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 التجربة التشريعية العربية: عنوان احملاضرة: 

 

 حرية األعالم بني القانون واملمارسة:

 

  يف التقارير الدوليةالعربية  حرية الصحافة

 

تعد املنطقة العربية أقل مناطق العامل متتعا حبرية الصحافةَ  فعلى 
مدى سنوات تشري التقارير الدولية املعنية بقياس حرية الصحافة 

يف العامل إىل استمرار تدين مراكز غالبية الدول العربية يف جمال 
حرية الصحافة  .  

ومن التقارير السنوية الدولية املعنية مبراقبة أوضاع الصحافة يف 
العامل تقريرا جلنة محاية الصحفيني ومنظمة فريدوم هاوس اللذان 
يكتسبان أمهية كبرية تنبع من مكانة اجلهتني املصدرين فيها وما 

تتمتعان به من مصداقية يف األوساط الدولية . 

 فلجنة محاية الصحفيني جهة مستقلة ال هتدف إىل الربح 
  هبدف دعم حرية الصحافة يف مجيع أحناء 1961أتسست عام 

العامل من خالل الدفاع عن حقوق الصحفيني  وتعمل اللجنة يف 
 دولة  مقرها مبدينة نيويورك يعمل هبا  120أكثر من 

متخصصون يف كل منطقة رئيسية يف العامل ،   ويتم متويلها عن 
طريق تربعات  األفراد والشركات ، وال تقبل متويال حكوميا. 

 تعمل على رصد انتهاكات حرية الصحافة يف العامل وتوثيقها 
وكشف والتحقق منها من أكثر من مصدر للتأكد من حقيقتها

 اسباهبا



أما " فريدوم هاوس " فهي منظمة أمريكية تعمل على تدعيم 
احلر�ت يف العامل وتصدر تقريرا سنو� عن حرية الصحافة ترصد 

من خالله توجهات احلرية اإلعالمية يف مجيع أحناء العامل .  

وعلى الرغم من أن تقريري املنظمتني يرصدان واقع حرية لصحافة 
يف العامل فإ�ما خيتلفانُ ن حيث املعاجلة ، حيث  تتوقف جلنة 

محاية الصحفيني عند توثيق حوادث االعتداءات على الصحفيني 
ابلتهديد أو احلبس أو االغتيال والتعليق عليها واملطالبة مبعاقبة 

مرتكبيها  بينما تقوم  منظمة فريدوم هاوس  بتقييم حرية اإلعالم 
يف الدولة وربطه ابلبيئة القانونية واالقتصادية والسياسية  مما جيعله 
يقدم رؤية أكثر مشوال . تتفق املنظمتان  يف وحدة معايري التقييم 
؛حيث تنطلقان من رؤية وتوجه ليبريايل غريب يقوم على النزعة 

الفردية وحيدد على أساسها مفهوم الصحافة احلرة وماهية 
انتهاكاهتا والشكل الواجب وجودها عليه ، بل إن " فريدم 

هاوس " ترى أن الزعامة العاملية األمريكية مسألة أساسية يف 
قضية احلرية ، مما يفقد هذه التقارير الكثري من املصداقية والنزاهة 
؛ حيث تكرس بناء على أحادية الرؤية املركزية الغربية واألمريكية 

بشكل خاص مهملة التنوع واالختالف الثقايف العاملي. 

وأذا كان املعيار األساسي الذي تؤسس عليه النظرة إىل حرية 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت 19اإلعالم   هو املادة 

مت التطرق إليها فإن مثة معايري جزئية تنبثق من هذا املعيار ومن 
خمتلف تفسرياته. 

 املعايري الفرعية للحكم على حرية األعالم: 

 — بنية نظام توزيع األخبار واملعلومات يف الدولة . ويتعلق 1 
هذا املعيار ابلقوانني  

والقرارات اإلدارية املتعلقة بوسائل اإلعالم وأتثريها على 
مضمو�ا.  

—  درجة أتثري القوى السياسية يف الدولة أو درجة حتكمها 2 
يف حمتوى وسائل  



اإلعالم.  

— درجة أتثري القوى االقتصادية يف الدولة على حمتوى وسائل 3
اإلعالم احلكومية واخلاصة. 

ويتجلى جزء من هذا يف  سيطرة احلكومة على املطابع 
واإلعال�ت مثال.  كما يتجلى جزء منه يف الضغوط اليت 

متارسها الشركات  

الكربى والقطاع اخلاص على وسائل اإلعالم لتوجيه مضمو�ا يف 
اجتاه معني. 

. املعيار املتعلق ابالنتهاكات الصرحية حلرية وسائل اإلعالم مثل   4
حوادث قتل اإلعالميني واإليذاء البدين واملضايقات والرقابة .  

 

تقييم التقارير الدولية 

من وجهة نظر عربية:  

 

تعرتف القراءات العربية النقدية للتقارير الدولية صراحة بصحة 
االهتامات املوجهة إىل احلكومات العربية يف جمال انتهاك حرية 

الصحافة ، مثل القيود اليت تضعها القوانني العربية أمام احلق يف 
انتقاد أداء السلطة السياسية ، وفرض رقابة غري مباشرة على 

الصحف من خالل توجيهها وحتديد   موضوعات حيذر 
االقرتاب منها والكتابة حوهلا وتضخيم مفهوم الرقابة والرقابة 
الذاتية اليت تعين االلتزام الذايت من جانب احملررين مبا يرضي 

املسئولني احلكوميني، هذه الرقابة  اليت يعدها بعض اإلعالميني  
أخطر من الرقابة املباشرة.  

كما يعرتف الباحثون مببالغة بعض  الدول العربية يف استغالل 
فكرة األمن العام على للمبالغة يف  تقييد حرية الصحافة. ، 



إن مثة قيود حقيقية يف قوانني بعض الدول العربية على حرية 
اإلعالم ال ميكن إنكارها مثل كون بعض  القوانني العربية متنع 

نقد احلكومة وحكومات الدول الصديقة وكل ما ميس ابستقرار 
الدولة والدول اجملاورة وهذا موجث يف كثري من دول اخلليج 

العريب اليت تزيد فيها مستو�ت تقييد احلرية. 

  

  

  ابإلضافة إىل املفارقة الواضحة بني وجود احلق الدستوري يف 
حرية التعبري ووجود االشرتاطات الالزمة ملمارسته ، وأتثري اإلرادة 

السياسية يف تطبيق القوانني الصحفية ، واالفتقار إىل الوعي 
اجلماهريي املؤيد حلرية الصحافة واملدافع عنها ، واستمرار تعرض 

الصحفيني لالحتجاز واالعتقال سواء ألسباب سياسية أو 
ألسباب أمنية .  

  

ويشري التقرير األول الذي أصدرته اللجنة الدائمة للحر�ت 
 ، بعنوان تقرير 2005ابالحتاد العام للصحفيني العرب يف عام 

احلر�ت الصحفية يف الوطن العربية ، إىل أنه رغم وجود عدد 
كبري من تقارير رصد احلر�ت الصحفية يف الوطن العريب سواء ما 

صدر منها عن جهات عربية رمسية أو من هيئات اجملتمع املدين 
العربية أو من مؤسسات دولية خمتلفة ، فإن املؤشرات العامة رغم 

 — إن 1التباين يف النتائج من تقرير اآلخر تشري إىل ما يلي : 
أغلب املؤشرات املعتمدة دوليا لقياس احلر�ت الصحفية قد مت 

انتهاكها يف  

أغلب الدول العربية وإن تباينت حدة االنتهاك أو تكراراته أو 
عدد املؤشرات املنتهكة من دولة ألخرى. ويعين ذلك أن مستوى 

احلرية الصحفية واإلعالمية عموما يف الوطن العريب ميثل امتدادا 
ملستوى احلر�ت العامة األخرى واليت يصعب وصفها أب�ا  



على ما يرام.  

 — إن إعطاء صورة حقيقية واضحة  ودقيقة ملستوى 2 
احلر�ت الصحفية يف الوطن العريب ، حيتاج  

اعتماد مقاييس حمددة وواضحة  ورصد مسرت لكل املؤشرات 
املعتمدة يف هذا اجملال.  

 — تدل التشريعات العربية ذات العالقة ابحلر�ت الصحفية 3
على فروق شكلية بني أغلب الدول العربية ، وهو ما يستدعي 

تعميق البحث من اجلهات القانونية يف هذا اجلانب والسعي 
إلعادة النظر يف كافة النصوص اليت تعيق حرية اإلعالمالعريب . 

هذه االعرتافات تطرح كثريا من القضا� مثل كيفية جتاوز هذه 
القيود وما هي املؤشرات اليت نقيم من خالهلا الوضع العريب بعيد 

ارير املنظمات الدولية. قعن التحيزات املفرتضة يف ت

 

التجربة العربية يف تقنني العمل اإلعالمي 

 

 التجربة العربية يف تقنني العمل اإلعالمي إىل بداية جذورتعود
معرفة العامل العريب ابلصحافة على أيدي الفرنسيني يف �اية القرن 
الثامن عشر الذين أصدروا صحيفتني ابللغة الفرنسية  موجهتني 

إىل جنود وعلماء احلملة الفرنسية على مصر واتبعتني مباشرة 
لقيادة احلملة.  

هذه الفكرة أي السيطرة على الصحف ووسائل اإلعالم استفاد 
منها احلكام العرب يف املراحل التالية وعملوا على ترسيخها. 

فقد أخضع دمحم علي أول مطبعة عربية استقدمها من أورواب 
 أول صحيفة عربية 1827لسيطرته املباشرة ، وأصدر يف عام 

جور�ل اخلديو ، اليت حتولت يف العام التايل إىل الوقائع املصرية. 
 خلدمة السلطة احلاكمة آنذاك.  



 التشريع اإلعالمي العريب:

 

شهد تقنني الصحافة يف العامل العريب جتاذابت عديدة خاصة بعد 
ظهور الصحافة األهلية يف مصر يف ستينات القرن التاسع عشر . 

وأثر يف هذا التقنني عوامل عدة أبرزها رغبة السلطة السياسية 
الوطنية يف التحكم يف الصحافة ، مث االحتالل األجنيب وما تبعه 
من قيام احلركات الوطنية ، وما تال ذلك من حكم وطين جديد 
استخدم هو اآلخر كل وسائل التقييد املتاحة حلرمان معارضيه 

من التمتع حبرية الصحافة .  

فقبل االحتالل األجنيب سنت بعض الدول العربية مثل مصر 
 ) الذي منح 1881قوانني للمطبوعات قانون املطبوعات لعام 

السلطة التنفيذية صالحيات واسعة يف مراقبة املطبوعات و 
الرتخيص إبنشاء املطابع والصحف و منع نقد احلكام.  

  

ويف ظل االحتالل اختلفت أوضاع حرية الصحافة ابختالف 
احملتل . فقد كان االحتالل الفرنسي يف اجلزائر وتونس واملغرب 
وسور� ولبنان شديد القسوة بينما كان االحتالل اإلجنليزي يف 

مصر والعراق وفلسطني أقل قسوة مع الصحافة الوطنية . ولذلك 
ازدهرت الصحافة الوطنية إىل حد ما يف هذه الدول خاصة بعد 

 بصدور تصريح 1922إعالن االستقالل املنقوص ملصر يف عام 
 وقيام احلكم 1923 فرباير وإعالن الدستور املصري يف عام 28

النيايب . ورغم ذلك عرفت الصحافة تقلبات شديدة يف ظل 
احلكومات الوطنية تراوحت بني احلرية أثناء حكم حزب الوفد 

والتقييد الشديد أثناء حكم األحزاب األخرى.   

وحبصول الدول العربية على استقالهلا قامت احلكومات الوطنية 
بوضع أسس تقنني العمل الصحفي واإلعالمي من خالل 
الدساتري اجلديدة اليت نصت على حرية الصحافة إال أ�ا 

أحاطت هذا النص بشرط يفرغه من حمتواه وهو  عبارة يف  



حدود القانون ، ومن خالل قوانني املطبوعات والنشر 
والصحافة.   

وميكن القول إن وسائل اإلعالم يف العامل العريب ال زالت ختضع 
للسلطة التنفيذية ، وال زال اإلعالم العريب ابستثناءات قليلة هو 
إعالم السلطة الواحدة يف الغالب ، وابستثناءات قليلة أيضا ال 

زال اإلعالم مملوكا للحكومات وال زالت حرية التعبري حمدودة 
 للغاية . 

 

 انتهاكات حرية الصحافة :

 

رغم تطور الفضائيات واإلنرتنت يف السنوات املاضية ، إال أن 
انتهاكات حرية الصحافة ما تزال ترتكب على نطاق واسع يف 

خمتلف الدول العربية  وال زالت الصحافة يف الوطن العريب حمدودة 
التأثري يف احلياة السياسية واالجتماعية بسبب القيود الكثرية 

والرقابة الظاهرة واخلفية من جهات معلومة وأخرى غري معلومة 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة. بعض تلك  القيود حكومي  

والبعض اآلخر اجتماعي متليه التقاليد الضاغطة ، يضاف إىل 
ذلك ما ميارسه مالك الصحف 

وخمتلف وسائل اإلعالم من حتكم يف تدفق املعلومات وتداوهلا 
وحركة   اإلعال�ت اليت تعد املصدر التمويلي األساس للصحف 
يف الدول العربية اليت تسمح إبصدار صحف ال متلكها الدولة بل 

 األحزاب أو النقاابت. 

 

 : مسألة الرقابة

  



يعاين واقع حرية الصحافة يف الدول العربية من تناقضات عديدة 
ميكن إجيازها فيما يلي : د عدم تقيد الدول العربية بنصوص 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاصة ابحلقوق 
املدنية والسياسية ، واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان ، 
فيما يتصل حبرية التعبري والصحافة وحرية تداول املعلومات ، رغم 

أن العديد من هذه الدول صادقت على هذه املواثيق الدولية مثل  
تونس ، والعراق ، ولبنان ، واألردن ، والسودان ، واملغرب ، 

ومصر ، واليمن ، واجلزائر ، والصومال ، والكويت ، وجيبويت إال 
أن مثة  استمرار واضح للتناقض الواضح بني ما تنص عليه 

الدساتري من كفالة حرية الرأي والتعبري وابلتايل حرية الصحافة 
وبني ما تنص عليه قوانني املطبوعات والنشر والصحافة يف غالبية 

الدول العربية .  

 من قانون املطبوعات السعودي 24على سبيل املثال لنص املادة 
على عدم خضوع الصحف احمللية للرقابة إال يف الظروف 

االستثنائية اليت يقرها رئيس جملس الوزراء ، وينص القانون يف 
 على منع الصحف من الصدور يف الظروف 31املادة 

االستثنائية بعد موافقة رئيس جملس الوزراء . 

 ويف قطر جييز قانون املطبوعات وقف إصدار املطبوعة الصحفية 
بقرار من وزير اإلعالم ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر يف األحوال 

االستثنائية اليت تتطلب فيها املصلحة العامة اختاذ تدابري عاجلة 
  —

   

 من قانون املطبوعات والنشر اللبناين على أنه 39وتنص املادة 
يف حاالت استثنائية كأن تتعرض البالد أو جزء منها خلطر ما 

�تج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطراابت أو أوضاع 
أو أعمال تتهدد النظام أو األمن أو السالمة العامة  أو عند 

وقوع أحداث أتخذ طابع الكارثة ، ميكن للحكومة مبرسوم يتخذ 
يف جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزير اإلعالم إخضاع مجيع 



املطبوعات ووسائل اإلعالم للرقابة املسبقة على أن حيدد يف هذا 
املرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها واهليئة اليت تقوم هبا.  

ويف مصر حظرت املادة الرابعة من قانون تنظيم سلطة الصحافة 
فرض الرقابة على الصحف ، ولكنها أجازت استثناء يف حالة 

الطوارئ أو زمن احلرب فرض رقابة حمددة على الصحف يف 
األمور اليت تتصل ابلسالمة العامة أو أغراض األمن القومي. 

وجييز قانون الطوارئ لرئيس اجلمهورية أو من ينوب عنه األمر 
مبراقبة الرسائل والصحف والنشرات واملطبوعات واحملررات وكافة 
وسائل التعبري والدعاية واإلعالن قبل نشرها وضبطها ومصادرهتا 

وتعطيلها. 

 

ضاف إىل ما سبق فإن استمرار القيود اإلدارية احلكومية على ي
إصدار الصحف وتراخيص البث اإلذاعي والتليفزيوين ، سواء من 

خالل وزارات الداخلية أو اإلعالم أو من جملس الوزراء هو ما 
يدفع إىل استمرار ظاهرة الصحف ووسائل اإلعالم العربية 

املهاجرة اليت تصدر من اخلارج واليت تفوق بعضها على الصحف 
ووسائل اإلعالم اليت تصدر من داخل العامل العريب ، ألسباب 

تتعلق ابحلرية املتاحة وغياب الرقيب والتطور التكنولوجي اهلائل 
الذي استطاعت هذه الصحف والوسائل  املهاجرة االستفادة 

منه. 

لقد تعامل املشرع العريب مع مسألة  إصدار الصحف ومسألة 
الرتخيص أبشكال خمتلفة فبعض الدول  تعطي  احلق جمللس 
الوزراء ، بعد استشارة وزير اإلعالم ، يف منح الرتخيص : ؟ 

اإلمارات العربية املتحدة ، البحرين ، اململكة العربية السعودية ، 
سور� ، األردن ، السودان ) ؛ والبعض اآلخر يعطي هذا احلق 
لوزير اإلعالم أو وزير اإلعالم والثقافة ؟ قطر ، سلطنة عمان ، 

اليمن ، لبنان بعد استشارة نقابة الصحفيني ) ، ليبيا ) ؛ أو 
ختول هذه الصالحية لرئيس دائرة املطبوعات والنشر ؟ الكويت ) 



؛ أو لوزير الداخلية ؟ تونس ) . أما يف مصر فال جيوز إصدار 
الصحف إال لألحزاب السياسية واألشخاص االعتباريني ، وجيب 
على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا 
إىل اجمللس األعلى للصحافة حيث يصدر هذا اجمللس قراره بشأن 
اإلخطار املقدم إليه خالل مدة ال تتجاوز أربعني يوما من اتريخ 

تقدميه . ويشرتط يف الصحف اليت تصدرها  

األشخاص االعتبارية اخلاصة ، فيما عدا األحزاب والنقاابت 
واالحتادات أن نتخذ شكل تعاونيات أو شركات مسامهة على 

أن تكون األسهم مجيعا امسية ومملوكة للمصريني وحدهم  

 

مشكلة تعدد القوانني:      

ميثل التشدد يف تطبيق عدد كبري من القوانني على الصحافة 
والصحفيني ، واجتاه بعض الدول إىل إنشاء حماكم استثنائية 
خاصة جبرائم الصحافة وإحالة بعض قضا� الرأي إىل حماكم 

عسكرية أو حماكم أمن الدولة مظهرا مهما من مظاهر التعامل 
السلطوي العريب مع وسائل اإلعالم . إذ يوجد يف العديد من 
الدول العربية أجهزة أمنية وقضائية متخصصة يف التعامل مع 
الصحفيني والصحافة مثل مباحث الصحافة ونيابة الصحافة 
وحماكم الصحافة وحماكم أمن الدولة . ويتعرض الصحفيون 

للتوقيف واحلبس مددا قد تصل إىل السجن مدى احلياة  وقد 
حيكم عليهم بدفع غرامات ابهظة ال يستطيعون توفريها مما يؤدي 

إىل استمرار توقيفهم أو اضطرارهم إىل بيع صحفهم إن كانت 
هذه الصحف مملوكة هلم.  

كما مينع بعض الصحفيني والكتاب من الكتابة والنشر ، وتوضع 
قوائم للمحظورات ال ميكن االقرتاب منها ، ابإلضافة إىل التحكم 
يف تعيني رؤساء حترير موالني للحكومة يقومون بدور الرقابة على 

زمالئهم ومرؤوسيهم . ويرتبط بذلك أيضا ابستمرار سيطرة الدولة 
على ملكية وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية وخدمات االنرتنت 



ابإلضافة إىل غالبية الصحف املؤثرة ، وهو ما يقيد حرية اإلعالم 
شكال ومضمو�.         

 

رية اإلعالم يف الدول الععبية. حلالسياق العام  

      

أذا أخذ� حرية الصحافة وتشريعاهتا يف سياق عريب عام فإن 
قيودا كثرية على حقوق وحر�ت  أخرى أضرت وال تزال هبذه 

احلرية   من ذلك مثال: 

 ، على 1914 لسنة 10 يف مصر يعاقب قانون التجمهر رقم 
جمرد التجمهر املؤلف من مخسة أشخاص على األقل من غري 

ارتكاب أي جرمية إذا قدر رجال السلطة أن من شأن هذا 
التجمع أن يشكل خطرا على السلم العام . ويلزم قانون 

 ، إخطار 1923 لسنة 14االجتماعات واملظاهرات رقم 
البوليس قبل عقد االجتماع ، ويعطي احلق للبوليس يف منع 
االجتماع ابإلضافة إىل احلق يف حضور وحل االجتماع أثناء 

عقده . وال خيتلف احلال كثريا يف تونس حيث يشرتط القانون 
 اخلاص ابالجتماعات العامة واملواكب 1969 لسنة 4رقم 

واالستعراضات واملظاهرات والتجمهر إعالم السلطة املسئولة قبل 
أي اجتماع عام ، وجييز للسلطة اختاذ قرار مبنع االجتماع قبل 

عقده ومنع كل مظاهرة.  

 يف شأن 1979 لسنة 65ويف الكويت يعترب القانون رقم 
االجتماعات العامة والتجمعات ، كل اجتماع حيضره أو يستطيع 

حضوره عشرون شخصا على األقل للكالم أو ملناقشة موضوع 
أو موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة 

اجتماعا عاما ، وحيظر القانون عقد اجتماع عام أو تنظيمه إال  
بعد احلصول على ترخيص يف ذلك من احملافظ الذي سيعقد 

االجتماع يف دائرة اختصاصه ، وأقر منع وفض كل اجتماع عام 
يعقد دون ترخيص ، ومنح القانون رجال الشرطة حق حضور 



االجتماعات العامة وفض االجتماع . وختضع املظاهرات لذات 
 شروط الرتخيص اخلاصة ابالجتماعات  العامة.

 

إن ما تقدم من حديث عن التجربة التشريعية العربية يف جمال 
احلرية اإلعالمية ال ينفي أبية حال اجلهود املبذولة لرتسيخها سواء 

على املستوى الرمسي أو الشعيب. كما أن املقار�ت غري 
الصحيحة بني حالة حرية التعبري واإلعالم يف العامل العريب والدول 

الغربية ال ميكن أن تقدم شيئا حلرية اإلعالم عند� 
ابستثناءالتيئيس وتسويد الصورة اليت نعرتف بوجود مواطن قصور 
كثرية تشوهبا والكن ال جيب على اإلطالق أن نغفل تلك النقاط 

 واحملطات املشرقة املوجودة هنا وهناك على امتداد الوطن العريب.



التجربة التشريعية اإلعالمية اجلزائرية:  عنوان احملاضرة:

 
تقدم احلديث عن خمتلف التجارب التشريعية سواء الغربية أو العربية لتكون لنا أرضية نقارب من خالهلا ما حدث يف اجلزائر 

من جهود يف جمال تنظيم العمل األعالمي وأتطريه مبنظومة تشريعية متكاملة تستجيب ملختلف التحد�ت الطارئة  

سواء الداخلية املتصلة ابلعمل اإلعالمي من حيث تنظيمه وهامش احلرية الذي يفسح أمامه، أو التحد�ت اخلارجية 
املتصلة بعمل إعالمي يتحرك ضمن سياق عاملي متسارع التطورات سواء من الناحية التشريعية أو التكنولوجية. 

 

 لتشريع اإلعالمي اجلزائري يف فرتة االحتالل:ا

 

لقد تقدم احلديث عن ما حققته التجربة الصحفية الفرنسية من مكتسبات يف جمال حرية العمل اإلعالمي، تلك املكتسبات 
 الذي ال يزال املرجع يف تقنني حرية الصحافة إىل اليوم. 1881اليت توجت بقانون 

لقد بيننا القيمة الكبرية لذلك القانون. ورغم أن فرنسا قد بسطت سلطتها على اجلزائر إال أ�ا مل تبسط مكتسباهتا 
التشريعية حيث ظلت الصحافة اجلزائرية الناشئة إما صدى لإلدارة االستعمارية بشًك مباشر أو غري مباشر وأما صحافة 
 نجزائرية خاضعة ملختلف أساليب القمع من تضييق وتعليق واعتقال وغري ذلك من األساليب واالنتهاكات الصارخة لقانو

1881 .

سة اإلعالمية يف اجلزائر. رمل يصدر فيا لفرتة الستعمارية أي تشريع ذو أمهية خيص املما

ي يف مرحلة ما بعد االستقالل: ر        التشريع اإلعالمي اجلزائ

ميكن أن نعود ابلتجربة التشريعية اإلعالمية اجلزائرية ولو بشكل جمازي إىل فرتة الثورة التحريرية حيث كان اإلعالم ميثل 
الدعاية لفكرة االستقالل وحيث أشارت وثيقة الصومام إىل أمهية هذا العمل وحيث أنشأت احلكومة املؤقتة وزارة لإلعالم. 

كل هذا سيكون له صدى يف مرحلة ما بعد االستقالل حيث سيظل اإلعالم والعمل الصحفي بيد احلكومة واحلزب لضمان 
االنسجام يف مرحلة البناء وعدم تشتيت اجلهود يف اجتاهات  خمتلفة. 

لقد أتخر ظهور تشريعات خاصة ابإلعالم نسبيا بسبب عدم االسرترار السياسي والفكري للجزائر املستقلة يف بداية 
. يف هذه الفرتة كانت الصحافة حمتكرة من طرف احلزب الواحد متوهلا الدولة 1965-1962الستينيات وخاصة يف الفرتة 

، فكان الصحفي جمرد موظف  ، وكان عمله حمصورا فقط يف نشر قرارات السلطة دون التعليق عليها ، ولتنظيم الصحافة  
 اخلاص ابلصحافة وتاله املرسوم اخلاص بتنظيم 1967 نوفمرب 01قامت احلكومة إبصدار العديد من املراسيم مثل مرسوم 

. 1973 مث مرسوم خاص بتنظيم النشر وحقوق التأليف يف نوفمرب 1968 ) سبتمرب 9املهنة : 



يف هذه الفرتة كان الرتكيز على األعالم اإلذاعي والتلفزيوين بسبب تفشي األمية وابلتايل مل تكن قضا� حرية اإلعالم 
 مل يكن يتيح جماال للنقاش يف مثل هذه املسائل. ومع 1978 1965مطروحة حبدة ألن االنغالق السياسي خاصة يف فرتة 

هذا فقد كانت هناك  حرية نسبية خاصة فيما ال ميس الشأن السياسي والتوجه االشرتاكي. 

 :1982قانون اإلعالم 

 مادة 128 ، وقد احتوى على 1982 سنة بعد االستقالل ليصدر أول قانون لإلعالم سنة 20 انتظر اإلعالم اجلزائري 
 مادة أي ما يقارب ثلث مواد القانون ويف هذا 43 أبواب من بينها ابب خاص ابألحكام اجلزائية  يتكون من 5موزعة على 

داللة واضحة على أن تنظيم احلرية عزز فكرة التقييد بل أضفى عليها الصبغة القانونية فقط.  

 ترسيما حملتوى الئحتني مهمتني يف اتريخ التشريع اإلعالمي اجلزائري مها: 1982لقد جاء قانون 

  الالئحة اخلاصة ابإلعالم  والئحة السياسة اإلعالمية:  

 

الالئحة اخلاصة ابإلعالم: 

 

 ،  وهو ما يظهر أن اإلعالم أصبح من اهتمامات 1979صدرت عن  املؤمتر الرابع جلبهة التحرير الوطين املنعقد سنة  
القيادة السياسية للبالد ومما جاء يف هذه الالئحة  بشأن  الصحفي مثال:  

ضرورة قيامه بعمله على ضوء وحدة التوجه والفكر. 

 احلق يف الوصول إىل مصادر املعلومات. 

 ضرورة متتعه ابحلماية الضرورية خالل أدائه لعمله.  

ضمان حقوقه املادية واالجتماعية.  

ضرورة حتديد العالقة بني الصحفي والسلطة العمومية و املواطن . إعادة النظر يف التكوين والتأهيل األكادميي للصحفي 
احملرتف. كما تطرقت الالئحة إىل مجلة من األفكار مثل حق اجلمهور يف إعالم موضوعي ودميقراطي وحق الرد وتكريس 

مبدأ امللكية االجتماعية لوسائل اإلعالم.  

 

: يةالئحة السياسة اإلعالم

 17 إىل 15 صدرت هذه الالئحة بعد املناقشات اليت جرت خالل الدورة السابعة الللجنة املركزية للحزب يف الفرتة من 
 ، وقد حددت اخلطوط العريضة للعمل اإلعالمي يف اجلزائر ومما جاء فيها من أفكار ما يلي: 1982جوان 



 أمهية تكوين الصحفيني عن طريق التنسيق بني معهد اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية الوطنية ، وإنشاء مؤسسة لتكوين 
اإلطارات التقنية يف جمال اإلعالم وتدعيم املؤسسات اإلعالمية إبنشاء املركز الوطين للتوثيق . كما أكدت الالئحة على 

نفس املبادئ واألسس السابقة فيما يتعلق خبصائص الصحفي فهو : وطين ثوري ، ملتزم ، مسؤول ، صادق  ويف ، 
دميقراطي وموضوعي. 

. 1982تلك األفكار واملبادئ جند صداها يف قانون 

: 1982حقوق الصحفي وواجباته يف قانون 

 على مجلة متداخلة من احلقوق والواجبات منها: 1982لقد نص قانون 

حق احلصول على البطاقة املهنية والتمتع ابحلقوق املرتبطة هبا.   - 

احلق واحلرية الكاملة يف الوصول إىل مصادر اخلرب على  أن يتم ذلك ابلتعاون مع كل املؤسسات الوطنية ذات الطابع - 
االقتصادي  واالجتماعي والثقايف.  

 حق الصحفي يف السر املهين والذي يعد يف الوقت ذاته . واجبا والتزاما. -

ضمان احلماية القانونية للصحفي احملرتف أثناء ممارسته مهامه.  -  

 جيب على الصحفي احملرتف ممارسة مهنته ضمن االختيارات اليت تتضمنها النصوص األساسية للبالد . -

 االمتناع عن إدخال أخبار خاطئة أو غري اثبتة.  -

عدم استغالل االمتيازات املرتبطة ابملهنة الصحفية ألغراض شخصية. - 

 امتناع الصحفي عن تقدمي أي عمل ميجد مزا� مؤسسة أو مادة يعود عليه بيعها بربح مباشر أو غري مباشر.  -

 التزام الصحفي مببدأ السر املهين إال يف حاالت استثنائية حددها القانون وهي : السر العسكري واالقتصادي ، أمن -
الدولة ، أسرار التحقيق القضائي ومسألة مساس اإلعالم ابألطفال واملراهقني .  

التزام الصحفي مبمارسة مهنته بكل مسؤولية وخدمة الختيارات وأهداف الثورة.  - 

 على بعض احلقوق االجتماعية مثل التعويض عن احلوادث الواقعة أثناء العمل سواء أثناء احلياة 1982وقد نص قانون   
أو بعد الوفاة. 

 استفادة الصحفي من كل احلقوق واالمتيازات املادية واملعنوية الناجتة عن طبيعة مهنته الصحفية وفقا ألحكام قانون -
 اخلاصة ابلتعويضات و االستفادة من كل منافع الضمان االجتماعي. 198 إىل 187العمل والسيما املواد من 

 حيق للصحفي احملرتف احلصول على تكوين مهين مستمر وهذا ضمن الرتقية السياسية واالجتماعية. -

 ميكن للصحفي عالوة على ممارسته مهنته القيام بنشاطات تعليمية ضمن املعاهد أو املؤسسات التابعة للحزب والدولة. -



: 1982قراءة يف قانون األعالم لسنة 

 

 أذا أخذ� هذا القانون ضمنسياقه ومالبساته التارخيية فإننا نالحظ عليه  جونب أجيابية وأخرى سلبية كما هو احلل يف كافة 
التشريعات خاصة إذا علمنا أ�ا أول حماولة يقوم هبا املشرع اجلزائري يف تنظيم مهنة معقدة كمهنة اإلعالم. 

 

جيابيات: إلا

 

 يسجل هلذا القانون :

 االعرتاف مبهنة الصحافة حيث تغريت التسمية من صحفي مهين إىل صحفي حمرتف.  -

إقرار البطاقة املهنية رغم أن تسليمها كان مقيدا حيث يتم من قبل وزير اإلعالم.  - 

 احلرص على ضرورة التكوين املستمر للصحفيني. -

إقرار كثري من احلقوق املهنية واالجتماعية تصلح ألن تكون أرضية تنطلق منها التشريعات القادممة.  - 

الرتكيز على فكرة التكوين املستمر.  -

 

السلبيات: 

قدمي اجلانب النضايل للصحفي على اجلانب املهين. - ت

إقرار اهليمنة املطلقة للدولة واحلزب على وسائل اإلعالم. - 

عدم إقرار امللكية اخلاصة لوسائل اإلعالم رغم كو�ا من احلر�ت وهو أمر معمول به يف كافة الدول  - 

االشرتاكية. 

تقييد بعض احلر�ت ابستخدام عبارات فضفاضة حتتمل عدة أتويالت  كاألمن الداخلي واخلارجي للدولة ، السر  -
االقتصادي واالسرتاتيجي. 

 % من مواد 50بني احلقوق والواجبات  حيث جند احلديث عن الوجوب واملنع والعقاب يف حنو أكثر من - عدم التوازن 
 مادة فقط نصت على حقوق الصحفي.  17 مادة ، يف املقابل هناك 128 مادة من أصل 68هذا القانون حوايل  

عدم وجود مواد تنص على محاية امللكية األدبية والفكرية للصحفي ابعتباره منتجا. - 



 التجربة التشريعية اإلعالمية اجلزائرية يف ظل التعددية: عنوان احملاضرة: 

 

 على سبيل الطفرة إمنا جند إرهاصاهتا يف جو .التجربة 1989  مل أتت التعددية السياسية اجلزائرية اليت أقرها دستور 
االنفتاح الذي شهدته مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين سواء على 4التشريعية اإلعالمية اجلزائرية يف ظل التعددية

الصعيد السياسي  بتخفيف بعض القيود وإطالق بعض سجناء الرأي أو على الصعيد االقتصاد حيث بدأت معامل فشل 
. مل يكن العمل اإلعالمي مبعزل عن هذه التطورات لذلك جند أن 1986اخليار االشرتاكي تفتضح خاصة بفعل أزمة 

 أي بعد عام فقط من التعددية 1990التعددية السياسية مل يكن هلا معىن لو مل تسندها التعددية اإلعالمية اليت بدأت يف 
السياسية. 

 إن السؤال الذي طرح يف تلك الفرتة هو هل كانت اجلزائر مؤهلة لفتح اجملال السياسي واإلعالمي بتلك السرعة ويف تلك 
الفرتة اليسرية قياسا إىل التجارب العاملية اليت تقدمت اإلشارة إىل بعضها؟ 

    خيتلف كثري من الباحثني يف تقييم التجربة اإلعالمية اجلزائرية يف ظل التعددية بني من يرى أ�ا جتربة متسرعة جاءت 
لتلبية تطلعات شعبوية غري مدروسة ويستدلون على ذلك بعدد العناوين اليت خرجت من رحم صحافة احلزب الواحد بدعم 

من الدولة واليت سرعان ما عجزت عن مواصلة الطريق. كما يستدلون عليه بعدم وجود صحافة حزبية قوية استطاعت 
منافسة صحافة احلزب الواحد ابستثناء جتارب زمنية حمدودة كتجربة صحافة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ. 

يف حني يذهب عدد من الباحثني إىل أن جتربة التعددية اإلعالمية يف اجلزائر مكسب كبري من مكاسب حرية 

ع  اجلزائري التجاوب مع خمتلف األفكار الناشئة عن التعددية السياسية سواء قبل إلغاء مالتعبري ولواله ملا استطاع اجملت
  املسار االنتخايب أو بعده.

ويعترب هذا الصنف من الباحثني أن تقييم التجلبة اإلعالمية يف اجلزائر ال جيب أن يكون بناء على نتائج مرتبطة ابألحداث 
اليت شهدهتا اجلزائر يف التسعينيات أل�ا ليست من صنع التعددية اإلعالمية وال التعددية السياسية؛ إمنا ينبغي أن يتم هذا 

التقييم على أساس اآلاثر اليت خلفتها التعددية اإلعالمية سواء على املمارسة املهنية أو البحوث األكادميية أو املورد 
البشري الذي أثبت فعاليته يف صحف وقنوات ذات مسعة عاملية. 

 

 

 

 



 وحرية العمل اإلعالمي: 1990قانون 

 

 الذي كرس خمتلف احلر�ت سواء 1989من أكثر النصوص التفصيلية أمهية لدستور 1990   يعترب قانون اإلعالم لسنة 
 من هذا الدستور على أنه " ال مساس حبرمة حرية املعتقد وحرمة حرية الرأي 35لسياسية أو اإلعالمية حيث  نصت املادة 

 على منع كل املؤسسات من حجز أي مطبوع و أية وسيلة من وسائل اإلعالم ونصت على أن حرية 36" ونصت  املادة 
االبتكار الفكري والفين والعلمي مضمونة للمواطن وأن حقوق املؤلف حيميها القانون وأنه  ال جيوز حجز أي مطبوع أو 

تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ واإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي. 

أن دسرتة مثل هذه األفكار تعترب نقطة انعطاف ابلغة األمهية يف جمال التشريع اإلعالمي الذي سيتجسد يف قانون أفري 
1990 .

 1990 مارس 19لقد سبق هذا القانون مبنشور ابلغ األمهية هو منشور 

. 1990الذي سيكون له ما بعده من آاثر كمية ونوعية على شكل ومضمون املمارسة اإلعالمية ًايت سينظمها قانون 

 

: 1990 مارس 19منشور 

 

ميكن اعتبار هذا املنشور اللبنة األوىل واألساسية على طريق استقاللية الصحافة عن السلطة حيث  خري الصحفيون 
العامليو يف املؤسسات اإلعالمية العمومية بني البقاء يف القطاع العمومي ، أو أتسيس مؤسسات صحفية مستقلة يف شكل 

 ، أو االلتحاق بصحف اجلمعيات ذات الطابع السياسي ، وقد منحت يف هذا اإلطار عدة تسهيالت مسامهة شركات 
مالية وإمكانيات تقنية ومادية لعل أمهها أن هذا املنشور  ضمن للصحفيني و عمال املؤسسات اإلعالمية التابعة للدولة 

. 1992 ديسمرب  31االستفادة من أجرهم ملدة ثالثني شهرا ، أي إىل غاية 

تلك التسهيالت كانت سببا مباشرا يف العدد الكبري من الصحف اليت مت إصدارها يف هذه الفرتة سواء بشكلمدروس أو 
عشوائي. 

إن كثريا من الصحفيني كانوا ينظرون إىل أن البقاء يف القطاع العام ميثك ختندقا مع نظام سياسي يوجه معارضة شعبية كبرية 
وابلتايل آثروا أتسيس عناوين خاصة هبم ويتعلق ًاأمر خاصة ابلكتاب والصحفيني ذوي املكانة اإلعالمية املرموقة. 

 



: 1990قانون 

 أبواب وقد عرف هذا القانون الصحفي على أنه  " 09 مادة موزعة على 106 يتكون اهليكل العام لقانون اإلعالم من 
كل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها وانتقائها واستغالهلا وتقدميها خالل نشاطه الصحفي ، الذي يتخذه مهنته 

املنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله. 

. 28جاء ذلك يف الباب الثالث املادة 

لقد نص هذا القانون على مجلة من احلقوق والواجبات من أمهها: 

 رفع احتكار الدولة على قطاع الصحافة املكتوبة ومنح الصحفيني احلق يف إنشاء عناوين وصحف خاصة  -

 أو االنضمام إىل الصحف احلزبية 

 احلصول على البطاقة املهنية اليت أصبح مينحها وحيدد كافة شروطها اجمللس األعلى لإلعالم بدل  وزارة حق -
اإلعالم اليت مت  إلغاؤها ملا هلا من داللة يف األنظمة الشمولية.   

حق الصحفي يف احلماية إذا ما تعرض أثناء أدائه ملهامه للعنف أو االعتداء أو  الضغط أو الرتهيب ، وعلى اهليئة  -
 املستخدمة إبالغ اجلهة القضائية املختصة بذلك.

  متتع الصحفيني احملرتفني العاملني يف األجهزة العمومية جبميع حقوقهم بغض النظر عن آرائهم النقابية والسياسية -

حق الصحفي يف الوصول إىل مصادر اخلرب مبا يف ذلك حق االطالع على الواثئق الصادرة عن اإلدارة العمومية  -
ابستثناء تلك اليت حيميها القانون. 

 حق الصحفي يف احلفاظ على السر املهين. -

 حق الصحفي يف رفض أية تعليمة حتريرية آتية من مصدر آخر غري مسؤويل التحرير.  -

منع الصحفيني العاملني يف القطاع العام من ممارسة أي عمل آخر لدى العناوين أو األجهزة اإلعالمية األخرى أال يف  - 
شكل مسامهات ظرفية مؤقتة.  

 حق الصحفي احملرتف يف االستفادة من شرط الضمري ومحايته ، حيث حيق له فسخ عقد العمل واحلصول على التعويض -
إذا ما تغري توجه أو حمتوى اجلهاز اإلعالمي املستخدم أو توقف نشاطه. 

 ال جييز حق الوصول إىل مصادر اخلرب للصحفيني إفشاء ونشر معلومات قد متس أو هتدد األمن الوطين والوحدة الوطنية -
أو تكشف أسرار الدفاع الوطين أو سرا اقتصاد� أو متس حبقوق املواطن وحر�ته األساسية أو متس بسمعة التحقيق 

والبحث القضائي. 



 وجوب االلتزام ابلسر املهين إال يف حاالت و هي : جمال سر الدفاع الوطين والسر االقتصادي ، اإلعالم الذي يعين -
األطفال واملراهقني ، املساس أبمن الدولة وابلتحقيق واألمن القضائي. 

 جيب على كل صحفي إعالم مدير النشرية كتابيا ، إذا كان ينشر مقاالته ابسم مستعار.  -

جيب على الصحفي االلتزام ابحرتام أخالق و آداب املهنة أثناء أدائه ملهامه ، وتتمثل تلك األخالق  خصوصا يف: - 

 احرتام حقوق املواطنني الدستورية وحر�هتم الفردية. 

 احلرص الدائم على تقدمي إعالم كامل وموضوعي. 

 تصحيح أي خرب يتبني أنه خاطئ.  التحلي ابلنزاهة واملوضوعية والصدق يف التعليق على الوقائع واألحداث.  

االمتناع عن التنويه املباشر وغري املباشر ابلعرقية وعدم التسامح والعنف.  

االمتناع عن االنتحال واالفرتاء ، والقذف والوشاية. 

 االمتناع عن استغالل السمعة املرتبطة ابملهنة ألغراض شخصية أو مادية. 

 

: 1990قراءة يف  قانون اإلعالم 

 فإن كل جتربة تشريعية حتمل سلبيات وأجيابيات، فقط 1982           كما تقدم أثناء احلديث عن قانون اإلعالم لسنة 
جيب التعامل معها ضمن سياقها وعدم تقييمها انطالقا من املعطيات اليت نعيشها بعد ثلث قرن. 

لذا فقد تضمن قانون اإلعالم مجلة من األجيابيات والسلبيات ميكن اإلشارة إىل بعضها كما يلي: 

 

األجيابيات: 

فتح جمال الصحافة املكتوبة أمام القطاع اخلاص. - 

تكريس احلرية النقابية وحرية الرأي السياسي لصحفيي القطاع العام. -  

. 1982التطرق إىل مسألة أخالقيات املهنة وهو ما مل يكن موجودا يف قانون - 

  رفع كثري من القيود على الصحفيني وجعلهم مسؤولني فقط أمام مدراء حترير مؤسساهتم.- 



استبعاد اخلطاب الشعبوي االشرتاكي الذي يضفي على الصحفي صفة املناضل امللتزم ويبتعد عن مناقشة - 
حقوقه.  

استحداث اجمللس األعلى لإلعالم الذي يعترب سلطة إدارية مستقلة تتمتع بعدة صالحيات من شأ�ا الرقي مبهنة   - 
الصحافة تنشط حتت سلطته جلنتان األوىل خاصة أبخالقيات املهنة والثانية تعىن ابلتنظيم املهين والقواعد املهنية وكذا 

السهر على االلتزام هبا. 

السلبيات: 

عدم إشراك األحزاب السياسية والفاعلني يف مناقشة هذا القانون الذي صادق عليه برملان احلزب الواحد   -
 حزاب كان ميكن االستفادة من آرائها.  40 وذلك رغم وجود أكثر من 1990

بقاء جمال السمعي البصري حمتكرا من قبل السلطة.  إ -

عدم احلديث عن املسائل واحلقوق االجتماعية املرتبطة ابلصحفيني حيث ترك هذا القانون معاجلتها لقانون العمل   -
رغم أن مهنة الصحافة ذات خصوصية. 

العبارات العامة املقيدة حلرية احلصول على املعلومة وبثها كالسر االقتصادي واألمن الوطين والوحدة الوطنية   -
وغريها مما يصعب حتديده بدقة ويسهل التذرع به لتقييد احلرية. 

  

أمهية اجمللس األعلى لإلعالم: 

 

 فكرة اجمللس األعلى لإلعالم اليت مت إفرادها بباب كامل هو الباب 1990 إن من أهم خمرجات قانون اإلعالم لسنة 
السادس، لقد أريد هلذا اجمللس أن يكون سلطة ضابطة للممارسة اإلعالمية تعمل بشكل مستقل وتضم إعالميني معروفني 

حبرصهم على حرية املمارسة اإلعالمية. 

لقد جاء هذا اجمللس بديال لوزارة اإلعالم وهو ما ميثل انفتاحا كبريا من السلطة على اإلعالميني بتمكينهم من إدارة شؤو�م 
ولو بشكل جزئي.  

لقد كلف اجمللس بتنظيم املهنة واحلرص على أخالقياهتا ولكن عمله تعثر بفعل التجاذابت السياسية اليت شهدهتا اجلزائر 
 يف ظل حالة الطوارئ مث حله بعد عام وتعويضه خبلية إعالم على مستوى وزارة 1993مطلع التسعينيات ليتم جتميده يف 

الداخلية تدير العالقة بني السلطة ووسائل اإلعالم وتشرف ابلتايل على حركة املعلومة يف اجملتمع الذي كان يعيش اهتزازات 



أمنية كبرية كان الصحفييون أحد أبرز ضحا�ها سواء من قبل مجاعات العنف ابالغتيال أو من قبل السلطة ابالعتقال 
وتوقيف الصحف واملضايقة والضغط بكافة األشكال. 

كان ميكن للمجلس األعلى لإلعالم ومن خالله للتعددية اإلعالمية أن يثمرا حوارا فكر� هادائ وحركة نشطة للمعلومة 
ووعيا متناميا لدى كافة فئات اجملتمع لكن اخليار األمين الذي تبنته السلطة يف حل املشاكل السياسية حال دون ذلك وحرم 

حرية املمارسة اإلعالمية من مكاسب كثرية وأعاق العمل التشريعي اإلعالمي اجلزائري.   



التجربة التشریعیة اإلعالمیة الجزائریة في القرن الحادي   عنوان المحاضرة:

 :والعشرین
 

لقد عاشت اجلزائر مأساة وطنية خالل فرتة التسعينيات كان هلا أثر كبري على كافة احلر�! .يف مقدمتها حرية اإلعالم 

 حبيث مت تعطيل املؤسسات وحتكم األجهزة 1992وقد صاحب هذه املأساة اإلعالن املبكر حلالة الطوارئ يف  فيفري 
األمنية يف كافة القطاعات ومن بينها تلك املتعلقة حبركة املعلومة يف اجملتمع من حيث اكتساهبا وتداوهلا. 

 بسبب ما عرف ابلربيع العريب. 2011 سنة ومل ترفع إال يف فيفري 19لقد استمرت حالة الطوارئ حوايل 

إن مرحلة حالة الطوارئ متيزت ابلتضييق الكبري على احلر�ت وجترمي كثري من السلوكات الصحفية حىت وصل األمر إىل 
. 2001إدراجها ضمن قانون العقوابت لسنة 

لقد شهد العامل ثورة تكنولوجية يف تداول املعلومة ميزها ظهور واسع للقنوات الفضائية يف التسعينيات واملواقع اإللكرتونية 
بعد ذلك. 

لقد أثرت كل ذلك على الواقع اإلعالمي اجلزائري حيح مل تعد الوسائل الوطنية حمل ثقة ومصدر معلومة صحيحة وسريعة 
مما أفقدها مجهورها. 

كما أدى التضييق على احلر�ت بكثري من األطارات إىل اهلجرة واالنتقال إىل القنوات الفضائية واإلذاعية األجنبية. 

يف سياق كهذا كان على املشرع اجلزائري أن يستجيب هلذه التحد�ت سواء التقنية أو حتد�ت املضمون أو حتد�ت احمليط 
االجتماعي والسياسي لوسائل األعالم. 

 يف بلورة 2003 و 2000 و 98 ومشروعي قانون اإلعالم 97لقد فشلت بعض احملاوالت التشريعية مثل تعليمة نوفمرب 
تصور شامل لتنظيم املمارسة اإلعالمية رغم بعض النقاط اإلجيابية يف تلك النصوص خاصة ما تعلق بفكرة جملس أعلى 
لإلعالم حتت أي مسمى كان، أو بفكرة الرتكيز على أخالقيات املهنة وانفتاح اإلعالم على اجملتمع واالنفتح على جمال 

 السمعي البصري

 

: 2012قانون اإلعالم لسنة 

 



 الذي 2012أن أبرز نص تشريعي يف هذه الفرتة اليت متيزت ابستعادة السلطة لقبضتها على وسائل األعالم هو قانون 
 18 مادة مت أخذها من القانون السابق   معدلة و متممة ، ومت اإلبقاء على 51 مادة جديدة و 63 مادة   133تضمن  

 اباب. 11مادة هي.  وجاءت هذه املواد ضمن 

  على أنه: " كل من 73 وقد تغري مفهوم الصحافة يف هذا القانون  حيث مت تعريف الصحفي احملرتف من خالل املادة 
يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها وانتقائها ومعاجلتها  أو تقدمي اخلرب لدى أو حلساب نشرية أو دورية أو وكالة أنباء أو 

خدمة اتصال مسعي بصري أو وسيلة إعالم عرب األنرتنت ، ويتخذ من هذا النشاط مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله. 

  تعريف الصحفي املراسل حيث نصت على أنه كل مراسل دائم له عالقة تعاقدية مع جهاز 74  كما تناولت املادة  
إعالم. 

مما سبق يتبني أن هذا القانون أدخل مفاهيما وأفكارا جديدة تتعلق ابلسمعي البصري واملواقع اإللكرتونية وهو ما مل يكن 
. 1990موجودا يف قانون 

لقد حاولت السلطة من خالل هذا القانون امتصاص غضب مجاهريي حمتمل ولكنها مل تنجح ألن القانون مل خيضع ألي 
إثراء فجاء قانو� فوقيا يشبه املراسيم. 

       لقد نص هذا القانون على ح مجلة من احلقوق والواجبات 

من بينها: 

 حق الصحفي يف احلصول على بطاقة وطنية تثبت صفته املهنية.     -

حفيينفي  إنشاء شركة حمررين واملسامهة يف رأمسال الصحيفة اليت تشغلهم واملشاركة يف تسيريها.   - حق الص

حفي يف الوصول إىل مصادر اخلرب واحلصول على التسهيالت الالزمة من طرف اهليئات واإلدارات   - حق الص
. اواملؤسسات لتزويده ابألخبار واملعلومات اليت يطلبه

 حق الصحفي يف االستفادة من السر املهين.    -
حق الصحفي يف  رفض بث أو نشر أي خرب حيمل توقيعه إذا أدخلت عليه تعديالت جوهرية دون موافقته.    -
حق الصحفي يف االستفادة من امللكية األدبية والفنية  ألعماله.    -
حق الصحفي يف احلماية حيث يعاقب بغرامة مالية  كل من يهني ابإلشارة املشينة أو القول اجلارح صحفيا أثناء   -

 ممارسته ملهامه.  
يلتزم الصحفي ابلعمل لدى نشرية أو دورية أو وسيلة إعالمية واحدة وال ميكنه العمل لوسيلة أخرى إال برتخيص   -

 من الوسيلة املستخدمة.



  جيب على الصحفي إبالغ مسؤول النشرية كتابيا هبويته احلقيقية يف حال استخدامه امسا مستعارا.  - 

تقييد حق الصحفي يف الوصول إىل مصادر اخلرب ب سر الدفاع الوطين ، أمن الدولة والسيادة الوطنية ، سر   -
البحث والتحقيق القضائي ، السر االقتصادي واملساس ابلسياسة اخلارجية واملصاحل االقتصادية للبالد.  

االلتزام آبداب وأخالقيات املهنة وعلى وجه اخلصوص احرتام شعارات الدولة ورموزها والتحلي ابالهتمام الدائم   -
إلعداد خرب كامل وموضوعي ونقل الوقائع واألحداث بنزاهة وموضوعية. 

 االمتناع عن تعريض األشخاص للخطر. االمتناع عن املساس ابلتاريخ الوطين واالمتناع عن متجيد االستعمار.    -

 اإلشادة بصفة مباشرة أو غري مباشرة ابلعنصرية وعدم التسامح والعنف. -  االمتناع عن

 االمتناع عن السرقة األدبية والوشاية والقذف.   -
  االمتناع عن استعمال املكانة   املهنية ألغراض شخصية أو مادية.  -
 االمتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال متس ابخللق العام أو تستفز مشاعر املواطن كما مينع على الصحفي    -

انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص وللشخصيات العمومية سواء بصفة مباشرة أو غري  

مباشرة.  

 على عدة حقوق منها: 2012أما على الصعيد االجتماعي فقد نص قانون 

حق الصحفي يف توقيع عقد عمل حيدد عالقته ابملؤسسة املستخدمة ،  يتضمن هذا العقد حقوق الطرفني     -
وواجباهتما مع  حق الصحفي يف فسخ عقد العمل إذا ما تغري توجه أو مضمون النشرية أو الدورية أو توقف 

نشاطها أو مت التنازل عنها ، ويعترب فسخ العقد يف هذه احلالة تسرحيا وحيق  للصحفي يف هذه احلالة االستفادة من 
 التعويضات .

 حق كل صحفي يرسل إىل املناطق اليت قد تتعرض فيها حياته للخطر ، يف احلصول على أتمني خاص على احلياة  -
يتم اكتتابه مع اهليئة املستخدمة ويف حالة عدم استفادة الصحفي من التأمني حيق له رفض القيام ابلتنقل املطلوب 

دون أن ميثل هذا الرفض خطأ مهنيا وال يعرض الصحفي ألي عقوبة  
حق الصحفي يف التكوين ، وجيب على املؤسسة اإلعالمية يف هذا الصدد ختصيص سنو� نسبة من أرابحها   -

لتكوين الصحفيني.   

 

: 2012قراءة يف قانون األعالم 

 



        جاء هذا القانون كما تقدم يف ظرف خاص تطبعه نتائج كارثية للمأساة الوطنية  وجاء كذلك ضمن سياق رغبة 
السلطة يف استعادة بعض املصداقية حذرا من مضاعفات ما عرف ابلربيع العريب، كما جاء لسد فراغ تشريعي دام أكثر من 

عقدين شهد العامل خالهلما تطورات رهيبة يف وسائل اإلعالم واالتصال ويف طبيعة مضامينها. ميكن أن نستشف من قراءة 
أخرى سلبية. ٹنص القانون جوانب أجيابية 

األجيابياْت 

استحداث البطاقة الوطنية.   -
استحداث فكرة ملكية الصحفيني لوسائل اإلعالم.   -
استحداث فكرة التأمني يف مناطق اخلطر احملتمل.   -
اإلبقاء على كل ما تضمنه القانون السابق مما خيدم الصحفيني، مع تعزيز ذلك حبقوق جديدة تتعلق بعقود العمل   -

وإمكانية فسخها وكذا إمكانية رفض الصحفي التوجه إىل املناطق اليت مل يتلق أتمينا على العمل فيها خاصة أذا 
تعلق األمر خبطر على حياته. 

منع إهانة الصحفيني بكافة أشكال اإلهانة ومن أي طرف كان.   -
  جنحة.11 إىل 24إلغاء عقوبة السجن واالكتفاء ابلغرامات وتقليص عدد اجلنح من   -

 

السلبيات: 

 

 اهليئة اليت متنح البطاقة الوطنية.   عدم توضيح القانون لطبيعة  -
إضافة بعض القيود غري القابلة للتفسري الدقيق كالسيادة الوطنية واملصاحل االسرتاتيجية والدبلوماسية.    -
 عدم التطرق  للوضعية االجتماعية للصحفيني من حيث األجور ، التقاعد  الضمان االجتماعي والتعويضات .   -

 

. 2014قانون السمعي البصري 

 

نتيجة التطورات اهلائلة جملال السمعي البصري ونظرا لالفتقار إىل نص متكامل ينظم هذا القطاع ونظرا للمطالبة املستمرة 
بفتح جمال السمعي البصري تعزيزا للحر�ت، ومبا أن اإلعالم املكتوب مل يعد وحده  املنرب املناسب والفعال للتعبري يف زمن 



 حول السمعي البصري وسط جدل كبري حول مدى استعداد اجلزائر خلوض هذه التجربة 2014الصورة فقد صدر قانون 
سواء من الناحية التقنية أو البشرية أو من �حية املضمون. 

 أبواب، 7 مادة مقسمة على 131 من 2014يتكون قانون السمعي البصري 

ومن أهم ما ورد يف هذا القانون فتح جمال السمعي البصري أمام االستثمار اخلاص وكذا إ�شاء سلطة ضبط السمعي 
. 64 و 63 املادة 2012البصري اليت سبق احلديث عنها يف قانون 

 أاثر هذا القانون جدال كبريا بني من رأى فيه مكسبا حلرية التعبري ومن رأى فيه جمرد حتايل من السلطة بفتح جمال مقيد دلق
من خالل فكرة القنوات املوضوعاتية اليت ال تتيح للقنوات اخلاصة تناول اجلانب اإلخباري وجتعله حكرا على لقنوات 

العمومية مربرة ذلك أبن هذه األخرية تقدم اخلدمة العمومية بينما القنوات اخلاصة قنوات جتارية يف األساس. 

لقد أاثرت بعض األفكار الواردة يف هذا القانون حتفظات كثري من اإلعالميني من ذلك مثال تلك ًاعبارات العامة اليت 
سبقت اإلشارة إليها يف القوانني السابقة كاملصلحة العامة واألمن والوحدة الوطنية وغريها، تلك العبارات اليت ميكن 

استغالهلا لغلق أي قناة يف أي وقت وأبي هتمة. 

لقد فشل هذا القانون يف إضفاء شفافية أكرب على سلطة الضبط حيث جعلها حتت وصاية السلطة التنفيذية من خالل 
تعيني ثلثي أعضائها من طرف رئيس اجلمهورية. 

لقد أعطى القانون هلذه السلطة صالحيات غري كافية لضبط قطاع  السمعي البصري حديث ًانشأة والذي يفرتض أن يكون 
معرضا لكثري من اهلفوات واألخطاء. 

احتوى قانون السمعي البصري عقوابت بغرامات كبرية لكل من خيالف أحكام هذا القانون مما جعل بعض املهتمني يعتربو�ا 
قيودا قبلية على ممارسة العمل السمعي البصري. 

أنه مهما تكن نقائص وسلبيات قانون السمعي البصري والقوانني السابقة له وسائر التعليمات واملراسيم فإ�ا تشكل 
حلقات ضمن جتربة لتحد�ت اتشريعية جزائرية قابلة لإلثراء ومستجيبة لكافة التحد�ت الداخلية واخلارجية. 

مثة أخذ ورد يف تقييم حرية التعبري واملمارسة اإلعالمية يف اجلزائر ولكن ما ال شك فيه هو أن هناك جوانب أجيابية كثرية 
حتتاج إىل تطوير دائم للوصول إىل تشريع إعالمي منسجم مع كافة التطورات.   
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