
 .Vالمسؤولية الصحفية : الصحافة المكتوبة، السمعي البصري و 
االنترنت

تتمثل وظيفة وسائل اإلعالم في أي نظام ديمق��راطي في تك��وين تربي��ة سياس��ية
لمواطن قائمة على إح��داث ن��وع من االنس��جام، التواف��ق و اإلجم��اع بين مجم��وع
المواطنين من أجل الوصول إلى حلول توافقية بضرورة التوصل إلى تفاهم لح��ل
المشاكل بطريقة مختلفة، تخدم مصالحه.  لكن ، ذلك ال يمكن تحقيق��ه  إال بت��وفر
عنص��ر الش��فافية في ت��دفق المعلوم��ات بين الطبق��ة الحاكم��ة و المواط��نين بم��ا
يسمح لهم بالحصول على معلومات تمكنهم من الفهم الحسن لمشاكل السياسية
و بالمشاركة  بصفة فعالة في الشؤون العامةحسب الفكرة األساسية التي ذكرها

. 1في كتابه "الديمقراطية"�Robert DAHLلروبرت دهال

،أوالومن هنا ال يمكن تحقيق هذه الوظيفة دون توفر شرطين أساس��ين، و هم��ا: 
حرية الصحفي في البحث عن مصدر المعلوم��ة و نق��ل الخ��بر إلى الم��واطن بأي��ة
وسيلة كانت بما يتناس��ب م��ع الممارس��ة الديمقراطي��ة� في إط��ار ح��ق الف��رد في

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان19نصت عليه المادة معلومة، تماشيا مع ما 
« لكل إنسان الحق في حرية الرأي و حرية التعبير.  و هذا الحق،  يتضمن حرية :

اعتناق اآلراء بدون تدخل و أن يلتمس و يتلقى و ينق��ل المعلوم��ات و األفك��ار من
، وض��عثانيا. 2  » خالل أي وس��يلة إعالمي��ة و بغض النظ��ر عن الح��دود السياس��ية

حدود لتلك الحري��ة حفاظ��ا على الحري��ات الشخص��ية و الص��الح الع�ام. و في ه��ذا
 الص��حفي الق��دير و مؤس��س أس��بوعيةجون داني""ال بن س""عيداإلطار، يق��ول 

الصح"""""""""افة::  Le Nouvel Observateurلونوفال أوبسارفات�����������ور 
.ح"""""""""""""""رية و مس""""""""""""""ؤولية

 من العهد الدولي للحقوق المدني��ة و19نصت كل من المادة وفي هذا الموضوع، 
4 من المعاهدة األوروبية  لحق��وق اإلنس��ان الموق��ع عليه��ا 10 المادة السياسية ،

 من الميثاق اإلف��ريقي لحق��وق اإلنس��ان  الموق��ع علي��ه9  و المادة 1950نوفمبر 
 من اإلعالن19على حري��ة التعب�ير كم�ا ج�اء في الم�ادة  1981 جويلية27بتاريخ 

.لكنه�ا،  وض�عت ح�دودا لتل�ك الحري�ة بحيث1948العالمي لحقوق اإلنسان لع�ام 
« - اح��ترام  من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياس��ية على19نصت المادة 

حقوق و سمعة اآلخرين 

    حماية األمن القومي أو النظام العام أو الص��حة العام��ة أو اآلداب الع��ام-
3« 

يتجلىلنا مما سبق، ضرورة وجود ض��وابط تحكم العم��ل الص��حفي في إط��ار إعالم
المواطن على غرار باقي المهن كالمحاماة و الطب بم��ا يحف��ظ مص��لحة� الجمي��ع.
فالح��ديث،� عن الض��وابط في الممارس��ة اإلعالمي��ة ه��و تجس��يد لش��رط مهم في
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الحف��اظ على وظيف��ة وس��ائل اإلعالمفي أي مجتم��ع ديمق��راطي، المتمث��ل في
المس��ؤولية الص��حفية فيم��ا يقدم��ه ص��انع الخ��بر دون إلح��اق الض��رر ب��اآلخرين أو
بمصالح و أمن الدول أو المساس بمبادئ مهنة الصحافة و هي نقل الحقيقة  دون

تحريف أو تزييف لوقائع و األحداث.

Danielو في هذا الموضوع، يرى داني��ال كورنيو  CORNUيوج��د قاع��دتين «  بأنه
تؤطران العمل الصحفي و هما: أوال، الجانب القانوني أي القانون الع��ام المتمث��ل
أوال في قانوني العقوبات و المدني. يضاف إليها، مجم������وع اإلجراءات القانوني��ة
المتخدة من قبل الس�لطة السياس�ية.  ثاني�ا، الج�انب المتعل��ق بقواع��د أخالقي��ات
المهنة التي تسمح له بتنظيم نشاطه  مسبقا بما يتوافق م��ع اإلج��راءات القانوني��ة

»4الموضوعة. 

و من هنا، يتبين لنا وج��ود الج��انب الق�انوني و القواع��د أخالقي��ات مهن�ة الص�حافة
 تختل��فكضوابط للعمل الصحفي التي تشكل استثناءات لحرية الص��حافة و ال��تي 

أنواعه��ا  من دول��ة إلى��أخرى، حس��ب طبيع��ة نظامه��ا السياس��ي  س��واء ك��انت
ديمقراطي��ة أو غ��ير ذل��ك.لكن، تتعل��ق معظمه��ا بحماي��ة المص��الح االقتص��ادية،
العسكرية، األجهزة القضائية و الحكومية، الشخصيات العمومية و الحي��اة الخاص��ة

لألفراد.

: 5 أخالقيات مهنة  الصحافة.1

6 قواعد أخالقيات مهنة الصحافة1.1

نصت معظم التش��ريعات في دول الع��الم على وض��ع ح��دود على حري��ة التعب��ير و
الصحافة سواءا كان ذل�ك في الدس�اتير،� ق�وانين اإلعالم�أو في ق�انون العقوب�ات.
كما، تعتمد بعض الدول فقط على مدونة قواعد سير الس��لوك دون ق��انون خ��اص
بالصحافة كما هو الحال ببريطانيا. وعلينا، أن نفرق بين القواعد القانوني��ة         و

Henriأخالقيات المهنة فحسب   PIGEATوJean  HUTEAU: تق��وم أخالقي��ات »
.و بالتالي، فهي »7المهنة على مجموعة قواعد سير عملية خارج المجال القانوني

تتمثل في وضع مبادئ للعمل الص��حفي خ��ارج الق��انون ال��ذي تض��عه ال��دول لت��أطير
«مجم�وع قواع�د الس�لوك أو الممارس��ة المهني�ة العمل الص��حفي.  كم�ا، تمثل�ك :

السليمة التي تضعها األسرة المهنية لنفسهاو التي يف��ترض أن تس��هر على ض��مان
تطبيق������������ه���������ا و احترامهافي مجموع أنشطتها. فهي بذلك، تظهر روح

المس����ؤولية كش����رط لحريته����ا و اهتمامه����ا بض����مان خدم����ة ذات نوعي����ة
للجماهير...ففي مجال وس��ائل اإلعالم، أخالقي��ات المهن��ة هي من اختصاص��و مس��ؤولية

)حيث تمتد صالحياتهم على مجموع األسرة المهنية و التنظيم��اتمجالس الصحافة
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.....فهي تظهر أيضا في إع��داد مواثي��ق الوسطاءالنقابية للصحفيين(    و كذلك،
. »8 من قبل وسائل اإلعالم نفسها

انطالقا مما سبق، تعتبر أخالقيات مهنة الصحافة كغيرها من القواعد لمهن أخرى،
من اختصاص الص��حفيين من خالل، المواثي��ق و مج��الس و وس��طاء الص��حافة.إذ،
تمثل مجموعة مبادئ التي يجب على الصحفيين االل�تزام به�ا أثن�اء تأدي�ة مه�امهم
بما يسمح لهم بتقديم خدمة ذات نوعية لجماهير سواء لك��ل األس��رة الص��حفية أو
لكل وسيلة إعالمية. عموما تخص قواعد أخالقيات المهنة، الس��لوك الص��حفي في

   الخ��اص باألس��رةAutorégulationتعامله مع الحدث و تمث��ل التنظيم ال��داخلي
الصحفية خارج األطر القانونية.

:نشأة وتطورمواثيق و مدونات أخالقيات المهنة-

 من1918جاءت فكرة مواثيق أخالقي��ات المهن��ة إلى أول محاول��ة فرنس��ية ع��ام 
 بحيث تضمنت حقوق وواجبات1934قبل نقابة الصحفيين حيث تم مراجعتها عام 

ب��إدراج ض��رورة حماي��ة2011الص��حفيين.كم��ا، ع��رف ه��ذا النص، تع��ديالت ع��ام  
مص��ادر معلوم��ات الص��حفيين س��مي بميث��اق أخالقي��ات مهن��ة الص��حفيين.تليه��ا،

 س�ميت1926 و1923محاوالت أخرها من قبل الواليات المتحدة األمريكي�ة ع�ام 
. لكن، يعتبر ميثاق ميونيغ أهم وثيقة أوروبية تمCode of Ethicsبمدونة اآلداب 

10 من قبل نقابة األوروبية لص��حفيين تض��منت 1971 نوفمبر 24إمضاءها بتاريخ 
 ال���تي نص���ت على حماي���ة الحي���اة الخاص���ة5واجب���ات.من أهمه���ا، الم���ادة

 من خالل ميث�اق1972 حقوق أخ�رى.وبع�دها، مص�ر ع�ام 5ألشخاص.بإضافة،إلى
أخالقيات الصحافة.يضاف إليها وثيقة ثانية مهمة، تتعل��ق ب��إعالن اليونيس��كو ح��ول
أخالقيات مهنة وسائل اإلعالم المنبثقة عن اجتماع عدد  من خبراء و مختصين من

. بالنس��بة للجزائ��ر، تم إص��دار ميث��اق1983الص��حفيين في الع��الم بب��اريس ع��ام 
 التزام��ا18 يض��م 2000أفري��ل 13أخالقيات و قواعد المهن��ة للص��حفيين  بت��اريخ 

 .كما، أصدرت يومية الخبر ع��امي9 حقوق8كاحترام الحقيقة في نقل الخبر مقابل 
 .10 ميثاقين خاصين بها2009 و 2006

: تختلف قواعد أخالقيات مهنةمبادئ قواعد أخالقيات مهنة الصحافة-
الصحافة من وس��يلة إلى أخ��رى و ح��تى في اإلعالم الجدي��د. عموم��ا، ف��إن
وضع قواعد أخالقيات مهن��ة الص��حافة ه��و من اختص��اص األس��رة الص��حفية

نفسها.لذلك، فإن من أهم مبادئها نذكر: 

إعالم الجماهير -

حرية اإلعالم كشرط -

الحقيقة كواجب أساسي-
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 .11احترام األشخاص كحد لهذه الحرية-

كما، يوجد مواثيق خاصة بوس��ائل اإلعالم تمن��ع على ص��حفييها تلقي ه��دايا من
هيئات خاصة أو عمومية حفاظا على استقالليتهم من أية جهة كانت. كم��ا، ه��و
الحال بالنسبة لميثاق األسبوعية الفرنسية لونوفال أوبسارفاتور الممضاة ع��ام

Daniel كورنيو و في هذا الموضوع، استبعد دانيال  12.� 2004  CORNUأي�ة  
. 13دعاية سياسية وتجارية في العمل الصحفي كشرط الستقاللية الصحفي 

: مجالس و وسطاء الصحافة2.2

تخضع مهنة الصحافة كما أشرنا إليه سابقا إلى نوعين من التنظيمات: 

أوال: التشريعات؛قوانين 

ثاني��ا: التنظيم ال��داخلي لمهن��ة من خالل المختص��ين و المح��ترفين من الص��حفيين
بأسلوب مستقل عن السلطات العمومية خدمة لمصلحة� مهنتهم من خالل قواع��د
داخلية خاصة بأسرة الصحفية أو هيئات لتأطير الصحافة مث��ل المج��الس. عموم��ا،
تضم تلكالهيئات: صحفيين، مجموعة رؤساء التحرير، المجتمع المدني و النقاب��ات.
لكنها، تملك سلطة معنوية فق��ط.كم��ا، يختل��ف نش��اطها و تركيبته��ا و أنواعه��ا من

دولة إلى أخرى.

أوال: مجالس الصحافة

Danielكورنيويعرفه��ا داني��ال   CORNU: هيئ��ة غ��ير حكومي��ة تلعب دور بأنه��ا»
الوسيط بين وسائل اإلعالم و الجماهير بحيث تم وضعها بطريقة قصدية من قب��ل
الوس��ط المه��ني وهي مدعم��ة مالي��ا من قبل��ه. كم��ا، تعت��بر أداة أساس��ية لتنظيم

و14 .» ال��داخلي المخص��ص من أج��ل متابع��ة م��دى اح��ترام أخالقي��ات المهن��ة ...
انطالق��ا مم��ا س��بق،  تلعب مج��الس الص��حافة باعتباره��ا مس��تقلة عن الس��لطات

العمومية إداريا   و ماليا، دور الوسيط بين الجماهير و وسائل اإلعالم.فهي، تسهر
على التطبيق الحسن لقواعد أخالقيات مهنة الصحافة من قبل الصحفيين. 

مهامها: 

إبداء آراء و قرارات بعد تلقي شكاوى من قبل الجماهير تتعل��ق بانحراف��ات-
مهنية للصحفيين،

ضمان النوعية في الخدمة اإلعالمية المقدمة للجماهير،-

إعداد قواعد أخالقيات المهنة و السهر على االلتزام بها.-

أمثلة:  النموذج الكندي)كيبك(
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 بين الص��حفيين و مس��ؤولي وس��ائل1973هيئ��ة خاص��ة تم إنش��اءها ع��ام -
اإلعالم. بإض��افة، إلى ممثلين عن الجم��اهير.إذ، تتمث��ل مهمته��ا في حماي��ة
حرية الصحافة و الدفاع عن حق الجماهير في إعالم نوعي.كما، أنها تشمل
جميع وسائل اإلعالم الصحافة المكتوب��ة إلى اإللكتروني��ة. فهي ، تق��دم آراء
باعتبارها محكمة شرف للصحافة دون أن تكون لها سلطة قض��ائية. لكنه��ا،

. يض�اف إلى15تلقى كل الثقة و االحترام من قبل وسائل اإلعالم في الكيبك
ذلك، يمتلك مجلس الصحافة في الكيبك، مدون��ة لقواع��د أخالقي��ات المهن��ة

، تضم عدة بنود من أهمها، مثال:استقاللية الص��حفي:إذ،2015المعدلة عام 
يمن��ع على الص��حفيين  تلقي اله��دايا و األس��فارالمجانية في إط��ار تأدي��ة
مهامهم.أما، فيما يتعلق باحترام األشخاص، فهي تلزم الص��حفيين، ب��احترام

16الحياة الخاصة و كرامة األفراد

Les Médiateursسطاءثانيا: الو

يتمثل دور هؤالء في الوس��اطة بين المؤسس��ة اإلعالمي��ة و الجمه��ور من خالل
1916«إلى عام  ombudsman دراسة شكاويهم بحيث يرجع أول وسيط  »

 بحيث1960بالسويد. كما، عرفت الصحف االمريكي��ة وس��طاء الص��حافة ع��ام 
% من الصحف.2يمثل هؤالء 

المسؤولية الصحفية حسب مواثيق أخالقيات المهنة و التش""ريع.2
في الجزائر: الصحافة المكتوبة، السمعي البصري و االنترنت

 على حري��ة ممارس��ة نش��اط2012 من ق��انون اإلعالم لع��ام2نص��ت الم��ادة 
اإلعالم.كما، نصت المادة نفسها على حرية ممارس��ة النش��اط الس��معي البص��ري

 من الدس��تور50. يض��اف إليه��ا، الم��ادة 2014في قانون السمعي البصري  لعام 
، التي أقرت بحرية النشاط اإلعالمي في الص��حافة المكتوب��ة،�2016المعدل عام 

السمعي البصري و اإلعالم عبر االنترنت. و عليه، أق��ر المش��رع الجزائ��ري بحري��ة
 من اإلعالن الع��المي لحق��وق19االتص��ال و ه��ذا عمال بم��ا نص��ت علي��ه الم��ادة 

اإلنسان التي منحت ألفراد حرية التعبير عن رأيهم عبر مختلف الوسائل.

لكن، وض��ع المش��رع الجزائ��ري في ظ��ل غي��اب مواثي��ق و م��دونات تح��دد قواع��د
2012أخالقيات مهنة الصحافة حدود لتلك الحرية في قانون العضوي إلعالم لعام 

وقانون العقوبات.إذا، تتعلق في قانون اإلعالمبثالث مح��اور أوال: ال��دين اإلس��المي
والهوي��ة و الوح��دة الوطني��ة، ثاني��ا: متطلب��ات أمن الدول��ة، النظ��ام الع��ام،س��رية
التحقي��ق و المص��الح االقتص��ادية، ثالث��ا: كرام��ة اإلنس��ان و الحري��ات الفردي��ة و

الجماعية.

مواثيق أخالقيات مهنة الصحافة في الجزائر: 1.2
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لم تعرف الصحافة الخاصة بعد التعددية اإلعالمية إلى غاية اليوم إال ميثاق��ا وحي��دا
2000أفري��ل 13مص��ادق علي��ه من قب��ل الجمعي��ة العام��ة للص��حفيين بت��اريخ 

و في ه��ذا اإلط��ار، تض��من مبدأ خاص بواجبات و حقوق الص��حفيين.18المتضمن 
الميثاق مجموعة من المبادئ من أهمها: 

الفصل بين الخبر و التعليق.-

احترام الحياة الخاصة للناس.-
عدم الخلط بين مهنة الصحفي و مهنة االشهاري أو ال��دعائي و ع��دم قب��ول-

تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من الموليين .
عدم قبول توجيهات في التحرير سوى من مسؤولي التحرير و في الح��دود-

الملزمة لوازع الضمير.
االمتناع عن الحص��ول على أي امتي��از ن��اتج عن وض��عه كص��حفي من ش��انه-

استغالل نفوذه       و عالقاته.
احترام الحقيقة مهما كانت تابعاتها بالنسبة له، و هذا من أجل حق الجمهور-

في المعرفة
 االمتناع عن نشر اإلشاعات-
17االمتناع بأي شكل من األشكال مدح العنف، اإلرهاب، الجريمة، التعصب..-

كما، اهتمت بعض الصحف بوضع مواثيق خاصة بها كما هو الح��ال بالنس��بة للخ��بر
،2005 ج��انفي 3التي أصدرت ميثاقين:األول، عن��دما أص��درت الجري��دة بت��اريخ   

مدونة ألخالقيات المهنة الصحفية خالل جمعية عام��ة عق��دت بنفس الت��اريخ بمق��ر
الجريدة  حملت اسم" ميث��اق ش��رف ص��حفيي الخ��بر". إذ،  تض��منت خمس بن��ود
أهمها: البند المتعلق بالدقة و الموضوعية و المسؤولية في نقل الوق��ائع، االمتن��اع
عن االتهام��ات الغ��ير المؤسس��ة كالق��ذف و الس��ب و نش��ر اإلش��اعات و تزيي��ف

، أم�ا الميث�اق الث�اني، فك�ان موجه�ا18الوقائعو التعرض للحياة الخاص�ة لألش�خاص
لحماية اس��تقاللية الجري��دة� من س��يطرة أص��حاب رؤوس األم��وال بحيث أص��درت

،  وثيق��ة التزام��ات2008 جوان 26الجريدة  خالل انعقاد الجمعية السنوية بتاريخ 
19 نقطة.13تضمنت 

 ماي من نفس السنة12كما، تم انتخاب المجلس� األعلى ألخالقيات المهنة بتاريخ 
لكن دون أن يكون لكلتا المبادرتين أي تطبيق على أرض الواق��ع إلى غاي��ة الي��وم.
وعليه، وحدها القوانين الحالية ال��تي تنظم نش��اط الص��حافة المكتوب��ة و الس��معي

البصري المحدد� لقواعد أخالقيات مهنة الصحافة في الجزائر.
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 بالج��انب1990 مقارن��ة بالق��انون الس��ابق لع��ام 2012اهتم ق��انون اإلعالم لع�ام 
المتعلق بآداب و قواعد أخالقيات المهن��ة في الفص��ل الث��اني من الب��اب الس�ادس

 التزام��ا مث��ل االمتن��اع عن11 التي تضمنت 92 مواد أهمها المادة 8بحيث تضمن 
93نشر ما يمس بالخلق العام و يستفز مشاعر المواطنين. يض��اف إلي��ه، الم��ادة 

المتعلق�ة بمن�ع انته�اك الحي�اة الخاص�ة لألش��خاص و ش�رفهم و اعتب�ارهم و بمن�ع
انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

فيما يتعلق بمج�الس الص�حافة، نص الق�انون العض��وي إلعالم على س�لطة ض��بط
الصحافة المكتوبة و السمعي البصري كهيئتين منفصلتين. وهو ما يعني، االستغناء

1990 من ق��انون اإلعالم لع��ام 59عن المجلس� األعلىإلعالمال��ذي أقرت��ه الم��ادة 
الخاص بالصحافة المكتوبة و السمعي البصري و ال��ذي تم حل��ه بم��وجب مرس��وم

.26.10.199320 بتاريخ252-93رئاسي رقم 

وفي هذا الموضوع، تتمثل أهم صالحية لسلطة ض��بط الص��حافة المكتوب��ة حس��ب
 منه مقارنة ب��المجلس األعلى إلعالم س��ابقا، في منح االعتم��اد إلص��دار40المادة 

27. و كذلك، صالحية توقيف النشرية حس��ب الم��ادة 13النشريات حسب المادة 
 منهم ص��حفيون7 عضوا يعين��ون بمرس��وم رئاس��ي 14منه. كما تتكون الهيئة من 

 فهم يعين��ون من قب��ل رئيس الجمهوري��ة و7محترفون. أم��ا، اآلخ��رون و ع��ددهم 
.كما، امتدت صالحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوب��ة50البرلمان حسب المادة 

 من40إلى نشاط اإلعالم المكتوب عن طريق االتصال االلكتروني حسب الم��ادة 
القانون العضوي إلعالم.

و سعيا من المشرع إلى التأكيد على أهمية احترام أخالقيات المهنة الصحافة، أقر
 من الق��انون العض��وي إلعالم، بإنش��اء المجلس األعلى ألخالقي��ات94في الم��ادة 

المهنة حيث ينتخب أعض��اءه من قب��ل الص��حفيين المح��ترفين.كم��ا، يع��د المجلس
 من القانون نفسه ميثاق شرف مهنة الصحافة.96حسب المادة 

 من الق��انون64كما، تم إقرار إنشاء سلطة ضبط سمعي بص��ري حس��ب الم��ادة 
 من ق��انون الس��معي البص��ري لع��ام54العضوي إلعالم.في حين، ح��ددت الم��ادة 

، مه��ام و ص��الحيات الس��لطة من أهمه��ا: الس��هر على اح��ترام الكرام��ة2014
اإلنسانية و ضمان الموضوعية و الشفافية. كما، تضمنت تش��كيلتها حس��ب الم��ادة

 أعضاء يعينون بمرسوم رئاس��ي إذ يعين��ون من9 من قانون السمعي البصري:57
 سنوات غير قابلة لتجدي��د6قبل رئيس الجمهورية        و البرلمان لعهدة تقدر ب

 منه. كما، امتدت صالحيات سلطة الضبط السمعي البصري إلى60حسب المادة 
 من القانون نفسه.65النشاط السمعي البصري عبر االنترنت حسب المادة 

 تحت رئاسة مولود ش��رفي2014وفي هذا الموضوع، وضعت سلطة الضبط عام 
20.06.2016لكن تم اإلعالن الرس��مي عن تنص��يب جمي��ع أعض��اءها إال بت��اريخ 

حيث  عين زواوي بن حمادي رئيسا لها.كما، يعود أول بيان لسلطة الضبط بت��اريخ
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 حول قضية التعام�ل اإلعالمي لبعض القن�وات التلفزيوني�ة� الخاص�ة09.08.2016
مع قضية اختفاء الطفلة نه��ال بس��بب انحراف��ات مهني��ة تمثلت في بث معلوم��ات

.وه�و، م�ا يتن�افى21خاطئة عن القضية مما سبب الكثير من الضرر لعائلة الض�حية
 من قانون السمعي البصري  المتعلقة بحق��وق الطف��ل.كم��ا،48مع أحكام المادة 

أصدرت الهيئة نفس��ها، بيان��ات أخ��رى من أهمه��ا تل��ك المتعلق��ة بتعام��ل القن��وات
،2017 ج��انفي15التلفزيونية الخاصة مع المواضيع الدينية بحيث أص��درت بت��اريخ 

مالحظات بشان ذلك، دعت من خاللها القنوات إلى توخي الحظر في تعاملها م��ع
ال�دين اإلس�المي خاص�ة بالنس�بة لقن�وات ال�تي تش�يد إلى الش�عودة، الكراهي�ة و

 . كم�ا، ع�رف المش�هد اإلعالمي ع�دة انحراف�ات من قب�ل القن�وات التلفزيوني�ة22العنف.
الخاصة من أشهرها الكاميرا المخفية لصحفي سفيان داني التي بثتها قناة الش��روق

 حيث تض��منت ع��دة مش��اهد من العن��ف وه��و م��ا2015في ش��هر رمض��ان من ع��ام 
 من دفتر الشروط العامة الخاصة بكل خدمة السمعي11يتعارض أيضا مع المادة 

23البصري

 م��واد في ق��انون الس��معي البص��ري5بالنسبة ألحكام الجزائية نج��دها تتمث��ل في 
 تتعلق بمختلف التجاوزات المتعلقة بتراخيص خدمة السمعي البص��ري2014لعام 

 من�ه و ال�تي تعلقت بنش�ر أعم�ال الفني�ة المخالف�ة لحق�وق111باستثناء الم�ادة 
. يض��اف إليه��ا، أحك��ام إداري��ة،2003 جويلية23المؤل��ف و الحق��وق المج��اورة ل

تتعلق بإجراءات و حاالت سحب رخصة استغالل خدمة السمعي البصري.

:  نظام المسؤولية الصحفية حسب التشريع الجزائري2.2

إذا، كانت بعض الدول تؤطر العمل الصحفي من خالل مواثي��ق و م��دونات قواع��د
أخالقيات المهن��ة كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة لبريطاني�ا حفاظ��ا على مكاس��ب حري��ة
الصحافة التي تتطلب تنظيمها من قبل الصحفيين أنفسهم تجنبا ألية قيود سياسية
أو مالية. إال أن، القوانين هي األخرى تعمل على تأطير العم��ل الص��حفي و ض��بط
العمل الصحفي من أجل إضفاء المس��ؤولية المهني��ة أم�ام المجتم��ع وه��و الش��يء
الغالب لدى العديد من الدول كما هو الحال بفرنسا و كذلك الجزائر التي استعانة

تقريبا بنفس النصوص� القانونية الفرنسية.

وفي هذا الموضوع، هن��اك نم��وذجين من األنظم��ة الرقابي��ة على الص��حافة أوعلى
.إذ، يبقي األول من24وس���ائالإلعالمو هم���ا النظ���ام الوق���ائي و النظ���ام العق���ابي

أكثراألنظمة رواجا في ال��دول الغ��ير الديمقراطي��ة ال��تي توج��ه مض��امين الص��حف
مسبقا كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية خاصة بالخليج.

فحسب الدكتور ماجد راغب الحلو،� تتفاوت الرقابة في درجته��ا و نوعيته��ا من بل��د
إلىآخر: 
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« يخض�ع النش�ر في وس�ائل اإلعالم في بعض ال�دول لس��يطرة الكامل�ة و -
التبعية التامة للحكومة، كما لو كانت لسان حالها، المع��برة عن سياس��تها و

المدافعة عن مطالبها.

 و في دول أخرى يخضع م�ا ينش��ر  في الص��حف لرقاب��ة حكومي��ة مس��بقة،-
 بحيث ال ينشر فيها اي شيء تولى فيه الحكومة مساسا بها أو انتقادا لها.

و في البعض األخر، يخضع ما ينشر في الص��حف لن��وع من الرقاب��ة الذاتي��ة-
.  »25يتواله الصحفيون أنفسهم،

و انطالقا مما سبق، ال يتوافق النظ��ام الوق��ائي م��ع مب��ادئ حري��ة الص��حافة ال��تي
 من اإلعالن الدولي لحقوق13تفترض حرية التعبير عن الرأي تطبيقا لنص المادة 

« لكل  إنسان الحق في حرية الرأي و حري��ة 1948 ديسمبر   10اإلنسان بتاريخ 
التعبير و هذا الحق يتضمن حرية اعتن��اق اآلراء ب��دون ت��دخل و أن يلتمس و يتلقى
المعلوم��ات و األفك��ار من خالل أي��ة وس��يلة إعالمي��ة و بغض النظ��ر على الح��دود

. 26 السياسية »

لذلك، يعد النوع الثاني و هو النظام العق��ابي، من أكثراألنظم��ة مالئم��ة م��ع حري��ة
الصحافة بحيث تمارسه أغلبية� الدول الديمقراطي��ة لكن ب��درجات مختلف��ة حس��ب

ه و أشكال تدخل اإلدارة.��نوعية المحظورات و ظروف تطبيق

«أي ش��كل من و في ه��ذا الموض��وع، ال يوج��د في الق��انون الس��ويدي للص��حافة
أشكال الرقابة حتى في أوقات الحروب بحيث يمنع البحث عن مصادر الص��حفيين
كما تلزم الموظفين أيضا بتمكينهم  من الوصول إلىاألرشيف و المعلومات اإلدارية

. في حين، نص المش��رع » 27و يمنح  أيض��ا لهم بعض الض��مانات  أم��ام المح��اكم
، ق��انون العقوب��ات و أوام��ر1881 جويلي��ة 29الفرنسي في قانون حرية الص��حافة ل 

خاصة بالحاالت االستثنائية على أربع حاالت تحد فيها حرية الصحافة بهدف:  

: يمكن لش��رطة اإلداري��ة أو ممثلي الجماع��اتاح""ترام النظ""ام الع""ام-
المحلية،  أخذ إجراءات تحد من حرية الصحافة باسم الحف��اظ على النظ��ام
العام  قد تمتد إلى حجز النش��رية. وفي ه��ذا الموض��وع، يمكنه��ا أن تت��دخل
خالل عملية توزيع الصحف في الطري��ق الع��ام إذ ك��ان ذل��ك يش��كل تهدي��دا

لنظام العام. 

: س��عى المش��رع الفرنس��ي إلى إض��فاءالحفاظ على المصلحة العامة-
المس��ؤولية و الجدي��ة و الس��رية في التعام��ل م��ع المعلوم��ات خاص��ة فيم��ا

من��ع نش��ريتعلق بنشر المعلوم��ات العس��كرية، القض��ائية و االقتص��ادية. إذ، 
 من ق��انون العقوب���ات78 و الم���ادة 1960 ج���وان 4المعلوم���ات ) أم���ر 

السابق( الخاصة بالمعلومات العس��كرية في حال��ة لم يتم نش��رها من قب��ل
29المعلومات المتعلقة بأس��رار ال��دفاع )مرس��وم - ق��انون و الجهة الوصية

 و قوانين عن الحاالت االستثنائية و الطوارئ(.1939أوت 
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: نص ق��انون حري��ة الص��حافة الفرنس��يحماية األف"راد و المؤسس"ات-
29على جملة من أحكام الخاص�ة بالق�ذف و اإلس�اءة بحيث نص�ت الم�ادة 

على تعري��ف الق��ذف و اإلس��اءة. لكن، المالحظ��ة األساس��ية ال��تي يجب
اإلشارةإليها، هو إدراج المشرع الفرنسي في القانون نفسه، إثب��ات حقيق��ة

«  أدانت محكم��ة فرنس��ية ع��ام . ل��ذلك28 منه35الق��ذف حس��ب الم��ادة 
15000 الفرنسية الشعبية بغرامة مالي��ة تق��در ب Closer، أسبوعية2007

يورو كتعويض لصديقة الرئيس الفرنسي الحالي، بعد نشرها لصورا لها م��ع
Francoisزعيم الح��زب االش���تراكي الفرنس��ي   HOLLANDباعتباره��ا 

Ségolèneصديقته الجديدة�   بع��د انفص��اله عن   ROYALEالخاس��رة في  
الرئاسيات السابقة. لكن، لم  ينجح  فرانسوا هوالند في توقيف األس��بوعية

. » 29التي مست بحياته الشخصية

  ف��رضالحفاظ على المص""الح العام""ة في الح""االت االس""تثنائية:-
المش���رع الفرنس���ي على حري���ة الص���حافة بعض القي���ود خالل الح���االت

1955 افري��ل 3االستثنائية و األزمات. لذلك،نص قانون حال��ة الط��وارئ ل 
« انه يمكن لوزير الداخلية و الجماعات المحلية اتخاذ ك��ل اإلج��راءات على

. »30 لمراقبة الصحافة، البث اإلذاعي ، السينمائي و المسرحي

بالنسبة للدول العربية، تس�تخدم محظ�ورات النش�ر كم�برر لتكبي�ل الص�حافة من
خالل فرض المزيد من الرقابة أو توقي��ف الص��حف أو متابع��ة الص��حفيين قض��ائيا.
يض��اف إليه��ا، ب��اقي العراقي��ل المتعلق��ة بمنح ت��راخيص إلص��دار الص��حف و ح��ق

الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر.

في دول الخليج مثال، يمنع المساس باألمراء أو نق��دهم أو ح��تى نش��ر تص��ريح لهم
 من قانون المطبوعات اإلم��اراتي على ان��ه ال70دون ترخيص بحيث نصت المادة 

31يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام اإلمارات بالنقد

بالنسبة لمغرب، ارتفعت قضايا الصحف في المحاكم فيما يتعلق بالتعرض لملك و
لصحراء الغربية من��ذ ت��ولي المل��ك محم��د الخ��امس الع��رش الملكي. وذل��ك،على
الرغم من اإلصالحات التي أقرها  و التطور التقني الذي م��يز نش�اط المؤسس��ات

41اإلعالمية في إطار تعزيز التعاون مع دول اإلتحاد األوروبي.لذلك، نصت المادة 
 فيم��ا2002 اكت��وبر 3من المبحث الرابع لق�انون اإلعالم و الص��حافة المغ�ربي ل 

يتعلق بجنح الشؤون العامة على انه " يعاقب بالحبس لمدة تتراوح م��ا بين ثالث و
 درهم100.000 و 10.000خمس سنوات   و بغرامات مالية تتراوح قيمته��ا بين 

ك��ل من اخ��ل ب��االحترام ال��واجب للمل��ك أوأص��حاب الس��مو الملكي األم��راء و
. 3832األميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 

كما تطبق نفس العقوبة لكل نشرية تمس الدين اإلس��المي أو بالنظ��ام الملكي أو
بالوحدة الترابية.  وفي هذا الموضوع، تعرضت األسبوعية المغربية التي تصدر في

113  في الع��ددين TELQUELطبعتين و هما نيشان بالعربية و  تلكال بالفرنسية 
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 إلى الحج��ز من قب��ل الش��رطة بق��رار من ال��وزير2007 أوت 4 بت��اريخ 114و 
33المغربي بسبب عدم احترام الملك و نشر تعابير  و نصوص تسيء ألخالق.

كما، تضمن القانون نفسه مجموعة من المحظورات خاص��ة بحماي��ة األش��خاص و
 من الجنح الخاص��ة باألش��خاص45الهيئات النظامية كالقذف بحيث نص��ت الم�ادة 

«  انه يعاقب بحبس تتراوح مدت��ه بين ش��هر واح��د و س��نة واح��دة و بغرام��ة على
 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  فقط كل100.000 و 1.200يتراوح قدرها بين 

  في حق المج��الس القض��ائية38قذف يتركب بإحدى الوسائل المبنية في المادة 
و المح���اكم و الجي���وش البري���ة أو البحري���ة   و الهيئ���ات  و إدارات العمومي���ة

. » 34بالمغرب

لكن، الملفت النتباه في قانون الصحافة المغربي، هو اقتداءه بالنموذج الفرنس��ي
 من�ه بأن�ه يمكن إثب�ات49بخصوص� مبدأإثبات صحة القذف. لذلك، نص�ت الم�ادة 

صحة ما يتضمنه القذف باستثناء، مايلي:

أ – «إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية 

ب- إذا كان القذف يرجع إلىأعمالمضى عليها أكثر من عشر سنوات.

 . » 35ج- إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم

 لصحافة المكتوبة ألول م��رة في1990بالنسبة لجزائر، سمح قانون اإلعالم لعام 
 من��ه. إذ، تعت��بر أهم14تاريخها منذ االستقالل بحرية إنشاء الصحف حسب المادة 

نقطة تحول في تاريخ الص��حافة الجزائري��ة من ص��حافة نض��الية تابع��ة للدول��ة في
إط��ار االختي��ار االش��تراكي إلى ص��حافة "مس��تقلة"� تع��بر عن مختل��ف األطي��اف
والتيارات السياسية و تستجيب لالختيار الديمقراطي. لكن، في الوقت نفسه، اقر
المشرع الجزائ�ري، من خالل ق�انون اإلعالم و ق�انون العقوب�ات و ق�وانين أخ�رى
استثنائية مجموعة من المحظورات حماي��ة لألف��راد و مؤسس��ات الدول��ة، النظ��ام

العام  والمصلحة العامة أيضا.

 و ق��انون العقوب��ات1990وفي ه��ذا اإلط��ار، نص ك��ل من ق��انون اإلعالم لع��ام 
 على جمل���ة من المحظ���ورات بحيث حض���رت2001 جويلي���ة 26المع���دل  في 

 من قانون اإلعالم السابق، نشر المعلوم��ات ال��تي تمس ب��أمن87 و 86المادتين 
 من قانون العقوب��ات المع��دل146الدولة و الوحدة الوطنية. كما، حضرت المادة 

 المس���اس بمؤسس���ات الدول���ة2001 جويلي���ة 26 الم���ؤرخ في 09-01رقم 
كالبرلم��ان، المج��الس القض��ائية، الجيش الش��عبي الوط��ني  أو المح��اكم س��واءا

بالقذف، اإلهانة، اإلساءة.

لكن، عرف المشهد اإلعالمي الجزائري في ظل اإلصالحات التي باش��رتها الدول��ة
 ال��ذي2012، تعديل قانون العقوبات وصدور ق��انون العض��وي لإلعالم 2011عام 

أحدث تغي��يرات فيم��ا يتعل��ق  بمحظ��ورات النش��ر من خالل ح��ذف وإض��افة م��واد
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جديدة. لكن، النقطة المحورية في التغيير تتعلق بالمادة األولى التي اعتبرت ه��ذا
القانون محددا لمبادئ الحق في اإلعالم وحرية الصحافة وهو ما يعد تحوال مقارن��ة

.36بالمادة األولى لقانون اإلعالم السابق

 ف�ان، أهم التغي�يرات ال�تي1990و عليه، مقارنة بما جاء في قانون اإلعالم لع�ام 
 فيم��ا يتعل��ق بح��دود حري��ة الص��حافة،2012أحدثها قانون العض��وي لإلعالم لع��ام 

تتمثل فيمايلي: 

- منح المشرع الجزائري في قانون اإلعالم الجديد، حرية ممارسة نشاط اإلعالم1
 منه لكنه، قيدها في ال��وقت نفس��ه بمجموع��ة اس��تثناءات ع��ددها2حسب المادة 

 مث��ل متطلب��ات امن الدول��ة و ال��دفاع الوط��ني، الس��يادة الوطني��ة والوح��دة12
 من الق��انون93 و92الوطنية.يضاف إليها، محظورات أخرى نصت عليها المادتين 

 ال��تي5الجديد. ويضاف إليها كذلك، األحكام الجزائية في الب��اب التاس��ع و ع��ددها 
تتعلق في معظمها بحماية الهيئة القضائية مثل منع نش��ر أي��ة وثيق��ة تلح��ق ض��ررا

بسر التحقيق االبتدائي في الجرائم.
إعطاءأهمية أكبر لحماية الحياة الفردية، الشخصيات العمومية و رموز الدولة .2
ح��ذف المخالف��ات الخاص��ة بالمس��اس ب��أمن الدول��ة والوح��دة الوطني��ة حس��ب3

 المشار إليها في ق��انون88 واألسرار العسكرية حسب المادة 87 و86المادتين 
اإلعالم الس��ابق. وعلي��ه، يت��ابع الص��حفيين في حال��ة ارتك��ابهم لتل��ك المخالف��ات

،69،� 67،� 66حسب أحكام قانون العقوبات المتمثلة في المواد التالية: المادة 
 المتعلقة بجرائم التع��دي على ال��دفاع الوط��ني أو االقتص��اد الوط��ني وك��ذلك75

.37 المتعلقة بإضرار بالمصلحة الوطنية96المادة 
بالنسبة للمخالفات عبر االنترنت و وسائل اإلعالم االلكترونية، يعتبر قانون البريد4

 و المرس�وم التنفي��ذي لع�ام03-2000و المواصالت الس�لكية و الالس��لكية رقم 
 المتعلق بشروط و كيفيات إقام�ة خ�دمات االن�ترنت من أوائ�ل النص�وص�1998

القانوني��ة ال��تي لم تتغ��ير إلى غاي��ة الي��وم. باس��تثناء نص��وص جدي��دة تس��تجيب�
 المتعلق04-09لمتطلبات أمنية متعلقة بمكافحة الجريمة على غرار قانون رقم 
. و ك��ذلك،2009قواعد الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االتصال لع��ام 

 المح��دد لتش��كيلة و كيفي��ات س��ير2015 لع��ام 261-15مرسوم الرئاس��ي رقم 
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االتصال. 

وعليه، تبقى تلك النصوص� غير كافية في ظل غياب ق��انون التج��ارة االلكتروني��ة و
االقتصاد الرقمي       و حماي��ة المعطي��ات و الحري��ات الشخص��ية على االن��ترنت.

 إلى2012بالنس��بة، إلعالم ع��بر االن��ترنت،أش��ار الق��انون العض��وي إلعالم لع��ام 
مجموعة تعاريف خاصة باتصال المكتوب و السمعي البص��ري ع��بر االن��ترنت دون
ربطها بقوانين متخصصة. كما، هو الح�ال بالنس�بة للنم�وذج الفرنس�ي ال�ذي أدرج
تعديالت على المادة األولى من قانونإصالح النظام القانوني للمؤسسات الصحفية

 لع��ام1HADOPI م��أخوذة من ق��انون حماي��ة اإلب��داع على االن��ترنت  1986لعام 
 فيما يتعلق بتعريف خدم�ة النش�ر الص�حفي على االن�ترنت.كم�ا، يغيب عن2009

التشريع الخاص باتصال عبر االنترنت و على وجه الخصوص الص��حافة االلكتروني��ة
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في الجزائر، الشفافية اإلدارية من أجل تحديد� المسؤولية. يض��اف إليه��ا، أن بعض
أجهزة اإلعالم االلكتروني هي مج��رد وك��االت إش��هار أو مك��اتب فرعي��ة لش��ركات
رئيسية في خارج الوطن.        و بالتالي، صعوبة في تحديد مس��ؤوليتها و متابع��ة

مسؤوليها. 

 منه ال��تي71، نجد استثنائيا المادة 2012رجوعا إلى قانون العضوي اإلعالم لعام 
نصت على ضرورة ممارسة نشاط الص��حافة المكتوب��ة و الس��معية البص��رية على

 من��ه و المتعلق��ة بمجموع��ة ح��دود تف��رض على2االن��ترنت وف��ق أحك��ام الم��ادة 
الصحفي احترامها كسرية التحقيق القضائي و متطلبات أمن الدولة. 

عموما، تتمحور المسؤولية في العمل الصحفي حسب التشريع الجزائ��ري،حس��ب
 من الق��انون نفس��ه، في المس��ؤولية الجماعي��ة أي الم��دير مس��ؤول115الم��ادة 

 ك��ذا ص��احب الكتاب��ة أو الرس��م لنش��رية والنشرية أو مدير الص��حافة االلكترونية
المكتوبة أو جهاز الصحافة االلكترونية. و أمر نفسه بالنسبة، لمدير خدمة االتصال

 ص��احب الخ��بر المس��ؤول عن بث الخ��بروالس��معي البص��ري أو ع��بر االن��ترنت 
السمعي أو البصري  المتعلق بخدمة االتصال السمعي البصري أو ع��بر االن��ترنت.
في حين،اق��ر المش��رع الفرنس��ي بالمس��ؤولية المتتالي��ة: أوله��ا م��دير النش��ر ثم
صاحب المقال ثم المنتج. كما، وضع حاالت اس��تثنائية خاص��ة فيم��ا بتعل��ق بإعف��اء
م��دير النش��ر من المس��ؤولية الجنائي��ة في حال��ة البث الف��وري ألي محت��وى على

-3االنترنت دون علمه المسبق كما هو الحال في المنت��ديات مثال، حس��ب الم��ادة 
 . 1982 جويلية 29 ل652-82 من قانون االتصال السمعي البصري رقم 93

و عليه، سعت المنظومة القانونية في الجزائر في الصحافة إلى:
:حماية الحريات.1
حماية األفراد:-

تتض��من معظم الق��وانين في دول الع��الم على م��واد ته��دف إلى حماي��ة س��معة
وخصوصية األفراد كما هو الحال في بريطانيا في ظل تزايد انتهاك الحياة الخاصة
لألفراد من قبل الص��حف الش��عبية مم��ا دفعه��ا إلنش��اء لجن��ة ال��دعاوى  الص��حفية

 عوض مجلس الصحافة بإضافة إلىإص��دار ق��انون أخالقي��ات1991جانفي 1بتاريخ 
المهنة بحيث تتمتع تلك اللجنة بسلطة معنوية فقط و غير عقابية لذلك تم اق��تراح
عدة مرات عقوبات مالية يقررها القضاء ألي تجاوز للحريات الفردي��ة والشخص��ية

.38لكن رفضتها الحكومة البريطانية دفاعا منها لحرية التعبير والصحافة

وفي هذا اإلط��ار، اهتم المش��رع الجزائ��ري بحماي��ة األف��راد و ك��رامتهم. لكن، في
أحك��ام ق��انون العقوب��ات وليس في ق��انون اإلعالم فيم��ا يتعل��ق بالق��ذف،اإلس��اءة

، ه��و1990 مقارن��ة بق��انون2012واالهانة. أم��ا، الجدي��د في ق��انون اإلعالم لع��ام 
 من��ه على ض��رورة اح��ترام كرام��ة اإلنس��ان2اهتمام��ه ألول م��رة في الم��ادة 

 من الفص��ل الث��اني93والحريات الفردي��ة والجماعي��ة. وك��ذلك، نص��ه في الم��ادة 
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الخ��اص بأخالقياتالمهن��ة على من��ع انته��اك الحي��اة الخاص��ة لألش��خاص وش��رفهم
واعتبارهم.

وعليه، اهتم المشرع الجزائري بالجانب األخالقي لمهنة الص��حافة في ظ��ل غي��اب
ميثاق خاصة بالص��حف الخاص��ة  لتنظيم العم��ل الص��حفي و تجنب االنحراف��ات  و

.2000 أفريل 13التجاوزات الصحفية باستثناء ميثاق 
94 ألول م��رة من خالل الم��ادة 2012وفي هذا اإلط��ار،اق��ر ق��انون اإلعالم لع��ام 

منه، إنشاء المجلس األعلى آلداب وأخالقيات مهن��ة الص��حافة ينتخب أعض��اءه من
 من��ه على عقوب��ات يص��درها97قبل الص��حفيين المح��ترفين. كم��ا، نص��ت الم�ادة 

المجلس في حالة كل خرق لقواعد آدابوأخالقيات مهنة الصحافة.
 غياب أي تعريف للقذف مقارنة2012 و 1990المالحظ في قانوني اإلعالم لعام 

 . لكن، عرف��ه1881 جويلي��ة 29 من قانون حرية الصحافة الفرنس��ي 29بالمادة 
 من ق��انون العقوب��ات:296المشرع الجزائ��ري من خالل م��ا نص��ت علي��ه الم��ادة 

«يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من ش��انها المس��اس بش��رف  و اعتب��ار االش��خاص او
الهيئة المدعى عليها به أواسناها اليهم أو إلى تلك الهيئة و يع�اقب على نش�ر ه�ذا
االدعاء او ذلك االسناد مباشرة او بطري��ق اع�ادة النش�ر ح�تى و ل�و تم ذل��ك على
وجه التشكيك او اذا قصد به شخص  او هيئة دون ذك��ر االس��م و لكن من الممكن

الكتاب��ة او المنش��ورات اوتحديدها من عب��ارات الح��ديث او الص��ياح او التهدي��د او 
. »39 الالفتات او االعالنات موضوع الجريمة

 و ق��انون العقوب��ات أيض��ا على2012 و 1990كما، لم ينص قانوني اإلعالم لع��ام 
 من ق��انون حري��ة الص��حافة35اثب��ات الق��ذف كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة للم��ادة 

الفرنسي و كذلك قانون الصحافة المغربي.
% من بين90«تمث��ل قض��ايا الق��ذف  حس��ب األس��تاذ المح��امي ميل��ود� اب��راهيمي

 والمؤسس��ات في المح��اكم ض��د الص��حفيين، القضايا التي يرفعها رجال األعم��ال
بسبب عاملين إثنين، وهما:

نقص تكوين الصحفيين وعدم إحترامهم لقواعد أخالقيات مهنة الصحافة.1
40 » تحايل و تالعب بعض الصحفيين..2

وفي هذا الموض��وع، اتجهت الكث��ير من الكتاب��ات الص��حفية بع��دما ك��ان إهتمامه��ا
منصبا على "األخبار األمنية"  في العشرية السوداء إلى  معالج��ة قض��ايا المجتم��ع
من ملفات المتعلقة بالفساد، الرش��وة، الفض��ائح و تبدي��د األم��وال في ظ��ل نقص
التكوين و اإلحترافية. يضاف إليها، سيطرة الفكر الصحفي على الم��ادة اإلخباري��ة
من أجل تحقيق أهداف خفية سياس��ية ك��انت أم إقتص��ادية. ل��ذلك، إهتمت الدول��ة
بترقية التكوين و إلزام المؤسسات الصحفية بتخصيص جزء من أرباحه��ا الس��نوية
لتكوين الصحفيين. ل��ذلك، يتع��رض الص��حفيين و خاص��ة المراس��لين و الص��حفيين
المبتدءين منهم لمتابعات قضائية من قبل الهيئات الرس��مية المتمثل��ة عموم��ا في
الجماعات المحلي�ة ، المؤسس�ات الخاص�ة و األف�راد أيض�ا على ال�رغم من ت�وفر

الصحفيين خاصة المراسلين على وثائق تثبت إدعاءاتهم.
حسب الص��حفي و أح��د مؤسس��ي يومي��ة ال��وطن: «أغلبي��ة التهم الموجه��ة حالي��ا

بعدما كانت تتعلق سابقا بالمس��اس ب��أمن الدول��ة خاص��ة لصحفيين تتعلق بالقذف
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خالل الوضع السياسي الذي عرفته الجزائر فيما يتعلق بالجبهة اإلسالمية المنحل��ة
 » 41و الدولة

حماية الشخصيات و المؤسسات العمومية و رموز الدولة-

اهتم المشرع الجزائري مث��ل ب��اقي التش��ريعات الدولي��ة كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة
 بحماي��ة الشخص��يات1881 جويلي��ة 29لق��انون حري��ة الص��حافة الفرنس��ي ل 

العمومية و المؤسس�ات النظامي�ة من اي�ة تج�اوزات ص�حفية لكن ليس من خالل
 و إنما من خالل قانون العقوبات.2012 أو 1990قانوني االعالم لعام 

و عليه، فان المش��رع لم يف��رق بين المخالف��ات المرتكب��ة من قب��ل الص��حفيين و
األفراد فيما يتعلق بأحكام القذف، اإلهان��ة، الس��ب و االس��اءة. و في ه��ذا اإلط��ار،

 ، على مجموع��ة من2001 ج��وان 26نص ق��انون العقوب��ات المع��دل  بت��اريخ 
 ص��فر ع��ام18 الم��ؤرخ في 156-66التعديالت ال��تي أدخلت على  الق��انون  رقم 

 اله�دف منه�ا، وض�ع ح�د لتج�اوزات بعض1966 يوني�و س�نة 8 المواف�ق ل1386
الصحفيين ضد الشخصيات العمومية و المؤسسات النظامية على وجه الخص��وص�
كنشر معلومات عن الحياة  الخاصة لبعض المس��ؤولين و ك��ذلك االس��اءة ل��رئيس

. له�ذا، كان الص�حفي الكاريكاتوريست علي ديالم بجري�دة لب�يرتي من اك�ثر42الجمهورية
الصحفيين تجرأ على المساس بصورة الشخصيات العمومي��ة من خالل رس��وماته. وفي

-1999هذا الموضوع، ع��رف المش��هد اإلعالمي الجزائ��ري في الف��ترة الممت��دة م��ابين 
 تجاوزات صحفية مست عدة شخص��يات عام��ة ك��رئيس الجمهوري��ة و بعض2006

الوزارء في سابقة من نوعه��ا في ت��اريخ الص��حافة "المس��تقلة". له��ذا، س��مي
 " بق��انون ديالم " بحيث تم إدراج2001 جوان 26قانون العقوبات الصادر بتاريخ 

بعض التعديالت بهدف حماية الشخصيات العمومية و المؤسسات النظامية:

( اشهر الى اثن��تي عش��ر03 مكرر : يعاقب بالحبس من ثالثة ) 144المادة -
 دج او باح��دى250.000 الى 50.000( ش��هرا         و بغرام��ة من 12) 

هاتين العقوبتين فقط كل من اساء الى رئيس الجمهورية بعب��ارات تتض��من
اهانة او س��ب او ق��ذف س�واءا ك�ان ذل��ك عن طري�ق الكتاب�ة او الرس�م او
التصريح او باية الي��ة  لبث الص��وت و الص��ورة او باي��ة وس��يلة الكتروني��ة او
معلوماتي��ة او اعالمي��ة اخ��رى.  تباش��ر النياب��ة العام��ة اج��راءات المتابع��ة
الجزائي��ة تلقائي��ا في حال��ة الع��ودة، تض��اعف الحبس و الغرام��ة المنص��وص�

عليها في هذه المادة.

 : عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في الم��ادة01 مكرر 144المادة -
 مكرر بواس��طة نش��رية يومي��ة او اس��بوعية او ش��هرية او غيره��ا ف��ان144

المتابع��ة الجزائي��ة تتخ��ذ ض��د م��رتكب االس��اءة     و ض��د المس��ؤولين عن
النشرية    و عن تحريره��ا و ك��ذلك ض��د النش��رية نفس�ها. في ه��ذه الحال��ة

(12( اشهر الى اثني عش��ر )03يعاقب مرتكبو� الجريمة بالحبس من ثالثة )
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 دج او باح���دى ه���اتين250.000 دج الى 50.000ش���هرا و بغرام���ة من 
 دج الى500.000العقوب����تين فق����ط و تع����اقب النش����رية بغرام����ة من 

 دج.2.500.000

 : تطب��ق على االهان��ة او الس��ب او الق��ذف الموج��ه بواس��طة146الم��ادة -
 ضد البرلم��ان او1 مكرر 144 مكرر و 144الوسائل التي حددتها المادتان 

احدى غرفتيه او ضد المجالس القضائية او المحاكم او ضد الجيش الوطني
الشعبي او اية هيئة نظامية او عمومية اخ��رى، العقوب��ات المنص��وص� عليه��ا
في المادتين المذكورتين اعاله في حالة العودة تضاعف عقوب��ات الحبس و

.43الغرامة

 في إط��ار ترقي��ة حري��ة الص��حافة بعض2011لكن،ع��رف ق��انون العقوب��ات ع�ام 
التعديالت،  تمثلت في إلغاء عقوبة السجن  و رفع الغرامات المالية المترتب��ة عن

1مك��رر144  مع إلغاء المادة 146 مكرر   و 144تلك "المخالفات" في المادتين 
و إقرار المسؤولية الفردية في تلك "المخالف��ات" أي على ص�احب المق��ال فق��ط
دون م��دير النش��ر أو الص��حيفة ب��دال من المس��ؤولية الجماعي��ة في تع��ديل ق��انون

.2001العقوبات لعام 

لكن، فصل المشرع الفرنسي مقارنة بالتش��ريع الجزائ��ري، المخالف��ات الص��حفية
اتجاه الشخصيات العمومية   و الهيئات النظامية عن قانون العقوبات من خالل ما

 المتعلق�ة بإس�اءةإلى1881  من قانون حرية الصحافة لعام30نصت عليه المادة 
رئيس الجمهورية و الق��ذف الموج��ه إلى المح��اكم الق��وات البري��ة البحري��ة       و

. ل��ذلك، لم ينص ق��انون اإلعالم44الجوي��ة، الهيئ��ات النظامي��ة  و إدارات العمومية
 على أحكام خاصة بهذا النوع من المخالفات بل احتفظ به��ا2012الجزائري لعام 

في قانون العقوبات.

 مقارن��ة بق��انون2012وفي ه��ذا الموض��وع، نص ق��انون اإلعالم الجزائ��ري لع��ام 
 على اح��ترام ش��عارات الدول��ة و رموزه��ا. كم��ا،92 ألول م��رة في الم��ادة 1990

 أيضا على منع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة93نصت المادة 
مباشرة أو غير مباشرة دون أن يكون لها الطابع الجزائي.

 على مجموعة من االس��تثناءات2012 و لعام 1990كما، نص قانون اإلعالم لعام 
األخرى، المتعلقة بمخالفة اهان��ة رؤس��اء البعث��ات الدولي��ة و أعض��اءها المعتم��دين

 و رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم حسب الم��ادة98بالجزائر حسب المادة 
 .2012 من قانون اإلعالم لعام 123 و المادة 1990 من قانون اإلعالم لعام 97

.الحفاظ على النظام العام و الصالح العام 2
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سعت التشريعات الدول الديمقراطية منها أو غ��ير ذل��ك إلى ف��رض ض��وابط على
تدفق و تناق��ل المعلوم��ات و اآلراءإلى��الرأي الع�ام به��دف الحف��اظ على النظ��ام و

الصالح العام.

ف��رض المش��رع الفرنس��ي على الص��حفيين الس��رية، المس��ؤولية و الجدي��ة في
التعامل مع المعلومات بما يحفظ  الص��الح الع��ام كمنع��ه إلفش��اء س��ر من أس��رار
ال�دفاع و هي من الممنوع�ات الش�ائعة في كام�ل تش�ريعات ال�دول. كم��ا، حظ�ر
المش��رع الفرنس��ي أيض��ا نش��ر  المعلوم��ات المحمي��ة من قب��ل الس��ر القض��ائي
بإض��افةإلى محظ��ورات أخ��رى ته��دف إلى حماي��ة س��رية أش��غال الهيئ��ات مث��ل

البرلمان.

 ، اتج��ه ق��انون1990بالنسبة للمشرع الجزائري، فانه خالفا لق��انون اإلعالم لع�ام 
 إلى حذف األحكام الجزائية المتعلق��ة بنش��ر المعلوم��ات ال��تي2012اإلعالم لعام 

تمس بأمن الدولة و باألس��رار العس��كرية بإبق��اء ه��ا فق��ط في ق��انون العقوب��ات.
وعليه، يطبق على "المخالفات الصحفية" قانون العقوبات.

 على مجموعة محظورات حفاظ��ا2012 و 1990نص كل من قانون اإلعالم لعام 
على النظام العام     و الصالح العام فيما يتعل��ق ب��أمن الدول��ة، الوح��دة الترابي��ة،

الدفاع الوطني و سرية التحقيق.
و في هذا اإلطار، تم اإلبقاء على األحك��ام الجزائي��ة المتعلق��ة بالمس��اس بأش��غال

،119 من خالل الم��واد التالي��ة: 2012الهيئة القض��ائية في ق��انون اإلعالم لع��ام   
120 ��،  المتعلقة بنش��ر أخب��ار تمس88 و87 و 86 مع حذف المواد 122 و 121 

امن الدولة و نشر أسرار عسكرية بابقاءها في قانون العقوبات.
 على حري��ة نش��اط2012 من قانون اإلعالم لعام 2في مقابل ذلك، نصت المادة 
اإلعالم لكن في ظل احترام :

متطلبات امن الدولة و الدفاع -
متطلبات النظام العام -
المصالح االقتصادية -
سرية التحقيق -

النظام العام.1
 على معاقبة ك��ل من ينش��ر1990 افريل 3 من قانون اإلعالم ل 86نصت المادة 

أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرض�ة من ش�انها أن تمس امن الدول�ة و الوح�دة
(. كما، نصت الم��ادة10 ( سنوات إلى )5الوطنية  بالسجن المؤقت من خمس ) 

 منه على  متابعات جزائية ضد مدير النش��رية و ص��احب المق��ال لك��ل وس��يلة87
إعالمية تحرض على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد امن الدولة الوطنية� باعتبارهما

مشاركين في الجنايات و الجنح.

و في ه��ذا اإلط��ار، واج��ه الص��حفيين خالل موج��ة العن��ف اإلره��ابي ال��ذي عرفت��ه
الجزائر في بداي��ة التس��عينات، متابع��ات قض��ائية تتعل��ق بالمس��اس ب��أمن دول��ة و
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09الوحدة الوطنية و إضرار بالنظام العام في ظ��ل حال��ة الط��وارئ المعلن��ة في 
. لذلك، فرضت تلك المرحل��ة االس��تثنائية مجموع��ة متطلب��ات به��دف1992فيري 

الحف��اظ على االس��تقرار و ب��األخص تجنب التش��هير للعملي��ات اإلرهابي��ة  و إث��ارة
الرعب في المجتمع خاصة بعدما أصبح الشأن األمني الجزائري، من أك��ثر الم��واد
اإلعالمي��ة رواج�ا و اهتمام��ا من قب��ل وس��ائل اإلعالم العربي��ة و األجنبي��ة كص��حيفة
الشرق األوسط و الحياة اللندنية دون احترامها لعنصر الموض��وعية بحيث تم��يزت

كتاباتهما بالمبالغة و التظليل. 

لذلك، تراجع هذا النوع من المتابعات في بداية سنوات األلفين بعد تحسن الوض��ع
األمني، كما ارتفعت في المقابل قضايا القذف على مستوى المحاكم لكن هذا لم

يمنع من تسجيل حاالت أخرى من المتابعات القضائية. 

 ، قض��ية هش��ام19.05.2013وفي هذا الموضوع، عرف المشهد الوطني بت��اريخ 
عبود مالك يوميتي  جريدتي و مون جورنال مع وزارة االتصال بع��د رفض��ه س��حب
ملف نشرته صحيفتيه على مستوى مطبعة الوسط حول الحال��ة الص��حية ل��رئيس
الجمهورية المتواجد بفرنسا لعالج. ذلك، ألنه حس��ب نفس ال��وزارة، يتع��ارض م��ع

 المتعلقة باحترام رم��وز الدول��ة.2012 من قانون العضوي إلعالم لعام 92المادة 
ونتيج��ة ل��ذلك، ح��رك الن��ائب الع��ام لقض��اء الجزائ��ر دع��وى ض��د الص��حفي بتهم��ة

. وعلي�ه، تعت�بر ه�ذه45"المس�اس ب�أمن الدول�ة، الوح�دة الوطني�ة و اس�تقرارالبالد
القض��ية الحادثةالثاني��ة من��ذ التس��عينيات و األولى من نوعه��ا من��ذ بداي��ة س��نوات

األلفين.   

 من أكثر ما أثير في المش��هد اإلعالمي2010كما، تعتبر قضية  جريدة النهار عام 
بعد اتهام الصحفي انيس رحماني، مدير الجريدة� و مراسله بباتن��ة س��عيد حريق��ة"
بالمساس بأمن الدول��ة " و أيض��ا " بانته��اك حري��ة التحقي��ق القض��ائي " باعتباره��ا
قضية جنائية لتتحول بعد  الطعن فيها إلى  جنحة" نشر أخبار خاطئ��ة و المس��اس
بسرية التحقيق" بعد  رفع الدعوى من قبل النيابة العامة لمجلس� قضاء باتنة ض��د
اليومية نيابة عن وزارة الدفاع األمريكية الوطني. وفي هذا الموضوع،أدان القضاء

 الف دج. و20كال الصحفيين بشهران حبس موقوف التنفيذ و بغرامة مالية بقيمة 
2010 ج��انفي 7تعود حيثيات القضية إلى المقال ال��ذي  نش��رته الجري��دة� بت��اريخ 

للصحفي سعيد حريقة حول توقيف ش��اب جزائ��ري بباتن��ة من قب��ل مص��الح األمن
بتهمة القرصنة ض��د موق��ع وزارة ال��دفاع األمريكي��ة على االن��ترنت تحت عن��وان "

.46هاكرز باتني يقتحم موقع وزارة الدفاع األمريكية و يخرب ملفات هامة و سرية

الصالح العام .2

اهتم المشرع الجزائري، بالحفاظ على الصالح العام من خالل فرض السرية على
بعض المعلوم��ات الخاص��ة بأس��رار العس��كرية و القض��ائية حفاظ��ا على الهيئ��ة
القضائية .كما، سعى المشرع إلى الحفاظ على قداسة ال��دين اإلس��المي و رس��له

101



من خالل حظر المساس به حفاظا على المص��لحة العام��ة                و باعتب��اره
دين الدولة حسب ما جاء في الدستور.

إفشاءأسرار عسكرية -
 و قانون العقوبات على أحكام جزائية فيما1990نص كل من قانون اإلعالم لعام 

يتعلق بنش�ر األس�رار العس�كرية و ال�دفاع في حين لم ينص عليه�ا ق�انون اإلعالم
69  و 67 ب��ل تم ابقاه��ا في ق��انون العقوب��ات  من خالل الم��ادتين 2012لع��ام 

2017منه.و في هذا اإلطار، ينتظر الصحفي سعيد ش��يتور محاكمت��ه  من��ذ ج��وان 
.47 من قانون العقوبات65بتهمة تسليم معلومات سرية ألجانب حسب المادة 

 على ان��ه1990 من ق��انون اإلعالم لع��ام 88و انطالق��ا من ه��ذا، نص��ت الم��ادة 
 من قانون العقوبات ك��ل69 و 67يتعرض لعقوبات المنصوص عليها في المادتين 

 أعاله خ��برا أو وثيق��ة4من ينشر أو يذيع بالوس��ائل المنص��وص� عليه��ا في الم��ادة 
 من قانون العقوبات على ان��ه يع��اقب67تتضمن سرا عسكريا. كما نصت المادة 

بالسجن المؤقت من خمس إلى عش��ر س��نوات ك��ل ش��خص ع��دا من ذك��روا في
 يكون بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب األفعاآلالتية:66المادة 

أ- االس��تحواذ� على معلوم��ات أوأش��ياءأو مس��تندات أو تص��ميمات يجب أن تحف��ظ
تحت س��تار الس��رية لمص��لحة ال��دفاع الوط��ني أو يمكن أو ت��ؤدي معرفته��ا إلى

الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني.
ب- إتالفأو اختالس مثل هذه المعلومات أواألشياءأو المستندات أو التص��ميمات أو

ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو اخذ صور منها أو ترك الغير بأخذ صورا منها.
ت- إبالغ مث��ل ه��ذه المعلوم��ات و األش��ياءأو المس��تندات و التص��ميمات إلى علم
شخص ال ص��فة ل��ه في االطالع عليه��ا  أوإلى الجمه��ور أو ت��رك الغ��ير يبلغه��ا اغ��و

توسيع دائرةشيوعها.
 منه " يعاقب بالسجن من سنة الى خمس س��نوات ك��ل69و كذلك، نصت المادة 

من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية و ك��ان من ش��انها
ذيوعها أن يؤدي  بجالء إلىاإلضرار بالدفاع الوطني إلى علم شخص ال صفة له في
االطالع عليها أوإلى علم الجمهور دون أن تكون لدى نية الخيان��ة أو التجس��س " .

 منه فنصت كذلك، على أنه " يعاقب بالسجن من خمس إلى عش��ر75أما المادة 
س��نوات ك��ل من يس��اهم في وقت الس��لم في مش��روع إلض��فاء ال��روح المعنوي��ة
للجيش يكون الغرض منه اإلضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك.و أخ��يرا نص��ت

3 من قانون العقوبات على مايلي " يعاقب بالحبس من ستة أشهرإلى 96المادة 
 دج ك��ل من ي��وزع أو يض��ع لل��بيع أو36.000 إلى 3.600س��نوات و بغرام��ة من 

يعرض ألنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو ال��بيع أو الع��رض بغ��رض الدعاي��ة
منشورات أو نشرات أوأوراقا من شانها اإلضرار  بالمص��لحة الوطني��ة� و إذا ك��انت
المنشورات أو النشرات أواألوراق من مص��در أجن��بي ف��ان م��دة الحبس ترف��ع إل

.48خمس سنوات
إفشاء سر التحقيق و حماية الهيئة القضائية-
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اهتم المشرع الجزائري مثل باقي تشريعات ال�دول بالحف�اظ على س�رية أش�غال
الهيئة القضائية بهدف إضفاء الحيادية و السير الحسن لتحقيقات.

تع��رض بعض الص��حفيين خالل العش��رية الس��وداء، إلى متابع��ات قض��ائية بس��بب
إفشاءهم للمعلومات قد تلحق الضرر بمس��ار عملي��ة التحقي��ق في حال��ة ش��يوعها

لدى الرأي العام خاصة فيما يتعلق باألخباراألمنية.
وفي هذا الموضوع، أقر المش��رع الجزائ��ري بس��رية أش��غال الهيئ��ة القض��ائية من

،94،�� 89،90،91،92،93خالل الم��واد:   و الم��واد1990 من ق��انون 96 و 95 
119 ��، « يع��د تج��ريم نش��ر .2012 من قانون اإلعالم لعام 122، و 121،�� 120 

األخبار و وثائق التحريات القضائية نتيجة طبيعي��ة لقاع��دة س��رية اإلج��راءات خالل
مرحل��ة م��ا قب��ل المحاكم��ة. فليس من المنط��ق أن يمن��ع أط��راف الخص��ومة من
اطالع على إج���راءات ال���دعوى في حين يس���مح بنش���رها و إطالع  الجمه���ور

 » 49عليها
كم��ا يمكن الق��ول، ب��أن إخض��اع المعلوم��ات القض��ائية لس��رية يرج��ع إلى س��عي
المشرع إلى الحفاظ على السير الحسن لتحقيقات القضائية حتى تظهر الحقيق��ة

دون تحيز ألي طرف. 
و في هذا الصدد، تعتبر قضية اتهام صحفي الخبر، حمي��د ياس��ين من قب��ل قاض��ي
التحقيق  بإفشاء سر التحقيق من أكثر القضايا التي عرفها المشهد اإلعالمي ع�ام

 عن ظ��روف حادث��ة اغتي��ال2010 م��ارس 16 بع��د  نش��ره لمق��ال بت��اريخ 2010
 ليتم فيما بعد توقيف متابعة الصحفي بعد2010 فيفري 26العقيد  تونسي بتاريخ 

 من قانون اإلجراءات الجزائية186إصدارأمر بانتفاء وجه الدعوى، استنادا للمادة 
التي نصت على انتقاء وجه الدعوى عندما يقدر القاض��ي التحقي��ق ب��ان الوق��ائع ال

.50تشكل جريمة أو ال توجد دالئل كافية ضد المتهم
كما، اهتم المشرع الجزائري أيضا في إطار الحفاظ على الصالح العام على حظر
المساس بالدين اإلسالمي خاصة  وان الدستور يعتبر اإلسالم دين الدولة كم��ا ه��و
منصوص� عليه أيضا في دساتير بعض الدول العربية كالمغرب مثال التي تعتبره� من

مقدستها.
 على مخالفة اهان�ة ال�دين اإلس�المي وب�اقي1990لذلك، نص قانون اإلعالم لعام 

 منه في حين لم ينص عليه قانون اإلعالم لعام77األديان السماوية حسب المادة 
 منه.2 الذي اكتفى بإشارة إليه  في المادة 2012

 جويلي��ة26  من قانون العقوب��ات المع��دل في 2 مكرر 144و لهذا، نصت المادة 
«  معاقبة كل من يسيء إلى الرسول صلى الله عليه و سلم أو بقية  على2001

األنبياءأو استهزاء بالمعلوم من الدين اإلس�المي بالض�رورة أوبأي��ة ش��ريعة ش�عائر
 »51 اإلسالم سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح� أوأية وسيلة أخرى

و في هذا اإلطار، تعرض كل من الصحفي كمال بوسعد، م��دير أس��بوعية بانورام��ا
الناشرة لملحق اقرأ والصحفي بركان بودربالة، م��دير أس��بوعية الس��فير الناش��رة
لملحق الرسالة إلى تعليق اسبوعيتهما بعد قرار صادر عن القضاء بدعوى قضائية
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رفعتها ضدهم وزارة االتصال بسبب إعادة نشر رس��ومات الكاريكاتوري��ة لص��حيفة
-Jullandsالدنماركية   Postewالمسيئة لنبي محمد صلى الله علي��ه و س��لم في 

 توزي�ع أس�بوعية فرنس�ية بس�بب مق�ال2008 نوفم�بر 2فيفري كما من�ع بت�اريخ 
.52مسيء لإلسالم

Charliفي حين، لم تتعرض أسبوعية شارلي يبدو   Hebdoبفرنس��ا ألي��ة متابع��ة 
قضائية بعد إعادة نشرها لتلك الرسومات  تحت م��برر حري��ة التعب��ير على ال��رغم

من حساسية الموضوع بالنسبة لمسلمين هناك.
عرفت الساحة اإلعالمية في الجزائر، قضايا أخ��رى من ش��انها المس��اس بالص��الح
الع��ام و بالص��حة العمومي��ة، كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة لقض��ية يومي��تي  ال��وطن و

( بس��بب دع��وى قض��ائية رفعته��ا ض��دهما وزارة2004لومتان)المتوقفة منذ ع��ام 
. ل�ذلك،2002الصحة بعد نشرهما للوحات اشهارية لمشروب كحولي بتاريخ أوت 

 دج كغرامة لكل من مدير الوطن، عماربلهوش��ات   و5000إدانتهما المحكمة ب 
.53مدير لومتان محمد بن شيكو

الحاالت االستثنائية:-

تمر بعض الدول بمراحل صعبة مثل حالة الحرب أو حالة الطوارئ وهو ما يتطلب
نوعا خاصا من نظام تسيير ش��ؤون الدول��ة بم��ا يحف��ظ النظ��ام الع��ام و اس��تقرار
الدول. و في هذا اإلطار، يتعرض نشاط وسائل اإلعالم في مثل تلك الح��االت إلى

بعض الضوابط االستثنائية.

عرفت الجزائر بعد حل جهة اإلسالميةإلنقاذ عدة عمليات عنف و إرهاب من قب��ل
الجماعات اإلسالمية المتشددة� أدت إلى إعالن حال��ة الط��وارئ بمرس��وم رئاس��ي

 متعلق بإعالن حالة الطوارئ بحيث نصت الم��ادة1992 فيفري 9 ل 92-44رقم 
 منه على انه " تهدف حالة الطوارئ إلىإقامة النظام العام و ضمان أحسن ألمن2

.54األشخاصواألمالك و كذلك ضمان عمل الحسن للمصالح العمومية

 -320تبعه فيما بعد مرسوم رئاسي آخر مكمل له، و هو المرسوم الرئاسي رقم 
 الذي حدد نوعي��ة اإلج��راءات ال��تي يمكن اتخاذه��ا من قب��ل1992 أوت 11 ل 92

السلطات المعنية من اجل الحفاظ على النظام العام بحيث يمكن اتخاذ إجراءات
تعليق النش�اط أو الغل�ق أي مؤسس�ة، هيئ�ة، ش�ركة مهم�ا ك�انت نوعيته�ا عن�دما
تعرض النظام العام للخطر، األمن العمومي، السير الجاد لمؤسسات أو المص��الح

55العليا للبالد.

وعليه، عرفت الس��احة اإلعالمي��ة مرس��وم تش��ريعي متعل��ق بمكافح��ة اإلره��اب و
التخريب و الثاني تمثل في قرار وزاري مشترك بين وزارتي الثقاف��ة و االتص��ال و
وزارة الداخلي�ة و الجماع�ات المحلي�ة تزامن�ا م�ع تزاي�د موج�ة العن�ف و التش�هير
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ألطروحات جبهة اإلسالميةإلنقاذ من قبل بعض الصحف الموالي��ة له��ا بإض��افة إلى
الفوضى في التعامل اإلعالمي مع "األخباراألمنية":

 المؤرخ92/03المرسوم التشريعي المعلق بمكافحة اإلرهاب و التخريب رقم -
الذي تضمن موادا تحدد� المخالف��ات المتعلق��ة بالعملي��ات1992 سبتمبر� 30في

اإلرهابي��ة ال��تي تس��تهدف امن الدول��ة، الس��المة الترابي��ة، االس��تقرار و الس��ير
العادي للمؤسسات بإضافةإلى نصوص عقابية جديدة غير منص��وص عليه��ا في

قانون العقوبات. 

 منه مثال للض��ابط الش��رطة القض��ائية، رخص��ة20وفي هذا اإلطار، منحت المادة 
من الن��ائب الع��ام ل��دى مجلس القض��اء، إمكاني��ة طلب� من أي  عن��وان أو وس��يلة
إعالمي��ة نش��ر إش��عارات ، أوص��افأو ص��ور تخص أش��خاص يج��ري البحث عنهم أو

 منه على معاقبة كل من يعلن عن هوية القض��اة أو17متابعتهم كما نصت المادة 
يفشي معلومات من شانها أن تحدد� هويتهم لكن المادة الخامس��ة من��ه ك��انت من
أهم ما نص على هذا المرسوم لكونها تهدف إلى من��ع ك��ل إش��هار لغ��رض دع��ائي
لألعمال اإلرهابية     و للتيارات اإلسالمية المتطرفة بحيث نصت على ان��ه يع��اقب

10.000( س��نوات وبغرام��ة مالي��ة من 10( سنوات إلى عش��رة )05من خمس )
 دج ك��ل من يعي��د عم��دا طب��ع أو نش��ر الوث��ائق أو المطبوع��ات أو500.000إلى 

 . ل�ذلك، ع�رفت56التس�جيالت ال�تي تش�يد باألفع�ال الم�ذكورة في الم�ادة األولى
الساحة اإلعالمية آنذاك توقيف العديد من النشريات بسبب والءها للتيار اإلسالمي
المتش��دد وإش��ادتها لألعم��ال الجبه��ة وأطروحته��ا ونش��رها بيان��ات له��ا وح��وارات

لزعمائها لغرض دعائي. 
لكن، ع�رف المش�هد اإلعالمي على ال�رغم من ه�ذا المرس�وم، ع�دة تج�اوزات و
فوضى في التعامل اإلعالمي مع األخباراألمنية التي باتت من أكثر المواد اإلعالمية

طلبا و استقطابا للقراء.
و في هذا الموضوع، تعرضت بعض الص��حف إلى مش��اكل قض��ائية أهمه��ا توقي��ف
إص��دار جري��دة ال��وطن الناطق��ة بالفرنس��ية لم��دة أس��بوعين و توقي��ف س��تة من

 خ��بر عن هج��وم إره��ابي1993 ج��انفي 1صحفييها لمدة أسبوع بعد نش��ر بت��اريخ 
على ثكنة لدرك الوط��ني بب��ئر ح��يران حيث اعت��بر كخ��بر س��ابق ألوان��ه    و يمس

بسر الدفاع.
 المتعلق بمعالجة األخباراألمنية: 1994 جوان 7القرار الوزاري ل -

وجه هذا القرار المشترك بين وزارتي الثقافة و االتص��ال و الداخلي��ة و الجماع��ات
 بحيث تضمن عدة إجراءات خاص�ة57المحلية إلى الناشرين    و مسؤولي الصحف

لمعالجة األخبار ذات الطابع األمني منها إنشاء خلية اتص��ال مكلف��ة بالعالق��ات م�ع
وس��ائل اإلعالم فيم��ا يخص األخب��ار، إع��داد و نش��ر البيان��ات الرس��مية المتعلق��ة

بالوضعية األمنية.
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 من��ه على أن نش��ر البيان��ات يتم فق��ط من قب��ل وكال��ة2كم��ا نص��ت الم��ادة 
.58األنباءالجزائرية

 :   تحديد المسؤولية على االنترنت3.2

ساهمت االنترنت في منح حرية التعبير و التواصل لكل فرد بفضل تع��دد خ��دماتها
على غرار شبكات التواصل االجتم�اعي. و بالت�الي، ب�ات الح�ديث� عن المس�ؤولية
اإللكترونية من المسائل المعقدة خالفا لص��حافة التقليدي��ة. ففي الس��ابق، تتح��دد
مسؤولية الصحفي فيما يصنعه و يقدم��ه لجم��اهير من أخب��ار. في حين، أدى تع��دد
ناشري و ناقلي المحتوى على االن��ترنت إلى ت��داخل في تحدي��د المس��ؤوليات بين
المحت��وى   و التقني��ة. و في ه��ذا الموض��وع، هن��اك عنص��رين أساس��ينفي تحدي��د�

المسؤوليات على االنترنت، وهما: 

أوال: خدمة النشر أي الناشرين لمحتوى، 

59ثانيا: مقدمي الخدمات التقنية 

وعليه، هناك نوعين من المسؤوليات :

:  المتمثلة في مقدمي الخ��دمات التقني��ة بحيث تق��عالمسؤولية الخاصة-1
عليهم مسؤولية مخففة مع مجموعة من االلتزامات.إذ، يتمثل هؤالء، في  :

60Lesمستض"""""يفي المواق"""""ع االلكترونية-  hébergeursتبقى :
مسؤوليتهم محدودة� ألنهم ليسوا مطالبين بمراقب��ة محتوي��ات المواق��ع فهم
يق��دمون خ��دمات تقني��ة تتمث��ل أساس��ا في إيج��ار، تخ��زين و إدارة مواق��ع
موجودة في فضاءات افتراضية على االنترنت .لكن، يصبح هؤالء مسؤولون
أمام الق��انون في حال��ة ع��دم س��حبهم لمحت��وى الغ��ير المرغ��وب في��ه على
الرغم من علمهم المسبق به و امتالكهم لوس��ائل التقني��ة لت��دخل من أج��ل
سحب المحت�وى مح�ل الش�كوى. وبالت�الي، تق�ع المس�ؤولية مباش�رة على

كاتب المحتوى. إذا، تم سحبه من قبل مستضيف الموقع بعد علمه به. 

كما، يبقى مستض��يفي المواق��ع االلكتروني��ة، مج��برون على وض��ع نظ��ام إن��ذار
بوجود كل محتوى محظور.لكن، الصعوبة المطروحة في تحديد� المسؤولية ه��و

« تعدد الوسطاء التقنين على االنترنت عبر تقديمهم لخدمات متنوعة منها في
61 » تخزين المعطيات فهل يمكن اعتبارهم كمستضيفي االنترنت؟

: ال تق��ع عليهم المس��ؤولية مباش��رة ألنهمFAIمزودي خدم""ة االن""ترنت-
مج��رد وس��طاء لس��ريان و ت��دفق محتوي��ات االن��ترنت. لكنهم، مط��البون
بالتعاون مع الهيئات المختص��ة في الح��االت التالي��ة: حف��ظ معطي��ات ح��ول
محتوى مطلوب من قبل الهيئ��ات القض��ائية و وض��ع نظ��ام إن��ذار في حال��ة

وجود مضامين تدعوا لكراهية، العنف و استغالل األطفال مثال.
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 : تخص المحت��وى وهي تف��رض مس��ؤولية مباش��رة، والمسؤولية العامة-2
يتقاسم هذه المسؤولية كل من:

 : هو المعد و المحدد للمحتويات التي ينشرها. و بالت��الي،ناشر المحتوى-
فمسؤوليته مباشرة سواءا بالنسبة لما هو مكتوب أو مصور أو مسموع.

: تق��ع المس��ؤولية عليهم في حال��ة الس��ماح لمس��تخدميمحركات البحث-
االنترنت من الولوج إلى مواقع محظورة بمجرد فهرستها من قبل محركات

المتعل��ق1978 ج��انفي 6 ل78-17البحث. كما، ينطبق عليهم ق��انون رقم 
Leب���اإلعالم اآللي والحري���ات فيم���ا يخص،بح���ق النس���يان  Droit  à

l’oubliال��ذي ص��ادق علي��ه ك��ل من البرلم��ان األوروبي و مجلس القض��اء
 . و في ه��ذا الموض��وع، يعطي ه��ذا المب��دأ الح��ق2016األوروبي ع��ام 

لمستخدمي االنترنت بالمطالبة بحذف كل ما يخصهم على االنترنت.
: يقع على مستخدمي خدم��ة االتص��ال ع��بر االن��ترنتمشتركي االنترنت-

بمقابل مالي، احترام قواعد إستخدماتهم لمحتويات الش��بكةكتفادي اللج��وء
إلى الطرق الغير الشرعية في التحميل مثال. و هذا، م��ا يه��دف إلي��ه ق��انون

. كما، هم مطالبونHADOPI 1et2اإلبداع و االنترنتالفرنسي أو ما يسمى 
باحترام المضامين التي يض��عونها على االن��ترنت وه��و م��ا نج��ده في معظم
تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي التي توصي المشتركين فيها ب��احترام

مجموعة مبادئ أهمها: عدم المساس بالغير.

وانطالق��ا مم��ا س��بق، توس��عت المس��ؤولية وامت��دت من الص��حافة التقليدي��ة إلى
أطراف جدد ليسوا بالضرورة صحفيين بل أصحاب خدمات من ناشرين مهنيين أم

Les hébergeurs deال أو تقنين مثل مستضيفي المواقع الكتروني�����������������ة
sites  internetتعتم��د على طبيع��ة نش��اط . وبالتالي، هناك أوال، مسؤولية تقنية

الخدمة و ثانيا، مهنية تعتمد على محتوى الخدمة المقدمة أيضا.

وانطالقا، مما سبق هناك تعدد في المس��ؤوليات بس��بب تع��دد وس��ائط االتص��ال و
توسع ناشري المحتوى من الصحفيين إلى أفراد غير مهنيين باسم حرية التعب��ير و
أولوية المواطنة و الحري��ة الفردي��ة في عص��ر العولم��ة. وه��ذا، م��ا أدى إلى إدراج
نصوص قانونية خاصة بتحديد� المسؤولية على االنترنت. بإضافة إلى، توسيع نطاق
حري��ة التعب��ير على حس��اب حري��ة الص��حافة من خالل إدراج ع��دة تغي��يرات على

قوانين الصحافة التقليدية من أجل تكييفها مع تطور تكنولوجيات االتصال. 

، نقاش مثير من قبل مجلس� األمة فيم��ا2016وفي هذا اإلطار، أثير بفرنسا عام 
يتعل��ق بمش��روع ق��انون المس��اواة و المواطن��ة و ال��ذي تض��من مجموع��ة من

3االقتراحات أهمه�ا: اق�تراح تمدي�د ح�ق تق�ادم ال�دعاوى لمخالف�ات الق�ذف من 
. وعليه، أراد المشرع الفرنس��ي من62أشهر إلى سنة لكل مقال ينشر على االنترنت
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خالل ذل��ك، الفص��ل بين مخالف��ات الق��ذف على مق��االت الص��حف الورقي��ة و بين
نظيرتها على مواقع اإلخبارية االلكترونية  بسبب  ما يلي:

يتطلب تجس��يد الح��ق في اإلعالم على االن��ترنت ، ع��دم تعطي��ل خ��دمات-
المتعاملين التقنين لخدمات االنترنت مما يؤثر سلبا على تداول المعلومات.

تتميز الرسائل المتداولة على االنترنت بطول مدة سريانها خاصة إذا ك��انت-
مهم��ة و مث��يرة .       و بالت��الي، له��ا م��دة أط��ول في الت��داول تجع��ل من

الصعب حذفها بسبب تعدد فهرسة المعلومات من قبل محركات البحث.

و عليه، هناك ص�عوبة في تحدي�د� المس�ؤوليات فيم�ا يتعل�ق بخدم�ة االتص�ال ع�بر
االن���ترنت بس���بب وج���ود ف���ارق بين الق���انون و واق���ع التق���ني لالتص���ال ع���بر

«هن��اك تف��اوت دائم في ق��انون االن��ترنت بين الحقيق��ة التقني��ة لش��بكة االنترنت :
االنترنت و مستخدميها.إذ، يمكن تفسير ذلك، بالفارق الموجود بين الوقت الزمني
لشبكة االنترنت و ال��وقت الزمنيلق��انون.ف��الوقت في الش��بكة العنكبوتي��ة ه��و آني
وفي  تطور مس��تمر.في حين،تقض��ي الق��وانين وقت��ا أط��ول في التكي��ف م��ع ه��ذا
التطور التقني.... تقتصر محاوالتنا الي��وم في ملئ الفراغ��ات و الثغ�رات من خالل
وضع قوانين جديدة و مراس��يم أو مق��ررات تك��ون في أغلب األوق��ات إس��تعجالية

مما يؤدي إلى تزايد في حدة المش��اكل دون حله��ا بس��بب غي��اب رؤي��ة ش��املة له��ا
. وعليه، تتطلب المس�ؤولية على االنترنت وضع اطر تنظيمي�ة خاص�ة بالمخالفات63 »

تضاف إلى القوانين العادية.

وانطالقا مما سبق، يمكن اختصار صعوبات وضع أطر قانونية لخدمة االتصال ع��بر
االنترنت، فيما يلي: 

البعد العالمي لشبكة االنترنت مما يجعل من الصعب تطبيق قوانين وطني��ة.1
على ش��ركات المواق��ع االلكتروني��ة العالمي��ة مث��ل فايس��بوك مثال في حال��ة

وقوع مخالفات أو نزاعات ألن الشركة تخضع لقوانين األمريكية .

اآلنية في بث و سرعة توزيع المعلومات. .2

صعوبة حذف المحتويات على االنترنت بسبب كونها مواد غ�ير قابل��ة للنف�اذ.3
بس��بب تع��دد الوس��طاء التق��نين على االن��ترنت، خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بتع��دد
فهرسة محركات البحث. و بالتالي، فهي في تدفق مس��تمر على عكس م��ا

هو متداول في وسائل اإلعالم التقليدية. 

تعدد الوسطاء و األطراف الفاعلة على االنترنت تجعل من عملي��ة المتابع��ة.4
و التنظيم جد معقدة قد تعيق المصالح التجارية لبعض الشركات.
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بالنس��بة لنم��وذج الفرنس��ي، فإض��افة لق��انوني العقوب��ات و الم��دني، فإنن��ا يمكن
تلخيص أهم القوانين التي تحدد  نظام المسؤولية على االنترنت، فيما يلي:

بالنسبة لمسؤولية الخاصة أي مقدمي الخدمات التقنية :.1

 حول االقتصاد الرقمي 2000جوان 8 ل2000-31تعليمة رقم -

 المتعل��ق بالثق��ة في االقتص��اد2004 جوان 21  ل2004-575 قانون رقم -
LCENالرقمي 

 المتعل���ق بحجب المواق���ع2015فيف���ري 5 ل2015-125مرس���وم رقم -
المسببة أو الممارسة لدعاي��ة ألعم��ال اإلرهابي��ة و بث الص��ور و التمثيلي��ات

للقصر ذات الطابع اإلباحي.

بالنسبة للمسؤولية العامة أي محتويات الناشرين:.2

 : مسؤولية كاتب المدون��ة بس��بب1881جويلية 29- قانون حرية الصحافة 
مخالفة القذف مثال

 المتعل���ق باتص���ال الس���معي1982جويلية29 ل82-652-  ق���انون رقم 
 التي حددت مختلف المسؤولين عن النش��ر93-3البصري من خالل المادة 

بالنسبة لخدمة االتصال عبر االنترنت.

تضاف، إليها قوانين أخرى مثل قانون العقوبات فيما يتعلق بمس��ؤولية العام��ة أي
الناشرين.إذ، يطبق ق��انون العقوب��ات فيم��ا يتعل��ق بانتهاك��ات الحي��اة الخاص��ة مثال

 .64(2000 سبتمبر19 ل2000-916 من أمر رقم 1-226) المادة 

:65- حق الرد و التصحيح3

، حق الرد و2012ضمن  التشريع الجزائري من خالل قانون العضوي إلعالم لعام 
التص��حيح� س��واءا في  الص��حافة المكتوب��ة أو الس��معية البص��رية أو في اإلعالم
االلكتروني لكل شخص ال يمتهن الصحافة بهدف التعب��ير عن رأي��ه مجان��ا ردا على
تعابير تخصه حسب نوعية الوسيلة و محت��وى ال��رد. وعلين��ا، اإلش��ارة إلى أن ح��ق

التصحيح أقل استخداما مقارنة بحق الرد. 

 و100 من خالل الم��ادتين 2012و في ه��ذا الموض��وع، منح ق��انون اإلعالم لع��ام 
، هاذين الحقين مع تحديد� األشخاص و الجه��ات المعني��ة بهم��ا حس��ب الم��ادة101
 فقد حددتا اآلجال القانونية لنش��ر و بث ح��ق104 و 103 منه.  أما المادتين 102

الرد و التصحيح. بإضافة إلى، أشكال الرد و التصحيح. 

و في هذا الموضوع، فهما مرتبطان بطلب يرسل من قبل المحضر القض��ائي إلى
 يوما بالنسبة لصحافة المكتوبة ولس��معي البص��ري30الوسيلة اإلعالمية في أجل 
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. كم�ا، ينش�ر ال�رد أو103 يوما بالنسبة النشريات األخرى، حس�ب الم�ادة 60وب
التصحيح مجانا من قبل مدير مس��ؤول النش��رية اليومي��ة في الع��دد المقب��ل      و
في أجل يومين و في المكان و الشكل نفس��ه و ب��الحروف نفس��ها دون ح��ذف أو
تصرف.أم��ا النش��ريات األخ��رى فيتم نش��رها مباش��رة في الع��دد الم��والي لت��اريخ

.  104استالم الطلب، حسب المادة 

بالنسبة لخدمة السمعي البص��ري، ف��البث يك��ون بنفس الش��روط التقني��ة وبنفس
. وفي107شروط أوقات بث البرن��امج مح��ل االته��ام المنس��وب، حس��ب الم��ادة 

 أيام ال��تي تلي اس��تالم الطلب، فإن��ه8حالة السكوت أو رفض الطلب في ظرف 
 من نفس القانون. أما، بالنس��بة لجه��از8يمكن اللجوء إلى العدالة، حسب المادة 

اإلعالم االلكتروني، ينشر ال��رد في موقع��ه ف��ور إخط��اره من ط��رف الش��خص أو
.  وأخبرا، يكون رفض بث الرد أو نشره إذا كان113الهيئة المعنية، حسب المادة 

مضمونه منافيا للقانون، أو اآلداب العامة أو المنفعة المشروعة للغ��ير أو لش��رف
 منه. 114الصحفي، حسب المادة 
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