كامل لألخالقيات المهنة. و في ه��ذا اإلط��ار، يل��زم-
القانون باحترام الحريات الفردية من قبل الصحفيين. و عليه، نصت الم��ادة

 من��ه على ان��ه يمن��ع انته��اك الحي��اة الخاص��ة ألش��خاص و ش��رفهم و93
اعتبارهم. كم��ا،تمن��ع ك��ذلك، انته��اك الحي��اة الخاص��ة لشخص��يات العمومي��ة
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. و سعيا من المشرع إلى التأكيد على أهمي��ة

 من��ه بإنش��اء المجلس94احترام أخالقيات المهنة الصحافة، أقر في المادة 
األعلى ألخالقي���ات المهن���ة حيث ينتخب أعض���اءه من قب���ل الص���حفيين

المحترفين.

 :ثانيا: الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين

، ع��دة حق��وق مادي��ة و معنوي��ة لص��حفيين2012ضمن قانون اإلعالم لع��ام -
. و في ه��ذا اإلط��ار، أبقت1990البعض منها ج��اء في ق��انون اإلعالم لع��ام 

 على بن��ذ الض��مير ال��ذي يمنح2012 من ق��انون اإلعالم لع��ام 82الم��ادة 
للصحفي الحق في فسخ العقد في حالة تغ��ير توج��ه الص��حيفة  و اس��تفادة

من تعويضات عن ذلك. 
، فيم��ا يلي: أوال منح2012لكن تتمثل المواد الجديدة التي جاء به��ا ق��انون -

بطاق��ة مهني��ة للص��حفي المح��ترف ال��تي تص��درها لجن��ة تح��دد تش��كيلتها و
. ثانيا، ح��ق الملكي��ة76تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم حسب المادة 
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 منه لصحفي ح��ق الملكي��ة األدبي��ة و الفني��ة88األدبية، بحيث منحت المادة 
لكل عمل أعيد نشره أو بثه. ثالثا: حق الصحفي في تامين عن حيات��ه أثن��اء

 من��ه ألول م��رة90تنقالته خاصة بالمناطق الخط��رة. ل��ذلك، نص��ت الم�ادة 
على إلزام المؤسسة الصحفية بتامين خاصا على حي��اة ك��ل ص��حفي. كم��ا،

 منه ،حق الصحفي أيضا في رفض التنقل في حالة غي��اب91منحت المادة 
 و2010تأمين خ��اص بحيات��ه. وعلين���ا اإلش��ارة، إلى أن��ه س��جل خالل ع��ام 

 ع��دة ح��االت لض��ياع أو إلعتق��ال بعض الص��حفيين الجزائ��ريين خالل2011
تغطيتهم ألح��داث ال��تي ش��هدتها بعض ال��دول العربي��ة في إط��ار م��ا س��مي

  على غرار ما حدث في ليبيا . «الربيع العربي » إعالميا ب
كما، تضمن القانون الجديد حقوق مادية أخرى كعقد العم��ل حس��ب الم��ادة-

 و كذلك حق الصحفيين المحترفين في إنشاء شركات محررين تس��اهم80
في رأسمال المؤسس��ة الص��حفية ال��تي تش��غلهم و يش��اركون في تس��يرها

. 78حسب المادة 
األحكامالجزائية:-
إلغاء حبس الصحفيين و تعويضه بالغرامة المالية وهذا ما يع��د أك��بر ح��دث في-

 ال��ذي تض��من في باب��ه1990القانون الجديد مقارن��ة بق��انون اإلعالم لع��ام 
5الس��ابع مجموع��ة من األحك��ام ال��تي تع��اقب الص��حفي بالس��جن أقص��اه 

س�نوات و بالغرام�ات المالي�ة أو بإح�دى العقوب�تين. ل�ذلك، ح�ذفت عقوب�ة
 إلى116السجن في الباب العاش��ر من الق��انون الجدي��د بداي��ة من الم��ادة 

 و تعويضها بالغرامات المالية. 126المادة 

 ج��اء2012علينا، اإلشارة إلى أن إلغ��اء عقوب��ة الس��جن من ق��انون اإلعالم لع��ام 
1432 رمشان عام 2 مؤرخ في 14 –� 11استجابة لتعديل الذي مس قانون رقم 

–�� 66، المع��دل لألم��ر رقم 2011 اوت عام 2الموافق ل  18 الم��ؤرخ في 156 
 المتعلق بقانون العقوبات. 1966 يونيو 8 الموافق ل 1386صفر عام 

 م��ادة في الق��انون الجدي��د مقارن��ة ب11خفض عدد األحكام الجزائية إلى -
 .1990 مادة في قانون اإلعالم لعام 23

مواد جديدة تتعلق ب :-
 المتعلقة بمخالفة عدم نشر حق الرد إذ تتمثل عقوبتها في غرام��ة125المادة -

 دج .300.000 دج إلى 100.000مالية تتراوح ما بين 
 المتعلق�ة بتق�ادم ال��دعاوى القض��ائية الخاص��ة بالص�حفيين بحيث124 الم�ادة -

نص��ت على ان��ه تتق��ادم ال��دعوى العمومي��ة و ال��دعوى المدني��ة المتعلقت��ان
ب��الجنح المرتكب��ة عن طري��ق الص��حافة المكتوب��ة أو الس��معية البص��رية أو

( ستة أشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها، مم��ا يس��مح6االلكترونية، بعد )
للصحفيين بارتياح من مسالة المتابعة القضائية للمخالفة ق��د ارتكبوه��ا من��ذ

عدة سنوات.

مساعدات الدولة -
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 أهم ح��دث إذ نص2012 يعتبر إدراج مساعدات الدول��ة في ق��انون اإلعالم لع��ام 
 مواد، تتمحور في :3الباب العاشر من القانون دعم الصحافة من خالل 

.127إعانات لترقية الصحف الجوارية و الصحافة المتخصصة حسب المادة -
128تكوين الصحفيين حسب المادة -

 % من2 منه على أن تخصص المؤسسة اإلعالمية س��نويا 129كما، نصت المادة 
أرباحها لتكوين الص��حفيين و ترقي��ة األداء اإلعالمي. المالح��ظ ه��و اهتم��ام الدول��ة
بتكوين الصحفيين خاصة فيما يتعل�ق ب�احترام مب��ادئ و أخالقي�ات مهن��ة الص��حفي

تجنبا ألخطاء المهنية و المتابعات القضائية.

بالنسبة لمختلف أنشطة اإلعالم، فإنه من أهم ما جاء في الق��انون الجدي��د، ن��ذكر
بالنسبة ل: 

الصحافةالمكتوبة:.1
 :سلطة الضبط-
 ب��دال من40خض��وع الص��حافة المكتوب��ة لس��لطة الض��بط حس��ب الم��ادة -

.1990 من ق��انون اإلعالم لع��ام 59المجلس األعلى لإلعالم حسب المادة 
كما،تتمثألهم صالحية لهذه السلطة مقارنة بالمجلس، في منح االعتم�اد في

 ب��دال13 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التص��ريح للنشرحس��ب الم��ادة 60أجل 
  يوما في الق��انون الس��ابق. تتمت��ع س��لطة الض��بط أيض��ا، بص��الحية30من 

  من ق����انون العض����وي المتعل����ق27توقي����ف النشريةحس����ب الم����ادة 
ب��اإلعالم.وعلين��ا اإلش��ارة، إلى أن المش��رع ق��د أبقى على نظ��ام التص��ريح
القائم على تقديم معلومات عن النشرية عند إيداع��ه ل��دى س��لطة الض��بط

 من القانون السابق. 14بدال من وكيل الجمهورية حسب المادة 
 إخضاع شروط جدي��دة إلص��دار الص��حيفة بالنس��بة لم��دير مس��ؤول النش��ر-

 من الق��انون الجدي��د بش��رط امتالك الش��هادة23تتعل��ق  حس��ب الم��ادة 
 س��نوات ع��وض تل��ك10الجامعي��ة و الخ��برة مهني��ة  ال��تي ال تق��ل عن 

 .1990 من قانون اإلعالم لعام 22المنصوص عليها في المادة 
الشفافية المالية و إدارية: -
 من��ه بحيثاليس��مح للش��خص المعن��وي25 من خالل الم��ادة 53من��ع التمركز-

الخاضع للقانون الجزائري امتالك، مراقبة أو تسير نشرية واحدة فق��ط من
اإلعالم الش��امل تص��در  ب��الجزائر و بنفس الدوري��ة . ل��ذلك، ته��دف ه��ذه
الم��ادة،  تجنب ظ��اهرة  تمرك��ز الص��حف في ي��د ش��خص واح��د أو في ي��د
مجموعة صناعية أو مالية واحدة من شأنها تهديد التعددية اإلعالمية و حرية

الصحافة التي تصبح رهينة أصحاب رؤوس األموال. 
 إلى إمكانية توقيف النشرية من قبل سلطة الضبط في27 أشارت المادة -

حالة عدم نشرهالبيانات خاص��ة بهوي��ة المؤسس��ة الص��حفية على ص��فحاتها
يوميا كإسم ولقب  المدير و الغرض التجاري من النشريةإلخ،حسب الم��ادة
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. وفي ه��ذا الموض��وع، يه��دف المش��رع إلى  منح ش��فافية أك��بر في26
المعلوم��ات الخاص��ة بالص��حيفة ح��تى يتمكن الق��راء من معرف��ة هوي��ة من

بالش��فافية2012يقرؤون لهم. كما، أق��ر المش��رع في ق��انون اإلعالم لع��ام 
  . لكن، لم تطب��ق1990في حجم السحب مثلما أقره قانون اإلعالم لع��ام 

معظم الصحف هذه النقطة باستثناء البعض منها كيومية الخبر.
 من الق��انون الجدي��د،30نشر حصيلة المالي��ة لص��حف: إذ، أل��زمت الم��ادة -

النشريات الدوري��ة بنش��ر حص��يلة حس��اباتها س��نويا على ص��فحاتها. وخالف��ا
لص��حافة الفرنس��ية ال��تي تتمت��ع بالش��فافية في م��داخيلها س��واء من حيث
اإلشهار أو من حيث المبيع��ات، ف��إن التس��يير الم�الي لص��حف الخاص��ة في

الجزائر،  يتميز بالغموض إلى غاية اليوم. 
، و هو م��ا يع��د ح��دثا جدي��دا في39إنشاء جهاز إثبات التوزيع حسب المادة -

. وفي ه��ذا اإلط��ار، انض��مت1990ه��ذا القانونمقارن�ة بق�انون اإلعالم لع�ام
 و هم :O.J.Dبعض الصحف الخاص��ة إلى  جه��از إثب��ات التوزي��ع الفرنس��ي 

الوطن ، ، النهار الجديد و الشروق اليومي في  ظل الغموض الذي يكتن��ف
حقيقة توزيع، مبيعات و مرتجعات الصحف بهدف جلب المعلنين و الحصول

على أكبر عائدات من اإلشهار.
، على انه ال يمكن ألية نش��رية دوري��ة28المساحة االشهارية: نصت المادة -

 مس��احتها اإلجمالي��ة لإلش��هار و3/1لإلعالم العام أن تخصص أكثر من ثلث 
االستطالعات اإلشهارية. وعليه، يهدف المشرع إلى تجنب ق��در المس��تطاع
تغلب الم��ادة االش��هارية على الم��ادة اإلخباري��ة مم��ا ق��د يفق��د الص��حفية

مصداقيتها لدى القراء.
-
 2014النشاط السمعي البصري و قانون السمعي البصري .2

إن المتتبع اليوم لتطور المش�هد اإلعالمي في الجزائ��ر، يالح��ظ  انتقلن�ا الت�دريجي
  التي جاءت في  ق��انون اإلعالم14من تحرير الصحافة المكتوبة من خالل المادة 

 إلى  مرحلة جديدة  وهي تحري��ر نش��اط الس��معي البص��ري من خالل1990لعام 
 ربي��ع الث��اني24 م��ؤرخ في 04-14 من قانون الس��معي البص��ري رقم 02المادة 
. وه��و،م��ا يع��د إال تثمين��ا و مواص��لة201454 فيف��يري24 المواف��ق ل1435ع��ام 

 الص��ادر05-12لتجس��يد المب��ادئ ال��تي نص عليه��ا الق��انون العض��وي إلعالم رقم 
  في الحق في اإلعالم و حري��ة الص��حافة و هي2012 يناير سنة 15بتاريخ 

إطار اإلصالحات التي باشرتها الدولة من أجل تط��وير الص��حافة في الجزائ��ر من��ذ
 في ظل التغيرات ال��تي تعرفه�ا المنطق��ة العربي��ة في المج��ال السياس��ي،2011

األمني و اإلعالمي. وهواألمر، الذي يتطلب مراجعة المنظومة اإلعالمي��ة في البالد
فيما يتعلق بضرورة فتح النشاط الس��معي البص��ري في إط�ار ح�ق الم��واطن في

اإلعالم.
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 العديد من القنوات بحيث وصل2011و في هذا الموضوع، ظهرت بداية من عام 
  خمس قناة تخضع كلها لق��انون األجن��بي50 إلى أكثر من 2016عددها في ماي 

، ن��ذكر:2013قنوات منها فقط معتمدة مؤقتا من قبل وزارة االتص��ال من��ذ ع��ام 
النهار تي في، الجزائر تي في، الشروق تي في، الجزائرية و أخيرا الهقار.

 م�ادة موزع�ة على س�بعة113وانطالقا من هذا، تضمن قانون الس�معي البص�ري
أبواب:  

يتعل�ق الب�اب األول بع�رض تعري�ف بنش�اط الس�معي البص�ري و مجموع�ة.1
 مواد،7تعاريف مرتبطة به في 

أما الباب الثاني فيتعلق بتحديد� خدمات االتصال السمعي البص��ري بالنس��بة.2
للقط��اع الع��ام و الخ��اص بإض��افة إلى رخص��ة اس��تغالل النش��اط الس��معي

 مادة44البصري و ذلك في 
يتعلق الباب الثالث بسلطة ضبط السمعي البص��ري مهامه��ا و ص��الحياتها و.3

 مادة37كذلك تشكيلتها        و تنظيمها وذلك في 
 مواد تتعلق بإيداع القانوني لمنتوجات الس��معية9يتضمن الباب الرابع على .4

البصرية و كذلك بأرشفتها.
 مواد.9يتعلق الباب الخامس بالعقوبات اإلدارية و ذلك في .5
 مواد5يتضمن الباب السادس األحكام الجزائية وذلك في .6
يتعلق الباب السادس باألحكام االنتقالية ..7

كما، يمكن تناول أهم النقاط المهمة التي جاء بها ق�انون الس�معي البص�ري لع�ام
 و التي نحصرها فيما يلي: 2014

 من��ه م��ع اح��ترام02الم��ادة  حس��ب   حرية نشاط السمعي البص��ري.1
 من الق��انون العض��وي إلعالم ع��ام02المب��ادئ ال��تي نص��ت عليه��ا الم��ادة 

 عنصرا. وعليه، يمكن الترخيص لشركات و المؤسسات12 و عددها 2012
03خارج القطاع العام بممارسة هذا النشاط وفق م��ا نص��ت علي��ه الم��ادة 

منه.
  تخضع المؤسسات  المستغلة لخدمة النشاط الس��معي البص��ري.2

 منه  و ذلك تماشيا مع ما نصت علي��ه3حسب المادة لقانون الجزائري 
 من القانون العضوي لإلعالم.61أيضا المادة 

السماح لقطاع الخ��اص بممارس��ة نش��اط الس��معي البص��ري  المتمث��ل في.3
 ب��إدراج18 منه. لكن س��محت الم��ادة 17قنوات موضوعاتية  حسب المادة

حصص و برامج إخبارية  وفق حجم ساعي تحدده� رخصة االستغالل.
 منه.26منح رخصة االستغالل مقابل مبلغ مالي حسب المادة .4
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 في  تق��ديم خ��دمات موض��وعاتية للبثنظ��ام ال��ترخيص إعتم��ادة على .5
 منهمع تحديد م��دة الرخص��ة17التلفزيوني و اإلذاعي  و ذلك حسب المادة 

27 س��نوات لبث اإلذاعي حس��ب الم��ادة 6 س��نة للبث التلفزي��وني و 12ب
منه.

إعالن الترش��حيتم تنفيذ رخصة االستغالل لخدمة الموضوعاتية بواس��طة .6
  المستفيد من الخدمةààààààà  منه. بعد 22وفق شروط حسب المادة 

، تمنح48لشروط  المحددة في دفتر الشروط  المنصوص عليه في المادة 
رخص���ة االس���تغالل ب���إبرام إتفاقي���ة بين س���لطة الض���بط و

 منه.40حسب المادة المستفيد
لنفسال يمكن منح رخصة ثانية استغالل لخدمة نشاط الس��معي البص��ري .7

 منه.46 وذلك حسب المادة الشخص المستفيد من الرخصة األولى
اهتمام المشرع بمصادر تمويل القنوات الموضوعاتية و استبعاده لرأس��مال.8

 من القانون نفسه.19األجنبي حسب المادة 
استبعاد تشكل ظاهرة التمركز في امتالك القن��وات الخاص��ة من خالل من��ع.9

امتالك أك��ثر من قن��اة واح��دة لنفس الش��خص المس��تغل للرخص��ة األولى
 منه.46حسب المادة 

64تحديد� مهام و صالحيات سلطة الضبط بمقتضى ما نصت عليه المادتان .10
،54. وعلي��ه، ح��ددت الم��واد 2012 من القانون العضوي إلعالم لع��ام 65و

 من قانون السمعي البصري تلك الصالحيات و المهام فيم��ا يتعلق56 و 55
، الضبط، المراقبة، االستشارة و أخ��يرا، فيبتشجيع التعددية اإلعالمية

مجال تسوية النزاعات.
بموجب مرس��وم رئاس��ي   أعض��اء  9  أعضاء سلطة الض��بط ب يبلغ عدد .11

 أعض��اء منهم أم��ا ب��اقي األعض��اء فيعين��ون5بحيث يعين رئيس الجمهورية  
 منه.57مناصفة من قبل غرفتي البرلمان حسب المادة 

 الحاالت التي يمكن من خاللها سحب� الرخصة103 و 102حددت المادتين .12
أو تعليقها مثال في حالة اإلخالل بالنظام العام و اآلداب العامة.

استبعاد عقوبة السجن من األحكام الجزائي��ة في ق�انون الس�معي البص��ري.13
.2012تثمينا  لماجاء به القانون العضوي إلعالم لعام 

كما تم إصدار سلسلة من النصوص القانونية المكملة لقانون السمعي البصري:

 الص��ادر1436 ش��عبان ع��ام 4 م��ؤرخ في 137-15مرس��وم تنفي��ذي رقم .1
 المحدد لمبلغ التعويض��ات الممنوح��ة رئيس و أعض��اء2015 يونيو 3بتاريخ 

55سلطة ضبط السمعي البصري

 المح��دد2016 أوت 17 الص��ادر بت��اريخ 220-16المرس��وم التنفي��ذي رقم .2
لش��روط و كيفي��ات تنفي��ذ اإلعالن عن الترش��ح�  لمنح رخص��ة إنش��اء خدم��ة

56اتصال سمعي بصري موضوعاتي
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 المح��دد2016 أوت 17 الص��ادر بت��اريخ 221-16المرسوم التنفي��ذي  رقم .3
لمبلغ و كيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخص��ة إنش��اء خدم��ة اتص��ال

.57سمعي بصري موضوعاتي
 المتض��من2016 أوت 17  الصادر بتاريخ 222-16المرسوم التنفيذي رقم .4

دف���تر الش���روط العام���ة المح���ددة لقواع���د خدم���ة البث التلفزي���وني أو
 .58اإلذاعي

 أكتوبر19قرار وزاري مشترك بين وزارتي االتصال والتجارة الصادر بتاريخ .5
 المحدد لقائمة صفقات المنتجات و الخدمات التي يتطلب استيرادها2016

59السرعة في اتخاذ القرار

،2017 يولي��و 31 المواف��ق ل1438 ذي القع��دة ع��ام 8ق��رار م��ؤرخ في .6
يتضمن فتح اإلعالن عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني

60الموضوعاتية

،2017 أكت��وبر س��نة30 المواف��ق 1439 ص��فر ع��ام 10ق��رار م��ؤرخ في .7
31 المواف��ق ل1438 ذي القع��دة ع��ام 8يتضمن إلغاء القرار الم��ؤرخ في 

 و المتض�من فتح اإلعالن عن الترش�ح لمنح رخص إنش�اء2017يويليو� سنة 
.61خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

االنترنت و الصحافة اإللكترونية: .3

تعتبر تكنولوجي��ات اإلعالم و االتص��ال أهم رك�ائز ال��تي يق�وم عليه��ا الي�وم مجتم�ع
المعلومات القائم على بنية اقتصادية جديدة و هي المعرف��ة. وه��و، م��ا يجرن��ا إلى
الحديث عن االنترنت كش��بكة عالمي��ة أح��دث ث��ورة حقيقي��ة في ع��الم االتص��ال و

اإلعالم و في مهنة الصحافة.

 : االنترنت في  الجزائرأ.

 من خالل المرك��ز البحث و1993يعود ت��اريخ دخ��ول االن��ترنت إلى الجزائ��ر ع��ام 
 كهيئة عمومية محتكرة� لخدمة االنترنت. لكن، ب�دأ التفك�يرCERISTإعالم العلمي 

 ، ه��ذاEepad و Gécos،بمنح الخدم��ة لمتع��املين خ��واص مث��ل 1998في ع��ام 
Algérie.لكن، بقي المتعامل العمومي الج��يري تليك��وم  2009األخيراختفى عام 

Télécom من خالل فرعه  2001 منذ  Djawabإلى غاية اليوم محتكرا لخدم��ة 
 اعتم��د المتعام��ل العم��ومي فرع��ا جدي��دا وه��و2014االنترنت. لكن، منذ م��ارس 

AdslIdomm.بدال من فرعه القديم

وعموما، عرف مجال االتصاالت السلكية و ال سلكية في الجزائ��ر تق��دما من حيث
 المتعلق بالبري��د2000 أوت 5 ل03-2000الخدمات. لكن، لم يتغير قانون رقم  
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 إلى غاية اليوم. و ذلك، على الرغم2000و المواصالت السلكية و ال سلكية�  منذ 
من وجود مشروع قانون جديد في ظل التطورات و التغيرات التي يعرفها القطاع
س��واءا من حيث التقني��ات و الخ��دمات  و خاص��ة  تأثيراته��ا على مج��االت المهم��ة
كاقتصاد. بإضافة إلى ذلك، عرفت خدمة االنترنت تطورا تدريجي من حيث نوعي��ة

  من خالل اله��اتفADSLخدمات االن��ترنت إذ، ك��انت ب��داياتها األولى، ع��بر تقني��ة 
الث��ابت إلى خدم��ة اله��اتف النق��ال الجي��ل الث��الث و الراب��ع  وه��و م��ا أعطى دفع�ا
الستغالالالنترنت في الجزائر بحيث بلغ  عدد المشتركين في خدمة االن��ترنت على

.2016 مشترك عام 2953870062الهاتف الثابت و الهاتف النقال ب 

فيم��ا يتعل��ق ب��الترتيب الع��المي لمؤش��ر التط��ور في تكنولوجي��ات االتص��ال لع��ام
 و تونس99 في حين احتل المغرب المرتبة 113، فقداحتلتالجزائر المرتبة 2015

 .9363المرتبة 

بالنسبة إلطار التشريعي المنظم إلنترنت و تكنولوجيات االتصال بصفة عامة، نجد
القوانين التالية : 

 المحدد للقواعد العام��ة للبري��د2000 أوت 5 بتاريخ 03-2000قانون رقم -
و المواصالت السلكية و السلكية

 المتعلق بقواعد الوقاية و محاربة2009 اوت 5 بتاريخ 04-09 قانون رقم -
الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات االتصال

 المحدد لقواعد العامة المتعلق��ة2015 فيفري 1 بتاريخ 04-15قانون رقم -
بإمضاء و التصديق االلكتروني

 المحدد لقواعد العامة03-2000 المعدل لقانون 2015قانون المالية لعام -
المتعلق�ة بالبري�د و المواص�الت الس�لكية و ال س�لكية ال�ذي اق�ر ص�الحيات
جدي��دة لس��لطة الض��بط المتمثل��ة في عقوب��ات ض��د متع��املي البري��د و

المواصالت في حاالت اإلخالل بواجباتهم.

لكن، يبقى الجانب التشريعي المنظم لتعامالت التجارية و االقتصادية  و ك��ذلك
حماية المعطيات الشخصية محل دراسة باستثناء مشروع قانون حول التج��ارة

 ألول مرة منذ عام2017 أكتوبر عام 4االلكترونية المطروحعلى البرلمان منذ 
. وعليه،حدد المشروع، قواعد و أطر المع��امالت التجاري��ة االلكتروني��ة و2000

تأمينها بين المستهلك و البائع.و ذلك،  في ظل غي��اب من��اخ دين��اميكي لتج��ارة
15االلكترونية حاليا بحيث ال يتعدى عدد المؤسسات الناشطة في هذا المجال 

 .www.jumia.dzمؤسسة مثل موقع 

وسائل اإلعالم االلكترونيةفي الجزائر:ب.
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اهتمت الصحافة الوطنية� الخاصة منذ نهاية التسعينات بدور تكنولوجي��ات االتص��ال
في  تطوير العمل الصحفي و تقديم خدمات تلبي حاجات القراء من األخبار بصفة
سريعة. لهذا، ع��رفت الص��حافة اليومي��ة الخاص��ة في الجزائ��ر مث��ل ب��اقي ال��دول
العربية كمصر، تونس و المغرب و لبنان استعمال االن��ترنت في نهاي��ة التس��عينات
أوال لربط الجالية المهاجرة بكل األحداث الوطنية� و المحلي��ة و تقريبه��ا من بل��دها

األصلي  ثم ثانيا توسيع مداخليها االشهارية و جلب المزيد من القراء.

 الناطق��ة بالفرنس��ية من أولى اليومي��ات64وفي ه��ذا االط��ار، تع��د جري��دة ال��وطن
 ك��أهم1997الخاصة التي إهتمت بتطوير إستخداماتها ألنترنت بداية من ديس��مبر 

تليه��اHTML و PDFبي دي ففي ش��كل طبع��ة 65موق��ع لص��حافة إلكترونية
و ح��تى العمومي��ة على غ��رار يومي��ة1999يوميات خاصة اخرى مثل ليبرتي ع��ام 

المجاهد. بالنسبة ليومية الوطن، وحسب  اإلحصائيات المقدم��ة من موق��ع قوق��ل
Gougle بل��غ« ،فإنه2009 فيفري 24 جانفي إلى 25 ، مابين الفترة الممتدة من

473940 دولة من بينه��ا الجزائ��ر ب191عدد الدول التي زار قراءها  اليومية ب 
 زائ��ر ل401592 دقيقة تليه��ا فرنس��ا ب3,35 صفحة لمدة تقدر ب 2,22زائر ل
 زائ���ر ل66  630دقيق���ة،  كن���دا ب  3,04  ص���فحة لم���دة تق���در ب  2,35
29 253دقيق��ة ، الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة 4,18صفحة  لمدة تقدر ب 2,52

  زائر  ل,23  935 دقيقة  و المغرب ب 4,20صفحة لمدة تقدر ب 2,68زائر ل 
 .66»دقيقة2,12صفحة بمدة تقدر ب 1  61

، بتغي��ير موقعه�ا االلك��تروني تزامن��ا م��ع االرتف�اع2010شرعت اليومي��ة في أوت 
012  1 أشهر من تغييره إلى 6بعد ››المستمر للعدد الزوار  بحيث وصل عددهم

  و في إط����ار اعتم����اد الجري����دة�2012. لكن، إبت����داءا من ع����ام 67‹‹ زائر306
إلستراتيجية� جديدة تقوم على التنويع في مداخيلها من اإلشهار و إح��داث الت��وازن
فيمواردها بين طبعتها الورقي��ة و اإللكتروني��ة. ق��امت أوال، برف��ع م��داخيل طبعته��ا

 و نشر  الطبع��ة2011 دج نهاية عام 15الورقية من خالل رفع سعر الجريدة إلى 
اإللكترونية لصحيفة بعد مدة من الزمن حماية لطبعة الورقية و إجبارالق��ارئ على
اقتناءها من األكشاك. ثانيا، تنويع و تحديث  الطبعة االلكترونية  من خالل تش��كيل
هيئ��ة تحري��ر مختص��ة في الص��حافة اإللكتروني��ة  بم��ا يخ��دم حاج��ات قراءه��ا على
االنترنت خاصة فيما يتعلق باألخبار اآلنية و الفي��ديو و مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي

 و استقطاب المعلنين خاصة متعاملي الهاتف النق��الو68FaceBookكالفاي سبوك
وكاالت السيارات.

تعتبر يومي��ة الخ��بر  من أوائ��ل اليومي��ات الناطق��ة بالعربي��ة ال��تي اهتمت بالطبع��ة
بل��غ«اإللكترونية كما هو الحال بالنسبة ليومية الشروق اليومي.وفي ه��ذا اإلط��ار، 

100000 ملي�ون زائ�ر ش�هريا أي أك�ثر من 3ع�دد زوار يومي�ة الخ�بر بأكث��ر من 
69»2008قارئ يوميا في عام
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 الناطقة بالفرنسية بتطوير طبعته��ا اإللكتروني��ة لكنه��ا70 كما، إهتمت يومية ليبرتي
مقارن��ة بيومي��ة ال��وطن،ك��ان تواج��دها على األن��ترنت ج��د متواض��عا في الب��دايات

، في تغيير شكل الموقع في ظل تزايد إهتم��ام2011األولى.  لذلك، شرعت عام 
زوار االن��ترنت باألخب��ار اآلني��ة و مواق��ع التواص��ل االجتم��اعي خاص��ة بع��د موج��ة

. 2011اإلحتجاجات التي عرفتها بعض الدول العربية عام 

وعلينا اإلشارة، بأن الجريدة� سعت من أجل إحداث التوازن في م��داخيلها المالي��ة
بين الطبعة الورقية     و اإللكترونية، إلى  الحفاظ على مبيع��ات الطبع��ة الورقي��ة

 ونش��ر الص��حيفة على األن��ترنت2011 دج أواخر عام 15برفع سعر الجريدة إلى 
 ساعة حتى تدفع بقراءها إلقتناء الجري��دة�24إال بعد مرور مدة من الزمن  تتجاوز 

من األكش��اك.  كم��ا، انتهجت اليومي��ة نفس إس��تراتيجية� يومي��ة ال��وطن من خالل
 من خالل إنش��اء2011 أكت��وبر 5اإلهتمام بتط��وير موقعه��ا على األنترنتبداي��ة� من 

قسم تحرير خاص به يق��دم خ��دمات لقراءه��ا تتمث��ل في األخب��ار اآلني��ة  و مواق��ع
التواصل االجتم��اعي.بإض��افة إلى ، توف��ير مس��احات لتواص��ل م��ع الق��راء  به��دف

التفاعل و الرد على المقاالت المنشورة من قبل صحفي الجريدة.  

 ملي��ون36وعلينا اإلشارة، إلى أنه  وصل عدد قراءها على األنترت إلى أك��ثر من 
 يمثل��ون مختل��ف دول الع��الم من أروب��ا، أمريك��ا و إيفريقي��ا. لكن،2013ع��ام 

.71 مليون شخص17يتصدرهم قراء من الجزائر ب

، ظهور المواقع االخباري��ة ال��تي2007كما، عرف المشهد اإلعالمي بداية من عام 
Tousال تمتل��ك طبع��ات ورقي��ة على "تي أس أ "  Sur  l’Algérie72لم��ديرها 

تليها2007 جوان8لوناس قماش بحيث يعتبر أول موقع إخباري تم إنشاءه بتاريخ 
لكم��ال ه��دار س��ابقا Algérie-Focusمواقع أخرى كموقع الجيري��ه فوكي��وس 

  ه��و2017.آخ��ر موق��ع إلك��تروني تم إطالق��ه في ع��ام 2008 نوفم��بر 1بت��اريخ 
تحت إدارة  الص��حفي عب��دو س��مار في ش��هر م��اي Algérie-Partألجيري بار 

2017. 

لهذا، يمكن تلخيص أهم خدمات التي تقدمها الصحف االلكترونية، فيما يلي: 

استثمار سهل في إنشاء المواق��ع االخباري��ة االلكتروني��ة مقارن��ة بالطبع��ات-
الورقية سواء من حيث نفقات تسيير الموقع أو صناعة الخبر .

مجانية قراءة الجريدة� على االنترنت في نفس وقت صدور الطبعة الورقية.-
لكن، اتجهت اليوميات حاليا، إلى وضع فارق زمني بين الطبع��ة اإللكتروني��ة
و الورقي��ة حفاظ��ا على ت��وازن م��داخيلها من المبيع��ات على غ��رار يومي��تي

الوطن، ليبرتي و الخبر. 

إمكاني��ة وض��ع رواب��ط نص��ية لمق��االت على االن��ترنت تنق��ل الق��ارئ إلى-
معلومات أخرى في نفس المقال أو الصفحة.

غياب مشكل المساحة المخصصة� لمادة االعالمية-
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أخبار آنية-

مساحة أكبر للتعبير من خالل التفاعل عبر المدونات و الرسائل االلكترونية-

خدمات متنوعة كأرشيف ، صور أو فيديو مثال .-

:2012وسائل االعالم االلكترونية من خالل قانون اإلعالم لعام -

لم يش��ر التش��ريع الجزائري��إلى  الص��حافة االلكتروني��ة إال في ق��انون اإلعالم ع��ام
 ال��تي تمث��ل72 إلى غاي��ة الم��ادة 67 من خالل ستة مواد بداية من المادة 2012

" س��واء المكت��وب أو73باتص��ال ع�بر االن�ترنتمجموع��ة تعاريفخاص��ة فق��ط "
الس��معي البص��ري. و في ه��ذا اإلط��ار، يع��رف االتص��ال ع��بر االن��ترنت الخ��اص

« كل خدمة اتص��ال مكت��وب ع��بر االن��ترنت  بكونه :67 حسب المادة 74بالصحافة
موجهة للجمه�ور أو فئ�ة من�ه، و ينش�ر بص�فة مهني�ة من قب�ل ش�خص ط�بيعي أو

 وتض��يف » معن��وي يخض��ع للق��انون الجزائ��ري و يتحكم في محتواه��ا االفتت��احي
 : «يتمثل نشاط الصحافة المكتوب��ة ع�بر االن��ترنت، في إنت�اج مض��مون68المادة 

أصلي موجه إلى الصالح العام، و يجدد بصفة منتظمة و يتكون من أخبار لها ص��لة
.ه�و م�ا ينطب�ق أيض�ا على75 » باألحداث تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي

خدمة اتصال السمعي البصري.

وعليه، اشترط المشرع الجزائري المهنية في النشاط اإلخباري االلكتروني س��واء
بالنسبة لنشاط اتصال المكتوب أو السمعي البصري وبخضوعه لقانون الجزائري.
لكن��ه، اس��تبعد من خالل الم��واد الس��الفة ال��ذكر، المطبوع��ات الورقي��ة في حال��ة
التطابق بين النسخة عبر االنترنت و النسخة األصلية الورقية. كما، استبعد ك��ذلك،
خدمات االتصال السمعي البصري التي تمارس خارج االنترنت من هذا التصنيف.

في مقابل ذل��ك، ح�دد المش��رع الفرنس�ي نوعي��ة الخ��دمات اإلخباري��ة ال�تي تبثه�ا
 أكت��وبر29ل2009-1340المواقع االلكترونية و أه��دافها من خالل، مرس��وم رقم 

أوت1 المكم��ل في مادت��ه األولى، لم��ا ج��اء في الم��ادة األولى من ق��انون 2009
 المتعلق بإصالح النظام الق��انوني لمؤسس��ات الص��حفية. إذ، أق��رت بط��ابع1986

الص��الح الع��ام لتل��ك أخب��ار ال��تي يجب أن ته��دف إلى التنش��ئة، التربي��ة، اإلعالم و
 من��ه، فق��د ح��ددت وظيف��ة   خ��دمات اإلعالم السياس��ي2الترفي��ه. ام��ا، الم��ادة 

الشامل عبر االنترنت، في  نق��ل المعلوم��ات، التحالي��ل والتع��اليق ح��ول األح��داث
السياسية، العامة، المحلية و الوطنية� أو الدولية بصفة دائمة ومستمرة بما يساهم
في تنوير المواطنين. كما، اشترطت� الم��ادة نفس��ها أن تتج��اوز خ��دماتها تطلع��ات

. وعلي��ه، ح��دد المش��رع الفرنس��ي مقارن��ة بالتش��ريع76واهتمام��ات فئ��ة الق��راء
الجزائري، نوعية و أهداف خدمات الصحافة عبر االنترنت كم��ا، أش��ار إلى الف��رق
بين الص���حافة الورقي���ة و االلكتروني���ة،إذ،� تتم���يز عن األولى بالنش���ر المس���تمر

للمعلومات المتميزة و المختلفة عن الصحافة الورقية.  
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عموما، نالحظ اقتداء المش��رع الجزائ��ري ببعض أحك��ام النم��وذج الفرنس��ي فيم��ا
يتعل��ق بتعري��ف االتص��ال ع��بر االن��ترنت الخ��اص بالص��حافةالتي اعتبرهاالمش��رع

éditeursالفرنس��ي كن��وع من أن��واع ناش��ري الخ��دمات   de  services77على 
1986أوت1 ل897-86 من الق�انون رقم 1الش�بكة العنكبوتي�ة� من خالل الم�ادة 

المتعلقة بإصالح النظام القانوني للمؤسس��ات الص��حفيةالمعدلة من خالل الم��ادة
12 المتعلق ببث و حماية اإلبداع على االنترنت ل2009-669 من قانون رقم 27

.HADOPI 1 أو ما يعرف بقانون اإلبداعو االنترنت 2009جوان 

في المقابل، فرقالمشرع الفرنسي بين خدمات النشر على االنترنت بصفة عام��ة
-575و بين تلك التي ترتبط بالعم��ل الص��حفي. وه��ذا، م��ا نج��ده في ق��انون رقم 

Loi المتعلق بالثقة في االقتص��اد ال��رقمي 2004  pour  la  confiance  dans
l’économie  numériqueالمتعل���ق بالقواع���د القانوني���ة لخ���دمات  النش���ر  

االلكتروني و لمتعاملين  التقنين على االنترنت بصفة عامة، مثل مق��دمي خ��دمات
Les Fournisseurs d’Accès à l’Internetاالنت�����������������������������������رنت 

)FAI(ومستض�����������يفي مواق�����������ع االنترن��������������������������تd’internet
hébergeursLes78.

بالنس�بة لحري�ة االتص�ال ع�بر االن�ترنت بالنس�بة لص�حافة االلكتروني�ة، فالمش�رع
الجزائري، لم ينص على ذلك في ظل غياب قوانين خاصة بمختلف األنش�طة على
االن��ترنت كاالقتص��اد ال��رقمي أو حماي��ة المعطي��ات و الحري��ات الشخص��ية على

 فق��ط بحري��ة النش��اط2012االن��ترنت. إذ،أق��ر الق��انون العض��وي لإلعالم لع��ام 
 منه. كما، اعتبر في المادة الثالث��ة من��ه، الوس��ائل االلكتروني��ة2اإلعالمفي المادة 

 و ال��تي2016 من الدس��تور المع��دل ع��ام 50كأنشطة إعالمية. باس��تثناء الم��ادة 
أق��رت بض��مان حري��ة الص��حافة المكتوب��ة،� الس��معية البص��رية و على الش��بكات

 ال�ذي أق�ر2012.في حين، يمكننا اعتبار ق�انون العض�وي إلعالم لع�ام 79اإلعالمية
بفتح النشاط السمعي البصري و اعتب��اره لوس��ائل االلكتروني��ة كن��وع من أنش��طة

اإلعالم كقانون يكرس حرية االتصال.

لكن، خالف��ا، لتش��ريع الجزائ��ري، فق��د أق��ر المش��رع الفرنس��ي بحري��ة االتص��ال
 س��بتمبر�30 ل86-1067 من ق��انون رقم 1االلك��تروني و ح��دودها في الم��ادة 

  و المادةLoi Léotard المتعلقة بحرية االتصال أو ما يعرف بقانون ليوتار1986
 المتعل����ق بالثق����ة في االقتص����اد ال����رقمي.2004-575 من ق����انون رقم 1

كما،يبقىالنموذج� الفرنسي فيما يتعلق باالتصال عبر االنترنت أكثر توس��عا و تط��ورا
بالنظر إلى النصوص التشريعية المتعلقة به مقارنة بالتشريع الجزائري.
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   ال�تي1986 أوت 1 من ق�انون  الفرنس�ي  11لحرية الصحافة. لهذا، ظهرت قوانين تقلص من أثارها تشجيعا� لتعددية اإلعالمية  كما هو الح�ال بالنس�بة لم�ادة 

%  من ال��تراب الوط��ني. هن��اك ن��وعين من التمرك��ز30ألزمت األفراد و المجموعات بعدم امتالك  يوميات اإلعالم السياسي الشامل التي يتجاوز حجم توزيعه��ا� 
اإلعالمي: األفقي و العمودي. األول يعني احتواء مجموعة من الشركات التي تنتج نفس المنتوج مثلما هو الحال بالنسبة لمجموعة واست فرانس التي تحتكر ع��دة
نشريات إعالمية و كاالت إشهار أم�ا الث�اني فيع�ني احت�واء مجموع�ة متكامل�ة النش�اط بداي�ة من إنت�اج وص�وال إلى الزب�ون ألج�ل التحكم في س�يرورة اإلنت�اج و
التوزيع، نجد هذا النموذج بكثرة� في المجموعات اإلعالمية األمريكية مثل مجموعة ديزني التي استطاعت إحداث التزاوج بين المضمون كإنتاج� ارسوم المتحرك��ة

مثال . DVDو األفالم     و الحوامل من خالل تحكمها في سلسلة توزيع منتجاتها� عبر مختلف الوسائط كالدي في دي 

 المتعل�ق بالنش�اط الس�معي البص�ري، الجري�دة الرس�مية لجمهوري�ة2014 فيف�ري24 المواف�ق ل1435 ربي�ع الث�اني ع�ام 24 م�ؤرخ في 04-14قانون رقم 54
.2014 مارس 23، الصادر بتاريخ 16الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، يح��دد مبل��غ التعويض��ات� الممنوح��ة ل��رئيس و أعض��اء س��لطة2015م��اي س��نة23 الموافق ل1436 شعبان عام 4 مؤرخ في 137-15   مرسوم تنفيذي رقم55
.2015، بتاريخ جوان 30ضبط  السمعي البصري، الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
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.2016 أوت 17، بتاريخ 48رخصة إنشاء خدمة إتصال سمعي بصري موضوعاتي، الجريدة الرسمية، العدد

 المح��دد لمبل��غ و كيفي��ات دف��ع المقاب��ل الم��الي� المرتب��ط2016 أوت 17 الص��ادر بت��اريخ 221-16المرسوم التنفيذي  رقم 57
.2016 أوت 17، بتاريخ 8برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، الجريدة الرسمية، العدد



 المتضمن دف��تر الش��روط� العام��ة المح��ددة لقواع��د خدم��ة2016 أوت 17  الصادر بتاريخ 222-16المرسوم التنفيذي رقم 58
.2016 أوت 17،بتاريخ 8البث التلفزيوني أو اإلذاعي، الريدة الرسمية، العدد

 المح��دد لقائم��ة ص��فقات المنتج��ات و2016 أكت��وبر19قرار وزاري مشترك بين وزارتي اإلتص��ال والتج��ارة� الص��ادر بت��اريخ 59
.2016أكتوبر19، بتاريخ 61الخدمات التي يتطلب إستيرادها السرعة في إتخاذ القرار، الجريدة الرسمية، العدد

، يتض�من فتح اإلعالن عن الترش�ح لمنح رخص إنش�اء خ�دمات البث التلفزي�وني2017 يولي�و س�نة 31 المواف�ق ل1438ذي القعدة عام 8   قرار مؤرخ في 60
.  2017سبتمبرسنة 28، بتاريخ 56الموضوعاتية، الجريدة الرسمية، العدد 

 ذي القع�دة ع�ام8، يتض�من إلغ�اء الق�رار الم�ؤرخ في 2017 اكتوبر س�نة30 الموافق 1439 صفر عام 10قرار مؤرخ في 61
 و المتض��من فتح االعالن عن الترش��ح لمنح رخص إنش��اء خ��دمات البث التلفزي��وني2017 يويلي��و س��نة 31 الموافق ل1438

.2017نوفمبر7، بتاريخ 64الموضوعاتية،الجريدة الرسمية ، العدد
62 Bilan des activités de l’ARPT au 31.12.2016, http.arpt.dz.doc du  16.10.2017 à 13 :10.
63Internationale Telecommunication Union, rapport : mesurer la sociéte de l’information2015, 
résumé analytique, p.13, http// :www.itu.int du  16.10.2017  à  15 :51.

  من أج��ل إطالق موقعه��ا اإللكتروني��ا� انطالق��ا من الوالي��ات� المتح��دةGecosبالتع��اون م��ع المتعام��ل االن��ترنت الخ��اص1997األولللجري��دةعام  ك��انت البداية64
، أهم حدث في الموقع بع�د تغي�يره ج�ذريا بم�ا2008 جوان من عام 4. و يعتبر تاريخ 2004.كما،تم� تغيير شكل الموقع عام 2002األمريكية.ثممنفرنسا عام 

يتماشى مع  باقي المواقع� العالمية  من خالل نشر األخباراآلنية  و تقديم خدمات جديدة مثل الفيديو  و الصور و ك��ذلك البرقي��ات.  و في ش��هر أوت من ع��ام
 زائ��ر76000  من خالل  إدراج نظ��ام تس��جيل ال��زوار  حيث  س��جل  Elwatan.com، أحدثت الجريدة تغييرا آخر على الطبع��ة إلكتروني��ة للجري��دة   2010

خالل ستة أشهر من انطالق الموقع الجديد  الذي تزامن مع موجة االحتجاجات التي عرفتها بعض الدول العربية على غرار تونس و ليبي��ا.� بإض��افة إلى، إدراج
  من أجل استقطاب الشباب� خاصة.2010خدمات جديدة في الموقع أهمها األرشيفو إدراجها لخدمة  شبكة التواصل االجتماعية  الفايس� بوك في شهر أوت 

امتداد للدور التقليدي لوسائل اإلعالم في أي مجتمع ديمقراطي باعتبارها الوسيط بين الدولة  و المواطن في إطار حقه في المعلومة بحيث تخضع مراح��ل هي  65
صناعة المحتوى االخباري على المواقع االلكترونية لخط افتتاحي وفق قواعد مهنية خاصة بالصحافة. لكن، بتقديم ف��ني و تق��ني  متن��وع و مختل��ف عن م��ا تقدم��ه

عموما، تمثل الصحافة االلكترونية محطة في تطور التقني التصال في المجتمع  المتمثل في "الرقمنة " التي أثرت على كل المجاالت بم��اوسائل االعالم التقليدية.
فيها مهنة الصحفي و مكانته أمام تعدد الناشرين للمعلومات على االنترنت. كانت البدايات األولى لصحف االلكترونية في بداية التسعينيات� في شكل مواقع لصحف
تقدم خدمات متنوعة كأرشيف، البيانات. و كذلك، إعادة نشر طبعتها الورقية كاملة على االنترنت� بهدف البحث عن موارد مالية إض��افية على الش��بكة.لكن، أيض��ا

 المواقع االحبارية ال��تي2000من أجل الحفاظ على مكانتها� كمؤسسات إعالمية على وجه الخصوص في ظل وجود منافسين جدد لها. بعدها، ظهرت في سنوات 
بالنسبةللجزائر ، تعتبر يومية الوطن الناطقة بالفرنسية  أول يومية إهتمت بوضع موقع لها على  . PURE PLAYERSLESال تمتلك الطبعات الورقية 

. 2007أول موقع ظهرعامtsaإذ، يعتبر موقع . PURE PLAYERS، بعدها انتشرت المواقع االخبارية 1997االنترنت عام
66Kamel BENLKADI, Site web d’El Watan : Prés de 1,2 million de visites par mois «, In El Watan du 14.03.2009,
n°5581, p.32.

67Abderrahmane SEMMAR, six mois après son lancement  de sa nouvelle version : El Watan.com gagne en
audience, In ElWatan du 06.02.2011, n° 6168, p.28.

2010 ملي��ون ع��ام 20الفيس البوك هي أول شبكة اجتماعيةلتواصل و أكثر ش��هرة  حيث بل��غ ع��دد مس��تعمليها�  في ال��وطن  الع��ربي ب68
كمالعبت هذه الخدمة�  دورا مهما� و بارزا� في تفعيل العالقاتاالجتماعية�  عبر العالم�  خاصة  حركة االحتجاجات التي عرفه�ا الع�الم  س�واء في

2010 فيف��ري 4.إحتفلت هذه الشبكة بعيدها السادس بتاريخ� 2011الدول الغربية كبريطانيا  أو في الوطن العربي مثل مصر و تونس عام 
Markكما يعد الطالب األمريكي مارك� زوكربرغ   ZUKERBERGمخترع  الشبكة بعد نزاع قضائي م��ع زمالءه بجامع��ة�  ه��ارفرد  األمريكي��ة

.2008حول أحقية االختراع دام إلى غاية 
69http : www.tsa-algérie.com du 13.09.2008.

www.liberté-algérie.com  هو 2011 أكتوبر 5 الجديد الذي استحدثته� الجريدة  بتاريخ نظر الموقعأ70

71Rédaction  Web,  L’Info  en  continu,  Facebook,  Twittre,  vidéos,  photos :  Liberté  lance  un  nouveau  site
aujourd’hui, In Liberté du 5 .10.2011, n°5811, p.9.

وwww.dna-algérie.com  www.viva-algérie.com  ،www.maghrebemergent.comأهم العن���اوين اإلخباري���ة على االن���ترنت� ن���ذكر:72
Algérie patriotique.com.

معطيات الرقمية وفق طلب فردي عن طريق إتصال رقمي يسمح بتبادل المعلومات بين المرسل و المستقبل. فهو، ج��زء من االتص��ال ال��رقميال  نقصد به نقل 73
المرتبط بمجال االتصاالت السلكية و الالسلكية القائم على إرس��ال واس��تقبال إش��ارات، رم��وز،كتاب��ات، ص��ور و ص��وت كهرومغناطيس��يا. لكن، اس��تثنى المش��رع

emailالفرنسي، المرسالت الخاصة من االتصال عبر االنترنت� كرسائل االلكترونية  
Francis(أنظ��ر)  BALLE,  Lexique  d’Information  communication,1ère édition,  éditions  Dalloz,  France,

2006,pp :87-88.
  نقصد بها كل خدمة اتصال عبر االنترنت� ينشرها ص�حفيين مهن��يين فق��ط. وه��و نفس التعري��ف ال�ذي خص�ه المش��رع الجزائ��ري لوس��ائل اإلعالم االلكتروني��ة74

. كم��ا، إس��تثنى المش��رع الجزائ��ري و2012 من الق��انون العض��وي إلعالم لع��ام 69 و 67بربطها بمهنة الص��حافة و بإمتالكه��ا� لخ��ط إفتت��احي  حس��ب الم��ادتين 
 من القانون العضوي إلعالم. 72الفرنسي األخبار التروجية او تجارية من هذه الخدمة حسب المادة 

، المرجع نفسه05-12 من قانون العضوي إلعالم رقم 69 و 67أنظر المادتين  75 .
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76Emmanuel DERIEUX, Droit des médias, 7édition, éditions LGDJ, lextenso, France, 2015, pp. 229-
أنظر.230

 هم االشخاص الذين يتمثل نشاطهم في نشر خدمة االتصال عبر االنترنت سواءا بطريقة مهنية أم ال، فهم يح��ددون وبع��دون مض��مون رس��ائلهم وم��واقعهم  بم��ا77
يسمح بإستغاللها و التحكم فيها. وفي هذا الموضوع، يعتبر المدونين كناشري خدمات االتصال عبر االنترنت.� اما، مواقع الص��حافة ع��بر االن��ترنت� فهي ن��وع� من

النشر عبر االنترنت� خاص بمهنة الصحافة. 
   يمثل مقدمي خدمات االنترنت، الشركات التي توفرخدمة توصيل الخواص و الشركات و المؤسسات بش�بكة االن�ترنت� العالمي�ة بمقاب�ل م�الي يك�ون في ش�كل78

على ش��بكة االن��ترنت. بإض��افة، إلى تخ��زينserveurunإشتراك. أما، مستضيفي مواقع االنترنت،� فتتمث��ل مهمتهم في ت��أجير مس��احات افتراض��ية في م��وزع 
وتسيير مختلف المحتويات من كتابات ،صور،إشارات لطالبي خدمة التأجير سواءا مجانا أو بمقابل مالي.  

 ، المرجع نفسه.01-16   قرار رقم 79


