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  شكر وتقدير
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من     

، وهيىء لنا من أمرنا رشدا، وأكرمني ربي بحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا حتى لدنك رحمة
  ...وبعدترضى فما بي من نعمة فمنك أنت وحدك، 

، فتيحــة أوهايبيــةبأســمى آيــات الشــكر والتقــدير والعرفــان بالجميــل إلــى الــدكتورة الفاضــلة أتقــدم    

ى الوجـود، أســأل اهللا عـز وجــل أن والتـي كــان لنصـحها وتوجيههــا الفضـل فــي خـروج هــذا العمـل إلــ
 .يجازيها عّني خير الجزاء

 ةاألستاذ: الءالفض تذةبخالص الشكر والتقدير واالحترام ووافر االمتنان إلى األسا كما أتقدم    

في مرحلة  تياتذأسوالدكتور جمال العيفة , وحيدة سعدي ة، والدكتور نصيرة بوبنيدر ةالدكتور 
بمنحي شرف الموافقة على مناقشة الرسالة والحكم عليها رغم مشاغلهم  على تكرمهم ليسانسال

   .الكثيرة فجزاهم اهللا عني خير الجزاء
على دعائها المستمر لي، " أمي الحبيبة"أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى  وال يفوتني

فردا، وعلى رأسهم  حفظهما اهللا لي، وٕالى كل أفراد أسرتي وعائلتي فردا" أبي العزيز الغالي"و
  ."أنس عبد المنيب"و"إياد عبد المهيمن"هما يأختي نادية وزوجها محمد وابن"

على دعمها لي طوال سنوات الدراسة، " فهيمة لرقم" زوجتي وزميلتي في الدراسة  كما أشكر     

  . رداكما ال أنسى أن أتقدم بخالص شكري إلى أفراد عائلتها فردا ف، حفظها اهللا وبارك لي فيها
الذي تعلمت على يديه األدب " محمد سيد"لي أن أتقدم بشكر خاص إلى شيخي  كما يطيب    

   .  قبل أن أتعلم عليه القرآن، حفظه اهللا وسدد خطاه
أن أختم شكري بالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد سبحانه وتعالى على  وأحب   

ة والسالم على آخر األنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي توفيقه في إتمام هذه الرسالة، والصال

 . المصطفى وعلى جميع األنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا ربي العالمين
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 :ملخص

وقضية من أكثر , يرا من النقاش والتفكيربلقد ظل مفهوم حرية الصحافة من المفاهيم التي نالت قسطا ك

وعلى امتداد الحقب التاريخية التي عاشها اإلنسان إلى يومنا هذا , القضايا إلحاحا على األذهان لفترة من الزمن

ولهذا كان من الضروري , يا في نمو المجتمع وازدهارهفقد كان لهذا المفهوم أهمية بالغة في الحياة ودورا أساس

مناخ يتسم خاصة , أن نوفر للصحافة المناخ المناسب الذي يضمن لها تأدية وظائفها بالشكل المرغوب

وضمان التدفق الحر للمعلومات في جميع , الصحفية على أرض الواقع بمستوى عال من الحرية في الممارسة

  .االتجاهات

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحرية الصحافة لك من ذ وانطالقا     

في نظرة شاملة تحيط بكل أبعادها السياسية والقانونية  ،والممارسة المهنية في الجزائر والعوامل المؤثرة فيها

  .واالقتصادية واالجتماعية والمهنية

  :وتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ما يلي

ويتعرضون لضغوط تضطرهم , صعوبات في الحصول على المعلومات أن غالبية الصحفيين يجدون فعال  - 

التي  باإلضافة إلى الضغوط االقتصادية, قانون العقوبات هو ومن أهم هذه الضغوط ،إلى ممارسة رقابة ذاتية

 ولهذا فإن غالبية الصحفيين من, صة التي تمنحها اإلشهارمن طرف المؤسسات الخاتمارس على الصحف 

عينة  غالبيةأن و , تراجع 2001الصحف الخاصة ترى أن هامش الحرية بعد صدور قانون العقوبات لسنة 

حالة الحريات الصحفية في كما أن , فية تمثل قيدا على حرية الصحافةالدراسة ترى أن التشريعات الصح

  .جزائر أثناء فترة الدراسة متدنيةال

أن أكثر القيود التي تتعرض لها  كما, جاءت القيود المهنية في المرتبة األولى لصالح الصحف الحكومية - 

 .القيود القانونية والقيود السياسية والقيود االقتصادية :الصحف الخاصة هي



Résumé:  

Le concept de liberté de la presse des concepts qui ont gagné beaucoup de débat 

et de réflexion, et la question des questions les plus pressantes dans l'esprit de la 

période de temps, et le long des périodes historiques vécus par l'homme à ce jour 

cela a eu un concept de grande importance dans la vie et un rôle fondamental 

dans la croissance et la prospérité de la société , et pour cela il était nécessaire de 

fournir le bon climat pour la presse, qui garantit l'exécution de ses fonctions 

comme désiré, le climat est le niveau particulièrement élevé de liberté de la 

presse, dans la pratique sur le terrain, et d'assurer la libre circulation des 

informations dans toutes les directions.  

     Basé sur cette dernière étude met en lumière divers aspects de la liberté de la 

presse et la pratique professionnelle en Algérie et les facteurs qui les 

influencent, prend un regard approfondi sur l'ensemble de leurs politiques, 

juridiques, économiques, sociaux et professionnels.  

Les résultats les plus importants de l'étude sont les suivants:  

- Que la majorité des journalistes ont déjà des difficultés dans l'accès à 

l'information, et sont soumis à une pression oblige à pratiquer l'autocensure, et la 

plus importante de ces pressions est la loi de sanctions, en plus de pressions 

économiques exercées sur la presse par les institutions privées qui offrent de la 

publicité, et que la majorité des journalistes de journaux d'avis que la marge de 

liberté après la publication du Code pénal de 2001 a diminué, et que la majorité 

de l'échantillon estime que la législation constitue une restriction à la liberté de 

presse de la presse, et que l'état de la liberté de la presse en Algérie pendant la 

période d'étude était faible.  

- Les restrictions dans les rangs professionnels d'abord en faveur de la presse du 

gouvernement, et plus de restrictions rencontrées par les journaux privés sont: 

les contraintes légales et les contraintes politiques et contraintes économiques. 



Summary: 
The concept of freedom of the press of the concepts which have gained a great 
deal of debate and reflection, and the issue of the most pressing issues on the 
minds of the period of time, and along the historical periods experienced by the 
man to this day this has had a concept of great importance in life and a 
fundamental role in the growth and prosperity of society , and for this it was 
necessary to provide the right climate for the press, which guarantees the 
performance of its functions as desired, the climate is especially high level of 
press freedom in practice on the ground, and to ensure the free flow of 
information in all directions. 
     Based on this latest study sheds light on various aspects of press freedom and 
professional practice in Algeria and the factors influencing them, takes a 
comprehensive look at all their political, legal, economic, social and 
professional. 
The most important findings of the study are as follows: 
- That the majority of journalists have already difficulties in access to 
information, and are subjected to pressure forces them to practice self-
censorship, and most important of these pressures is the law of sanctions, in 
addition to economic pressures exerted on the press by the private institutions 
that offered advertising, and that the majority of journalists from newspapers of 
the view that the margin of freedom after the issuance of the Penal Code of 2001 
declined, and that the majority of the sample considers that the legislation 
represents a restriction on press freedom of the press, and that the state of press 
freedoms in Algeria during the study period was low. 
- The restrictions in the professional ranks first in favor of the government press, 
and more restrictions faced by private newspapers are: the legal constraints and 
political constraints and economic constraints. 
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  : مقدمة  

لقد ظل مفهوم حرية الصحافة واحدًا من المفاهيم التي نالت قسطًا كبيـرًا مـن النقـاش والتفكيـر،   
وقضية من أكثـر القضـايا إلحاحـًا علـى األذهـان لفتـرة مـن الـزمن، إذ تفرقـت اآلراء بـين مؤيـد لهـا تأييـدًا 

ا واألهــداف التــي يســعى إلــى مطلقــًا ومعــارض، كــل حســب االتجاهــات واألفكــار التــي يتبناهــا ويــؤمن بهــ
  . تحقيقها 
يخية التي عاشها اإلنسان إلى يومنا هذا، فقد كان لهذا المفهوم أهمية  وعلى امتداد الحقب التار   

ي نمو المجتمع وازدهاره، وهي اليوم وأكثر مـن أي وقـت مضـى مطلـب الغة في الحياة ودورًا أساسيًا فب
  . قوق األساسية لإلنسان على حد سواءجوهري كالطعام أو السكن أو غيرها من الح

وقد جاء ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ليقر هذا الحق في مادته التاسعة عشر، ويكرسه   
بمــا ال يــدع مجــاًال للنقــاش فيــه أو الخــوض فــي مشــروعيته كمطلــب وكحــق أساســي لإلنســان تتفــرع عنــه 

  .مجموعة من الحقوق الفرعية 
ة األفـراد لمعرفـة المسـائل العامـة واألمـور التـي تهمهـم وتقييمهـا، كمـا فالصحافة الحرة هي وسـيل  

أنها وسيلة للتعبير عن آرائهم، وهي أبرز سمات الديمقراطية ووجودها هو أحد أهم معايير قياس مـدى 
ديمقراطيــة أي نظــام، إضــافة إلــى كــون الصــحافة الحــرة أداة لمراقبــة الســلطة ووســيلة ربــط بــين األفــراد 

  .وحكوماتهم 

  
وٕاذا كان المفهوم الليبرالي لحرية الصحافة ينصب على أساس حرية الناس في استقبال المعلومات 

و يفترض أن تقوم وسائل اإلعالم بالتعبير عن مختلف اآلراء و األفكار حول , في المجتمع الحر الديمقراطي
اع األفكار يستطيع الناس و من خالل صر , من خالل السوق الحر لألفكار, الموضوعات التي تهم الجماهير

  .كما يفترض أن تقوم وسائل اإلعالم بدور الرقيب على ممارسات الحكومة . الوصول إلى الحقيقة 
في تمكين جميع المواطنين بدون استثناء من " لينين " فقد حدده , أما المفهوم االشتراكي لحرية الصحافة 

و غيرها من الوسائل المادية , مخازن الورق من خالل وضع المطابع و , التعبير عن آرائهم بحرية 
  .الضرورية لممارسة حرية الصحافة تحت تصرف العمال و منظماتهم 

التي فرضت على الصحافة االلتزام بالرأي الواحد للحزب , و لكن الواقع أثبت زيف هذه الحرية 
ية التي كانت مجرد شعار خادع و انهار معها وهم الحرية االجتماع, الشيوعية  ةو انهارت النظري, الشيوعي 

  .لترويض الجماهير 
و الغريب أن العديد من دول العالم الثالث ال تزال ترفع شعارات التنمية و الوحدة الوطنية و 

رغم مرور ما يقرب من نصف قرن , كذرائع لحرمان شعوبها من الديمقراطية و حرية الصحافة , االستقرار 
  .ف مواقفها العدائية من حرية الصحافة األمر الذي يكش, على استقاللها 
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قد كان للتطور الهائل و المتالحق في تكنولوجيا االتصال و التطور الديمقراطي الذي يشهده العالم و 
و االتجاه نحو القبول بمزيد من التعددية و التنوع في وسائل اإلعالم تأثيرات مختلفة أكثرها إيجابي و بعضها 

  .سلبي على وسائل اإلعالم 
التأثيرات أهمية الفهم الواعي لضمانات حرية اإلعالم في المجتمع من حيث وتثير هذه التطورات و 

ذاعتها دون رقابة حق الوصول إلى المعلومات و الحصول عليها و تداولها و تبادلها و الحق في نشرها و إ
حفظات األخالقية و التتضييق نطاق المحظورات إلى أدنى درجة ممكنة في إطار بعض و , سابقة أو الحقة

ما يتصل باألمن القومي بمفهومه المحدد و كفالة أفضل الظروف المالئمة لحماية اإلعالميين من العسكرية و 
إلى جانب ضرورة دراسة , كافة الضغوط الداخلية و الخارجية التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لمهنتهم 

يجابية و السلبية على الممارسة اإلعالمية في إطار مسؤولية التشريعات اإلعالمية الحالية و تأثيراتها اإل
  .اإلعالم و الوعي بخطورة دوره و سمو رسالته فال حرية بال مسؤولية 

حرية التعبير عن الرأي هي موروث إنساني و فطرة بشرية بهدف احترام كرامة اإلنسان و حماية ف
عبر ٕانما تم انتزاعه لم يأت منحة من حاكم و  – على مدى التاريخ –و أن هذا الحق اإلنساني , المجتمع 

لتمتع قد ارتبط او  ,دينيسياسية و حركات إصالح فكري و ة و ثورات اجتماعينضال مرير ورساالت سماوية و 
الطغيان بعصور التخلف و ي حين اقترن االستبداد و القهر و ف, بهذا الحق بفترات التقدم واالنتعاش الحضاري

  .النكوص الحضاري 
حافة بديهية ال الصبدأ األساسي الخاص بحرية الرأي وحرية التعبير بالقول والتصوير و صبح المألقد 

اإلعالنات العالمية لحقوق اإلنسان و نصوص الدساتير المتتابعة و  ت عليهضمانها نصو  ,ينازع فيها أحد
د على حق كل و أك 1948التي تأكدت بصفة خاصة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر سنة 

و استقاء األنباء و , شخص في حرية الرأي و التعبير و يشمل ذلك حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل 
  .ألفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية 

ذ تعتبر إ, إال أن تفسير معنى حرية التعبير يختلف اختالفا كبيرا عند التطبيق من دولة ألخرى 
في , بعض النظم السياسية أن حرية الصحافة و اإلعالم هي حجر الزاوية في الديمقراطية و تحميها بالقانون 

الحتياجات الوطنية من حين قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم األخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة ملبية ا
  .ولة كما أنها قد تعتبر أنه ال حرية ألعداء الد, وجهة نظرها

االعتقاد حينما تبرز إلى العالم الخارجي و و اإلعالم امتدادا لحرية الفكر و و تعد حرية الصحافة 
تتجاوز مرحلة الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة اشتراك اآلخرين في هذه الفكرة أو العقيدة بعرضها 

رة معينة و ممارسة هذه الحرية أي عليهم فحرية الفكر هي حرية داخل اإلنسان يتولد عنها االعتقاد بفك
  .التعبير هي التي تعرف بحرية الرأي و حرية الصحافة إحدى تطبيقاتها
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  : مشكلة الدراسة 

    
لـــى غايـــة          خطـــاب  مجـــرد قنـــاة لتمريـــر 1989لقـــد كانـــت الصـــحافة الجزائريـــة منـــذ االســـتقالل وٕا

السلطة السياسية المتمثل في الحزب الواحد، بسبب احتكار الدولة لقطاع اإلعالم وفرضها الرقابة على 
وكان نتيجة لذلك غياب ثقة الجمهور في الصحافة، على اعتبار أن الرسالة اإلعالمية كانـت , األخبار

  . في اتجاه واحد 
الجديــد  1989يــث أقــر دســتور فبرايــر جــاء التغييــر عنيفــًا، ح 1988ولكــن بعــد أحــداث أكتــوبر   

التعدديــة شــكًال مــن أشــكال الممارســة السياســية، وكــان لهــذا التغييــر تــأثيرًا كبيــرًا فــي النظــام اإلعالمــي، 
حيــث أصــبحت الصــحافة المكتوبــة منــذ تســعينات القــرن الماضــي تســير نحــو االنفتــاح واالســتقاللية ولــو 

، الذي نص صراحة على حرية الرأي 1990م الجديد لسنة بشكل نسبي، هذا االنفتاح أقره قانون اإلعال
والتعبيــر، وحريــة إنشــاء صــحف خاصــة، ليطــوي صــفحة الماضــي ويفســح المجــال بــذلك لظهــور صــحف 

  .خاصة وأخرى حزبية 
وقــد أدى هــذا التنــوع اإلعالمــي إلــى ارتفــاع عــدد العنــاوين الصــحفية، وتضــاعفت كميــة الســحب   

م هــذا النمــو الســريع بمتغيــرات جديــدة أثــرت فــي عالقــة الصــحافة العــام ، غيــر أنــه ســرعان مــا اصــطد
  .بالسلطة السياسية

وفي ظل غياب المسـتلزمات والضـمانات التـي مـن شـأنها أن تـدعم دور الصـحافة للقيـام بنشـاط   
، ومشـاكل العمـومي شـهارتعاني من احتكار المطابع وسوق اإلإعالمي تعددي، فإن الصحافة ما زالت 

فقد تدهوت العالقة بين الصحافة والسلطة السياسية وتدهورت معها حرية الصحافة، , مؤسسات التوزيع
ســية وأمنيــة ، خاصــة مــع انتشــار بعــد إعــالن حالــة الطــوارىء فــي الــبالاد ودخــول الــبالد فــي فوضــى سيا

االغتيــاالت فــي صــفوف الصــحفيين ، مــا أحــدث ذعـرًا كبيــرًا فــي أوســاط المهنــة، وأصــبح الحــديث  موجـة
  .ه عن مصير حرية الصحافة والممارسة المهنية في ظل الظروف االستثنائيةعلى أشد
ووجد الصحفي نفسـه بـين مطرقـة السـلطة وسـندان اإلرهـاب ، حيـث انعكسـت األزمـة سـلبًا علـى   

الممارســة المهنيــة وأدى إلــى انخفــاض مــردود الصــحفيين ، باإلضــافة إلــى غلــق الجهــات الرســمية لكــل 
اوالت لتعديل قانون اإلعالم وتسجيل أكثر من مشروع قانون إال أن القانون مصادر الخبر ومع كل المح

الذي تجاوزه الزمن ال يزال ساريًا ، بل زادت القبضة القانونية وسلط سيف القانون على الصحفيين بعد 
  . ، ما جعل المحاكم تسجل مئات القضايا ضد الصحفيين 2001تعديل قانون العقوبات سنة 

عرفـــت الســاحة السياســـية فـــي , لموجــة التـــي تشـــهدها المنطقــة العربيـــة مــن ثـــوراتإال أنــه ومـــع ا  
الجزائـــر سلســـلة مـــن الحـــوارات الوطنيـــة بغيـــة إحـــداث إصـــالح شـــامل علـــى جميـــع المســـتويات السياســـية 

خرجــت بــه هــذه اإلصــالحات فــي المجــال اإلعالمــي هــو إلغــاء مــا ولعــل أهــم , جتماعيــةواالقتصــادية واال
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ورفع احتكار الدولة لقطاع السمعي  ن والحديث عن ضرورة تعديل قانون اإلعالمعقوبة حبس الصحفيي
  .البصري

وٕان كانـت مكاســب الصـحافة عديــدة بفضــل النضـال والتضــحيات فالمســاوئ كانـت كــذلك، حيــث 
تجاوزت بعض الصحف الخطوط الحمراء ودخلت في متاهات كانت الساحة اإلعالمية في غنى عنها، 

اذبــة واإلشــاعات المغرضــة ، وراحــت بعــض األقــالم تطعــن فــي شــرف األشــخاص فانتشــرت األخبــار الك
والعــائالت ومؤسســـات الدولـــة، األمـــر الـــذي لقـــي اســتهجان الســـلطة وبعـــض أصـــحاب المهنـــة، وارتفعـــت 
األصــوات المناديــة بعــدم اســتغالل الحريــة فــي الســب والقــذف وكشــف األمــور المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة 

  . لألفراد 
مــن تحســـن األوضــاع األمنيــة والسياســية، إال أن المهنـــة ال تــزال تســجل متابعـــات  وعلــى الــرغم  

قضائية مستمرة ضد الصحفيين، وال تزال الدولة تسيطر على المطابع وسوق االشهار العمومي، إضافة 
إلى القطاع الثقيل بشقيه اإلذاعي والتلفزيوني، بالرغم من كل المحاوالت المسجلة فـي مشـاريع القـوانين 

  .لتي لم تر النور إلى حد اآلنا
وقــد أحاطــت بهــذه الحريــة مجموعــة مــن العوائــق القانونيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية   

والمهنية، التي حدت من ممارستها وأفرغتها من معناها الحقيقي في الواقع العملي، وأبقتها من الناحيـة 
للموضـــوعية واالســـتقاللية فـــي نقـــل األحـــداث  النظريـــة فقـــط، ممـــا أدى إلـــى افتقـــار الكثيـــر مـــن الصـــحف

  .والمعلومات واألخبار أو التعليق عليها
وفـــي هـــذا اإلطـــار جـــاءت هـــذه الدراســـة لتســـلط الضـــوء علـــى مختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة بحريـــة 
الصـــحافة والممارســـة المهنيـــة والعوامـــل المـــؤثرة فيهـــا فـــي نظـــرة شـــاملة  تحـــيط بكـــل أبعادهـــا السياســـية 

 .القتصادية واالجتماعية والمهنيةوالقانونية وا

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة والمالحظة المتعمقة لواقع حرية الصحافة في 
وواقــع , الجزائـر، تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي رصــد وتحليــل وتفسـير أوضــاع حريــة الصــحافة فــي الجزائــر

وعوائــق سياســية واقتصــادية واجتماعيــة  الممارســة المهنيــة فــي ظــل مــا تشــهده هــذه الممارســة مــن قيــود
وهذا من خالل دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين للتعرف على مختلف القيود والمعوقات , ومهنية

  .التي يواجهها القائم باالتصال في ممارسته المهنية
  

  : أهمية الدراسة 

علقة بالتحول تنبع أهمية الموضوع من كونه يتعلق بدارسة جانب من أهم الجوانب المت
الديمقراطي واإلصالح السياسي في الجزائر وهو حرية الصحافة، التي تعتبر إحدى الدعامات األساسية 

, للديمقراطية في المجتمع، واستكماًال لمسيرة التحول الديمقراطي الذي عرفته الجزائر منذ التسعينات
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ح السياسي مجرد كالم نظري وبدون حرية الصحافة يصبح الحديث عن التحول الديمقراطي واإلصال
  .يحتاج إلى تطبيق واقعي

ويتعلق أيضًا بالمنتج الرئيسي للمادة الصحفية في الصحافة الجزائرية باعتباره عنصرًا مهمًا في 
تشـــكيل ثقافـــة المجتمـــع، والـــدفاع عـــن حقــــوق المـــواطنين، الســـيما إذا أخـــذنا بعـــين االعتبـــار الضــــغوط 

  .اإلعالم والصحافةواإلجراءات التي تمارس على رجال 
  : وتكمن أهمية الموضوع بالنظر إليه في ضوء اآلتي

أهمية توافر حرية الممارسة الصحفية للصحفيين ، بنفس القدر الذي تتـوفر بـه حريـة الصـحافة  - 
للجمهــور، باعتبـــار أن الحريـــة إحـــدى دعـــام الديمقراطيـــة فــي المجتمـــع ككـــل ، الســـيما فـــي ظـــل 

  .سياسي والديمقراطيالمطالبة المستمرة باإلصالع ال

ضــــرورة أن يمــــارس الصــــحفيون الجزائريــــون العمــــل الصــــحفي بحريــــة كاملــــة، خاصــــة فــــي ظــــل  - 
المنافسة الشديدة مـع الفضـائيات واإلنترنـت، التـي تجعـل مـن حريـة الممارسـة الصـحفية ضـرورة 

 .هامة لكسب القراء، وتحقيق المصداقية المطلوبة في الصحافة ورجالها

الصحفية للقائم باالتصال فـي الصـحافة الجزائريـة خـط الـدفاع األول عـن  تعتبر حرية الممارسة - 
الجمهور في مواجهة الفساد وحماية حقوق المـواطنين السـيما وأن اإلذاعـة والتلفزيـون ال يـزاالن 

 .تحت احتكار السلطة

  :ويمكن النظر إلى أهمية الدراسة من ناحيتين  
 
  :األهمية المعرفية 

ل جزء هام من موضوع حرية الصحافة فـي الجزائـر، بسـد فجـوة معرفيـة تحاول الدراسة  استكما - 
فــي هــذا اإلطــار، لكــي تضــاف إلــى الدراســات التــي ســبقتها والتــي تناولــت هــذا الموضــوع، حيــث 
تضــيف بعــدًا جديــدًا هــو تــأثير حريــة الصــحافة علــى الممارســة  المهنيــة خــالل فتــرة الدراســة مــن 

  .جميع جوانبها 

إلى دراسـات القـائم باالتصـال، والتـي تعـاني مـن نـدرة نسـبية فـي الدراسـات تمثل الدراسة إضافة  - 
الصــحفية، حيــث يالحــظ غيــاب الدراســات التــي تناولــت موضــوع القــائم باالتصــال فــي الصــحافة 
الجزائريــة مــن خــالل مــدخل تحليــل الـــنظم، إذ أن معظــم الدراســات فــي هــذا المجــال اســـتخدمت 

 . حراسة البوابة اإلعالمية مداخل أخرى كالمسؤولية االجتماعية و 

ــــة باإلصــــالح السياســــي، خاصــــة وأن حريــــة  -  ــــدعوات المطالب تبــــرز أهميــــة الدراســــة مــــع تزايــــد ال
 .الصحافة تشكل أهم األركان األساسية لهذا اإلصالح وينبني عليها باقي األركان
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 ترصــد الدراســـة مـــدى تـــأثير حريــة الصـــحافة علـــى الممارســـة المهنيــة، وذلـــك مـــن خـــالل اإللمـــام - 
بجميع جوانب الموضوع، حيث نتطرق إلى جميع العوامل المؤثرة في المهنة، سواء من الناحية 

القانونية والمهنية التي تؤثر في سير المهنة، فال , االجتماعية , األمنية ، السياسية، االقتصادية
 .تركز على جانب وتهمل الجانب اآلخر

فــي التشــريعات المنظمــة للعمــل الصــحفي  أن هنــاك تغييــرات وتعــديالت قانونيــة متالحقــة حــدثت - 
 . ينبغي الوقوف عندها

 
  : األهمية التطبيقية 

تكمن األهمية التطبيقية للدراسة في كونها تتعلق برصد وتحليل وتفسـير واقـع الصـحافة 
فــي الجزائــر وأثرهــا علــى الممارســة المهنيــة، باعتبارهــا ســلطة رقابــة شــعبية علــى أداء الحكومــة 

  . والمسؤولين 
  : تمثل أهميتها التطبيقية في اآلتي وت

تحـــاول الدراســـة التعـــرف علـــى المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن حريـــة القـــائم باالتصـــال فـــي الصـــحافة  - 
الجزائرية في ممارسة عمله الصـحفي ، بمـا يحقـق الصـالح العـام للمجتمـع، بهـدف وضـعها بـين 

  .يدي المسؤولين وٕاحاطتهم بجوانبها بغية التخفيف منها وٕازالتها

ول الدراسة توضيح عالقة التفاعل بين الصـحفيين والسـلطة السياسـية سـلبًا وٕايجابـًا، وتـأثير تحا - 
 . ذلك على األداء المهني للصحفيين 

تسعي الدراسة إلى تقديم مقترحات للنهوض بمهنة الصحافة في ضوء ما تتوصل إليه من نتائج  - 
ر الباحـث هـذا الموضـوع ، نظـرًا وقـد اختـا. تتعلق بتأثير حرية الصحافة على الممارسة المهنية

لتزايد االهتمـام بموضـوع حريـة الصـحافة ، خـالل السـنوات األخيـرة، السـيما فـي ضـوء الـدعوات 
المتصاعدة لإلصالح السياسي في الجزئر والعالم العربي، وتزايد األصوات المطالبـة مـن داخـل 

، والــذى 2001لســنة  وقــانون العقوبــات 1990المهنــة الصــحفية بضــرورة تعــدل قــانون اإلعــالم 
أطلق عليه قانون جرائم الصحافة ، وفتح المزيد من الحريات للصـحافة حتـى تـتمكن مـن القيـام 

 .بواجبها في المجتمع 

ويمكن تلخيص أهم أسباب اختيار هذا الموضوع دون غيره من الموضوعات الصـحفية 
  : في النقاط التالية

  .التعبير عن رأيه  االنشغال الدائم بفكرة الحرية وحق اإلنسان في - 
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اإليمان العميق  بضرورة العمل على حماية الحريات األساسية لألفراد ومنها الحف في اإلعالم  - 
 .والحق في حرية التعبير

مالحظـــة الواقــــع اإلعالمـــي الجزائــــري، وطبيعــــة الموضـــوعات التــــي يقــــدمها وكـــذا الرقابــــة التــــي  - 
 . تفرضها السلطة على هذه المواضيع

الغريـــب فـــي الجزائـــر بـــين إطـــالق حريـــة العمـــل الصـــحفي واحتكـــار اإلذاعـــة الوضـــع اإلعالمـــي  - 
والتلفزيــون فــي يــد الســلطة، مــا يجعــل مــن رصــد حريــة الصــحافة أمــرًا فيــه مفارقــة غريبــة ، فهــي 

 . حرية دائرة بين الحرية النسبية واالحتكار التام 

الصــحافة عنــد أدائهــم كلهــا أســباب جعلتنــا نتســاءل عــن الحريــة التــي ينبغــي أن يتمــع بهــا رجــال 
لـــواجبهم الصـــحفي نحـــو الجمهـــور، مـــع تنـــامي الحـــديث عـــن حقـــوق اإلنســـان فـــي المجتمعـــات 
الحديثة، ليصبح موضوع حرية الصـحافة واحـدًا مـن موضـوعات السـاعة التـي ينبغـي أن نوليهـا 

 .قدرًا من االهتمام بالبحث

   :تساؤالت الدراسة 

ــــل     ــــى تســــاؤالت تمث المحــــاور الرئيســــية للدراســــة ومــــن هــــذه  تســــعى الدراســــة لإلجابــــة عل
  :التساؤالت 

مـــا أبـــرز القيـــود التشـــريعية والمهنيـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية التـــي يـــرى القـــائمون  - 
 باالتصال أنها تحد من حرية الصحافة؟ 

  ما طبيعة الضغوط التي يتعرض لها القائمون باالتصال وتؤثر في ممارستهم لمهنة الصحافة؟ - 

تقيـــيم الصـــحفيين الجزائـــريين لوضـــع حريـــة الصـــحافة فـــي الجزائـــر بصـــفة عامـــة وحريـــة مـــا هـــو  - 
  الممارسة داخل مؤسساتهم الصحفية بصفة خاصة؟

مــا هــي مقترحــات الصــحفيين الجزائــريين لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن حريــة الممارســة وتطــوير  - 
 مهنة الصحافة؟

  : فروض الدراسة 

الصـحفيين العـاملين فـي الصـحف الحكوميـة والخاصـة توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين  - 
 .فيما يتعلق برؤيتهم لحالة الحريات الصحفية في الجزائر

توجد فروق كيفية بين الصحفين العاملين في الصحف الحكومية والخاصة فميا يتعلـق بـرؤيتهم  - 
  .للضغوط المفروضة عليهم
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  :أهداف الدراسة

 :يمكن تلخيص أهداف الدراسة في اآلتي

 . وتحليل وتقييم مالمح حرية الصحافة في الجزائر لدى القائمين باالتصالرصد  - 

 .رصد وتحليل وتقييم تأثير حرية الصحافة في الجزائر على الممارسة المهنية للصحفيين - 

رصــد وتحليــل رؤيــة القــائمين باالتصــال فــي الصــحافة الجزائريــة لواقــع الممارســة الصــحفية، مــن  - 
 .قوقهم الصحفيةحيث مساحة الحرية المتاحة وح

تحليل المتغيرات المرتبطة بالمؤسسات الصحفية وبين هامش الحرية المتاحة للقائمين باالتصال  - 
 .في هذه المؤسسات

ـــة الممارســـة  -  ـــر قـــدرر ممكـــن مـــن حري ـــائمين باالتصـــال لتحقيـــق أكب ـــى مقترحـــات الق التعـــرف عل
 .المهنية، وتطوير مهنة الصحافة في الجزائر

التــي حــدثت فــي التشــريعات المنظمــة للعمــل الصــحفي ومــدى تأثيرهــا  رصــد التطــور والتعــديالت - 
على الممارسة المهنية للصحافة، لمعرفة الحدود التي تضعها والقيود التي تفرضـها علـى حريـة 

  .الصحافة
  تحديد المفاهيم

ذلك أن تحديـد المفـاهيم يزيـل الغمـوض , إن استخدام أي مفهوم في أي موضوع له أهمية كبيرة
حيث تتميز أغلب المفاهيم في البحوث االجتماعية بالمرونة النسبية , لق ببعض المصطلحاتالذي يتع

وعليــه كانــت مهمــة , والموضــوعية النوعيــة باإلضــافة إلــى التغيــر نظــرا للطبيعــة اإلنســانية واالجتماعيــة
هـا فـي هـذه ومـن أهـم المفـاهيم التـي سـيتم تناول. أمرا هامـا اختيار المفاهيم وتحديدها بالنسبة ألي بحث

مـع تقـديم بـض التعريفـات التـي قـدمت لحريـة الصـحافة , مفهـوم حريـة الصـحافة, مفهوم الحرية: الدراسة
  . وانتهاء بتقديم تعريف إجرائي لحرية الصحافة

  :مفهوم الحرية

، يحـر، إذا صـار حـرًا،  :لغة -  أ ذكر ابـن منظـور فـي لسـان العـرب بـأن الحريـة أصـلها حـر
 .)1(واالسم حرية وحرره أعتقه

 ,القــدرة علــى الفعــل وســلطة التصــرف :أن الحريــة تعنــي )المــتقن(وجــاء فــي القــاموس الفرنســي 
  .)2(وأنها حالة تناقض األسر ,واالختيار

                                                 

 ا����ط، ج )1(�� 
��ر، ���ن ا���ب، إ��اد و������ � .603، ���وت، دار ���ن ا���ب، ص1ا�

(2 )  Dictionnaire  ALMOTQUAN aime mini ISBN 978: 9953: 30 487: 8 Nouvelle  edition C DAR ELRATEB 2008. 
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المكنـة العامـة التـي قررهـا الشـارع لألفـراد : "الـدكتور الـدريني بأنهـا عـرف الحريـة :اصطالحا- ب
  .)1(رهم، دون اإلضرار بالغيرعلى السواء، تمكينًا لهم من التصرف على خيرة من أم

الــدريني، إذ عرفهــا بأنهــا . وقــد صــاغ الــدكتور رحيــل تعريــف حــول الحريــة مشــا بهــا لتعريــف د
ليست عين الفعل، بل هي المكنة المتوافرة للمكلف التي تسبق الفعل، بحيث تجعله قادرًا على الفعل أو "

اليـة مـن القيـد أو اإلكـراه، والـذي يدفعـه الترك بدرجة سواء، فهي وصف إلرادة المكلـف، عنـدما تكـون خ
  .)2(باتجاه الفعل أو عدم الفعل

أمــا الــدكتور كــريم كشــاكش فقــد أورد تعريفــا للحريــة مقتبســًا مــن جــون لــوك، حيــث يعــرف لــوك 
Loke 3("الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين: "الحرية بأنها(.  

  .)4(ال حقوق ذاتية متصلة بشخصية الفردويذهب الدكتور أدموند رباط إلى أن الحريات ما هي إ
  .)5("استواء أفراد األمة في تصرفهم في أنفسهم"وعرفها محمد الطاهر بن عاشور بأنها 

التأكيــد علــى كيــان الفــرد تجــاه ســلطة الجماعــة، واالعتــراف : "عبــد اهللا العــروي بأنهــا. ويعرفهــا د
  .)6("ه اإلرادة وتقويمهاللفرد باإلرادة الذاتية، مما يعني اإلتجاه إلى تدعيم هذ

أن حرية الرأي تعني أن الدولة تعطي تأكيدًا صادقًا على أنهـا " Dugiutويقول العالمة دوجي 
 ."سوف ال تفرض فهمًا معينًا على خالف ما يرغبه المواطن

  
  : مفهوم حرية الصحافة

ات منذ بدايـة ظهـور المطبعـة بصـفة عامـة، وبعـد ظهـور الصـحافة بصـفة خاصـة، جـرت مناقشـ
حادة بين المفكرين والسياسيين، ورجال الصحافة في مختلف أنحاء العالم حول حرية الصحافة فيما إذا 

أم أنهـا حريـة تتعلـق بحقـوق االنسـان السياسـية؟ إال أن  –مثل حريـة االعتقـاد  –" شخصية"كانت حرية 
لحريات السياسية، قد حسم هذه النقاشات لصالح ا 1948صدور االعالن العالمي لحقوق االنسان عام 

  :بعد أن تضمن اإلعالن المذكور الحقوق السياسية التالية
  ).19المادة (الرأي والتعبير الحق في حرية 

  ).19المادة ( الحق في اإلعالم 
  ).21المادة (الحق في حرية التجمع وتأليف الجمعيات 

                                                 
 .404، ص��1982�. وا�,01، ���وت، �/��. ا�����.، �,-� #)," ا��ر�"، +��*( ا�)'�& ا%�$�" #" ا�� )1(
)2( �2� ،"�2. ا����*9 �,-� ر:�9 �8ا��.، ا�,7�ق وا�,��ت ا������. #" ا�'��. ا%�$��.، دار ا�-��ر ��2'� وا�)�ز&، ا�-��4 ا����" ��132 ا%�$

 .36، ص2000، ا=ردن، �-�ن، 33ا�>����.، ر;0 
��'Bة ا�-��رف، ?�0 ?'�?<، ا�,��ت ا� )3( ،.�-. ا������. ا�-���Cة، ا%���1رD=ا "# .� .25، ص��1917
)4(  ،�� .135، ص1983إد���D ر��ط، ا����G #" ا�D�7�ن ا���)�ري ا���م، ���وت، دار ا��2� 02-$
�7�.، طـ )5((�Iا .J(1� ،KD�� ،.�� .139ھـ،1366، 1�,-� ا��Nھ� �� ��L�ر، ��C�7 ا�'��. ا%�$
 .13، ص1981ا�-�?S ا��7R#" ا����"، . ��J هللا ا���وي، �43�م ا�,�.، ا��ار ا��P�Jء )6(
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ية التـــي وافقـــت عليهـــا وقـــد أكـــدت االتفاقيـــة الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق االنســـان المدنيـــة والسياســـ
علــى هــذه الحقــوق فــي مادتهــا التاســعة حيــث تضــمنت  1996الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 

  :التالي
  .تخاذ اآلراء دون تدخلق في الكل فرد الح - 1
لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو األفكار من أي  - 2

بغض النظر عن الحدود وذلك إما شافهة أو كتابة أو طباعة، وسـواء كـان ذلـك فـي قالـب نوع، وتلقيها 
 .في أو بأية وسيلة أخرى يختارها

تــرتبط ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة بواجبــات ومســؤوليات  - 3
 :ن، وشرط أن تكون ضروريةخاصة، فإنها تخضع لقيود معينة، ولكن فقط باالستناد إلى نص القانو 

  .من أجل احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم –أ 
  .من أجل حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق - ب

  .)1()حرية الصحافة(وقد نصت دساتير كافة الدول في العالم على حرية الرأي والنشر 
هي إحدى صور حرية الرأي، وهذه بـدورها واحـدة مـن  –كأحد أشكال حرية التعبير  –وحرية الصحافة 

الحريات العامة كحرية االجتماع، حرية تكوين الجمعيات، وهي تتعلق بهذا الجزء من سلوك الفرد الذي 
  .)2(يتصل باآلخرين

  :ويتناول ويلبور شرام الحديث عن حرية الصحافة من ثالث زوايا هي
لمعلومـــات الالزمــــة حتــــى نســـتطيع تنظــــيم حياتنــــا وهـــي الحــــق فــــي الحصـــول علــــى ا: حريـــة المعرفــــة - 

والحصـــول علــــى قــــدر مـــن المشــــاركة فــــي الحكــــم، وهـــذا الحــــق إنمــــا هــــو حـــق اجتمــــاعي يخــــص عامــــة 
  .الجماهير

وهــي الحــق فــي نقــل المعلومــات بحريــة وتكــوين رأي فــي أي موضــوع والمناقشــة حولــه، : حريــة القــول - 
دوره حــق جمهــرة النــاس، ولكــن تقــوم بــه وســائل وهــو بــ" حريــة الصــحافة"وهــذا الحــق هــو مــا يقصــد بــه 

 .االتصال الجماهيري

وهي الحق في إتصال وسائل االتصال بمصادر المعلومات يجب معرفتها ونشرها وهذا : حرية البحث - 
حق للمجتمع أيضًا، ولكن يقوم به الباحثون األساسيون في المجتمع اآلن أي وسائل االتصال ولعل هذا 

ت محــــًال للشــــكوى، إذ بدونــــه ال تســــتطيع وســــائل االتصــــال القيــــام بمســــؤولياتها الحــــق أكثــــر الموضــــوعا
 .الخاصة بالحرية في المعرفة

                                                 
��. ا�,� ،.R��Uاد، وزارة ا�)�0�2 ا����" وا�T,J ا��2-"،د - ;�D�ن ا%�$م, إ��اھ�0 ا��ا;�ق )1($�Iت ا��ة #" ا��را��V ة��D.ن، .ت.د, ن.د  

 .53 - 52ص
 .295، ص1982، 2��� ا%�$ن وا����. وا�)�-�.، ا�1�Y، و?��. ا�-JN���ت، ط ا���Iل ���>-�ھ��,أ:-� ��ر )2(
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إلـــى ذلـــك المســـؤولية األساســـية للصـــحافة دون توقـــف، وهـــي الـــدفاع عـــن هـــذه " شـــرام"ويضـــيف 
الحريـــات الـــثالث، وأال يكـــون دفاعهـــا ضـــد تـــدخل الحكومـــة فحســـب، بـــل كـــذلك ضـــد أي تـــدخل مـــن أي 

سواء من داخل الدولة أو من خارجها، أو مـن القـوى المـؤثرة فـي داخـل وسـائل االتصـال ذاتهـا،  جماعة
وأن أفضــل وســيلة للــدفاع عــن الحريــة اآلن بالنســبة لوســائل االتصــال إنمــا هــي المســؤولية، وهــذه هــي 

  .)1(أي إيجاد التوازن بين الحرية والمسؤولية, المعضلة الهامة
تومــاس "م حريــة الصــحافة، ففـي القــرن التاســع عشــر، كــان اللــورد لقـد اختلفــت اآلراء حــول مفهــو 

يرى أن حرية الصحافة تعني الحق في أن تنشر ما تريده، وأن تـتم " Thomas Macaulay" "ماكولي
حمايتهــا ضــد أيــة مســؤولية عــن هــذا العمــل، وذلــك فيمــا عــدا المنشــورات اإللحاديــة والفاحشــة، أو التــي 

  .)2(ذلك المنشورات الزائفة، أو التي تضر بسمعة اإلنسان ومصالحهتتضمن فضائحًا أو قذفًا، وك
فهذه المنشـورات بالتحديـد تشـكل جـرائم نشـر، تتحمـل الصـحافة مسـؤوليتها، وتعاقـب عليهـا وفقـًا 

" ماكولي"أن الشروط التي وضعها " Denis"واعتمادًا على ذلك يرى دينيس .. للقوانين المرعية اإلجراء
اليوم، وتشكل قيودًا على حرية الصحافة، وأن االضطراب حول مفهومها يأتي من مازالت موجودة حتى 

، الذي يعني انعدام القيود بشكل كامل، ولـذلك يفضـل مصـطلح الليبراليـة "Freedom"مصطلح الحرية 
  .الذي يعني نظامًا متكامًال من الحقوق والواجبات

أن حريــة الصــحافة يجــب أن " بــالكهــوجر الفيــت "ويــرى أحــد قضــاة المحكمــة العليــا األمريكيــة 
تكون مطلقة، وقد استند في رأيه إلى عبارة حرية الصحافة الواردة في التعديل األول للدستور األمريكي 
وفســر هــذه العبــارة علــى أنهــا تعنــي الحظــر المطلــق إلصــدار أي قــانون يمــس الصــحافة مــن قريــب أو 

  .)3(بعيد
مـــن تقـــديم بعـــض اإليضـــاحات حـــول مفهـــوم حريـــة وأمـــام هـــذين الـــرأيين المتناقضـــين، البـــد لنـــا 

  .الصحافة
فحيــث أنــه إذا كــان مفهومهــا النظــري يفتــرض عــدم تقييــدها بــأي قيــد أو شــرط قــانوني، فــإن هــذا 

أما مفهومها الذي يضع قيودًا محددة على ممارسـتها كـأي ,  يمكن اعتماده في الواقع العمليالمفهوم ال
  .حرية أخرى، فهو صحيح وواقعي

حرية الصحافة ركنـًا مـن أهـم أركـان العمليـة الديمقراطيـة، نظـرًا لكونهـا األداة التـي يمكـن  تعتبر   
التخاذ القرار والمشاركة في العملية , بواسطتها ضمان حصول أفراد المجتمع على المعلومات الضرورية

  .)4(السياسية، والرقابة على أداء أجهزة الحكم

                                                 
)1 ( Z�'دار ا� .��/�S، ا��,�#. ��/و��. و�N2.، ا��7ھ�ة، S� "� .60- 59، ص 1981, ��

Everette Dennis, John Merril, Media de Bates, Longman, USA, 1996, P 81. )2( 
Ibidt, P 81. )3(  

)4( �. وا��و��.،  - ,-� ا��Z�N، ا���ا*\ أ��م :�. ا��,�#. #" ا����0 ا����"���ى �C�(;Iوا .���-(VI. وا��وا���� .�D�D�7. �,�2�2. ��2�اق ا��درا
  .24ص, 2008��'�رات ا�,J2" ا�,7�;�.، , 1ط
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اآلراء والمعلومات بدون قيـود حكوميـة، بهـدف تشـجيع وهي تعني أيضًا الحق في نقل األفكار و 
  .)1(نقل األفكار التي تتيح سهولة ودقة إتخاذ القرارات المناسبة حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات

وتركــز هــذه الحريــة علــى مبــدأين أساســيين، أولهمــا يقــوم علــى ضــرورة تــوفير الحريــة للصــحفي 
ورة إيجاد الوسائل التي تحول دون استعماله لحريته كأداة تطال ليعبر عن آرائه، والثاني يقوم على ضر 

  .)2(حقوق األفراد وتعتدي على حرياتهم
وينصــب المفهــوم الغربــي لحريــة الصــحافة علــى أســاس حريــة النــاس فــي تــداول المعلومــات فــي 

آلراء المجتمـع الحــر الــديمقراطي، ويفتــرض هــذا المفهــوم أن تقـوم وســال االعــالم بــالتعبير عــن مختلــف ا
واألفكــار حــول الموضــوعات التــي تهــم الجمــاهير، ولهــا الحــق فــي أن تســتقي معلوماتهــا وتتناقلهــا عبــر 
الســوق الحــرة لألفكــار، فحيــث أنــه مــن خــالل صــراع األفكــار، وتنــوع مصــادر المعلومــات لــدى وســائل 

س الوصول اإلعالم، التي يمكن أن تختلف معلوماتها حول حدث معين في بعض األحيان، يستطيع النا
كما يفترض أيضًا أن تقوم وسـائل , )3(إلى الحقيقة، ومعرفة السياسات واألنشطة التي تمارسها الحكومة

  .)4(اإلعالم بدور الرقيب على هذه الممارسات
النتيجـة الطبيعيـة لحريـة االعتقـاد، : حرية التعبير وحرية الصحافة من الناحيـة الفلسـفية همـاإن 

ان بمـا نـرى أنـه هـو الحقيقـة، إنهـا الحريـة التـي تجعلنـا ال نضـطر إلـى اعتقـاق إنها حرية التفكير واإليم
وال , آراء نعتقــد أنهــا خاطئــة، إنهــا الحــق األساســي التــي تمخضــت عنــه الدولــة الحديثــة بجميــع مفاهيمهــا

يكفـــي الفـــرد لكـــي يكـــون حـــرًا أن يتصـــرف فـــي نفســـه كمـــا يريـــد وأن يحمـــى ماديـــًا مـــن اســـتبداد الســـلطة، 
فحريـة , أن يفكر بحرية، كما يحب أال يحـال بينـه وبـين نمـو كيانـه المعنـوي وازدهـار إنسـانيتهفلإلنسان 

  .)5(هي أولى الحريات، ألنها تخلق وتحدد جميع الحريات األخرى: االعتقاد في األساس
شـتراكي، هـي جـزء مـن الحريـات هوم الليبيرالي أو فـي المفهـوم االوحرية الصحافة سواء في المف

فالحريات األساسية مقررة في البالد االشتراكية كما هي مقررة في البالد . ي ال تنفصل عنهااألخرى الت
الليبرالية، إال أن النظام الليبرالي يولي اهتمامـًا خاصـًا بالحريـة السياسـية، بينمـا النظـام االشـتراكي كـان 

ليم والتـأمين االجتمـاعي، يعني وبدرجة كبيرة بالحريات االجتماعية التي تكفل للمواطن حق العمل والتع
وقد انتقل النص على هذه الحريات االجتماعية إلى بعض الدساتير الليبرالية التـي صـدرت بعـد الحـرب 

  .)6(العالمية الثانية مثل الدستور االيطالي

                                                 
(1) Everette Dennis, John Merril, Issues in Mass Communication, Mocmillan Pullishing Company, New York,1984, 
P 1.  

�,-� ���� ا�->^وب، ا�,��ت ا����. و:7�ق ا%��Dن، �Vوس  )2(–  K2�س ط�ا��ن،  –��J�1986 ,171ص. 
(3) Munir Nasser, New values versus Ideology, a third world perspective in martin chaudhary, comparative mass 
media systems, Longman New York, 1983, P 6.  
 (4) Ibid, P 6.   

  .270ص.1968القاهرة، دار المعارف بمصر، +�C 9�2��ت، ا��,�#. ر���. وا�)��اد و#� و�02،  )5(
 .295ص، ��V& ���\,-� ��رأ:)6(
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أمــا الفكــر العربــي فلــم يـــأت بشــيء جديــد حــول مفهـــوم حريــة االتصــال أو الصــحافة واإلعـــالم، 
شيء عن الفكر الغربي في معالجة مفهوم حرية االتصال في جوانبها المختلفة،  وبالتالي لم يتميز بأي

وقــد اقتصــر فــي محتــواه علــى تكــرار األفكــار والمعالجــات الــواردة فــي الوثــائق الدوليــة التــي تناولــت هــذا 
  .)1(الموضوع

 ومما ال شك فيه، أن حرية الصحافة هي حق أساسي لكل إنسـان، والتنـوع والتعدديـة همـا أولـى
سمات هذه الحرية، التي تكمـن فـي حريـة إصـدار الصـحف وتعـدديتها، وفـي حريـة نشـر األفكـار واآلراء 
واالتجاهات السياسية المختلفة، والمعلومات المتنوعة، مع االلتزام بعـدم نشـر كـل مـا فـي شـأنه اإلسـاءة 

  .ينعلى سمعة الناس وكرامتهم، واألخالق العامة، أو اإلضرار بمصلحة الوطن والمواطن
  :ومن التعاريف التي قدمت لمفهوم حرية الصحافة مايلي

حق الفرد في التعبير عـن آرائـه وعقائـده بواسـطة المطبوعـات، دون أن تخضـع هـذه المطبوعـات  - 
  .)2(لإلجازة أو الرقابة المسبقة، مع مسؤولية مؤلفيها مدنيًا وجنائياً 

الحصــول علــى األخبــار مطبوعــة حــق الفــرد فــي التعبيــر فــي حــدود القــانون، وحــق الجمهــور فــي  - 
 .)3(ومنشورة

أنهــا قــدرة أي شــخص فــي التعبيــر عــن آرائــه بواســطة الكتابــة، وبــدون طــب الموافقــة مــن الســلطة  - 
 .)4(مقدمًا، ويتضمن ذلك القدرة على النشر والطباعة

 .)5(أنها الحق المعترف به لكل إنسان في أن يعبر عن رأيه بواسطة الصحافة - 

فكـار واألخبـار، ونشـرها فــي ظـروف ماديـة مالئمـة، بـدون تـدخل حكــومي أو أنهـا حريـة طبـع األ - 
 .)6(مالي وذلك ضمن حدود القانون

حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها، دون أن تخضـع  - 
 .)7(لإلجازة أو الرقابة السابقة، مع مسؤولية مؤلفيها مدنيًا وجنائياً 

رد في التعبير عن آرائه وأفكاره عن طريق الطبـع بجميـع الموضـوعات دون إجـازة أنها حرية الف - 
 .)8(على أن هذا الحق ال يمكن أن يكون مطلقًا، إنما يحدد القانون نطاقه, أو رقابة سابقة

                                                 
 .23، ص1991را�0 �,-� ا�>-�ل، ا���Iل وا�I$م #" ا��ط� ا����"، ��?S درا��ت ا��:�ة ا�����.، ���وت،  )1(
��. ا��7ھ� )2(�V .�JN�ة وا�1)�ب ��J ا��:��V ،";�C 0ا*0 ا��أي وا%�$م #" ا�)'���ت ا%�$��. و;�D�ن ا��7���ت وا%�Vاءات ا�>��*�.، ا��7ھ�ة، 

 ،"�� .33، ص1987ا�>�
 .45، ص2000ن،.د.�,-� ��J ا�,-��، :�. و_�ا�G و�Vا*0 ا��'� وا��,�#. #" ا�D�7�ن وا��P7ء ، ا��7ھ�ة، د )3(
)4(  ،.��ت ا��,�#.، ا��7ھ�ة، �J(1. ا=D>2� ا�-���'� "# G���89، ص�1980-�د ا��>�ر، ا�. 
 .186، ص�� &V����C 9�2+\��ت،  )5(
. ا��,�#. )6(�: ،"D�(�Jهللا ا� �J� - ،رة�'����. ا��7ھ�ة، ,?�2. ا�,7�ق دار�. ��7رD.، ر���. د?)�راه ��8 �V 1950241، ص. 
 .162، ص1989، ا�,�. وا��,�#. #" ���Jن، ا��7ھ�ة، ا����" ��2'� وا�)�ز&، :�زم ا����-" )7(
59�,-� ��J ا�,-��، :�. و_�ا�G و�Vا*0 ا��'� وا��,�#. #" ا�D�7�ن وا��P7ء، ��V& ���\، ص )8(. 
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أنها الحق في طبع األخبار والحق في تعبير الفرد عن آرائه لجميع األخبار والحوادث دون قيد  - 
 .)1(نوفي حدود القانو 

 :ولعل من أشمل التعاريف المقدمة لحرية الصحافة، تعريف الدكتورة ليلى عبد المجيد

 :هي إحدى صور حرية التعبير عن الرأي وتعني مجموعة من األمور

عــدم خضــوع الصــحافة لرقابــة ســابقة علــى النشــر مــن جانــب الســلطة، وال تقبــل هــذه الرقابــة الســابقة فــي 
االسـتثنائية كحـاالت الحـرب والطـوارئ إال علـى مضـض وفـي أضـيق جميع األحـوال حتـى فـي الظـروف 

 .الحدود

تقييد قدر اإلمكان المجال الذي يكون في وسـع المشـرع فيـه إيـراد تشـريعات تجـرم مـا ال يسـتلزم 
نمـا تحـددها القـوانين , صالح المجتمع تجريمه، وهذا يعني أن الحرية المعترف بها للفرد ليست مطلقة وٕا

 .عد الفرد إذا انتهكها مسؤوًال مدنيًا وجنائياً القائمة والتي ي

 .حق األفراد والجماعات في إصدار الصحف دون اعتراض السلطة

 .)2(حرية الصحافة في استقاء األنباء ونشرها، وحرية الرجوع على مصادر المعلومات

, من تجنب خضوع الصـحافة للرقابـة السـابقة, وقد شمل التعريف جميع عناصر حرية الصحافة
وأن يسن المشرع تشريعات تجرم ما ال يستلزم صالح المجتمع تجريمه، وأن يكون للفرد أو الجماعة حق 
إصدار الصحف دون اعتراض السلطة، كما أكد التعريف على حق استقاء المعلومات ونشرها والرجـوع 

 .إلى مصادر المعلومات

حــق : الصــحافة علــى أنهــا ممــا ســبق يمكــن أن نضــع تعريفــا إجرائيــا لحريــة :التعريــف اإلجرائــي
الصحفي في استقاء المعلومات والتعبير عن رأيه عـن طريـق الصـحف، وبـدون أي تـدخل أو رقابـة مـن 

تور بمــا يتفــق مــع مصــلحة الســلطات الحكوميــة أو تــأثير مــن المجتمــع أو نصــوص مــن القــانون والدســ
 .الجماهير

  
  
 

  الدراسات السابقة 
ل إليهـــــا الباحـــــث مـــــن خـــــالل رســـــائل الـــــدكتوراه وتتضـــــمن عرضـــــًا ألهـــــم الدراســـــات التـــــي توصـــــ

حيـث والماجستير ، وكذلك البحوث المنشورة في المجالت والـدوريات العلميـة والمتخصصـة المحكمـة ، 

                                                 
� ورق، ��KD، دار ا�Z(1 ا�'�;�.،  )1(� .
، إ��Jاط�ر�� .47، ص�J�1974 ا����0 
ا��ا;& وآ#�ق ا�-�)9J7، �-�ن، ھ�S*�V .bة ��2-�ن ��ار،  - ��، :�. ا��,�#. وا�)���J #" ا��ول ا�����. #" _�ء ا�)'���ت ا��,�J� a2��.�3 ا�-> )2(

 .62ص. 2002
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المحــور , ثالثــة محــاور رتبــت فيهــا الدراســات مــن األقــدم إلــى األحــدثتــم تقســيم الدراســات الســابقة إلــى 

دراسـة  26وشمل هذا المحور على, الصحافة بصفة عامةتناولت حرية التي دراسات األول استعرض ال

تناولــت العوامــل التــي دراســات المحــور الثــاني ال واســتعرض, أجنبيــة دراســات 8وعربيــة دراســة  18منهــا

دراســات  9دراســات عربيــة و 7دراســة منهــا 21وشــمل هــذا المحــور علــى, المــؤثرة فــي الممارســة المهنيــة

وشمل هذا , سات التي تناولت حرية الصحافة من منظور قانونيواستعرض المحور الثالث الدرا, أجنبية

   :والتي يمكن استعراضها كما يلي ,عربية اسات كلها دراساتدر  10محور علىال

  : دراسات تناولت حرية الصحافة بصفة عامة : أوًال 

Jeffrey.B.Abrsamson,Christopher Arterton,Garyr Orreدراسـة) 1( n  )1(  حـول
  .ات الحديثة على الديمقراطية السياسيةتأثير التقني

وتناولت الدراسة أثر التطور التقني لإلعالم على السياسة والتأثير السياسي على اإلعالم بكافة   
أشكاله في ظل التطور الهائل في وسائل اإلعالم، وتقوم الدراسـة بمسـح االسـتخدامات الحديثـة لوسـائل 

  . تدعم الديمقراطية وليس العكساإلعالم، ومناقشة القيم والخيارات التي 
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

أن للسياســيين دورًا كبيــرًا فــي التــأثير علــى وســائل اإلعــالم، فتلــك الوســائل إمــا مملوكــة لــبعض  - 
السياسيين، أو تربطهم بمالكيها عالقة، ما يجعل التأثير متبادًال وواضحًا بين السياسة واإلعالم، خاصة 

 .الصراع واألزماتفي أوقات 

تجاوزت الوسائل اإلعالمية الحديثة جميع المحددات السابقة لنشر وتبادل الصور والمعلومات،  - 
  .وأصبح من الممكن تبادل المعلومات لجميع الغايات، بصرف النظر عن الزمان والمكان

مصــر  بعنــوان مفهــوم حريــة الصــحافة دراســة مقارنــة بــين جمهوريــة) 2( دراســة ســليمان صــالح) 2( 
  .  العربية والمملكة المتحدة

                                                 
1 ) Jeffrey . B . Abrsamson , Christopher Arterton , Garyr Orren , The Electronic commonwealth, The 
impact of new Media Technologies on Democratic politics , Journal of communication , Vol . 40 , No . 1 
winter , 1990. 

�43�م :�. ا��,�#. )  2 ،d��C �2-�ن�-  ����� ا�����. وا�--12. ا�-),�ة #" ا�3)�ة  .� V-4�ر�� .D�7ر�، ae(:1985  1945درا�. 
��. ا��7ھ�ة, ?�2. ا%�$مر���. د?)�راه ��8 ��'�رة ، �V ،1991  .  
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حيــث ســعت الدراســة إلــى تقــديم رؤيــة نقديــة لمفــاهيم حريــة الصــحافة ونظريــات اإلعــالم ومــدى   
علــى المملكــة المتحــدة كدراســة قــدرتها علــى توصــيف أوضــاع الصــحافة فــي العــالم المعاصــر بــالتطبيق 

  .اهيم التي طبقت فيها ، وتوصيف وتفسير أوضاع حرية الصحافة في دول الجنوب والمفحالة
  : وتوصلت الدراسة إلى

ا أو احتكــار يضــرورة كســر أي نــوع مــن أنــواع االحتكــار فــي مجــال الصــحافة ســوا أكــان رأســمال - 
  .السلطة 

 .تحويل المؤسسات الصحفية التي تملكها الدولة إلى شركات مساهمة وطرحت  - 

ية والفكريــة والنقابــات إلصــدار فــتح المجــال واســعًا أمــام األفــراد واألحــزاب والجماعــات السياســ و - 
 . الصحف ورفع أية قيود على ذلك

   .بعنوان حرية الصحافة في مصر في النظرية والتطبيق )1( دراسة سعيد عبده نجيدة ) 3(
  .1954حتى  1923وتعالج هذه الدراسة حرية الصحافة في مصر في الفترة الممتدة ما بين 

  . هج المقارنواستخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمن
  : ومن أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة 

لـم يكــن  1954حتـى مــارس  1923بريـل الفتـرة مــن أ ين النظـام الصـحفي الســائد فـي مصـر فــأ - 
ليبيراليًا خالصًا ، سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي ، وٕانما كان يحمل مزيجًا من 

  . اليسمات النظامين السلطوي والليبر 

ومـــن صـــحفي آلخـــر، وبالنســـبة لـــنفس  ريـــة الصـــحافة اختلـــف مـــن صـــحيفة ألخـــرىن مفهـــوم حأ - 
الصحيفة ونفـس الصـحفي بـاختالف الزوايـا التـي نظـرت مـن خاللهـا الصـحف أو الصـحفيون إلـى حريـة 

 .الصحافة

حول حرية الصحافة واالستقرار السياسي  )2( Galander Mahmoud Mohamedدراسة  ) 4( 
  .نفي السودا

ة والعمــــل حريــــة الصــــحاف وتســــعى الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى بعــــض المشــــكالت التــــي تواجــــه  
  .1989إلى  1986الديمقراطي في السودان أثناء الفترة البرلمانية الثالثة من 

واســـتخدمت الدراســــة مــــنهج تحليــــل المضــــمون للتعــــرف علـــى أنــــواع التغطيــــة السياســــية فــــي الصــــحافة  
  .السودانية 

                                                 
��^ �Cرو د�)�ر )  1 \�JN(وا� .����رس  1923���� ��Jه D>��ة ، :�. ا��,�#. #" ��� #" ا�� a(:1954 ��8 . د?)�راه���ر ،

��. ا��7ھ�, ��'�رة ، ?�2. ا%�$م �V1991,ة  .  
2 ) Galander Mahmoud Mohamed , Press Freedom and political stability in the Sudan ; A study  of the 
role of the press in the third Democratic period 1986 – 1989 , PHD , Howard university , 1992.  
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  : التي توصليت إليها الدراسة هي وأهم النتائج 

  .ثناء فترة الدراسة في الصحفسيادة المعلومات السلبية أ - 

 .االتصال السياسي بين الحكومة والصحيفة يؤثر على موضوعيتها - 

  .حول حرية الصحافة في إفريقيا )1(  Muakikoti Alex Lupyanaدراسة  ) 5(
ة فــي أفريقيــا مــن خــالل دول الكومنولــث وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع حريــة الصــحاف  

  .  1991حتى  1982غانا، مالوي ، كينيا ، نيجيريا، تنزانيا وزامبيا ، في الفترة من : الست وهي 
  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

أن حكومـات دول الكومنولـث تـتحكم فـي ملكيـة الصـحف ممـا يـؤثر علـى ملكيـة الصـحافة، رغــم  - 
  .1948ن مبادئ حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة عام توقيعها على إعال

أن هنـــاك عوامـــل مجتمعيـــة وسياســـية واقتصـــادية وتاريخيـــة تـــدفع حكومـــات هـــذه الـــدول لوضـــع  - 
 .ضوابط رادعة للرقابة على الصحف

  .ة التعبير وحق المشاركة السياسيةحول حري) 2(الفكري العربي  ملتقىدراسة ال) 6( 
ضـــوء علـــى اإلطـــار الـــدولي والمؤسســـي والدســـتوري لحريـــة التعبيـــر، وحـــق مـــن خـــالل تســـليط ال 

  .المشاركة وحرية الصحافة
  : ومن أهم نتائج الدراسة 

 س إليجاد وسائل لقمعأن هناك قوة مضادة لحرية الرأي والتعبير وهي الرقابة التي تهدف باألسا - 
  .هذه الحرية

ولذلك ال وجود  ,زبية، وال بقوة الرأي العامة الحإنه ليست هناك مرجعية سياسية متمثلة بالتعددي - 
 .ير المعترف به في البالد العربيةلحرية الصحافة إال بالشكل غير الشرعي أو غير القانوني غ

  .حول حرية الصحافة في هونغ كونغ  )3( Chan Pik Kwanدراسة ) 7( 
ونـغ كونـغ مـن ه سـاحة الحريـة المتاحـة للصـحافة فـيوتهدف الدراسة إلى توضيح التطـور فـي م   

  .خالل نظرة مستقبلية استشرافية لمستقبل هذه الحرية
وقد تمت دراسة أربع صحف، وعرضها وتحليلها لصحافة هونج كونغ ودراسة مختلف التغيرات   

  . المحتملة التي ستطرأ على هذه الصحف

                                                 
1) Muakikoti Alex Lupyana , Freedom of the press in Africa : An analysis of six African British common- 
wealth countries (Human rights ) , PHD , Michigan state University , 1992 .   

��D�N، أKN�8 7:1�ق ا%��Dن #" ا��ط� ا����"، ط  -ا�-2)7" ا��13ي ا����"، :�. ا�)���J و:\ ا�-'�ر?. ا������. )  2��1993،   .  
3 ) Chan Pik Kwan, Hong Kong Press Freedom on the eve of 1997, M A, California state University, 
1994. 
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  : وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها 

  . متع بحرية صحافة كبيرة في قارة آسياتعد بعد اليابان المكان الذي يت أن هونغ كونغ - 

لحـق ال توجد قوانين تحد مـن حريـة الصـحافة خـالل االسـتعمار البريطـاني، فالصـحفيون لـديهم ا - 
  .أن يكتبوا بصراحة وحرية شديدة

أن يكون إقرار القوانين الصينية سببًا في تراجع حرية الصحافة في  1997من المتوقع بعد عام  - 
 . هذه المستعمرة 

 
ــة  )1(دراســة عائشــة عبــد اهللا إبــراهيم راشــد ) 8( حــول عالقــة الصــحافة بالســلطة السياســية فــي دول

  . اإلمارات العربية المتحدة 

االتحـاد والبيـان والخلـيج فـي : للتعرف على واقع هذه العالقات من خالل التطبيـق علـى صـحف  
  . 1990و  1972الفترة ما بين 

  . المضمون والمنهج المقارن حيث اعتمدت الدراسة على مناهج تحليل  
  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

أن السلطة االتحادية هي المشرع الرئيسي للعمل الصحفي من خالل قانون المطبوعات والنشر،  - 
الـــذي حـــدد عـــدم التعـــرض لحكـــام اإلمـــارات الســـبع بالنقـــد وعـــدم التعـــرض بالنقـــد لممارســـات النظـــام إزاء 

  .ضايا العسكريةالقضايا الحساسة كالق

اســعة فيمــا يخــص فــي وزيــر اإلعــالم ومجلــس الــوزراء ســلطات و  تخويــل الســلطة التنفيذيــة ممثلــة - 
 . ور الصحيفة وينتهي بإلغاء هذا الترخيصدالعمل الصحفي، يبدأ مع منح ترخيص بص

التدخل المباشر للسلطة السياسية في شـكل توجيهـات مباشـرة، ممـا يقيـد مجـال العمـل الصـحفي  - 
من كيفيات تناول ما هو مسموح به ، بحيث تحدد السلطة ما هو مسموح به بالنشر من القضايا ويقلل 

 . وكذلك كيفية معالجته

حـول حريـة الصـحافة فـي ليبيريـا مـن خـالل دراسـة ) 2( Burrpowes Carl Patrickدراسـة ) 9(
  . 1970إلى  1830العالقة بين الحكومة والصحافة في الفترة الممتدة من 

دمت الدراســـة مـــنهج تحليـــل المضـــمون للصـــحف فـــي ليبيريـــا، والتعـــرض ألنـــواع األحكـــام واســـتخ  
  .القضائية المستخدمة ضد الصحافة

                                                 

  -��*'. ��J هللا إ��اھ�0 راe;$� ، �eL. ا�� .#�,e����N2e. ا�����e# .�e" دو�e. ا%��eرات ا�����e. ا�-),�eة )  1,eC ae2� .e�7�JN� .e�درا

��. ا��7ھ�ة ، �V ، رة ، ?�2. ا%�$م�'�� ��8 ��(�V��  .  1994ا�I,�د وا���Jن وا��f�2، ر���. 
2 ) BurrPowes Carl Patrick, Press Freedom in Liberia 1830 – 1970 in the Impact of power imbalances on 
government – pres relation , PHD , Tample University, 1994. 
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  : وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها  

  .الحاجة إلى مراجعة طرق وكيفيات سير العالقة بين الحكومة والصحافة في ليبيريا - 

يجــابي بينهــا وبــين الصــحافة، وعــدم تــوازن تصــال إيــد مــن قبــل الحكومــة إليجــاد اعــدم وجــود تأي - 
 .القوى بينهما ما أدى إلى تراجع حرية الصحافة في هذا البلد

  حول السلطة السياسية في الوطن العربي )1(دراسة حماد إبراهيم حامد ) 10(
ـــى السياســـة   ـــين الســـلطة السياســـية والصـــحافة وتأثيرهـــا عل مـــن خـــالل التعـــرف علـــى العالقـــة ب
  .1981و  1960في الصحافة المصرية في الفترة الممتدة ما بين  التحريرية
  .وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج المقارن ودراسة الحالة  

  : نتائج أبرزها عدة وتوصلت الدراسة إلى 

خطارًا أخرى تـأتي مـن يد على حرية الصحافة، ولكن هناك أأن السلطة ليست هي الخطر الوح - 
  .فسهم الذين يمثلون عقبة أمام الممارسات الديمقراطية في الصحافة العربيةالصحفيين أن

تمثــل سياســات التحريــر فــي الصــحف العربيــة مصــدرًا آخــر للخطــر، فهــذه السياســية تقــوم علــى  - 
 .مبادئ المدرسة الغربية

ياسية الس الوسائل المالية التي تمكن القوى اإلقرار بالحق في حرية التعبير دون االهتمام بتوفير - 
 . واالجتماعية من ملكية وسائل التوجيه الثقافي واإلعالمي

  
 

  .حول حرية الصحافة في األردن )2(دراسة سائدة الكيالني ) 11(
وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع حريــة الصــحافة فــي األردن مــن خــالل التعــرض لتــاريخ   

حتى وصلت إلى خمسة قوانين وتعديالت  الصحافة األردنية، والتشريعات التي حكمتها التي ظلت تتغير
  .لإلعالم خالل عشر سنوات اعليها وأربعة عشر وزير 

  :وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها  

  . تمتع الصحافة األردنية بانفتاح كبير على العكس من نظيراتها في المنطقة - 

                                                 
��ھae2� �e درا�. :��. �-'21. ا��$;. ��� ا��e,�#. وا��N2e. ا������e. و�gB –:-�د إ��اھ�0 :��� ، ا��N2. ا������. #" ا��ط� ا����" )  1

 .. #" ا��,�#. ا�-�����e. ا��e7ھ�ة ،  ، ?e�2. ا%�e$م،، ;�0 ا��e,�#.، ر���. د?)�راه ��8 ��'�وة 1981 – 1960ا�����. ا�),��V
1994  .  

ee. ا��ee# .#�,ee" ا=ردن، ط )  2�: ، "eeD$�1ة ا��*�ee�1  ،ن�ee�D%ق ا�ee7,� .�Nee��(�
 ا����ee"، ا�'1Jee. ا=ورو�eeLا=ر .ee��/�، ا=ردن ، 
1995.  
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 أنــه هــذا كلــه ائية إالضــتعــرض بعــض الصــحفيين للســجن والمضــايقات المتنوعــة والمتابعــات الق - 
 .كان في إطار محدود وضيق

 .متشددة أكثر من استعمالها فعالً أن الحكومات األردنية كانت تكتفي بالتلويح باستخدام المواد ال - 
 

  .حول حرية الصحافة في المكسيك )1( Carlos Gerza Aeljandroدراسة ) 12( 
إلى  لحفاظ على بقائها ما أدىسلطة لوتهديدات ال لسنوات الطويلة من سيطرة الحكومةوتأثير ا 

  . حرمان الصحافة من هامش الحرية 
  : ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

مـــن مراســــلي الصـــحف يقبلــــون رشــــاوي مـــن الهيئــــات والـــوزارات الحكوميــــة واألحــــزاب % 90أن  - 
  . السياسية، لنشر األخبار اإليجابية والدعاية لهم 

صحيح العديد من األخطـاء، لـذا فهـي تـدفع أن السبب وراء ذلك يرجع إلى عجز الحكومة عن ت - 
 .للصحف من أجل الصمت عن أخطائها

  .ريخ الثقافي للعدوان على حرية الصحافةحول التأ )2(  Frederick  Blevensدراسة ) 13( 
التي غرست نظرية المسؤولية  Hutchinsحيث تناولت الدراسة تأريخ اكتشافات لجنة هيتشنز   

  .سيناتاالجتماعية في صحافة الخم
واســــتخدمت الدراســــة المــــنهج المقــــارن والمــــنهج التــــاريخي لمعرفــــة تــــأثير الخلفيــــات االجتماعيــــة   

  .والسياسية للدول الغربية في العدوان على حرية الصحافة
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

ضــرورة اتخــاذ مواقــف تشـــريعية وعمــل تنظيمــي ضــد احتكـــارات الحريــة الصــحفية و التهديـــدات  - 
  .االستبدادية من السلطات للصحافة

 . التأكيد على أهمية ممارسة الصحافة الحرة الحديثة بمفهومها الواسع - 

فــي الصــحافة  ن للقــائم باالتصــاليحــول مالمــح الممارســة اإلعالميــة بــ )3(دراســة ســحر وهبــي ) 14(
  .المصرية

                                                 
1 ) Carlos Gerza Alejandro , Bribe New world ; Freedom of press in Mexico , MA University of southern 
California , 1995. 
2 ) Frederick Blevens, Gentility & Quit aggression, A cultural history of the commission on the freedom 
of the pres (Hutchins commission social responsibly) PHD, University of missori – Columbia, 1995 .  

�d ا�--�ر�. ا%�$��. � 0*�72�����Iل #" ا��,�#. ا�-��.، �,e�ث #e" ا�e��Iل، �2e�2. درا��eت و�,e�ث )  3$� ، "Jوھ �-,� �,�
  . 1995إ�$��. ، ?�2. اiداب ���ھ�ج ، 
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يـة، للتعـرف مـن خـالل الجوانب النظرية والممارسـة العملوتهدف الدراسة إلى محاولة الربط بين 
  .دراسة القيادات الصحفية على العوامل التي ساعدت على زيادة فاعليتهم وتأثيرهم

  .صحفياً  30اسة على عينة قوامها وطبقت الدر 
  : وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

جتماعيــة المحيطــة بحيــاة جيــل القيــادات الصــحفية كــان لهــا تــأثيرات علــى القــيم أن الظــروف اال - 
  . سادت بين عينة الدراسة  التي

 .نشأة بالشخصيات التي عاصروهالارتبط تأثير القيادات الصحفية في طور ا - 

حـول تـأثير  )1( Keith Stamn, Doug Underwood & Anthony Giffardدراسـة ) 15( 
  .دخول تقنية استخدام الكومبيوتر في إخراج الصحيفة على مستوى الرضا الوظيفي

  :مجموعة من النتائج أهمهاوتوصلت الدراسة إلى 

: باطها السلبي بالرضا الوظيفي مثلهناك بعض التغييرات التي أحدثتها تلك التقنية، واتضح ارت - 
  .يز ، زيادة أهمية مهام اإلنتاج، تزايد الروتين في العملهزيادة الوقت الخاص بمهام التج

يفي، مثـل تحسـين جـودة هناك بعـض التغييـرات التـي تسـهم إيجابـًا فـي رفـع مسـتوى الرضـا الـوظ - 
 .الصحيفة

 .زيادة االستقالل الذاتي مع ارتباط ذلك سلبًا بمستوى الرضا الوظيفي - 

  
  
 

بعنـــوان دور نقابـــة الصـــحفيين المصـــريين فـــي الحيـــاة  )2(دراســـة لبنـــى عبـــد الغفـــار جـــاويش ) 16(
  .1970حتى  1941الصحفية في مصر في الفترة من 

  : وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

شــهدت محــاوالت عديــدة إلنشــاء نقابــة  1941الفتــرة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتــى  أن - 
  . الصحفيين المصريين

الحزبي بين الصحفيين حال دون إنشاء نقابة تضمهم جميعًا وتوحد كلمتهم إزاء ما  أن الصراع - 
 .       يمس مصالحهم

                                                 
1 ) Keith Stamn . Doug Underwood & Anthony Giffard , How pagination affects job satisfaction of 
editors , Journalism Quarterly , Vol. 72 , No4 , winter 1995 , P 851 – 862. 

2  ( �e���e# �e" ا��e(3ة  "e# .�3,eة ا���e�,ا� "e# ���e�-ا� ���3,eا�� .e��7D دور ،>�. ، ر��eJ� "�J�1941  ae(:1970�e ا��e3Uر �eVو
��'�رة ،  ��8 ��(�V����. ا��7ھ�ة ، , ?�2. ا%�$م�V1997  .  
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 .ة للصحفيينريعة لعدم االعتراف بنقابة رسميأن الحكومة اتخذت من ذلك ذ - 

  .ان حرية التعبير من المنظور اإلسالميبعنو  )1(دراسة وسيلة دحماني ) 17(

حيث سعت الدراسـة لتحديـد مفهـوم حريـة التعبيـر مـن المنظـور اإلسـالمي ومعرفـة دعـائم الحريـة        
يــة وأســس حريــة ، ومــدى تــوفر عناصــر العمليــة اإلعالمم السياســي واالجتمــاعي فــي اإلســالمفــي النظــا

  .اإلسالمي لتعبير في اإلعالما
حي، كمـا اعتمـدت علـى أسـلوب لتـاريخي إضـافة إلـى المـنهج المسـواستخدمت الدراسـة المـنهج ا        

  .التحليل الكيفي كأداة أساسية عند نقد األفكار والمقارنة فيما بينها
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها

فــي التعبيــر فــي إطــار المنظومــة الفكريــة الغربيــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ومنهــا حقــه  - 
ترتكـز علــى نظريـة الحــق الطبيعــي ، بخـالف الفلســفة اإلســالمية التـي تقــدم نظــرة متغـايرة وتعتبــر جميــع 

  . حقوق اإلنسان وحرياته منحة من اهللا

  .تأكيد اإلسالم على حرية الفرد وخاصة حرية التعبير - 
  .ة اإلعالم في الوطن العربيان حريبعنو  )2(دراسة رفيق بوزانة ) 18(

حيـــث ســـعت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور قـــوانين اإلعـــالم فـــي الـــوطن العربـــي بـــين الـــدور          
  .التنظيمي والدور التقييدي للحرية اإلعالمية

لدراسـة وتحليـل قـوانين اإلعـالم والصـحافة لسـت دول  تخدمت الدراسة منهج تحليل المحتـوىواس  
  . عشوائيًا عربية تم اختيارها 

  : نتائج أهمها  ةوخرجت الدراسة بعد

أن تعليق الصحف ومصادرة المطبوعات من طـرف السـلطة اإلداريـة يعتبـر تقييـدًا لحريـة الـرأي  - 
  . والتعبير

أن القوانين اإلعالمية العربية محل الدراسة فرضت قيودًا كثيرة على حرية اإلعالم انطالقًا مـن  - 
نظـام التـرخيص لممارسـة المهنـة، وصـوًال إلـى النظـام المـالي لمؤسسـات نظام الترخيص المسبق مـرورًا ب

 .الصحافة واإلعانات المالية المقدمة من الدولة 

أن قـــوانين اإلعـــالم فـــي البلـــدان العربيـــة محـــل الدراســـة متشـــابهة فيمـــا بينهـــا وأنهـــا مقيـــدة لحريـــة  - 
 .اإلعالم وليست منظمة للممارسة اإلعالمية

                                                 
1 (  "�� ا�-���ر ا%�$� ��J�(ا� .�: ، "D�-:2. د��و– �D .D�7ر�.��'e�رة, � ��8 ��(�V��، ;�e2� 0e�م ا%�e$م وا�e��Iل ، ر���. 

��. ا�>Sا*� ،  ,?�2. اiداب وا��U2ت�V2001  .  
2  (e�%ا .e�: ، .eDزا��ر#�\ "e�ا��� ���'e�رة ، ?e�2. اiداب  -$م #e" ا�e�ط �e�8 ��(e�V�� .��e�ت ، ر���e'(ص وا��eا��� "e# .e�درا

.�D��D%وا .���-(VIوا��2�م ا , ،.���� .���V2002 .  
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  .فة المستقلة بين السلطة واإلرهاببعنوان الصحا )1(دراسة جميلة قادم ) 19(

واســـتهدفت الدراســـة تحديـــد واقـــع الصـــحافة المســـتقلة فـــي الجزائـــر فـــي ظـــل الظـــروف السياســـية         
، ومــان تعــرض لــه 2001إلــى غايــة ســنة  1990واالقتصــادية واألمنيــة ، فــي الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 

  .هابالصحفيون من ضغوط من قبل السلطة واإلر 
واســتخدمت الباحثــة المــنهج التــاريخي والمــنهج المســحي فــي الدراســة الميدانيــة وطبقــت الدراســة   

  .ستبيانصحفيًا بواسطة استمارة اال 140ها على عينة قوام
  : ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة 

 افة ويحـوي نقـائص عديـدة ممـاأن أغلب المبحوثين يرون أن قانون اإلعالم مقيدة لحرية الصـح - 
  .ممارسة المهنة  يعيق

مع حرية  قمعي وال يخدم إال السلطة ويتنافىمن المبحوثين يرون أن قانون العقوبات % 70أن  - 
 . التعبير

ــــت -  ــــة الطــــوارئ عرقل العمــــل الصــــحفي مــــن خــــالل منــــع الصــــحفيين مــــن نشــــر األخبــــار  أن حال
 .والمعلومات األمنية 

 .سياسية واألمنيةأن المواضيع األكثر تعرضًا للرقابة هي المواضيع ال - 

  
  
 
  

  .حول قيود ومعوقات حرية اإلعالم في العالم العربي )2(دراسة عبد اهللا بن محمد الرفاعي ) 20(
الدراســــة إلـــى التعــــرف علـــى مختلــــف القيـــود ومقارنتهــــا بـــين عــــدد مـــن الــــدول العربيــــة،  وتســـعى  

  .ستويات تطبيقهاواستكشاف مدى االرتباط بين نوعيات هذه القيود ومفاهيم حرية اإلعالم وم
صــحفيًا فــي مختلــف  265طبقــت علــى عينــة قوامهــا التــي واســتخدمت الدراســة أداة االستقصــاء   

الكويــــت ، لبنــــان ، : وســــائل اإلعــــالم العربيــــة التــــي وقــــع اختيارهــــا عشــــوائيًا وشــــملت ثــــالث دول هــــي 
  . موريتانيا

  : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

  .اعية أهم القيود التي تواجه حرية اإلعالم في العالم العربيمثلت القيود االجتم - 
                                                 

� ا��N2ee. وا%رھ�eeب )  1�ee� .27(ee�-ا� .#�,eeدم ، ا���ee; .e2�-V1990 – 2001 – .��ee�ر ، ���ee*اS<ا� ���3,eeا�� �ee� .ee���� .�,ee�� .ee�درا 
��'�رة ، ، ;�0 �2�م ا%�$م وا���Iل ، ?�2. ا��2�م ا������. وا%�$م  ��8 ��(�V����. ا�>Sا*� ، ,�V2003   .  

2  ( "e�0 ا�����eا�� "e# م$e�%ا .e�,-� ا��#e�; ، "��e�د و���e;�7ت :� ����اae2� .e�D ا� 0*�e7���e��Iل، �>e2. ا�e,J�ث  –��J هللا � .e�درا
  .  128 – 59، ص  2004?)��� ، أ 22ا%�$��. ، ا���د 
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أمـــا اإلعـــالن , للقيـــود بأنواعهـــا فـــي مقابـــل الصـــحافةتبـــين أن اإلذاعـــة والتلفزيـــون أكثـــر تعرضـــًا  - 
 .والعالقات العامة فتأثرت بالقيود الذاتية واالجتماعية والدينية والمؤسسية أكثر من تأثرها بالسياسة

ت داللـــة إحصــــائية بــــين نـــوع القيــــود والدولــــة التـــي تــــتم فيهــــا الممارســــات تبـــين وجــــود فــــروق ذا - 
اإلعالمية المختلفة، أى أن كل دولة ذات طبيعة مختلفة في نوع القيود التـي تفرضـها نظمهـا السياسـية 

 .واالجتماعية
 
 

  .حول حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي )1(دراسة عمر مرزوقي ) 21( 

مـــن خـــالل رصـــد وتحليـــل موقـــع حريـــة الـــرأي والتعبيـــر فـــي الجزائـــر مـــن خـــالل موجـــة التحـــول         
  .الرأي والتعبير ةالديمقراطي التي عرفتها وتفسيرها وعوامل حدوثها ومدى تأثيرها في حري

  .المنهج التاريخي والمنهج التحليلي: واستخدمت الدراسة نوعين من المناهج   
  :ة نتائج أهمها وخرجت الدراسة بعد 

أن حرية الرأي والتعبير في الجزائر شهدت انطالقة سريعة وقوية ، تجلت في إنشاء العديد من  - 
  .الصحف الحزبية والخاصة وأشكال التعبير المختلفة من مظاهرات وٕاضرابات وانتخابات

 جملــة القــوانينالظــروف اإلســتثنائية مــن جهــة و أن مجــال هــذه الحريــة مــا فتــىء ينحصــر بســبب  - 
 .واإلجراءات المقيدة للحرية من جهة أخرى 

أن مســار حريــة التعبيــر تخللتــه العديــد مــن العقبــات أبرزهــا حالــة الطــوارىء إضــافة إلــى القيــود  - 
 .القانونية واالقتصادية والمالية المفروضة على ممارسة مهنة الصحافة 

 
  .خالل فترة الطوارئ ريين للمهنة حول ممارسة الصحفيين الجزائ )2(دراسة محمد شبري ) 22( 

وتهــدف الدراســة إلـــى رصــد مـــدى تــأثر المهنـــة الصــحفية خـــالل األزمــة األمنيـــة والتعــرف علـــى         
مختلف العوامل المؤثرة في المهنة، مع محاولة تشخيص معالم التجربة الصحفية، وكيفية تعامل السلطة 

  .مع رجال الصحافة
يلي ، وطبقـت الدراسـة علـى عينـة قصـدية قواهـا استخدمت هذه الدراسة منهجين الوصفي والتحل  

  .مفردة  100
  : وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

                                                 
��'e�رة 2004 – �1989-� ��زو;" ، :�. ا��أي وا�)���J #" ا�>Sا*� #" ظ9 ا�),�ل ا��-�7اط" )  1 �e�8 ��(e�V�� .��e�ر ، .e�2? ،

��. ا�>Sا*�، أ?)��� ,ا��2�م ا������. وا%�$م�V 2005  .  
� �2-�4. +$ل #)  2���e�V)��  – 2004 – 1992)�ة ا�N�ارئ �,-� �JLي ، �-�ر�. ا��,��3� ا�>Sا*� .��e��3. �,�2�2. ، رC. و�درا

��. ا�>Sا*���8 ��'�رة ، ?�2. ا��2�م ا������. وا%�$م ، �V ،2006 . 
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  .أن حالة الطوارىء ال تعتبر العائق الوحيد أمام حرية الممارسة المهنية - 

أن التركيز علـى المعلومـة األمنيـة ال يعـد تشـهيرًا باألعمـال اإلرهابيـة، وعـدم التطـرق لمثـل هـذه  - 
 .تبر تعتيمًا إعالميًا المواضيع يع

 .يق على حرية الصحافةيعانات المقدمة للصحافة الخاصة يمكن اعتبارها أداة تضأن اإل - 

 .أن ظاهرة اغتيال الصحفيين لها تأثير سلبي على الممارسة المهنية - 
  

المراســلين فــي  ل ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر لــدىحــو )1(و عطيــة بــدراســة ناهــد إبــراهيم أ) 23( 
  .ضي المحتلةاألرا

حالـت دون وجـود هـامش مـن حريـة الـرأي  رف علـى مجمـوع المعوقـات التـيوالتي تهدف إلى التع      
والتعبيــر لــدى الصــحفيين الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة، والكشــف عــن االنتهاكــات التــي يتعــرض لهــا 

  .الصحفيون وموقفهم من تلك المعوقات وسبل الخروج منها
  .مفردة بواسطة استمارة استقصاء ميدانية 247عينة من الصحفيين قدرها وطبقت الدراسة على    

  : وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

رة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومن يتعرض عدد كبير من الصحفيين إلى انتهاكات كث - 
السـب، اإلهانـة ، :  قبل أجهزة السلطة الوطنية األمنية أو الحكومة أو حتى المجموعات المسـلحة منهـا

  .منع حضور الفعاليات الرسمية

أغلبيــة الصــحفيين عينــة الدراســة يــرون أن القــوانين المنظمــة للعمــل الصــحفي تســاهم فــي تقييــد  - 
 .حرية الصحافة

عدم ثقة الصحفيين الفلسطينيين بالهيئة اإلعالمية الرسمية المتمثلة في وزارة اإلعالم من جهـة  - 
 .انيةوالهيئة النقابية من جهة ث

عــدم شــعور الصــحفيين باألمــان فــي ظــل األوضــاع السياســية الســائدة فــي األراضــي الفلســطينية  - 
 .والخشية من تعرضهم لالختطاف أو القتل

بعنوان حرية الصحافة في الكويت وتأثيرها على الممارسة  )2(دراسة إيمان متولي محمد عرفات) 24(
  .المهنية 

                                                 
1  ( 0e�; ، رة�e'�� �e�8 ��(e�V�� .��e�ر ، .e2(,-ا� "e_ا=را "e# ��2e�ى ا�-�ا�e� ��J�(ا��أي وا� .�-�ر�. :�  ، .�N� ��اھ�0 أ��ھ� إ�D

�,J. ، ا���ت ا�����ث وا��را�,J�4 ا��� ، .�� .  2008ث وا��را��ت ا%�$
�,-� ��#�ت ، :�. ا��,�#. #" ا�1�Y و���gBھ� �a2 ا�--�ر�. ا��,�3. #" ا�3)�ة )  2 "��(�، ر���. د?)e�راة  2007 – 2003إ-�ن 

��. ا��7ھ�ة، �V ،رة ، ;�0 ا��,�#. ، ?�2. ا%�$م�'�� ��82009  . 
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، ت المفروضـة علـى الصـحافة الكويتيـةقيـود وااللتزامـاحييث سعت الدراسـة إلـى التعـرف علـى ال  
  .وتحليل التشريعات المنظمة للعمل الصحفي في الكويت

واســتخدمت الدراســة المــنهج المقــارن ومــنهج المســح اإلعالمــي، باســتخدام أداة تحليــل الخطــاب   
  .مفردة 113وكذلك صحيفة االستقصاء التي طبقت على عينة من الصحفيين بلغت 

  :دراسة إلى عدة نتائج أهمهاوخلصت ال

أن نظام الملكية يؤثر على عمل الصحفي وهو مان يعد قيدًا من القيود التي تكبل حرية العمل  - 
  .الصحفي

 .من المبحوثين يستطيعون توجيه النقد للحكومة % 91أن  - 

لحريـة الصـحافة فـي  اتمن المبحوثين أكدوا على احتواء القانون الجديـد علـى ضـمان% 79أن  - 
 .ت الكوي

  
  
  
 

  .الحريات الصحفية في الوطن العربيحول العوامل المؤثرة على  )1(موسى  دراسة عالء لفتة) 25(
حيــث ســـعت الدراســة إلـــى رصـــد وتحليــل وتفســـير المــواد الدســـتورية التـــي لهــا عالقـــة بالحريـــات         

  .الصحفية، باإلضافة إلى القوانين الصحفية في الدول العربية محل الدراسة
 18قطــرًا عربيــًا وقــوانين الصــحافة لـــ  21خدمت الدراســة مــنهج تحليــل المضــمون لدســاتير واســت  

  .دولة عربية 
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

ة عربية ذكرت صـراحة حريـة الصـحافة فـي دسـاتيرها واشـترطت سـتة منهـا أن لدو  15أن هناك  - 
أخرى ذكرت في دساتيرها عبارة حرية الرأي دولة عربية  15تكون هذه الحرية وفق القانون، وأن هناك 

االلتزامـات الملقـاة علـى أو التعبير، بينما لم تذكر السعودية الحق في حرية الصحافة، بل اكتفت بذكر 
  .عالموسائل اإل

                                                 
���a ، ا���ا�9 ا�-/�gة �a2 ا�,��eت ا��e,�3.  �$ء)  1 .(3�–  .��e�ر ،"e�ا��� �� ا��e# .#�,e" ا�e�ط�Dا�e;و ����e��2� .�,e�� .e�درا

��'�رة ،  ��8 ��(�V��.�� .2009، ا�����.���4 ا�J,�ث وا��را��ت , ;�0 ا�J,�ث وا��را��ت ا%�$
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وجـود أكثـر مــن قـانون يــتحكم فـي العمــل الصـحفي فــي كـل قطــر عربـي، فباإلضــافة إلـى قــوانين  - 
قوانين العقوبات، والتجاري، واإلداري، واألمن القـومي، والجمـارك،  الصحافة والنشر والمطبوعات هناك

 .والعمل ، والجنسية، واألحوال الشخصية، واإلجراءت القضائية والمدني وغيرها

أن كل القوانين الصحفية تفرض رقابة مسـبقة علـى الصـحف المسـتوردة، ولكنهـا تفـرض الرقابـة  - 
 .بشكل أخف على الصحف المحلية

  .حول حرية الصحافة في مصر )1(نرمين نبيل األزرق دراسة ) 26( 
حتـى  1995وتهدف الدراسة إلى رصد وتحليل مدى حرية الصحافة في مصـر فـي الفتـرة مـن          

  .، وتفسير ذلك على ضوء سياسات السلطة الحاكمة نحو الصحافة والتشريعات المرتبطة بها  2005
استخدمت  كما, العالقات المتبادلة ومنهج المسح ةمنهج دراس :هما نواستخدمت الدراسة منهجي  

مفــردة مــن  170ستقصــاء موزعــة علــى عينــة قوامهــا ليــل الوثــائق القانونيــة وصــحيفة االالدراســة أداة تح
  ) .، حزبية ، خاصة  يةمقو ( يين في مختلف الصحف المصرية الصحفيين المصر 

  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

نـــاء فتـــرة ء الموجـــودة بالفعـــل أو الصـــادرة أثعات الصـــحافة والقـــوانين المتصـــلة بهـــا ســـواأن تشـــري - 
  . يد الصحافة والحد من حريتهايالدراسة تميل إلى تق

ميـــل إلـــى أكثـــر مــن كونهـــا تأن ممارســات الســـلطة نحـــو الصــحافة ال تـــزال تميـــل إلــى التضـــييق  - 
 .التشجيع على مزيد من الحرية

 .ل مؤسساتهمخون بدرجة عالية من الحرية واالستقالل المهني داأن غالبية الصحفين ال يحظ - 

 .أن ممارسات الصحف المصرية لم تلتزم في أحيان كثيرة بآداب المهنة وتخطت المهنية - 

  : العوامل المؤثرة في الممارسة المهنيةالدراسات التي تناولت : ثانيًا 

القائمين باالتصال لألنباء الخارجية فـي  حول العوامل المؤثرة في اختيار )2(دراسة سامي طايع ) 1(
  .الراديو والصحافة والتلفزيون ووكاالت األنباء

  : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

                                                 
1  ( ���� 9�JD ا=زرق ، :�. ا��,�#. #" ���D– �2� .e�درا �e�. #e" ا��e(3ة �e�-ا� 
,eت ا���e�ر�-�� �����eت ا��N2e. و�e� .e;$

1995  a(:2005  ،ا��7ھ�ة .���V ، رة ، ?�2. ا%�$م�'��  .  2009، ر���. د?)�راة ��8 
2 ) S. Tayie, Journalist and broad casters at work, egyption study communication research . No 5. July 
1991, P 223 – 242.  
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مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي اختيــار القــائمين باالتصــال لألنبــاء الخارجيــة هــو اتبــاع السياســية  - 
  .التنميةالعامة للحكومة المصرية والتي تهتم بالسالم و 

كمــا أن الرغبــة فــي الحفــاظ علــى األمــن وقــيم المجتمــع وتقاليــده يعتبــر عــامًال مــؤثرًا فــي اختيــار  - 
 .األنباء الخارجية

   
حـول التنبـؤ بمسـتوى الرضـا الـوظيفي بـين  )1(   Sharon Bramlett & Solomonدراسـة ) 2(

  .الصحفيين السود من خالل الخصائص المتعلقة بالعمل

  . مفردة  422سة صحيفة االستبيان موزعة على عينة قوامها واستخدمت الدرا  

تــأثير المشــاركة فــي صــنع القــرارات بالتشــغيل أو الفصــل، حيــث توجــد عالقــة إيجابيــة بــين هــذا  - 
  .المتغير والرضا الوظيفي 

تقدير المبحوثين لمدى نجاح مؤسستهم في تقديم خدمة إخبارية جيدة ، كان على عالقة إيجابية  - 
 .اع مستوى الرضا الوظيفيأيضًا بارتف

الدخل والحصول على رد فعل إيجابي من الرؤسـاء، عـامالن مرتبطـان إيجابيـًا بارتفـاع مسـتوى  - 
 . الرضا الوظيفي، أما التعليم فكان على عالقة عكسية مع مستوى الرضا الوظيفي

ـــم تكـــن هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -   حريـــة انتقـــاء القصـــص، إدراك االختالفـــات: ل
اإلخباريـــة ، الدرجــــة الوظيفيــــة، الســــن، النــــوع، إدراك االختالفـــات العرقيــــة مــــن ناحيــــة ومســــتوى الرضــــا 

 . الوظيفي من ناحية أخرى

العائد المادي ليس هو الحافز المحرك للعاملين في مجال األخبار، كما أن امتالك القدرة علـى  - 
كثــر أهميــة مــن المرتــب فــي تحديــد صــنع القــرار والحصــول علــى تعليقــات إيجابيــة مــن الرؤســاء كانــت أ

 .مستوى الرضا الوظيفي

حـول نظـرة المحـررين ألهميـة قـيم  )2(   Tsan kue change & Jae – Won leeدراسـة ) 3(
  .األخبار في انتقاء األخبار األجنبية وما يوثر على إدراكهم ألهمية تلك العوامل

  .مفردة  540مها وتمت الدراسة باستخدام االستبيان البريدي على عينة قوا  
  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

                                                 
1 ) Sharon Bramlett & Solomon, redactors of job satisfaction among black  journalism quarterly . vol . 69, 
No. 3, Autumn1992, p 703 – 708. 
2 ) Tsan kue change & Jan – Won lee, Factors affecting gatekeepers selection of foreign news: A  national 
survey of newspaper , Journalism Quarterly., vol. 69, No.3, Autumn 1992, P 554 – 561 .  
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إدراك المحررين لقيم األخبار يتحدد من خالل الفروق الفردية مثل االهتمام باألخبار األجنبيـة،  - 
الخبــرة العمليـــة، الميــول السياســـية، حجـــم التــدريب، مـــدى التــردد أو اإلقامـــة فـــي دولــة أجنبيـــة ألغـــراض 

أو المحاضرات الممولة من معاهد أجنبية فـي الواليـات المتحـدة، وكـذلك  مهنية، حضور حلقات النقاش
دور الصــــحيفة، عـــدد الخـــدمات اإلخباريــــة التـــي تشـــترك فيهــــا : مـــن خـــالل المتغيــــرات التنظيميـــة مثـــل 

  . الصحفية، عدد صفحات األخبار الخارجية، عدد أفراد الطاقم العامل بقسم األخبار الخارجية 

هتمامــًا كبيــرا للعالقــات التجاريــة األمريكيــة مــع الــدول األخــرى، أو البعــد المحــررون ال يعيــرون ا - 
المــادي أو التنميــة االقتصــادية للدولــة صــاحبة الحــدث، حيــث أن مســتوى التنميــة االقتصــادية للدولــة ال 
يــرتبط بتغطيــة القصــة اإلخباريــة، وهــو مــا يفســر نــدرة تغطيــة أخبــار التقــدم االقتصــادي فــي دول العــالم 

 .الثالث

المحررون من ذوي االتجاهات الليبرالية والتدريب على اللغات األجنبية يميلون إلى اعتبار قيم  - 
األخبار مهمة في انتقائهم لألخبار الخارجية، وعلى النقيض مـن ذلـك فـالمحررون مـن ذوي االتجاهـات 

 . منظور أمريكي المحافظة والتدريب المهني المكثف كانوا أكثر ميًال للنظر إلى األحداث الخارجية من
 

ــد ونجــوى كامــل) 4( ــد المجي ــرحمن وليلــى عب ــد ال ــائم باالتصــال فــي  )1( دراســة عواطــف عب حــول الق
  .الصحافة المصرية والتعرف على الخريطة المهنية واالجتماعية والسياسية للصحفيين

صـــحفيًا يمثلـــون الصـــحف القوميـــة  426واســـتخدمت الدراســـة صـــحيفة االســـتبيان موزعـــة علـــى   
  .بيةوالحز 

  :ومن أهم نتائج الدراسة 

مــن المبحــوثين ال يشــاركون فــي السياســات التحريريــة لصــحفهم، بينمــا تشــارك النســبة % 50أن  - 
 .الباقية بحكم العالقات الودية التي تربطهم برؤسائهم

مـــن المبحـــوثين أكـــدوا علـــى محدوديـــة التعبيـــر المكفولـــة للصـــحافة المصـــرية، ممـــا % 55.7ن أ - 
  .هامش حرية الصحافة المتاح في إطار التعددية الحزبيةيعكس عدم الرضا عن 

ــى  )2( David Pearce Demersدراســة ) 5( ــاء المؤسســة وحجمهــا عل ــأثير بن ــار ت حــول اختب
  .االستقالل الذاتي للمحررين

                                                 
1  ( .�3,eC ت�e�2. دراe�2� ،.�e�-ا� .#�,eل #" ا�����I�� 0*�7وآ+�ون ، ا� �;�0e ا��e�2? ، .#�,e. اe�I$م، ) 1(��اط
 ��J ا��:-

��. ا��7ھ�ة، �V1992  51، ص  .  
2 ) David Pearce Demers , Effect of corporate structure on autonomy of top editors at U. S dailies 
journalism Quarterly , Vol 70 , No . 3 autumn 1993 , P 499 – 508 .  
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استخدمت الدراسة أسلوب المسح عن طريق االستبيان البريدي الذي تم إرساله لكبار المحررين   
  .تصدر في الواليات المتحدة األمريكية صحيفة يومية 200في 

  :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

المحــررين فــي الصــحف المســتقلة كــانوا أكثــر حريــة فــي اتخــاذ القــرار بشــأن عملهــم، ولكــن هــذه  - 
  . العالقة لم تثبت إحصائياً 

كلمــــا كبــــر حجــــم المؤسســــة زادت درجــــة االســــتقاللية التــــي يتمتــــع بهــــا كبــــار المحــــررين، إذ أن  - 
مؤسسات الكبيرة تتيح مجاًال أوسع للتخصص في األدوار الوظيفية ، وهو ما يؤدي إلى إنعاش الروح ال

 .االستقاللية

حول تأثير سياسات حجرة األخبار على  )1(  Keith Stamn & Doug Underwoodدراسة ) 6(
  . مستوى الرضا الوظيفي للعاملين فيها

صـحيفة يوميـة تصـدر  12مفـردة مـن  429ة مـن لعينة مكون واستخدمت الدراسة أسلوب المسح  
  .في غرب الواليات المتحدة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

االتجاه نحو النواحي العملية الخالصة الذى أدى إلى التأكيد على مفاهيم التسويق والتغيير في  - 
  . أسلوب عمل اإلدارة، لم يؤد إلى تقليل الرضا الوظيفي

غيير محتوى األخبار والتأكيد على األرباح أو تقليل حجم طاقم العمل، كانت أن االتجاه إلى ت  - 
 .عوامل مرتبطة بانخفاض مستوى الرضا الوظيفي

ـــار أدى إلـــى ارتفـــاع مســـتوى الرضـــا  -  ـــة التقليديـــة فـــي حجـــرة األخب التأكيـــد علـــى األهـــداف المهني
مـن أجـل مهنـة الصـحافة ال الوظيفي، فالصحفيون يشعرون بالرضا أكثر عنـدما يشـعرون أنهـم يعملـون 

 .من أجل المنفعة 

 .لم يكن حجم الصحيفة عامًال مؤثرًا في مستوى الرضا الوظيفي - 

  .بعنوان معوقات األداء اإلعالمي للصحفيات المصريات )2(دراسة نجالء محمود عثمان  )7(
دة وتهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى مختلــف المعوقــات المهنيــة والشخصــية واالجتماعيــة المقيــ

لحريــة العمــل الصــحفي بالنســبة للصــحفيات المصــريات، برصــد مــا يواجهنــه مــن صــعوبات شخصــية أو 
  .كانت مرتبطة ببيئة  العمل أو بالمجتمع بصفة عامة

                                                 
1 )  Keith Stamn & Doug UnderWood , The relationship of job satisfaction to newsroom policy changes , 
journalism Quarterly , Vol . 70. No. 3, autumn 1993, P 528 – 541.  

��D– �e�8 ��(e�V>$ء �,-�د �R-�ن، ���;�ت ا=داء ا%�$�" ���3,�2ت ا�-���ت )  2 .��e�ر ، .e�Dا�����'e�رة، ?e�2. اiداب  درا�. 
��. ا��ادي،, ���ھ�ج�V 1995  .  



32 
 

  . مفردة، واستخدمت منهج المسح اإلعالمي 80وطبقت الدراسة على عينة قوامها   
  : ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

صـــعوبات وضـــغوطًا عامـــة تواجـــه الصـــحفيات كمـــا تواجـــه الصـــحفيين ومنهـــا شـــيوع  أن هنـــاك - 
الوســاطة بــين أســاليب االلتحــاق بالعمــل الصــحفي، وصــعوبة الحصــول علــى المعلومــات، وخــوف بعــض 

 .المسؤولين من اإلدالء بالمعلومات

إضــافة إلـــى صـــعوبات مرتبطـــة بالعمــل الصـــحفي، مثـــل عـــدم تفضــيل بعـــض المســـؤولين تعيـــين  - 
  .حفيات بأقسام معينة مثل سكرتارية التحرير الفنية والديسك المركزيالص

ــات العمــل  )1(  George Pollardدراســة ) 8( ــين متطلبــات المؤسســة ومتطلب ــة ب حــول الموازن
االحترافي في مجال األخبار وأثر نتيجة هذه المعادلة على الرضـا الـوظيفي للعـاملين فـي المؤسسـات 

  .اإلخبارية الكندية

مفــــردة، وتمــــت المعاينــــة  636دمت الدراســــة أســــلوب العينــــة العشــــوائية الطبقيــــة قوامهــــا واســــتخ  
  . باستخدام صحيفة االستبيان

  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

  .أن نصف حجم العينة لديهم شكوك حول توصية أصدقائهم بالعمل في مجال األخبار - 

يـــار نفــــس الوظيفـــة مـــرة أخـــرى فســــوف مـــن أفـــراد العينـــة لـــو أتيحــــت لهـــم فرصـــة اخت% 60إن  - 
 .يختارونها، ما يدل على ارتفاع نسبة الرضا الوظيفي لديهم

نسبة العاملين في الصحف الذين يشعرون بالرضا الوظيفي أكبر من نسبة العاملين في الخدمة  - 
 .اإلخبارية اإلذاعية والذين يشعرون بالرضا الوظيفي

حول الطريقة التي تتأثر  )2( Dan Berkowitz, Criag Allen & Diana Beesonدراسة ) 9(
  . ةإلخباريبها حجرة األخبار بالمستشارين الذين تستعين بهم المحطة ا

ـــع وهـــذا  ـــار، المســـؤولين عـــن توزي ـــى مـــديري حجـــرات األخب ـــين أمـــريكيتين بـــالتركيز عل فـــي واليت
  .التكليفات، ومخرجي األخبار

  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

                                                 
1 ) George Pollard , Job satisfaction among news workers : The influence of professionalism , perceptions 
of organizational structure , and social attributes , journalism Quarterly , Vol . 72. No.3, autumn 1995, P 
682 – 697.  
2 ) Dan Berkowitz , Griag  Allen & Diana Beeson , exploring hews room views about consultants in local 
TV news , the effects of work roles and socialization, of broadcasting and electronic media , journalism 
Quarterly , Vol.40, No. 1, fall 1996 . P 447 – 459.  
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شغلون مناصب مهنية عليا وهؤالء ممن لديهم خبرة تقنية وتسويقية في أخبار التلفزيون أن من ي - 
المحلــي أكثــر قبــوًال للمستشــارين، وعلــى العكــس فــالمرتبطين باالهتمامــات المهنيــة يميلــون إلــى مناهضــة 

  .آراء المستشارين

كثـر خبـرة مــن إن األكثـر خبـرة مخرجـي األخبـار أكـدوا علـى المنـافع المؤسسـية، فـي حـين أن األ - 
منتجــي األخبــار والمســؤولين عــن التكــاليف شــعروا باآلثــار العكســية للخبــراء والمستشــارين علــى التكامــل 

 .المهني

حـول المقارنـة بـين  )1( Wei Wu , Owen V. Johnson & David weaverدراسـة ) 10(
، الخلفية الثقافيـة، األدوار الوظيفية لكل من الصحيين الروس واألمريكان بناء على النظام السياسي

  .القيود المهنية والتنشئة االجتماعية في حجرة األخبار وتدريب الصحفيين

صحفي  1000صحفيًا من الواليات المتحدة و  1156وقامت الدراسة بعمل مسح بالمقابلة مع   
  .روسي

  : وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة منها 

نــــون بــــأن الجمهــــور فــــي حاجــــة لنشــــر الصــــحفيون فــــي كــــل مــــن روســــيا والواليــــات المتحــــدة يؤم - 
المعلومات سريعًا ، لذا فهم يميلون إلى التمسك بقيمة نشر المعلومات أكثر من ميلهم لألدوار التفسيرية 

  .والنقدية لألحداث

 .إدراك الصحفيين لألدوار المهنية أن التأثير المدرك للرؤساء والزمالء ليس مؤشرًا هامًا في - 

وار المهنيـــة للصـــحافة، لكـــن إدراك الصـــحفيين ألدوارهـــم يختلـــف لـــيس هنـــاك نمـــاذج ثابتـــة لـــألد - 
 .باختالف النظم االجتماعية والسياسية والمؤسسات اإلخبارية

حـول التـأثيرات  )2( Kathleen A Hansen , Mark Neuzil & Jean Wardدراسـة ) 11(
  .الخاصة بنظام عمل الفريق الواحد على روتين العمل اإلخباري وجودة الصحيفة 

 Star Tribune and Stواستخدمت الدراسة منهج المسح للصحفيين في حجرة أخبار جريدتي   

. Paul Pioneer اللتين طبقتا نظام العمل الجماعي.  
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

من المبحوثين أكدوا أن سلطتهم أصبحت أقل في ظل نظام عمل الفريق الواحد وأنهم % 53أن  - 
  . كبيرًا من استقالليتهم وأن الضغوط البيروقراطية قد زادت في ظل هذا النظام  فقدوا جزءاً 

                                                 
1 ) Wei Wu , Owen V. John Son & David weaver, Professional roles of Russian and U. S Journalists : A 
comparative study , Journalism Quarterly , Vol . 73, No. 3, autumn 1996, P 534 – 548.  
2 ) Kathleen A.  Hansen, Mark Neuzil & Jean ward, Newsroom topic Journalists of effects on news 
routines and news paper quality. Journalism Quarterly, Vol. 75. No. 4, autumn 1998 , P 803 – 821. 
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من المبحوثين أكدوا أن جودة الصحيفة في ظل نظام عمل الفريق قد تدهورت بدعوى % 54أن  - 
 .أنه يؤدي إلى المزيد من األخطاء في المحتوى والشكل

يــة مزيــد مــن القصــص التــي كانــت مــن المبحــوثين رأوا أن هــذا النظــام يــؤدي إلــى تغط% 46أن  - 
 . تفقد من قبل 

 . من المبحوثين رأوا أن االستجابة لألحداث الطارئة في ظل هذا النظام أصبحت أسوأ% 63أن  - 

تفليقة على الممارسة ات الخطاب الرئاسي لعبد العزيز بو حول انعكاس )1(دراسة وهيبة حمودي ) 12(
  .اإلعالمية في الجزائر

بـــراز و   الصـــحفيين إزاء الخطـــاب بمـــا يحمـــل مـــن تطـــابق وتنـــاقض بـــين الممارســـة ردود أفعـــال ٕا
  .اإلعالمية نظريًا وعملياً 

  .واستخدمت الدراسة منهج المسح والمنهج التاريخي والمنهج المقارن        
كمـــا اســـتخدمت الباحثـــة مجموعـــة مـــن األدوات البحثيـــة تمثلـــت فـــي المقابلـــة العلميـــة المالحظـــة   

  .ة وتحليل المحتويالميدانية، االستمار 
  : واشتملت الدراسة على نوعين من العينات 

  .مفردة من الصحفيين 20عينة الجمهور وقدرت بـ  - 

 . خطاب رئاسي 303خطابًا رئاسيًا من مجموع  59العينة التحليلية وشملت  - 
 

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

  . ن أفراد العينةم% 59أن صورة الجزائر األمنية قد تحسنت حسب  - 

 .غلبية الصحفيين يرون أن السلطة ال تشارك رجال اإلعالم في صناعة القرار ن أ - 

 . أن غياب االتصال والتنسيق بين السلطة ورجال اإلعالم ولد تلقائيًا عالقة متوترة بين الطرفين - 

 .أن أغلبية الصحفيين عينة الدراسة ترى أن الرئيس متحفظ على مبدأ حرية الصحافة - 

ــت ســمير ســاويرس ) 13( ــات  )2(دراســة مارجري ــوظيفي للقائم ــى الرضــا ال حــول العوامــل المــؤثرة عل
  .باالتصال في الصحافة المصرية

                                                 
��(1�ee. و;�eeNع )  1 .#�,eeC �ee*اS<ا� "ee# .ee�� See���aee2� .ee7�23 ا�--�ر�ee. ا%�$Sا�� �eeJ�� "ee��*ب ا���eeNت ا���ee�1�Dدي ، ا�ee-: .eeJوھ�

�ن S3�2(ا�–  �e����e�8 ��(e�V 31/08/2001إ�ae  1999 /27/04درا�. وP-� .�2�2,� .�3C-�ن +�N��eت ا�e# K�*�e" ا��e(3ة  .��e�ر ،
��. ا�>Sا*�، , ��'�رة ، ;�0 �2�م ا%�$م وا���Iل�V ، . وا%�$م��2003?�2. ا��2�م ا����  .  

2  ( �e�8 ��(e�V�� .��e�ر ،.�e�-ا� .#�,eا�� "e# ل�e��I�� ت�e-*�72� "3ظ��eا� �e_ا�� a2� ة�g/-9 ا��Y �-�� ��و�س ، ا���ا�Vر��
���V ، رة ، ?�2. ا%�$م�'��  .2005. ا��7ھ�ة ، 
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مـــن خـــالل اختبـــار عـــدة عوامـــل مرتبطـــة بالرضـــا الـــوظيفي مثـــل الشـــعور بالرضـــا عـــن مهنـــة  
ن الوظيفة مثل الصحافة وعن موقعهن الصحفي في الجريدة ، إضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بمضمو 

  . عامل االنجاز والمسؤولية وفرص الترقي 
مفـــردة ، واســـتخدمت مـــنهج المســـح اإلعالمـــي بشـــقيه  339وطبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــا    

  . الوصفي والتحليلي
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

جتمعية ورضاهن أن هناك عالقة طردية بين رضا القائمات باالتصال عن العوامل المهنية والم - 
  . الوظيفي العام 

كلما كانت الصحفيات راضيات عن واقـع الممارسـة المهنيـة فـي مصـر ارتفـع رضـاهن الـوظيفي  - 
 . العام 

  
 

  .حول معوقات حرية الصحافة في الجزائر )1(دراسة أحالم باي ) 14(
  .رسةأثناء ممارسة الصحفي للمهنة الصحفية، من خالل التعرف على واقع هذه المماوهذا  
مفــردة مــن  43واســتخدمت الدراســة مــنهج المســح، بــالتطبيق علــى عينــة مــن الصــحفيين قوامهــا   

  .العاملين في مدينة قسنطينة 
  :وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها

وجود ضغوطات تمارسها السلطة الحاكمة على الصحافة، من خالل عدم تقبلها للنقد والتعسف  - 
  .في محاكمة وسجن الصحفيين

 .كان سلبيًا اتجاه حرية الصحافة 1990ون اإلعالم لسنة أن قان - 

 .أن الصحافة تواجه ضغوطات ناتجة عن حرمانها من اإلشهار العمومي والخاص - 

 .أن الصحفيين يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصادر المعلومات - 

ــي ) 15( ــى المما )2(دراســة عمــر حســين جمعــة عل ــة الصــحافة فــي مصــر عل ــأثير حري رســة حــول ت
   .المهنية

  .من خالل رصد وتحليل معوقات العمل الصحفي في مصر خالل فترة الدراسة

                                                 
��'�رة ،  - أ:$م ��ي ، ���;�ت :�. ا��,�#. #" ا�>Sا*�)  1 ��8��(�V��-��. ;����N. ، ر���. ��3. ,C ت���/-� .�Dا���درا�. 

 ، .��N��; .���V ، .���-(VIوا��2�م ا .�D��D%2007?�2. ا��2�م ا. 
2  ( ae2� �e�� "e# .#�,eا�� .e�: ��gB� ، "2� .�-V ���: �-� .e��4-ا� .e�ا�--�ر–  "��e� ل$e+ ل�e��I�� 0*�e7ن وا��-eP-2� .e�درا

��. ا��7ھ�ة ،  2005و 2004�V ، رة ، ?�2. ا%�$م�'�� ��8 ��(�V�� .  2007، ر���. 
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واســتخدمت الدراســة المــنهج المقــارن ومــنهج المســح اإلعالمــي مــن خــالل تطبيــق الدراســة علــى   
أمــا العينــة التحليليــة فشــملت , مفــردة عــن طريــق صــحيفة االستقصــاء 487عينــة مــن الصــحفيين قوامهــا 

كل المقاالت واألعمدة والزاويا التي تتحدث عن حريـة الصـحافة فـي الصـحف محـل  ست صحف تشمل
  .الدراسة

  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

  .أن أغلب أفراد العينة أكدوا تعرضهم لحذف بعض الجمل من مواد تنشر لهم في جرائدهم - 

 .بوابة أن رؤساء التحرير ومديري التحرير يمارسون شكًال من أشكال حراسة ال - 

 .أن اإلعالن يؤثر بالفعل على نشر المواد الصحفية بالصحف التي يعملون بها - 

  
  
  
 

  .حول واقع الممارسة الصحفية في الجزائر )1(دراسة نور الدين أم الرتم) 16(

حيـــث ســـعت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى و اقـــع هـــذه الممارســـة وكشـــف مـــدى مســـاهمة األبعـــاد        
  .التكوين العلمي للصحفي في تشكيل هذا الواقعالسياسية واإلقتصادية و 

واعتمدت الدراسة على منهج المسح من خـالل جمـع البيانـات مـن عينـة مـن الصـحفيين قوامهـا         
  . مفردة بواسطة استمارة االستقصاء 91

  : وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
ادية والتكــوين العلمــي للحصــفي تســاهم فــي صــحة فرضــية الدراســة فــي أن األبعــاد السياســية واالقتصــ - 

  .تشكيل واقع الممارسة الصحفية المكتوبة في الجزائر
  : الدراسات التي تناولت حرية الصحافة من منظور قانوني: ًا ثالث

ة بــين القــانونين المصــري بعنــوان حريــة الصــحافة دراســة مقارنــ )2(دراســة حســين عبــداهللا قايــد ) 1(
  .والفرنسي

فت الدراسة البحث فـي كيفيـة تحقيـق الضـمانات الكافيـة لحريـة الصـحافة فـي ظـل النظـام واستهد       
  .السياسي القائم من خالل دراسة ملكية الصحف وحرية إصدارها في مصر وفرنسا

                                                 
� أم ا���0 ، وا;& ا�--�ر�. ا��,�3. ا�-1)��. #" ا�>Sا*� )  1��D– �e�8 ��(e�V�ر ا�� .��e�ر ، .��N�e�; .e��-� .e�Dا��� .e�وة،  درا�e'��

 ، .��N��; .���V ، .���-(VIوا��02 ا .�D��D%2008?�2. ا��2�م ا  .  
��'e�رة ، ?e�2. ا�,e7�ق ، )  2 �e�8 راة�e(?د .��e�ر ، "�e��3ي وا��e�-ن ا��D�e7ا� "e# .D�7ر�. ا��,�#. ، درا�. �: ، �� ��Jهللا ;���:

��. ا��7ھ�ة، �V1993. 
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  :ومن أهم نتائج الدراسة 
 أن الصـــحافة المصـــرية أقـــرب إلـــى نظريـــة الســـلطة منهـــا إلـــى نظريـــة الحريـــة، فـــرغم اعترافهـــا         

  .بالملكية الخاصة للصحف إال أنها تخضع لبعض القيود المعطلة كالترخيص والرقابة
  .التقييد القانوني لحرية الصحافة بعنوان )1(دراسة محمد باهي أبو يونس) 2(

متضـمنمة  وقد استهدفت الدراسة تحليل مختلف القيود القانونية التي تحـد مـن حريـة الصـحافة،        
تقـره النصـوص  دار الصـحف، وذلـك لبيـان مـا يعـد منهـا مباحـابـل حقـوق ملكيـة وٕاصـتلك القيود التي تك

  .الدستورية، ومان يعتبر غير مباح يتعارض معها
  :وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

فــي كثيــر مــن الحــاالت وجــه الحــق، وأن  قــانوني لحريــة الصــحافة فــي مصــر تعــدىأن التقيــد ال - 
  . نكيل على حساب التنظيمالغلبة في كثير من الحاالت كانت للت

المشــرع المصــري أخفــق فــي مــواطن كثيــرة فــي تحقيــق التــوازن بــين حــق الصــحافة الدســتوري  أن - 
ا أوجـد الفجـوة بـين مـواد ية ، وهـو مـوكفالة حريتها، وحق المجتمع الطبيعـي فـي صـحافة حـرة وموضـوع

 .الدستور والقانون

  . لسطينحول التشريعات الصحفية في ف )2(دراسة منى أسعد ) 3(

وتبحث الدراسة في مجال تاريخ التشريع الصحفي في فلسطين بدءًا من العهد العثماني وانتهاًء   
  .بالحكم الذاتي الفلسطيني، مرورًا باالنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي

  : وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها 

حكم الـذاتي بعـد تسـلمها مقاليـد األمـور فـي أن قانون المطبوعات والنشر الذي أصدرته سلطة ال - 
قطــــاع غــــزة وأريحــــة خيــــب اآلمــــال بانتهاكــــات فظــــة وواســــعة لحريــــة الصــــحافة، بإقــــدامها علــــى اعتقــــال 

  .الصحفيين ومصادرة الصحف، ومنعها من التوزيع وٕاغالق مكاتبها

لهــذه أن هــذا القــانون صــدر دون مــذكرة تفســيرية تعــززه بمــا تتضــمنه مــن خلفيــات وحيثيــات لمــا  - 
المــذكرة مـــن قـــوة تـــدعم التشــريع نفســـه نصـــًا وروحـــًا، األمــر الـــذي أحـــدث غيابـــه خلــًال ملموســـًا فـــي هـــذا 

 .القانون

  .بعنوان حرية الصحافة في مصر ودور القضاء في حمايتها )3(دراسة محمد عمر حسين ) 4(

                                                 
1  (D�ee7ا� �ee��7(ا� ، KD�ee �ee�ھ" أ�ee� �ee-,�
,eeا�� .ee�,� "D�-  ، ق�ee7,ا� .ee�2? ، رة�ee'�� �ee�8 راة�ee(?د .��ee�ر ،.eeD�7ر� .ee�درا .ee���V

، . .  1994 اI���1ر
� ، ط )  2 �N�2# "# .�#�,ت ا����1��a أ��� ، ا�)'�  ، .��  . 1995، ا=ردن ، ا�-�?S ا����" ��2را��ت ا%�$
3  (e# ء�eP7ودور ا� �e�� "e# .#�,eا�� .e�: ، ��e�: �e-� �-,� �e4(�-: "–  .e�2? ، رة�e'�� �e�8 ، راة�e(?د .��e�ر ، .eD�7ر� .e�درا

��. ا��7ھ�ة،�V ، 1999 ا�,7�ق. 
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لملقاة على حيث استهدفت الدراسة تناول موضوع حرية الصحافة من حيث الموازنة بين القيود ا  
  .كاهل الصحافة بصفة عامة وحريتها في إطار مقارن بين القانونين المصري والفرنسي

  : وتوصلت الدراسة إلى أن 
هناك فروقًا واضحة بين التشريع الفرنسي والتشريع المصري فيما يتعلق بحرية الصحافة والقيود   

  .الحياة الخاصة لألفراد المفروضة عليها في كال التشريعين، السيما فيما يتعلق بحرمة
  .نظام القانوني لحرية إصدار الصحفبعنوان ال )1(دراسة عصمت الشيخ) 5(

يـــة متعلقـــة بحريـــة إصـــدار الصـــحف والحماحيـــث اســـتهدفت الدراســـة تحليـــل النصـــوص القانونيـــة ال      
لتوصـل القضائية لها لمعرفة ما يتفق منها مع النصوص الدسـتورية ومـا يتعـارض معهـا، وذلـك بهـدف ا

  .لتنظيم هذه الحرية مع مقارنة ذلك بالوضع في فرنسا
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

أن النصوص التشريعية المنظمة لحرية إصدار الصـحف فـي مصـر تتعـرض ألنـواع عديـدة مـن  - 
  .القيود الهدف منها التكبيل وليس التنظيم

مصــر ويــتم تــداولها داخــل  كثيــر مــن األشــخاص إلــى تأســيس صــحفهم الخاصــة خــارج ارضــطر ا - 
الـــبالد بعكـــس الوضـــع فـــي فرنســـا، بســـبب القيـــود التـــي تعـــوق ممارســـة حريـــة الصـــحافة وحريـــة إصـــدار 

 .الصحف في مصر

  .بعنوان المسئولية الجنائية عن جرائم اإلعالم )2(دراسة نصيرة زيتوني ) 6(
ريع الجزائري ومدى اتفاقهـا وتهدف الدراسة إلى توضيح نظام المسؤولية عن جرائم النشر في التش     

  .أو تعارضها مع جرائم القانون العام، مع إجراء مقارنة مع التشريعين الفرنسي والمصري
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

أن الضـــوابط والقيـــود المنظمـــة الســـتعمال حريـــة الـــرأي وحـــق التعبيـــر ليســـت ســـيفًا مســـلطًا علـــى  - 
  .عامل تنظيمي لتحقيق االستقرار والديمقراطية أصحاب األقالم النزيهة، بقدر ما هي

أن المشــرع الجزائــري علــى خــالف المشــرع الفرنســي والمصــري لــم يخــص جــرائم اإلعــالم بأحكــام  - 
إجرائية خاصة، سـواء فيمـا يتعلـق بـإجراءات المتابعـة أو قواعـد االختصـاص، ولهـذا لـم يـدرجها المشـرع 

 .لجرائم السب والقذف واإلهانة الجزائري ضمن قانون العقوبات كما فعل بالنسبة

                                                 
1  (
. إ�Cار ا��,�,� "D�D�7م ا�����e7م إ�ae ا�-e/�� ا��e-2" ا�e�2? ،"D�eR. ا�,e7�ق ،  -��-Y ا�'�m، ا�� Te,� ، .D�7ر���e. درا�. �V

 .2:1999�ان، 
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تباعـــه فكـــرة المســـؤولية الجنائيـــة قـــانون الجنـــائي العـــام باخـــروج المشـــرع الجزائـــري عـــن قواعـــد ال - 
 .التدريجية 

أن النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة للمســـؤولية الجنائيـــة عـــن جـــرائم اإلعـــالم، ال تتســـم بالوضـــوح  - 
 .ة عامةوالتحديد الذي يجب أن تتصف بها النصوص الجنائية بصف

    .حول التشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر )1(دراسة نبيل األزرق ) 7(
  .حيث تناولت الدراسة العالقة بين القوانين المنظمة للصحافة  وتطور مهنة الصحافة         

واســتخدمت الدراســة المــنهج التــاريخي والمقــارن فــي تناولهــا للقــوانين التــي نظمــت عمليــة إصــدار        
 156وقانون تنظيم الصحافة رقم  1936، و 1930، و1881لصحف وأنماط ملكيتها في قوانين عام ا

لسـنة  96، وقانون تنظـيم الصـحافة رقـم  1980لسنة  148، وقانون سلطة الصحافة رقم  1960لسنة 
1996 .  

  :وفي إطار النتائج التي توصلت إليها الدراسة

  : ت ستكون هي السائدة خالل العقدين المقبلين تنبأت الدراسة إلى ظهور أربعة سيناريوها - 

  .بقاء األوضاع في مصر على ما هي عليه : األول  - 

  .تغير األمور نحو األسوأ : الثاني - 

احتمــال ســير االتجــاه نحــو مزيــد مــن الديمقراطيــة والحريــة ، بحيــث تتخلــى الدولــة علــى : الثالــث - 
  . ملكية كل الصحف القومية لصالح مالك بديل 

مكانية التوجه إلى مزيد من الحرية في نظم ملكية الصحف وٕاجراءات إصدارها ، ولكن إ: الرابع - 
 .دون أن تتخلى الدولة عن مواقعها وسلطاتها تمامًا 

  .بعنوان تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة  )2(دراسة العمري سليم درابلة ) 8(
ي حـول الطبيعـة القانونيـة للمسـؤولية الجنائيـة فـي حيث سعت الدراسة إلى توضـيح الجـدل الفقهـ  

  .جرائم الصحافة المكتوبة واألساس القانوني لتنظيم هذه المسؤولية
  .واستخدمت الدراسة للمنهج التحليلي النقدي والمنهج المقارن          

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

                                                 
1  ( �J� 9�JD ����Dا=زرق �e�� "e# 
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األصلي والمكلف  يعتبر الكاتب هو الفاعل ابة بحيثأن المشرع الجزائري يعاقب على فعل الكت - 
  .بالنشر هو الشريك

أن النصوص القانونية الواردة في قانون اإلعالم غامضة، حيث تعتبر المدير أو الناشر فاعًال  - 
 .أصليًا ثم تعتبره شريكًا، وهذا عكس المشرعين المصري والفرنسي 

ان األشـــخاص المســـؤولين عـــن لتبيــ 2001مكـــرر مــن قـــانون العقوبـــات  144إن إضــافة المـــادة  - 
 .الجريمة الصحيفة، يؤدي حتمًا إلى إبطال مفعول قانون اإلعالم 

  .حول المتابعات القضائية لجنح القذف في الصحافة المكتوبة  )1(دراسة حكيم بوغرارة  )9(
حيــث ســعت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى تــأثير المتابعــات القضــائية ضــد جــنح القــذف فــي          

  .ة الخاصة وقانون العقوبات على حرية التعبير والصحافة في الجزائرالصحاف
واعتمدت الدراسة على المنهجين التـاريخي والمسـحي، واسـتخدمت المقابلـة العلميـة كـأداة لجمـع   

  .البيانات من عينة عمدية قوامها ستة عشر صحفياً 
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة نذكر

  . القضائية ضد الصحافة المكتوبة الخاصة بتهمة القذف والسب في فترة الدراسة كثرة المتابعات - 

 .قسوة األحكام العقابية لجنح القذف - 

 .عدم استقاللية القضاء وتحيزه للسلطة في معالجة قضايا القذف - 

 .انعدام مصادر المعلومات واألخبار أهم أسباب الوقوع في القذف - 

 . تزال تعاني من عدة ضغوطاتحرية الرأي والتعبير في الجزائر ال - 

حـــول تــأثير تجــريم النشــر فـــي التشــريعات العربيــة علــى حريـــة  )2(دراســة أســماء الجيوشــي ) 10(
  .الصحافة في الوطن العربي

واســتهدفت الدراســة تحديــد العالقــة بــين قــوانين النشــر فــي المجتمعــات العربيــة وحريــة الصــحافة،   
القوانين للحرية الصحفية أو تجريمها لها، ومدى توافق هذه ومدى اتساع المساحة التي سمحت بها تلك 

  .النظرة مع االتجاه العالمي للحرية واتفاقها مع نصوص الدساتير أو تناقضها معها
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واســتخدمت الدراســة مــنهج المســح بشــقيه الوصــفي والتحليلــي للقيــام بتحليــل مضــمون لنصــوص   
ة هــي الكويــت، مصــر ولبنــان، كمــا طبقــت الدراســة القـوانين المتعلقــة بجــرائم النشــر فــي ثــالث دول عربيــ

  .مفردة في الدول عينة الدراسة 800على عينة من الصحفيين قوامها 
  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

أن التشريعات العربية ليست سـوى قيـود جنائيـة تحكـم العمـل الصـحفي وال تـؤدي بـأي حـال إلـى  - 
  .ر ممارسة حرية الصحافة كما أرادها الدستو 

أن واقع التشريعات الصحفية العربية يعكس التناقض بين ما تتضمنه التشريعات من قيود وبين  - 
 .ما تتطلبه التعددية الصحفية من إلغاء هذه القيود

أن الصــحفي فــي الكويــت أكثــر تعرضــًا للرقابــة علــى كتاباتــه الصــحفية مــن الصــحفي فــي لبنــان  - 

 .الدولة ومصر، لكثرة القيود المجتمعية والسياسية في

  

 

  :التعليق على الدراسات السابقة 

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكننا الخروج بالمالحظات التالية  

أن حريـــة الصـــحافة والممارســـة المهنيـــة تتـــأثر بالعديـــد مـــن العوامـــل والمـــؤثرات تناولتهـــا أغلـــب  - 
هـذه العوامـل والمعوقـات فـي الدراسات السابقة بشـكل معـزول عـن بـاقي العوامـل األخـرى وترتكـز أغلـب 

العوائــق المهنيــة علــى مســتوى النظــام الصــحفي واإلعالمــي كالسياســة التحريريــة، والمعوقــات المرتبطــة 
بالنظــام السياســي فــي عالقــة الصــحافة بالســلطة، والمعوقــات المرتبطــة بالنظــام االقتصــادي متمثلــة فــي 

وأخرى مرتبطة بالنظام االجتماعي  ,عالناتاقتصاديات الصحافة والديون والمطابع ومشاكل التوزيع واإل
إضـافة إلـى المعوقـات القانونيـة المرتبطـة بالتشـريعات  ,ة المجتمعيـةوالثقافي أو ما يطلق عليه المنظومـ

ولــذلك تعــددت  ,ذلك مــا يــرتبط بتكنولوجيــا االتصــالوالنصــوص القانوينــة المنظمــة للعمــل الصــحفي، وكــ
  .ية التي ترتبط بهاتعدد المجاالت البحثفة بالدراسات التي تناولت حرية الصحا

لقــد شــملت الدراســات الســابقة مــن حيــث اســتعراض أوضــاع حريــة الصــحافة العديــد مــن الــدول  - 
عربيـة  ةعربية كانت أم أجنبية ، فاستعرضـت كثيـر مـن الدراسـات أوضـاع حريـة الصـحافة فـي كـل دولـ

ـــى حـــدى وشـــملت هـــذه الـــدول دن، فلســـطين، المغـــرب، مصـــر، الجزائـــر، اإلمـــارات، الكويـــت ، األر : عل
السـودان، كمـا تناولـت سـت دراسـات أوضـاع حريـة الصـحافة فـي العـالم العربـي بصـفة عامـة مـن خــالل 
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النصـــوص والتشـــريعات المتعلقـــة بمهنـــة الصـــحافة، أمـــا الـــدول األجنبيـــة فاستعرضـــت بعـــض الدراســـات 
الواليات , ، بريطانيا، روسيا األجنبية أوضاع حرية الصحافة في كل من ليبيريا، هونج كونج، المكسيك

 .ودل الكومنولث الست في أفريقيا, المتحدة األمريكية

غالبــًا مــا تناولــت هــذه الدراســات أوضــاع حريــة و ركــزت بعــض الدراســات علــى الجانــب المقــارن  - 
ضاع شريعية المنظمة للعمل الصحفي وأو الصحافة من الجانب القانوني، من خالل مقارنة النصوص الت

فة بـين كــل مـن القــانون المصــري والفرنسـي أو الجزائــري والفرنسـي أو الجزائــري والمصــري حريـة الصــحا
 .والفرنسي ، أو المصري والبريطاني

انقسمت الدراسات األجنبية إلى جانبين، الجانب األول تناول أوضاع حرية الصحافة في بعض  - 
مين باالتصال، من حيث تعرضهم الدول كالمكسيك وليبريا وهونغ كونغ، والجانب الثاني ركز على القائ

لبعض القيود المرتبطة بالجانب المهني في قاعات التحرير في إطار نظريـة حـارس البوابـة اإلعالميـة، 
 .ومدى الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال عن المهنة

تنوعت المنـاهج والمـداخل النظريـة المسـتخدمة فـي هـذه الدراسـات بـين المـنهج المقـارن والمـنهج  - 
يخي، ومـــنهج تحليـــل المضـــمون ومـــنهج المســـح، كمـــا تنوعـــت المـــداخل النظريـــة المطبقـــة فـــي هـــذه التـــار 

الدراسات بين نظرية حارس البوابة، ونظرية المسؤولية اإلجتماعية، ومدخل تحليل النظم، ومدخل األداء 
 .الوظيفي

ة لجرائم ركزت بعض الدراسات على الجانب القانوني البحث من حيث دراسة المسؤولية الجنائي - 
ر، وعالقة الصحافة الصحافة والتنظيم القانوني إلصدار الصحف والقيود المفروضة على حرية اإلصدا

ودور القضــاء فــي حمايــة حريــة الصــحافة ومختلــف القيــود القانونيــة المقيــدة لحريــة الصــحافة ،  بالســلطة
 .وغالبًا ما كانت هذه الدراسات تجري مقارنة مع بعض التشريعات األخرى

 وعت الدراسات التي تناولت أوضاع حرية الصحافة في الجزائر من حيث تركيزها على بعضتن - 
ت بعــض الدراســات علــى أثــر الخطــاب الرئاســي علــى الممارســة القيــود وٕاهمالهــا للــبعض اآلخــر، فركــز 

وأثــر الســـلطة السياســـية واإلهـــارب  أخـــرى أوضــاع الصـــحافة الخاصـــة فقـــط  المهنيــة، وتناولـــت دراســـات
ستعرضت دراسات أخرى أثر المتابعات القضائية لجنح القذف على حرية الصحافة، ومنها ما عليها، وا

وضــاع حريــة التعبيــر فــي ظــل أ تلممارســة المهنيــة ، وأخــرى استعرضــتنــاول أثــر حالــة الطــوارئ علــى ا
وتناولــت دراســات أخــرى واقــع الممارســة الصــحفية، وبعــض القيــود التــي تعترضــها،  ,التحــول الــديمقراطي

ها ما تناول حرية اإلعالم في الوطن العربي بصفة عامة ، ومنها ما ركز على الجانب القانوني من ومن
 . حيث المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة
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ـــف القيـــود  ـــة الصـــحافة فـــي الجزائـــر، ومختل ـــت أوضـــاع حري ـــز هـــذه الدراســـة أنهـــا تناول ومـــا يمي
ز علــى بعــض القيــود وتهمــل الــبعض اآلخــر، حيــث والمعوقــات المــؤثرة علــى الممارســة المهنيــة، فلــم تركــ

شـــملت الدراســـة جميـــع جوانـــب الممارســـة اإلعالميـــة والظـــروف المحيطـــة بهـــا مـــن حيـــث تأثرهـــا بـــالقيود 
ولهــذا اســتخدمت هــذه الدراســة مــدخل تحليــل , االقتصــادية واالجتماعيــة والمهنيــةالسياســية، والقانونيــة، و 

تفاعــل ويســتجيب للعوامــل والظــروف المحيطــة بــه مفتــوح ي المــدخل األنســب كونــه نظــام الــنظم باعتبــاره
عتبـــار جميـــع الظـــروف ار الشـــمول والتكامـــل، ويأخـــذ فـــي االويـــؤثر فيهـــا ويتـــأثر بهـــا، فهـــو ينظـــر بمنظـــ

  .والعوامل المؤثرة
وهـذه هــي الميـزة الثانيــة لهـذه الدراســة عـن بقيــة الدراسـات األخــرى، فلـم تتنــاول وال دراسـة واحــدة 

م وأعلبها ركز على نظرية المسؤولية اإلجتماعية وحراسة البوابة اإلعالمية، كما أنها مدخل تحليل النظ
لم تطبق على الصحف الخاصة فحسب، بل تناولت حتى الصحف الحكومية لمعرفة مدى تأثير الملكية 
على حرية الممارسـة المهنيـة، علـى عكـس أغلـب الدراسـات التـي ركـزت علـى تطـور الصـحافة الخاصـة 

  . طفق
  : شكل عام فقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة فيما يليوب

تحديد المشكلة البحثية وتوسيع القاعدة المعرفية بمشكلة الدراسة والتعرف على أهم النتائج التي  - 
  .توصلت إليها هذه الدراسات والتي ساعدت في صياغة المشكلة البحثية 

لتعــــرف علــــى المنــــاهج واألدوات البحثيــــة تحديــــد اإلطــــار النظــــري المالئــــم لموضــــوع الدراســــة وا - 
 .والمداخل التي تالئم مشكلة البحث والمتمثلة في مدخل تحليل النظم ونظرية حارس البوابة اإلعالمية

 .المساعدة في وضع التساؤالت المناسبة وصياغة فروض الدراسة المالئمة - 

 .المساعدة في تحديد خطوات الدراسة المنهجية وتحديد العينة المناسبة - 

المساعدة في تحديد أداة جمع البيانات والبيانات المطلوب جمعها، ومراجعـة بعـض االختيـارات  - 
 .والبدائل المتضمنة في بعض أسئلة اإلستمارة

 .االستفادة من المراجع ذات العالقة بموضوع الدراسة - 

  :  اإلطار النظري للدراسة

البحثية، والتي تسـاعد فـي التوصـل  تتعدد األطر النظرية التي يمكن من خاللها دراسة المشكلة  

إلــى تحليــل أبعــاد المشــكلة البحثيــة وتفســيرها والوصــول إلــى نتــائج مترابطــة ال تهمــل أي بعــد مــن أبعــاد 

  :المشكلة البحثية ، لذا تم اختيار مدخلين نظريين يتناسبان بشكل كبير مع طبيعة الدراسة وهما
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  : مدخل تحليل النظم: أوًال 

هو ذلك المدخل الذي يرى أن أي نظـام فـي المجتمـع إنمـا هـو نظـام مفتـوح مدخل تحليل النظم   
يتفاعل ويسـتجيب للعوامـل والظـروف المحيطـة بـه ويـؤثر فيهـا ويتـأثر بهـا، فهـو ينظـر بمنظـار الشـمول 

  . )1(والتكامل ويأخذ في االعتبار جميع الظروف والعوامل المؤثرة
ء المكونـة للنظـام بمعـزل عـن النظـام الكلـي، حيـث ووفقًا لمدخل النظم فإنه ال يمكن فهـم األجـزا  

  )2( .ترتبط هذه األجزاء وتتفاعل وتعتمد على بعضها البعض بطريقة ديناميكية

  
ويهــدف مــدخل تحليــل الــنظم إلــى التوضــيح والتفســير أو الرؤيــة االنتقاديــة الشــاملة مــع إمكانيــة   

  )3(.بؤاالستناد إلى هذا التحليل في تفسير النظم وفي الفهم والتن

  :ويشمل مدخل تحليل النظم ثالث عمليات رئيسية هي           

دراسة المدخالت وتشمل البيئة الخارجية أو الظروف المؤثرة علـى النـاتج النهـائي أو النظـام أو  - 
  . الوضع المراد دراسته 

 .دراسة المخرجات وهي الناتج النهائي أو النظام الذي يتأثر بالظروف البيئية المحيطة به - 

دراسة عمليات التفاعل المختلفة بين المؤثرات الخارجيـة والنظـام المـراد دراسـته والعالقـات التـي  - 
 .ترتبطهم جميعاً 

  التغدية المرتدة
  
  

  

  التغذية المرتدة 
  ) 1(شكل رقم 

  )4(العناصر األساسية لنموذج النظام الديناميكي 

ع ثـــم قـــال العـــالم األمريكـــي دفيـــد إيســـتون لقـــد نشـــأ مـــدخل تحليـــل الـــنظم فـــي كنـــف علـــم االجتمـــا  
David Easton  بتطبيقه على علم السياسة، حيث ينظر إلى الحياة السياسية على أنها نظام سياسي
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يتكون مـن شـبكة مـن التفـاعالت، يتميـز عـن بيئتـه ومحيطـه والمكـون أساسـًا مـن األنظمـة األخـرى مثـل 
ي، وله حدوده الخاصة والمفتوحة على هذه البيئة والتي النظام االقتصادي ونظام القيم والنظام االجتماع

وهـــو يســـتقبل مدخالتـــه مـــن هـــذه البيئـــة التـــي تقـــوم بعمليـــة التحويـــل لهـــذه , تقـــوم بالتـــأثير عليـــه بـــدورها
المدخالت فتصبح مخرجات، يكون لها رد فعل من البيئة فتعود إلى النظام السياسـي مـرة أخـرى، حيـث 

تغذيــــة مرتـــدة التـــي تعـــد مجموعـــة ردود أفعـــال لمخرجـــات النظــــام،  تعـــد جـــزءًا مـــن مدخالتـــه فـــي شـــكل
والمقصود بالبيئة هنا ذلك الجزء من المحيط االجتماعي والثقافي والمادي الموجود خـارج حـدود النظـام 

  .)1(السياسي المعين
وبتطبيـــق نظـــام إيســـتون فـــي النطـــاق اإلعالمـــي نجـــد أن النظـــام االتصـــالي ســـواء كـــان نظامـــًا   

إعالميًا مثل النظام الصحفي ، يمكن أن يحل محل النظام السياسي ويحوي نفس المعايير  شخصيًا أو
العامة التي حددها إيستون ويقوم بنفس المهام المحددة للنظام ويحوي شبكة من التفاعالت تهدف بشكل 

والتـي أساسي إلى إحداث أكبر أثـر للرسـالة اإلعالميـة، حيـث تتمثـل المـدخالل فـي المصـادر اإلخباريـة 
تتم عملية تحويلها داخل النظـام االتصـالي إلـى مخرجـات متمثلـة فـي الرسـالة االتصـالية أو اإلعالميـة، 
وتلعــــب المــــؤثرات البيئيــــة داخــــل النظــــام االتصــــالي وخارجــــه دورًا هامــــًا فــــي تكــــوين وتوصــــيل الرســــالة 

ومـن مجتمـع إلـى  اإلعالمية،  ويختلف حجم تلك المـؤتمرات ودرجـة قوتهـا مـن نظـام اتصـالي إلـى آخـر
  .)2(آخر

ووفقًا لما سبق ذكره، فإنه ال ينظـر إلـى النظـام الصـحفي كمتغيـر مسـتقل بذاتـه فهـو ال يوجـد فـي       
وٕانما هو نظام فرعي داخل النظام المجتمعي يتأثر به من جهة ويؤثر بدوره مـن جهـة أخـرى فـي , فراغ

لهذا النظـام ، فوسـائل اإلعـالم ) الثقافية –عية االجتما –السياسية  –االقتصادية ( المتغيرات المختلفة 
بشكل عام وفق هذا المدخل نظام مفتوح يتفاعل مع البيئة المحيطة به ويؤثر فيها ويتأثر بها ، كما أنه 

  . )3(ال يمكن فهم النظام الصحفي بمعزل عن األنظمة الفرعية 
  :إلى المزايا التالية وترجع أهمية استخدام مدخل تحليل النظم في دراسة حرية الصحافة  

النظــر إلــى النظــام الصــحفي وبخاصــة فيمــا يتعلــق بحريــة الصــحافة، كنظــام مفتــوح يتكــون مــن  - 
  . أنظمة فرعية بينها عالقات متبادلة تتفاعل مع البيئة المحيطة بها

 .أخذ العوامل البيئية والمحيطة بالنظام في الحسبان عند القيام بعملية التحليل والتقييم - 

سة البيئة السياسيسة واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والمهنية للنظام الصـحفي فـي يوفر درا - 
إطـــار علمـــي يســـاعد علـــى الكشـــف عـــن المتغيـــرات الوســـيطة التـــي تحكـــم العالقـــة بـــين حريـــة الصـــحافة 

                                                 
1 ) David Easton, Afram work for political Analysis, prestice – Hall, inc. Englewood cliffs, N.J, U.S.A, 
1992, P 2 – 25 .  

  . �J�279 ا��3Uر ر�Lد ، ��V& ���\ ، ص )  2
3  (�12-� .Cت ا������ 9�JD ا=زرق، ا�)'����D��� "# 
  . 42-41ص , �� &V�J2\،  . ا��,
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 وكـل العوامـل التـي تقلـل أو تزيـد مـن الحريـة الصـحفية فـي, وملكيتها وٕاصدارها وتداولها والرقابـة عليهـا
 .الجزائر

ـــة والتنـــاول الشـــامل لعالقـــة النظـــام  -  ـــة الكلي ـــه مـــن أنســـب المـــداخل التـــي تســـمح بتحقيـــق الرؤي أن
الصحفي وحرية الصحافة بباقي المتغيـرات والـنظم األخـرى لتعـود هـذه الحريـة فتـؤثر بـدورها علـى بـاقي 

 .األنظمة المجتمعية األخرى على أساس أن كًال منها يؤثر في اآلخر ويتأثر به

  
  
 

  :نظرية حارس البوابة اإلعالمية: ثانيًا 

 Kurtيرجع الفضل في تطوير نظرية حارس البوابة اإلعالمية إلى العالم النمساوي كيرت لوين   

Lewin  الذي استخدم هذا المصطلح ألول مرة للداللة على األشخاص أو الجماعات الذين يتحكمون ،
  .)1(في سير المواد اإلخبارية في قناة االتصال 

حيـــث يـــرى أنـــه علـــى طـــول الرحلـــة التـــي تقطعهـــا المـــادة اإلعالميـــة حتـــى تصـــل إلـــى الجمهـــور        
وكلما طالت المراحل التي , يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل وما يخرج) بوابات( المستهدف توجد نقاط 

طة فرد أو عدة تقطعها األخبار حتى تظهر في الوسيلة اإلعالمية تزداد المواقع التي يصبح فيها من سل
أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقل بنفس الشكل أو بعد إدخال تعـديالت عليهـا، ويصـبح نفـوذ مـن 

  .)2(يديرون هذه البوابات له أهمية كبيرة في انتقال المعلومات 
أى أن حراســـة البوابـــة هـــي العمليـــة التـــي يـــتم فيهـــا تعـــرض عـــدد ضـــخم مـــن الرســـائل اإلخباريـــة   

  )3(.لتشكيل حتى تصل في النهاية إلى عدد محدود يتم بثه من خالل وسائل اإلعالمللغربلة وا

حراسة البوابة بأنها العملية التي ينقل من خاللها شخص معين في  Shoemakerوعرف شوميكر      
  .)4(مكان معين مئات الرسائل من بين ماليين الرسائل المتاحة في العالم 

ة عبــر قنــوات اتصــال خاصــة يعتمــد علــى حقيقــة مغزاهــا أن هنــاك منــاطق فانتقــال المــادة اإلخباريــ    
خاصــة تعمــل فيهــا هــذه القنــوات كبوابــات، ويــتم الــتحكم فــي نقــاط هــذه البوابــات مــن خــالل حــراس بوابــة 

  .)5(يتمتعون بالقوة والسلطة في صنع القرار الذي يحدد ما يمر وما ال يمر 

                                                 
1  (.e-��ن ا�-��ي وا���ري #" ظ9 ا���S32(�7#�. #" ا�Rج ا�-�اد ا��(Dإ a2� .�J�V=ا .�D�S32(ا�-�اد ا� ��gB� ، ا�,�ج &، ر���e.  ?-�ل ��

��. ا��7ھ��V ، رة ، ;�0 ا%ذا�. ، ?�2. ا%�$م�'�� ��8 ��(�V�� . 45، ص  2002 ة ،
2 ) Lewin, K , field theory in social science selected theoretical papers , New York Harper, 1951 , P184. 
3 ) Shoemaker, P, Eichholz, M. Kim, E, Wrigley. B, Individual and Routine Forces in Gate Keeping , J & 
Mc Quarterly , Vol , 78 , No , 2 , summer 2001 , P 233 .  
4 ) Shoemaker, Pamela, Communication concepts 3. Gate keeping, Newbury, London, New Delhi, sage 
publications, 1991, P 3. 
5 ) Marshal Jones & Emma Jones , mass media , London , Mc Millan Press LTD , 1999 , P 89 .  
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عالميـة تـذهب إلـى أبعـد مـن مجـرد اختيـار مـا ينقـل مـن ولذا يمكن القول بـأن حراسـة البوابـة اإل  
الرسائل واستبعاد أخرى، بل هو عملية واسعة للتحكم في المعلومات التي تحتوي على كل أنواع شفرات 
الرســائل ولــيس فقــط االختيــار، ولكــن التشــكيل بطريقــة معينــة تتضــمن الحجــب والنقــل والصــياغة والبــث 

وأثنـاء عمليـة االختيـار يـتم التأكيـد علـى بعـض , رسـل إلـى الجمهـوروالتحكم في توقيت إيصـالها مـن الم
جوانب القصة اإلخبارية وٕاهمال أخرى، ولذا فإن حراسة البوابة تجعل بعـض األخبـار أو الرسـائل أكثـر 

  .)1(تفصيًال عند االختيار والمرور عبر البوابة اإلعالمية
هناك في كل حلقة بطول السلسلة فردًا  ومن الحقائق األساسية التي أشار إليها كيرت ليوين أن  

يتمتع بالحق في أن يقدر ما إذا كانت الرسالة التي تلقاهـا سـيمررها كمـا هـي إلـى الحلقـات التاليـة ، أم 
  .سيزيد عليها أو يحذف منها أو يلغيها تماماً 

ومفهوم حراسة البوابة يعني السيطرة على مكان استيراتيجي في سلسـلة االتصـال بحيـث يصـبح   
لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته وكيف سيمر، حتى يصل في النهاية إلى 
الجمهور المستهدف، وقد أشـار ليـوين إلـى أن فهـم وظيفـة البوابـة يعنـي فهـم المـؤثرات أو العوامـل التـي 

  . )2(تتحكم في القرارات التي يصدرها حارس البوابة 
   )3(: أو القوى على النحو التاليويمكن تحديد هذه العوامل 

خصــائص القـــائم باالتصـــال كــالنوع والـــدخل والطبقـــة اإلجتماعيــة والتعلـــيم والخصـــائص الفكريـــة  - 
  .والعقائدية

 . الضغوط المهنية وعالقات العمل  - 

 .تأثير السياسات الداخلية والخارجية - 

 .التوقعات الخاصة بالجمهور - 

حراس البوابات الذين في الغالب ما يكونون مديرو  ويرتبط هذا المدخل بموضوع الدراسة إذ أن
التحرير أو رؤساء التحرير هم من يشكلون بدرجة أو بأخرى نوعًا من الضغط على القائمين باالتصال 
داخل مؤسساتهم الصحفية ويتحكمون في المضمون ، فهم الـذين يقـررون مـا ينشـر ومـا ال ينشـر ومـان 

  .يةيحذف ومان يضاف إلى المادة التحرير 
  

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

                                                 
1 ) Berger, W, the international professional Publishers, London, Sage Publications, P 2 – 3. 

2  (�4�Vن "(L3000 – 294، ص 1978، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، أ:-� ر. 
3 (  Z(1ا��7ھ�ة ، ���0 ا� ، ��gB(ت ا%�$م وا�>�ھ�ت ا����D ، ��-,ا� �J� �-,� . 93، ص  1997
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  :نوع الدراسة 

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصـفية التحليليـة التـي تهـدف إلـى رصـد وتوصـيف وتحليـل  

  .وتفسير واقع حرية الصحافة في الجزائر وأثرها على الممارسة المهنية للقائمين باالتصال

  

  

   :مناهج الدراسة 

ـــرتبط التصـــميم ا ـــذي يتبعـــه الباحـــث فـــي ي ـــي للبحـــث الوصـــفي بنـــوع المـــنهج ال لشـــكلي أو الهيكل
  .المنهج المقارنو  منهج المسح اإلعالمي :تستخدم الدراسة منهجين أساسيين هما حيث  ,الدراسة

يعتبر منهج المسح جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة موضوع 
فالمنهج المسحي إذا عبارة عن , ولفترة زمنية كافية للدراسة, نة لمجتمع البحثالبحث من الفردات المكو 

محاولــة منظمــة للحصــول علــى معلومــات مــن جمهــور معــين أو عينــة منــه وذلــك عــن طريــق اســتخدام 
  .استمارات البحث أو المقابلة

المحليـة ويناسب هذا المنهج البحوث اإلعالمية ألنه يستخدم في دراسة الظـواهر أو المشـكالت 
وخصــائص القــراء واتجاهــات الممارســين للمهنــة وعالقــاتهم  مثــل قــرارات الصــحف, فــي وصــفها الــراهن

بمحــيطهم السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي باعتبارهــة مصــادرللمعلومة نظــرا ألنــه يقــوم علــى أســلوب 
  .العينات الذي يعتبر السمة المميزة لبحوث المسح المعاصرة

المــنهج ألنــه يســمح بتطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن الصــحفيين علــى  وتســتفيد الدراســة مــن هــذا
بمــا يســمح بمعرفــة اتجاهــات الصــحفيين نحــو , اعتبــار صــعوبة التطبيــق علــى كــل أفــراد مجتمــع الدراســة

توظف هذا المـنهج فـي  قد تمو  ,مختلف الضغوط والمعوقات التي يتعرضون لها أثناء ممارستهم للمهنة
  .ن الصحفيينمسحية لعينة مالدراسة ال

ويستخدم الباحـث هـذا المـنهج باعتبـاره  ,المنهج المقارنباإلضافة إلى منهج المسح تم استخدام 

من المناهج المساعدة في إجراء مقارنات كمية وكيفية بين مفردات عينة الدراسة، سواء من حيث السن 

 .والخاصةأو النوع ، الستنباط المقارنة بين القائم باالتصال في الصحف الحكومية 

  : مجتمع الدراسة  

    .التي يرغب الباحث في دراستها الدراسة هو جميع الوحدات مجتمع
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يشــتمل مجتمــع الدراســة المســحية علــى جميــع القــائمين باالتصــال فــي الصــحافة الجزائريــة مــن 
والجدول التالي يبين توزيع عينـة الدراسـة علـى مختلـف , صحف الجزائرية الحكومية والخاصةمختلف ال

   .لصحف التي تم توزيع االستمارات عليهاا
  
  
  
  

  )01(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب اسم الصحيفة التي يعملون بها طبقا لمكيتها

  
  ملكية الصحيفة                   

  اسم الصحيفة
  الجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  13.1  23  35.7  23      النصر -
  2.3  4      3.5  4  النهار الجديد -
  9.1  16  25.8  16      الشعب -
  4  7  11.3  7      المجاهد -
  2.9  5  8.1  5      الجمهورية -
  6.9  12  19.4  12      المساء -
  6.3  11      9.7  11  الحوار -
  8.6  15      13.3  15  الشروق اليومي -
  1.7  3      2.7  3  الفجر -
  3.4  6      5.3  6  الخبر -
  2.3  4      3.5  4  الوطن -
  4  7      6.2  7  المغرب -
  9.7  17      15  17  اليوم -
  4  7      6.2  7  الوسيط -
  2.3  4      3.5  4  الشباك -
  0.6  1      0.9  1  األحداث -
  0.6  1      0.9  1  النهار -
  0.6  1      0.9  1  آخر سماعة -
  17.7  31  1.6  1  26.5  30  ف األخرىصحال  -

  100  172  100  62  100  113  المجموع
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  :عينة الدراسة 

ملين فــــي الصــــحف الحكوميــــة ايقــــة للعــــدد الرســــمي للصــــحفيين العــــولعــــدم تــــوفر إحصــــائيات دق
مفـــردة  175تـــم تطبيـــق الدراســـة الميدانيـــة علـــى عينـــة عمديـــة متاحـــة مـــن الصـــحفيين قوامهـــا والخاصـــة 

 300مـــع العلـــم أن الباحـــث قـــد وزع أكثـــر مـــن  ,الصـــحف الحكوميـــة والخاصـــة عـــدد مـــنمـــوزعين علـــى 
مع رفض الكثيـر مـن الصـحفيين التعـاون مـع الباحـث بـدون , استمارة 175استمارة لم يسترجع منها إال 

األمر الذي اضطر الباحث إلـى توزيـع االسـتمارات علـى كـل صـحفي أمكنـه الوصـول , إبداء أي أسباب
   95إلـى يتوزعـون مـن حيـث النـوع  ,صـحفيا 175حيث استقرت عينة الدراسـة أخيـرا علـى , إليه وٕاقناعه

صــحفيا مــن الصــحف الخاصــة بمــا  113 مــن حيــث الملكيــة إلــى يتوزعــون كمــا أنهــم, إنــاث 80ذكــور و
مـن عينـة % 35.4صحفيا من الصـحف الحكوميـة بمـا نسـبته  62و, من عينة الدراسة%  64.6 نسبته

  .الدراسة
  : أداة جمع البيانات  

  : يةتعتمد الدراسة في جميع البيانات على صحيفة االستقصاء التي تم إعدادها وفقًا للمراحل التال       

انــات علــى اســتمارة تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة لجمــع البي: تحديــد نــوع صــحيفة االستقصــاء - 
البعد المهني، البعد : على مجموعة محددة من األسئلة تخدم محاور الدراسة التالية  االستقصاء تحتوي

لصـحفيين لحريـة ومحـور يتعلـق برؤيـة ا ,البعد القانوني، البعـد االجتمـاعيالسياسي، البعد االقتصادي، 
  ).الصحافة ومقترحاتهم لتطوير المهنة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية للمبحوثين 

صحيفة في الجزائر  ثم توزيع االستمارات من طرف الباحث نفسه مرورًا بمجموع المكاتب الخاصة بكل
 .ةالعاصمة ومدينتي قسنطينة وعناب

 ي ضـوء مشـكلة الدراسـة وأهـدافها وتسـاؤالتهافـ :األولية يفة االستقصاء في صورتهاإعداد صح - 
 :وفق المرحلتين التاليتين هذاو 

 .إعداد المحاور التي تشملها صحيفة االستقصاء باالسترشاد بأهداف الدراسة - 

 . كتابة األسئلة التي تندرج تحت كل محور من محاور الدراسة  - 

على مجموعة  تقصاءحيث عرضت صحيفة االس:  مراجعة صحيفة االستقصاء علميًا ومنهجياً  - 
والعلميين في علم اإلعالم ومناهج البحث، للحكم على مدى مطابقة األسئلة الواردة  من الخبراء

  .ألهداف الدارسة
 .في تحقيق عدة أهداف منها لى مجموعة من الخبراءويفيد عرض صحيفة االستقصاء ع
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 .دراسة الشكل العام لتكوين الصحيفة  - 

 .ها المنطقي مراجعة ترتيب األسئلة و تسلسل - 

 .ة صياغة األسئلة والتأكد من وضوحهامراجع - 

 . ار أنسبها، واستكمال الناقص منهاعة اإلجابات المحددة كبدائل الختيمراج - 

 .)1( 2009وتم تحكيم صحيفة االستقصاء خالل شهري نوفمبر وديسمبر

ين باالتصال في مفردة من القائم 20تم إجراء إختبار قبلي على عينة قوامها  :االختبار القبلي  - 
د مــن مــدى كفايــة أدائهــا ن الصــحف العموميــة والخاصــة، للتأكــيافة الجزائريــة مــوزعين بــالصــح

  . ومدى مالءمتها
وقد ساعد االختبار القبلي في التعرف على مدى وضوح األسئلة، ومدى قياس السؤال للعنصـر   

 15و  10لـذى تـراوح مـا بـين المطلـوب قياسـه، ومعرفـة الـزمن الـذي يسـتغرقه ملـىء الصـحيفة الواحـدة ا
وقتها المحدود، كما تم بناء عليـه إغـالق و دقيقة، مع العلم أن هذه الفئة من العينة تتميز بكثرة الحركة 

سـئلة التـي ة لالجابـة، وتعـديل صـياغة بعـض األبعض األسئلة المفتوحة بعد حصر االحتماالت المختلف
  .تبين عدم وضوحها الجيد بالنسبة للعينة 

فـــي صـــورتها النهائيـــة بعـــد إجـــراء التعـــديالت الالزمـــة وفقـــًا للتحكـــيم  حيفة االستقصـــاءإعـــداد صـــ - 
  . واالختبار القبلي واالتفاق مع األستاذ المشرف

تــم إجــراء الدراســة الميدانيــة مــن شــهر ينــاير إلــى نهايــة شــهر مــارس : ي للدراســةاإلطــار الزمــان - 
اسـة عبـر مختلـف المكاتـب الصـحفية المنتشـرة ، وقد قام الباحث بتوزيع اإلستمارة على عينـة الدر 2010

  .في الجزائر العاصمة ومدينتي قسنطينة وعنابة شرق العاصمة

تمـت مراجعـة كـل صـحيفة مـن صـحائف الدراسـة الميدانيـة عقـب الحصـول  :المراجعة الميدانيـة - 
  . على االستمارة للتأكد من اإلجابة على األسئلة المطلوب اإلجابة عليها 

                                                 
� أ���^ة ا%�$م ، وھZ�: 0 ا�)���Z ا=�>�ي وا��رV. ا��2-�. )  1�  : �0 ��ض اI�)-�رة �a2 ��د 

��. ا��7ھ�ة  –?�2. ا%�$م  –أ�)�ذ ا��,�#. : ��اط
 ��J ا��:-� .د.أ - 1�V 
�,-.د.أ - 2 ���. ا��7ھ�ة  –?�2. ا%�$م  –أ�)�ذ ا��,�#. : �د �02 ا���V. 
��. ا��7ھ�ة  –أ�)�ذ ا��,�#. ?�2. ا%�$م : ��2-�ن d��C .د.أ - 3�V .  
��. –�0�7 �2�م ا%�$م و ا���Iل  ا�)�0�2 ا����" أ�)�ذ: �����ر ����Dة .د.أ - 4�V ر�(�� "V��-  .���� . 
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��. –�0�7 �2�م ا%�$م و ا���Iل  ,�_�أ�)�ذ �: و:��ة ���ي .د - 6�V ر�(�� "V��-  .���� . 
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حيث تمت عملية المراجعة المكتبية لالستمارات عقب العودة من الميدان ، :  يةالمراجعة المكتب - 
ئلة التي لم تتم اإلجابـة وٕالغاء بعض االستمارات التي لم تستوف الشروط الالزمة من وجود بعض األس

 .أو وجود تناقض في بعض األسئلة المتعلقة خاصة بجانب الصدق في االستمارةعنها ، 

 :باتاختبار الصدق والث - 

تمت صياغة المتغيرات البحثية الهادفة إلى إيضاح الظاهرة موضـوع الدراسـة فـي شـكل أسـئلة متنوعـة 
  . وقد راعى الباحث شمول هذه األسئلة لمتغيرات الدراسة ، وتنوع أساليبها. تضمنتها استمارة االستقصاء

  :  Stabilityالثبات : أوًال 

مـد الباحـث علـى أسـلوب إعـادة االختبـار حيـث تـم عـرض وقـد اعت. ويقصد بـه دقـة القيـاس أو اتسـاقه 
ـــة اســـتطالعية قوامهـــا  ـــم % 11.43مفـــردة شـــكلت  20االســـتمارة علـــى عين ـــة، ثـــم ت مـــن مجمـــوع مفـــردات العين

  . عرضها مرة أخرى عليهم بعد مدة بلغت حوالي شهر للتأكيد على ثبات المقياس 
  :لقياس الثبات وهي ”  Holsti ”" هولستي " وقد قام الباحث باالعتماد على معادلة 

  =       معامل الثبات 
  . عدد الحاالت التي تتفق فيها إجابات المبحوث في المرتين) =  X( حيث 
      )n1  = ( عدد متغيرات استمارة التطبيق األولى  
      )n2  = ( عدد متغيرات استمارة التطبيق الثانية  

بة لكل مبحوث وقسمتها على عددهم الستخراج المتوسط ثم قام الباحث بجمع نتيجة االختبار بالنس
% 92.1بما يعادل  0.921لتبلغ نسبة الثبات , مفردة  20الحسابي لنسبة الثبات العامة لعينة الثبات البالغة 

  .وهي نسبة عالية تشير إلى ثبات أداة القياس
  : Validityالصدق : ثانيًا 

  : أداة القياس وهي قام الباحث بثالثة إجراءات للتأكد من صدق 
لتلـك االسـتمارات حيـث أجـرى الباحـث اختبـار قبلـي علـى عينــة  ”  Pre Test ”إجـراء اختبـار قبلـي  )1

مفـردة ، ومماثلـة لهـا للتأكـد مـن مـدى )  20( من العينة المحددة في الدراسة % 11.43الدراسة بواقع 
 . كفاية أداء االستمارة ومدى مالءمتها 

المقياس تم عرض اسـتمارة البحـث علـى مجموعـة مـن المحكمـين  وفي إطار التأكد من صدق  )2
  .أصحاب الخبرة ، وتمت االستفادة من مالحظاتهم في تعديل بعض جوانب المقياس

  : كما تم حساب معامل الصدق وفقًا لمعادلة تعتمد على معامل الثبات هي  )3
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  معامل الثبات                           =  معامل الصدق   
  
  

  0.959=                  0.921                            =أي أن معامل الصدق 
  % 95.9بما يعادل 

  
  المعالجة اإلحصائية للبيانات 

إلــى الحاســب اآللــي، ثــم أجريــت  -بعــد ترميزهــا -بعــد االنتهــاء مــن جمــع بيانــات الدراســة، تــم إدخالهــا      
" الحزمــة اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة"إلحصــائية باســتخدام برنــامج معالجتهــا، وتحليلهــا، واســتخراج النتــائج ا

وذلـك بـاللجوء  "Statistical Package For The Social Sciencesاختصـارا لــ SPSSوالمعـروف باسـم 
  :معالجات اإلحصائية التاليةإلى المعامالت واالختبارات، وال

  .التكرارات البسيطة والنسب المئوية -
  .ابي المتوسط الحس -
لدراسـة الداللـة اإلحصـائية  )Contingency-Tables Chi Squre Test(لجـداول االقتـران  2كـااختبـار  -

  ).Nominal(للعالقة بين متغيرين من المستوى االسمي
الذي يقيس شدة العالقة بين متغيرين اسـميين فـي جـدول ) Contingency Coefficient(معامل التوافق  -

، ومتوســطة مــا بــين 0.30تبــرت العالقــة ضــعيفة إذا كانــت قيمــة المعامــل أقــل مــن ، وقــد اعx 2 2أكثــر مــن 
 .0.70، وقوية إذا زادت عن 0.30-0.70

 ،2x  2الـذي يقـيس شـدة العالقـة بـين متغيـرين اسـميين فـي جـدول     ) (Phi Coefficientمعامـل فـاي  -
، وقويـة 0.70-0.30توسـطة مـا بـين ، وم0.30وقد اعتبرت العالقـة ضـعيفة إذا كانـت قيمـة المعامـل أقـل مـن 

  .0.70إذا زادت عن 
لدراســــة الداللــــة اإلحصــــائية ) Independent-Samples T-Iest(للمجموعــــات المســــتقلة ) ت(اختبــــار  -

 (للفروق بين متوسـطين حسـابيين لمجمـوعتين مـن المبحـوثين فـي أحـد المتغيـرات مـن نـوع المسـافة، أو النسـبة
.(Interval Or Ratio  

لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين الترتيبات ألكثر من مجموعتين من المبحوثين فـي  مان ويتني اختبار -
 .أحد المتغيرات من المستوى الترتيبي

  .فأقل 0.05=فأكثر، أي عند مستوى معنوية% 95: وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة
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  الفصل الثاني
  يود حرية الصحافة في الجزائرعوائق وق
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  : تمهيد

ـــة الصـــحافة مجموعـــة مـــن العوائـــق القانونيـــة والسياســـية واالج ـــة واالقتصـــادية لقـــد أحاطـــت بحري تماعي
من ممارستها وأفرغتها من معناها الحقيقي في الواقع العملـي وأبقتهـا مـن الناحيـة النظريـة فقـط  والمهنية، حدت

الكثيـر مـن الصـحف للموضــوعية واالسـتقاللية فـي نقـل األحـداث والمعلومـات واألخبــار أو ممـا أدى إلـى افتقـاد 
التعليــق عليهــا وٕابــداء اآلراء بشــأنها خصوصــًا فــي األمــور السياســية واالقتصــادية بســبب تلــك العوائــق التــي مــا 

  . زالت إلى اليوم بدرجات متفاوتة من بلد على آخر
تماعيـة والسياسـية واالقتصـادية التـي نشـأت فـي ظلهـا، فكـان مـن ولما كانـت الصـحافة ابنـة البيئـة االج

  . الطبيعي أن تتأثر بها وتنعكس عليها عيوبها أيضاً 
ولذلك كان البد من البحث في هذه العوائق باختالف أنواعها وأصنافها، وهذا ما سيتناوله هذا الفصل 

زائـري أثنـاء ممارسـته للعمـل الصـحفي وأثـر كـل المعوقـات والقيـود التـي تواجـه الصـحفي الج ءبالتفصيل واسـتقرا
  . هذه القيود على حرية الصحافة والصحفيين في الجزائر

  : حيث تم تقسيم هذه العوائق والقيود إلى
والنصــوص  1990عوائــق قانونيــة مــن خــالل المــواد المقيــدة للحريــة التــي نــص عليهــا قــانون اإلعــالم  - 

  . 2001بعد تعديله سنة التجريمية التي نص عليها قانون العقوات خاصة 
عوائـــق سياســـية وقضـــائية ارتبطـــت بمختلـــف المراحـــل التـــي مـــر بهـــا النظـــام السياســـي الجزائـــري فـــي  - 

التســعينات مــع مــيالد الصــحافة الخاصــة وٕالــى اآلن، ومــا تعــرض لــه الصــحفيون مــن خــالل قــانون الطــوارئ، 
ت قضــائية انتهــت بكثيــر مــن للصــحف ومتابعــا رهــاب ومــا تمخــض عنهــا مــن تعليــق وحجــزوقــانون مكافحــة اإل

 . المرفوعة ضد الصحفيين من طرف مؤسسات الدولة وأشخاصها حفيين إلى السجن من خالل الدعاوىالص

عوائــق اقتصــادية ارتبطــت غالبــًا باحتكــار الدولــة لســوق اإلشــهار العمــومي والمطــابع واســتخدام ديــون  - 
 . الصحف للضغط عليها

إللتزام بمبادئ المجتمع والظروف التـي يواجههـا الصـحفي فـي عوائق اجتماعية ومهنية ترتبط بأهمية ا - 
 .قاعات التحرير الصحفي

  
  
  
  
  
  
  

  :العوائق القانونية أمام حرية الصحافة في الجزائر: أوال
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، ال ةإن التنظيم القانوني لحرية الصحافة، الذي يهـدف إلـى ضـبط ممارسـتها ضـمن إطـار الحريـة المسـؤولي   
  .ا، بل إن هذا التنظيم ضروري، لضمان عدم انزالقها عن الطريق السليميعتبر عائًقا أمام ممارسته

غير أن التوسع في تقييد حرية الصحافة، عند إخضاعها للتنظيم القانوني، بشكل يطغى فيـه هـذا التقييـد علـى 
حريتهــا، ســواء لجهــة اإلصــدار أو النشــر، ويخضــعه لقيــود قانونيــة قاســية، مــن شــأنه الحــد مــن حريتهــا وٕاعاقــة 

  .)1(ممارستها
  : ملكية الصحف -1

حق إصدار الصحف في الجزائر هو لألشخاص الطبيعية العامة والخاصة، وللحكومـة، وهـذا واضـح مـن     
  :نص المادة الرابعة من قانون األعالم التي تنص على أن

  :يمارس الحق في اإلعالم خصوصا من خالل ما يأتي"
  .عناوين اإلعالم وأجهزته في القطاع العام - 
 .اوين واألجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسيالعن - 

 .العناوين واألجهزة التي ينشئها األشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري - 

 ).2("ويمارس من خالل أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي

التي تشترط ملفا للتصريح المسبق لممارسة حـق النشـر،  )3(19هذه المادة التي في ظاهرها تناقض المادة    
يتضـــمن القـــانون األساســـي للشـــركة أو المؤسســـة، ممـــا يعنـــي أن حـــق النشـــر لـــيس حقـــا للفـــرد الطبيعـــي وٕانمـــا 

 .)4(للشخص المعنوي وحده

   :قيد التصريح المسبق -2
ســبق، حيــث ال تســتطيع وهــو نظــام ال يختلــف مــن حيــث تطبيقــه العملــي والفعلــي عــن نظــام التــرخيص الم    

: مــن قــانون األعــالم 14الصــحيفة أن تصــدر قبــل تســليمها الوصــل أو التصــريح وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته، تقديم تصريح مسبق فـي ظـرف ال يقـل عـن "

لجمهوريــة المخـتص إقليميــا بمكــان صــدور ثالثـين يومــا مــن صـدور العــدد األول، يســجل التصــريح لـدى وكيــل ا
النشــرية، ويقــدم التصــريح فــي ورق مختــوم يوقعــه مــدير النشــرية ويســلم لــه وصــل بــذلك فــي الحــين ويجــب أن 

  )5(".يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة بهوية الناشر والطابع ومواصفات النشرية
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يشـتمل التصـريح علـى العديـد مـن المعلومـات  من قـانون اإلعـالم أنـه يجـب أن )1(19وقد بينت المادة         
هــدف النشــرية وعنوانهــا ووقــت صــدورها ومكانهــا واســم مــديرها ولقبــه وعنوانــه والغــرض التجــاري للطــابع "أهمهــا 

  ".وعنوانه واسم المالك وعنوانه ورأسمال الشركة والمؤسسة
اشـر وصـل إيـداع التصـريح قبـل على الطابع أن يطلب مـن الن"من قانون اإلعالم  21ولقد أوجبت المادة       

  ".أي نشرة دورية
بغرامـة ماليـة تتـراوح مـا بـين  19و  14كل من خالف أحكـام المـادتين  79وعاقب القانون ذاته في المادة       

  .دينار مع وقف العنوان أو الجهاز وقتا معينا أو نهائيا 10.000دج و  5000
 ):ملكية الصحيفة(التنازل عن الترخيص  -3

جب القانون الجزائري أن يتم التصريح المسبق بشأن التنازل عن ملكيـة الصـحيفة بواسـطة إجـراءات لقد أو       
 18يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات المبينة فـي المـادتين : "20التصريح نفسها، فقد نصت المادة 

  .كبة للتغييرأعاله خالل العشرة أيام الكاملة الموا 4أعاله للسلطة المذكورة في المادة  19و 
  :الرقابة على مصادر رأس المال ومصادر الدخل  -4

يجب علـى عنـاوين اإلعـالم وأجهزتـه أن تبـرر مصـدر األمـوال التـي " 18أوجب قانون اإلعالم في المادة       
يتكون منها رأسمالها واألموال الضرورية لتسييرها وتصرح بذلك، كما يجب على كل عنـوان أو جهـاز إعالمـي 

نة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئـة التـي تقـدم اإلعانـة ويـذكر هـذا االرتبـاط ماعـدا يحصل على إعا
  ".العناوين واألجهزة اإلعالمية التابعة للقطاع العام

كما منعت نفس المادة تلقي أي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أجنبية شخصا طبيعيا كانت       
يمنــع تلقــي إعانــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن أي جهــة أجنبيــة، شخصــا " :أو معنويــا أو مــن جهــة حكوميــة

  ".طبيعيا كانت أو معنويا أو حكومة
يعاقب بالحبس من سـنة إلـى خمـس : "18كل من خالف أحكام المادة  81وعاقب القانون ذاته في المادة       

لعناوين أو األجهزة اإلعالمية دج كل مدير ألحد ا 300.000و  30.000سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
أعاله، ويتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، أمـواال أو منـافع  4المذكورة في المادة 

مــن هيئــة عموميــة أو هيئــة أجنبيــة، ماعــدا األمــوال المخصصــة لــدفع االشــتراكات واإلشــهار حســب التعريفــات 
  .)2("والتنظيمات المعمول بها

  :ابة المسبقةالرق -5

كمـا , ع تصـريح بالنشـر قبـل طبـع أي دوريـةوجـوب إيـدا 21اشترط قانون اإلعالم الجزائري في المادة     
يجـب أن تطبـق علـى : "25اشترط نفس القـانون اإليـداع القـانوني قبـل النشـر والتـداول حيـث نصـت المـادة 
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ـــ ة بصـــرف النظـــر عـــن األحكـــام النشـــريات الدوريـــة وقـــت توزيعهـــا شـــكليات اإليـــداع حســـب الكيفيـــات اآلتي
  .المتعلقة باإليداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به

  .نسختان من جميع النشريات يوقعها مدير النشرية وتودعان لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا - 
 .عشر نسخ يوقعها مدير النشرية وتودع لدى المكتبة الوطنية - 

وخمـس . إلعالميـة العامـة يوقعهـا المـدير وتـودع لـدى المجلـس األعلـى لإلعـالمخمس نسـخ مـن النشـريات ا - 
 ".نسخ يوقعها المدير وتودع لدي الوزير المكلف بالداخلية

علــى عــدم احتــرام شــكلية اإليــداع المنصــوص عليهــا فــي المــادة  84كمــا عاقــب قــانون اإلعــالم فــي المــادة       
أعـاله بغرامـة ماليـة تتـراوح مـا  25منصـوص عليهـا فـي المـادة يعاقب علـى عـدم احتـرام شـكلية اإليـداع ال: "25

وما يليها من هذا  85دج دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المواد  50.000دج و  10.000بين 
  )1("القانون

وتعد الرقابة أهـم القيـود علـى حريـة التعبيـر وأخطرهـا، ألنهـا اعتـداء مباشـر علـى حريـة الصـحفي وتضـيق       
ريــة التعبيــر وٕاخــالل بــالحق فــي حريــة اإلعــالم وتــدفق المعلومــات، إضــافة إلــى كونهــا تحــد مــن حريــة علــى ح

المــواطن فــي معرفــة الحقيقــة وممارســة رقابــة علــى الطريقــة التــي تــداربها شــؤون الــبالد، فضــال عــن المشــاركة 
  .)2(الفاعلة في هذه اإلدارة بغية تطويرها وتحسينها ودفعها نحو األفضل

  :لى مضمون الرسالة اإلعالمية الواردة من الخارجالرقابة ع -6

أخضــع القــانون الجزائــري اســتيراد النشــرة الدوريــة األجنبيــة وتوزيعهــا عبــر التــراب الــوطني لرخصــة مســبقة،       
  .تسلمها اإلدارة المختصة بعد استشارة المجلس األعلى لإلعالم

ســتيراد النشــرية الدوريــة األجنبيــة وتوزيعهــا يخضــع ا: "مــن قــانون اإلعــالم 57وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة       
كمـــا , عبـــر التـــراب الـــوطني لرخصـــة مســـبقة تســـلمها اإلدارة المختصـــة بعـــد استشـــارة المجلـــس األعلـــى لإلعـــالم

يخضــع اســتيراد الهيئــات األجنبيــة والبعثــات الدبلوماســية لنشــريات دوريــة مخصصــة للتوزيــع المجــاني لرخصــة 
  .)3("مسبقة تسلمها اإلدارة المختصة

أعـاله يمكـن للسـلطة المؤهلـة قانونـا  57في حالة عـدم احتـرام أحكـام المـادة : "على أنه 58ونصت المادة       
أن تقوم بالحجز المؤقت لكل نص مكتوب أو مسجل أو كل وسيلة تبليغية وٕاعالمية محظـورة، ويصـدر الحكـم 

  .)4("بالمصادرة عليها في التشريع المعمول به
يعاقب على بيـع النشـريات : "من نفس القانون على بيع النشريات الدورية األجنبية 82ولقد عاقبت المادة       

الدورية األجنبية المحظورة االستيراد والتوزيع في الجزائر بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح مـا 
  ".الجماركدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون  10.000دج و 1000بين
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  :الرقابة على بيع وتداول النشريات الدورية -7

أو توزيعها في الطريق العام / يخضع بيع النشريات الدورية الوطنية واألجنبية و: "54حيث نصت المادة       
علــى مــا يشــتمله  55وحــددت المــادة , "أو فــي مكــان عمــومي آخــر لمجــرد تصــريح مســبق لــدى البلديــة المعنيــة

شتمل تصريح البيع بالتجول علـى اسـم المصـرح ولقبـه ومهنتـه، وعنـوان مسـكنه، وعملـه، يجب أن ي: "التصريح
  ".وتاريخ ميالده، ويسلم له في الحين ودون مصاريف وصال هو بمثابة االعتماد

  :وصاية المجالس الحكومية على الصحافة والصحفيين -8

الل بعض المجالس الحكومية التـي فرض المشرع الجزائري الوصاية على حرية الصحافة واإلعالم من خ      
مـن قـانون اإلعـالم  59تلعب دوًرا في السيطرة على مهنة وحرية الصحافة واإلعالم في الجزائر، فطبقـا للمـادة 

وطريقــة تشــكيله تكــون بــالتعيين بالنســبة لــرئيس المجلــس وعضــوين آخــرين , تـم إنشــاء المجلــس األعلــى اإلعــالم
اء يعيــنهم رئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني وســتة أعضــاء ينتخبــون مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة، وثالثــة أعضــ

حســب مــا . عامــا خبــرة فــي المهنــة علــى األقــل 15بااألغلبيــة المطلقــة مــن الصــحفيين المحتــرفين الــذين قضــوا 
  .من قانون اإلعالم 72نصت عليه المادة 

سبة إلى الصحافة المكتوبـة أو وهو بهذه الصفة الجهة الحكومية المشرفة على اإلعالم بالجزائر سواء بالن      
  :صالحيات هذا المجلس ومنها 59البث اإلذاعي أو التلفزي وقد حددت المادة 

 .يسهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل الوسائل المالئمة - 

 .احديتقي بقراراته تمركز العناوين واألجهزة تحت التأثير المالي والسياسي أو اإليديولوجي لمالك و  - 

يحــــدد بقراراتــــه شــــروط إعــــداد النصــــوص والحصــــص المتعلقــــة بــــالحمالت االنتخابيــــة وٕاصــــدارها وٕانتاجهــــا  - 
 .وبرمجتها ونشرها

يبــــدي الــــرأي فــــي النزاعــــات المتعلقــــة بحريــــة التعبيــــر والتفكيــــر التــــي تقــــع بــــين مــــديري األجهــــزة اإلعالميــــة  - 
 .ومساعدتهم قصد التحكيم فيها بالتراضي

لحة بطلــــب مــــن المعنيــــين فــــي حــــاالت النــــزاع المتعلقــــة بحريــــة التعبيــــر، وحــــق يمــــارس صــــالحيات المصــــا - 
 .وذلك قبل قيام الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة, المواطنين في اإلعالم

يحــــدد قواعــــد اإلعالنــــات المحتملــــة، والمســــاعدات التــــي تمنحهــــا الدولــــة لألجهــــزة اإلعالميــــة التــــي تخولهــــا  - 
 .ات الخدمة العمومية والسهر على توزيعها العادلصالحي

يسهر على احترام مقاييس اإلشهار والتجـاري، ويراقـب هـدف اإلعـالم اإلشـهاري الـذي تبثـه وتنشـره األجهـزة  - 
 .اإلعالمية ومحتواه وكيفيات برمجته

 .)1(ينذر المالك المعنيين ببيع بعض األصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة - 

 .)2(خص ويعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات اإلذاعية الكهربائية والتلفزيةيسلم الر  - 
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 .)1(يبدي رأيه في االتفاقيات التي تمت بين المالك والصحافيين المحترفين - 

يحدث لجانا متخصصة تحـت سـلطته السـيما لجنتـي التنظـيم المهنـي ولجنـة أخالقيـات المهنـة ويحـدد عمـل  - 
 .)2(كوينهما بأحكام داخليةهاتين اللجنتين وت

ويتبـــين مـــن اختصاصـــات المجلـــس التـــي أوردناهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر أنـــه الجهـــة الحكوميـــة       
المسيطرة على اإلعالم وعلى انسيابه من أعلى وٕالى أسفل وهو ما يشكل وصاية تسلطية على حرية الصحافة 

  .)3(واإلعالم
  :الترخيص المسبق للعمل الصحفي -9

يحــدد المجلــس "مــن قــانون اإلعــالم شــروط مــنح بطاقــة الصــحفي المحتــرف  30حيــث حــددت المــادة         
األعلـــى لإلعـــالم شـــروط مـــنح بطاقـــة الصـــحافي المحتـــرف والجهـــة التـــي تصـــدرها ومـــدة صـــالحياتها وكيفيـــات 

  .)4("إلغائها ووسائل الطعن في ذلك
ون منعدما فـي حـل النزاعـات اإلعالميـة نظـرا كما أن دور المجلس األعلى لإلعالم ليس كبيرا بل يكاد يك      

  .لموضوع النزاعات التي يختص بنظرها ولعدم إلزامية قراراته في هذا المجال
  :القيود المتعلقة بسر المهنة -10

مــن قــانون اإلعــالم علــى أن الســر المهنــي حــق للصــحفيين ولكنهــا بالمقابــل  37حيــث نصــت المــادة         
الســر المهنــي حــق للصــحافيين الخاضــعين ألحكــام هــذا : "الســلطة القضــائية كبلتــه بمجموعــة مــن القيــود أمــام

  :القانون وواجب عليهم، وال يمكن أن يتذرع بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحاالت اآلتية
 .مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به - 

 .مجال السر االقتصادي االستراتيجي - 

 .عالم الذي يمس أمن الدولة مساسا واضحااإل - 

 .اإلعالم الذي يعني األطفال أو المراهقين - 

 .)5("اإلعالم الذي يمتد إلى التحقيق والبحث القضائيين - 

أوجبـت علـى مـدير النشـرية كشـف السـر المهنـي إذا تعلـق األمـر بكاتـب مقـال غيـر  39كما أن المادة         
مـدير النشـرية : "تابعة القضائية وٕاال توبع عوضا عـن الكاتـب ومكانـهموقع أو موقع باسم مستعار في حالة الم

الدورية ملزم بالسر المهني، غير أنه في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقـع 
باسم مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التـي تلقـت شـكوى لهـذا 
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رض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقيـة الكاملـة، وٕان لـم يفعـل ذلـك يتـابع عـوض الكاتـب الغ
  ".ومكانه

  :القيود المتعلقة بحق الحصول على المعلومات واألخبار من مصادرها -11

أعطى القانون الصحفيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصـادر األخبـار واإلطـالع علـى الوثـائق         
  .الصادرة عن اإلدارة العمومية ولكنه قيده بمجموعة من الشروط

للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ويخول "على أن  35حيث نصت المادة         
هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن اإلدارة العمومية، التـي 

  ".متها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا والتي يحميها القانونتتعلق بأهداف مه
حق الوصول إلى مصادر الخبـر ال يجيـز للصـحافي أن ينشـر أو يفشـي "ما ال يجوز نشره  36وحددت المادة 

  :المعلومات التي من طبيعتها ما يأتي
  .أن تمس أو تهدد األمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة - 
 .كشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو دبلوماسياأن ت - 

 .أو تمس بحقوق المواطن وحرياته الدستورية - 

 .)1("أو تمس بسمعة التحقيق والبحث القصائي - 

ومــا يميــز القيــد األول اســتخدامه للعبــارات الغامضــة المبهمــة التــي تستعصــي علــى التعريــف والتحديــد         
  .كاألمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة, قانون فضال عن غيرهم من رجال اإلعالمعلى رجال ال

  :إجراءات التحقيق والمحاكمة -12
  : مثول الصحفيين واإلعالميين أمام المحاكم طوال إجراءات المحكمة - أ
وتعديالتـه  1966يونيـو  8المـؤرخ فـي  155 -66لقد أوجب قانون اإلجـراءات الجزائيـة الجزائـري رقـم     

علــى الصــحفي المــتهم بارتكــاب جنايــة أو جنحــة تتعلــق بالصــحافة المثــول أمــام المحــاكم المختصــة طــوال 
حتى لـو حضـر محـام وكـيال , إجراءات المحاكمة وحتى النطق بالحكم، ولم يجز له عدم حضوره أو مثوله

  .)2(عنه خالل تلك المحاكمة
  
  

  :توقيف الصحفيين وحبسهم احتياطًيا -ب

وتعديالتــه أنــه  1966يونيــو  8المــؤرخ فــي  155 -66قــرر قــانون اإلجــراءات الجزائيــة الجزائــري رقــم         
سـواء أكـان ذلـك أمـام وكيـل , يجوز توقيف الصحفيين وحبسهم احتياطيا على ذمـة القضـايا المتعلقـة بالصـحافة

  .اء إجراءات المحاكمةأثناء إجراءات التحقيق أم أمام المحكمة المختصة أثن) المدعي العام(الجمهورية 

                                                 
)1(  ،.662-463��V& ���\، ص , 14ا���د  ,ا�-)�2\ ��%�$م D�;:90-07�ن ر;0 ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.  
)2 (.;����. و:�. ا��,��3�، أC�ات �-: S?��112��V& ���\، ص, درا�. #" ا�)'���ت ا%�$��. ا�����. -.  



62 
 

رهــن الحــبس االحتيــاطي بعــد دعــوى رفعتهــا " ليبــدو ليبيــري"وعلــى ســبيل المثــال أودع مــدير أســبوعية         
ضده وزارة العدالة التي عابت عليه نشر مقال يكشـف أسـماء بعـض القضـاة الـذين زوروا وثـائق تمـنحهم صـفة 

  .)1(يقدماء المجاهدين، رغم أن التحقيق أثبت صحة أقوال الصحف
  :التحريم والعقاب -13

  ):الخروج على مبدأ شخصية العقوبة( ةجرائم الصحافة الجزائية في المسؤولي -أ

أخــذ المشــرع الجزائــري بالمســؤولية التضــامنية والمســؤولية علــى أســاس التتــابع والتــي تحمــل فــي ثناياهــا         
مــدير التحريــر مــع مــدير الوســيلة  مســؤولية مفترضــة لكاتــب المقــال ونانشــر الخبــر أو مــن يبثــه مــع رئــيس أو

اإلعالميــة إضــافة إلــى ابتــداع قــانوني جديــد بحيــث جــرم أيضــا الوســيلة اإلعالميــة نفســها أيضــا مخالفــا بــذلك 
  .)2(مبدأين أساسيين هما مبدأ شخصية العقوبة ومبدأ قرينة البراءة

ظـام الهرمـي المكلـف تهدف مثل هـذه المسـؤولية الجماعيـة إلـى خلـق االضـطراب بصـورة مقصـودة للنو         
بالتســيير علــى مســتوى النشــرية، والتــي تظــل تخضــع فــي أغلــب التشــريعات الليبراليــة الخاصــة بتســيير وســائل 
اإلعالم إلى سلطة واحدة ممثلة في مدير النشـر الـذي يعـد السـلطة الوحيـدة المخولـة التـي يمكنهـا أن تسـمح أو 

  .)3(تمنع نشر أي مقال
يتحمل المدير وكاتب المقال أو الخبر مسـؤولية أي "نون اإلعالم على أن من قا 41فقد نصت المادة         

  .)4("مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية والبصرية
يتحمــــل مســــؤولية المخالفــــة المرتكبــــة المكتوبــــة : "مــــن ذات القــــانون علــــى أن 42كمــــا ونصــــت المــــادة         

يرون والناشرون فـي أجهـزة اإلعـالم والطـابعون أو الموزعـون أو البـاثون والبـائعون والمنطوقة أو المصورة، المد
  .)5("وملصقو اإلعالنات الحائطية

إذا أديــن مرتكبــو المخالفــة المكتوبــة أو المنطوقــة أو : "مــن القــانون نفســه لتقــرر أنــه 43وعــادت المــادة         
ئين، ويمكـــن أن يتـــابع بالتهمـــة نفســـها فـــي جميـــع المصـــورة يتـــابع مـــدير النشـــرية أو ناشـــرها باعتبارهمـــا متـــواط

  .)6("أعاله 42األحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 
 26مؤرخ في  09 -01من قانون العقوبات رقم  1مكرر  144واألهم من ذلك ما نصت عليه المادة         

  .1966يونيو  8مؤرخ في 156 -66المعدل والمتمم للقانون رقم  2001يونيو 
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مكـرر بواسـطة نشـرية يوميـة  144عندما ترتكب الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة : "حيث نصت        
أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب اإلساءة وضد المسؤولين عـن النشـرية 

  .وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها
بــالحبس مــن ثالثــة أشــهر إلــى اثنــي عشــر شــهرا وبغرامــة مــن  فــي هــذه الحالــة يعاقــب مرتكبــوا الجريمــة        

دج  50.000دج أو بإحــدي هــاتين العقــوبتين فقــط وتعاقــب النشــرية بغرامــة مــن  250.000دج إلــى 50.000
  )1(".دج 2.500.000إلى 

  .وهذه العقوبة خاصة باإلساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا        
أثــر ذلــك علــى خلــق رقابــة ذاتيــة علــى العمــل الصــحفي ناهيــك عــن خلــق األحقــاد والمشــاكل الداخليــة وال يخفــى 

  .الستهداف جسم الوسيلة اإلعالمية
  :غموض القوانين الجزائية -ب

لـيس لرجـال القـانون بـل  -يجب إلعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن يحـدد المشـرع بلغـة مفهومـة        
كافيـا األفعـال التـي اقتضـت الضـرورة تجريمهـا وأن يبـين بوضـوح تـام مختلـف عناصـرها  تحديـدا -للفرد العـادي

وأركانها، بحيث يكون الفرد العادي على علم تام بما إذا كـان فعلـة أو امتناعـه مباحـا أو مجرمـا وال ينزلـق إلـى 
  .)2(التعبيرات الغامضة أو المتميعة المحتملة بأكثر من معنى

مــن قــانون اإلعــالم الجزائــري، حيــث حظــرت نشــر المعلومــات  36رد فــي المــادة ومــن أمثلــة ذلــك مــا و         
التي تمس أمن الدولة، األمن الوطني، الوحدة الوطنية وهي مصطلحات يصـعب علـى رجـال القـانون تحديـدها 

النظـام العـام، األخـالق واآلداب العامـة، إضـافة إلـى , فضال عن المواطن العادي، أو عبارات المصلحة العامة
  .مرونة ونسبية هذه المصطلحات وتغيرها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن بلد آلخر

  
  
  
  :التوسع في التجريم -جـ
تعطي سياسة التوسع في التجريم داللة واضحة لمد النزعة التسلطية للمشرع، ويبـدو ذلـك مـن كثـرة مـا        

واالهتمــام بــالجرائم السياســية والوقــوف منهــا , ارجيعــد مــن األفعــال جــرائم مخلــة بــأمن الدولــة مــن الــداخل والخــ
  .)3(موقف المتشدد والتوسع فيما يعد من صور التعبير عن الرأي غير المشروع

هــذا التوســع فــي العقوبــات جــاء معاكســا لــروح مبــدأ حريــة التعبيــر والممارســة اإلعالميــة الجــادة، فمــن         
مادة في  22أي , يتعرض هي السمة الغالبة على القانون كانت عبارة يعاقب وعبارة 99إلى المادة  77المادة 
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مادة تضـمنها قـانون اإلعـالم وهـو مـا يعـادل تقريبـا ربـع القـانون  106الباب السابع لألحكام الجزائية من أصل 
  .)1(ما جعل الصحفي يكتب وفي خاطره أن ما يكتبه سيدخله السجن أم ال, خصص للعقوبات والجزاءات

والمغــاالة الشــديدة فيهــا بدرجــة ال تتناســب فــي أحــوال كثيــرة مــع : وبــات الســالبة للحريــةاإلســراف فــي العق -د
  :الجرائم المرتكبة ومنها

 ).77المادة (سنوات لإلساءة لألديان السماوية  3السجن من ستة أشهر إلى  - 

 ).81المادة (سنوات لكل مدير يتلقى إعانات أجنبية  5السجن من سنة إلى  - 

 ).82المادة (مين لبيع الصحف األجنبية الممنوعة السجن من شهر إلى عا - 

  ).83المادة (السجن من شهر إلى عام للبيع بالتجول دون تصريح  - 
  .)2( )86المادة (سنوات لكل نشر لمعلومات تمسسيادة الدولة أو الوحدة الوطنية  10إلى  5السجن من  -
مخالفـة توصـف بالجنحــة،  15ثــر مـن ويتضـمن قـانون اإلعـالم علـى األقــل ثـالث متابعـات جنائيـة وأك        

الــذي يــأتي فــي حقيقــة األمــر لــدعم التــدابير , ونظــرا للطــابع الحــازم للترتيبــات القمعيــة المعتمــدة فــي هــذا القــانون
  .)3(وليس قانون اإلعالم" قانون العقوبات مكرر"التي اعتمدها قانون العقوبات وعليه فإنه استحق اسم 

  :إلنسان البراءةالخروج على مبدأ األصل في ا -هـ

إذ يتطلب إلباحة القذف في حق ذوي الصفة العمومية أن تثبت صحة الوقائع المقذوف بها وأن تثبت         
حســن نيتــه وبــذلك يقــع فــي عــبء اإلثبــات علــى الصــحفي الكاتــب، كمــا حظــر عليــه االســتناد إلــى طــرق معينــة 

م المــتهم بااللتجــاء فــي هــذا الشــأن إلــى طــرق مخالفــا مبــدأ مســتقر فــي نظــام المســؤولية الجنائيــة بعــدم جــواز إلــزا
محـددة فـي اإلثبـات وال يجـوز أن يحظـر عليـه دفـع اإلدانــة بأدلـة معينـة كنتيجـة منطقيـة لقرينـة البـراءة، كمــا أن 
الصحفي والكاتب كلف بإثبات حسن نيته وهو ما يؤدي إلى تقييد الحق في انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة 

  .)4(سلوكها وتقييمه
مــن قــانون العقوبــات كمــا تــنص  146ونجــد جريمــة القــذف فــي حــق ذوي الصــفة العموميــة فــي المــادة        

يعاقــب بــالحبس مــن شــهرين إلــى "وتعديالتــه علــى أن 1966مــن قــانون العقوبــات الجزائــري لســنة  144المــادة 
أو موظفا أو دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا  500.000دج إلى  1000سنتين وبغرامة من 

  .)5(... "ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية
ويمكن استخالص هذه القيود من المالحظات على السياسة التجريمية التي اعتمدها المشرع الجزائري         

  :من خالل تسليط الضوء على أهم الجرائم المتعلقة بالصحافة واإلعالم على النحو التالي
  ة في التشريع الجزائريجرائم الصحاف

                                                 
    .71، ص 1999ت ا�>����.، د�ان ا�-JN���, إ�-���9 ���اف ;���.، ا%�$م :�7*\ وأ���د، ا�>Sا*�  )1(

(2) Brahim Brahim, La liberte de l'information a travers les deux codes de la presse 1982- 1990 en algerie, op.cit, p 38- 39. 
)3 (.171 -170��V& ���\، ص , ��V "2ي، ا��,�3�ن #" ��ا4V. ا��7���ت وا;& ا�)>��. ا�>Sا*�.  
408��V& ���\، ص  ،��J هللا +9�2) 4(.  
��V& ���\، ص 34ا���د , ��ل و)-D�; 0�ن ا��7���ت 09-01: ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ;�D�ن ر;0 ) 5( ،17.  
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  :جرائم التحريض -1

من  87التحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية كما نصت عليه المادة  -
كل تحريض مـن وسـائل اإلعـالم علـى ارتكـاب الجنايـات أو الجـنح ضـد أمـن الدولـة و الوحـدة : "قانون اإلعالم

وصــاحب الــنص لمتابعــات جزائيــة باعتبارهمــا مشــاركين فــي الجنايــات والجــنح الوطنيــة، يعــرض مــدير النشــرية 
إذا ترتــب عليهــا آثــار يعاقــب المــدير وصــاحب الــنص بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات , التــي تســببا فيهــا

دج أو بإحـــدى العقـــوبتين فقـــط إذا لـــم يترتـــب علـــى  100.000دج و  10.000وبغرامـــة ماليـــة تتـــراوح مـــا بـــين 
  .)1("رالتحريض آثا

تحــريض الجنــود  علــى االنضــمام إلــى دولــة أجنبيــة أو تســهيل الســبيل لهــم إلــى ذلــك والقيــام بعمليــات تجنيــد  -
  .)2( )62المادة (لحساب دولة في حرب مع الجزائر 

التحريض على عمل من أعمال العنـف أو علـى عمـل مـدبر يكـون هدفـه أو نتيجتـه وضـع هـذه العراقيـل أو  - 
  . )74المادة (تنظيمها وذلك في وقت السلم وبقصد اإلضرار بالدفاع الوطنيتسهيل هذه األعمال أو 

  . )100المادة (التحريض على التجمهر - 
  . )310المادة (التحريض على اإلجهاض ولو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما - 
  . )342المادة (تحريض القصر على الفسق والدعارة - 
  :جرائم القذف والسب -2

يعاقــب علــى القــذف الموجــه إلــى األفــراد بــالحبس مــن شــهرين إلــى ســتة أشــهر : "298وتــنص المــادة         
  .)3("دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 50000إلى  25000وبغرامة من 

وقــد نشــرت وزارة العــدل الجزائريــة مــؤخرا إحصــائيات أظهــرت أن جــل المتابعــات القضــائية التــي رفعــت         
أشـخاص طبيعيـين وأن األغلبيـة السـاحقة لهـذه الشـكاوى ضد الصحفيين كانت على أساس شكاوى ناجمـة عـن 

ويالحظ من خالل العديد من الشـكاوى أن , المعاقب عليها جنحيا" القذف والوشاية الكاذبة"كانت تحت تكييف 
هناك تـأويال واسـعا لمـادة القـانون الجنـائي التـي تعـرف القـذف علـى أنـه كـل قـول أو كتابـة مـن شـأنها أن تمـس 

نــع ويهــدد الصـحفي أثنــاء تأديتــه لواجبــه الــذي يملـي عليــه البحــث عــن الحقيقــة وكشــفها، إحسـاس شــخص مــا يم
ومما يزيد األمر تعقيدا هو أن القانون ال يميز بين الخبر أو المقال الكاذب أو الصـحيح وٕانمـا يكتفـي بالعقـاب 

لخبــر الجــاف علــى أي مقــال مــن شــأنه أن يمــس إحســاس األشــخاص أو مشــاعرهم، كمــا ال يميــز القــانون بــين ا
  .)4(الموضوعي وٕادالء الرأي الشخصي أو التقييم النسبي أو االنطباع الذاتي إزاء شخص أو وضعية ما

  :هانة والتعدي على الموظفيناإل -3

                                                 
)1( ،.��V& ���\، ص 14ا���د , ا�-)�2\ ��%�$م D�;:90-07�ن ر;0  ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*� ،467.   
�/رخ #" 156 -66. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، أ�� ر;0 ا�>��ة ا���-� )2( ،8  ��D�� ;D�e�ن ا���7��eت 1966-eP(�e/رخ #e" , 49ا���eد , 

11  ��D�  .709ص , 1966
)3 ( &V�-ص  ا� ،q�3D732.  
)4( .;����. و:�. ا��,��3�، أC�ات �-: S?����V& ���\، ص درا�. #" ا�)'���ت ا%�$��. ا�����.  - ،116.   
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يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة : "09-2001معدلة بالقانون  144حيث نصت المادة         
هاتين العقوبتين فقط كـل مـن أهـان قاضـيا أو موظفـا أو ضـابطا  دج أو بإحدى 500.000دج إلى 1000من 

عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقوة أو اإلشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو 
أو بالكتابـــة أو الرســـم غيـــر العلنيـــين أثنـــاء تأديـــة وظـــائفهم أو بمناســـبة تأديتهـــا وذلـــك بقصـــد المســـاس بشـــرفهم 

باعتبـــارهم أو بـــاالحترام الواجـــب لســـلطتهم، وتكـــون العقوبـــة بـــالحبس مـــن ســـنة إلـــى ســـنتين إذا كانـــت اإلهانـــة 
  .)1("الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء

  :اإلهانة والتعدي على مؤسسات الدولة والبرلمان -4

تطبق على اإلهانة أو السب أو القـذف الموجـه : "09-2001ون معدلة بالقان 146حيث تنص المادة         
مكــرر ضــد البرلمــان أو إحــدى غرفتيــه أو ضــد  144مكــرر و  141بواســطة الوســائل التــي حــددتها المادتــان 

ـــة نظاميـــة أو عموميـــة أخـــرى،  المجـــالس القضـــائية أو المحـــاكم أو ضـــد الجـــيش الـــوطني الشـــعبي أو أيـــة هيئ
  .)2"(ي المادتين المذكورتين أعالهالعقوبات المنصوص عليها ف

  :إهانة رؤساء الدول األجنبية ورؤساء البعثات الدولية وأعضائها -5

يعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ســنة وبغرامــة ماليــة : "مــن قــانون اإلعــالم علــى أن 97نصــت المــادة         
مــد بأيــة وســيلة مــن دج أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين فقــط كــل مــن يتع 30.000دج إلــى  3000تتــراوح مــا بــين 

  .)3("أعاله 3وسائل اإلعالم إهانة رؤساء الدول الذين يمارسون مهامهم مع مراعاة أحكام المادة 
يعاقـب بـالحبس مـن عشــرة أيـام إلـى سـنة وبغرامــة : "مـن ذات القــانون علـى أن 98كمـا ونصـت المـادة         

لة من وسائل اإلعالم رؤساء البعثات دج كل من يهين بأية وسي 30.000دج إلى  3000مالية تتراوح ما بين 
  .)4("الدولية وأعضائها المعتمدين لدي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  :اإلساءة إلى رئيس الجمهورية -6

  :وتعديالته على أن 1966مكرر من قانون العقوبات الجزائري لسنة  144نصت عليها المادة         
دج أو بإحـدى  50.000دج إلـى  50.000شهر إلى اثني عشر شهرا وبغرامة مـن يعاقب بالحبس من ثالثة أ"

هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلـك 
أو  عــن طريــق الكتابــة أو الرســم أو التصــريح أو بأيــة آليــة لبــث الصــوت أو الصــورة أو بأيــة وســيلة إلكترونيــة

  .)5("معلوماتية أو إعالمية أخرى
على معاقبة مرتكب اإلساءة والمسؤولين  09 -2001المضافة بالقانون  1مكرر  144ونصت المادة         

  .عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها

                                                 
��V& ���\، ص34ا���د , ��ل و)-D�; 0�ن ا��7���ت 01-09: �>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ;�D�ن ر;0 ا) 1( ،17.  
)2 ( &V�-ص ا� ،q�3D18.  
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)4 ( &V�-ا� q�3D , 468ص.  
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  :جريمة إهانة األديان السماوية واألنبياء -7

يعاقــب بــالحبس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــالث ســنوات، " :مــن قــانون اإلعــالم علــى أن 77نصــت المــادة         
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض للدين  50.000دج و  10.000وبغرامة مالية تتراوح بين 

اإلسالمي وباقي األديان السماوية باإلهانة سواء بواسطة الكتابة أو الصـوت والصـورة أو الرسـم أو بأيـة وسـيلة 
  .)1("مباشرة أخرى مباشرة أو غير

يعاقـب بـالحبس مـن ثـالث : "مـن قـانون العقوبـات وتعديالتـه علـى أن 2مكرر  144كما نصت المادة         
دج أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين فقــط كــل مــن  100.000إلــى  150.000ســنوات وبغرامــة مــن  5ســنوات إلــى 

علوم مــن الــدين بالضــرورة أو بــأي أســماء إلــى الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم أو بقيــة األنبيــاء أو اســتهزاء بــالم
  .)2("شعيرة من شعائر اإلسالم سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أي وسيلة أخرى

وبعــد إعــادة نشــرهم للرســوم الكاريكاتوريــة المســيئة للرســول صــلى اهللا عليــه وســلم والتــي قامــت صــحيفة         
على رئـيس تحريـر صـحيفة الرسـالة األسـبوعية بتـاريخ  تم القبض, )3(بنشرها 2005دنماركية في شهر سبتمبر 

فبرايـــر وقـــد تـــم وضـــعهما الحـــبس  11وعلـــى مـــدير تحريـــر جريـــدة الســـفير األســـبوعية بتـــاريخ  2006فبرايـــر  8
ســنوات فضــال  5وٕاذا ثبتــت إدانتهمــا فســوف يتعرضــان للســجن لمــدة قــد تصــل إلــى , أســابيع 3االحتيــاطي لمــدة 

  .عن غرامة مالية ثقيلة
  :انة صحفي محترف أثناء أداء مهنتهإه -8

يعاقـب كـل مـن أهـان باإلشـارة المشـينة أو القـول : "من قانون اإلعالم علـى أن 78حيث نصت المادة         
الجارح أو التهديد، صـحافيا محترفـا أثنـاء ممارسـة مهنتـه، أو بمناسـبة ذلـك، بـالحبس عشـرة أيـام وبغرامـة ماليـة 

  .)4("أو بإحدى هاتين العقوبتين فقطدج  5000دج و  1000تتراوح ما بين 
  :جريمة إصدار دورية بدون تصريح أو جريمة عدم احترام شكلية التصريح باإلصدار -9

، 18، 14يعاقـب كــل مـن يخـالف أحكـام المــواد : "مـن قــانون اإلعـالم علـى أن 79حيـث تـنص المـادة         
دج ويوقـف العنــوان أو الجهــاز  10.000دج و  5000مـن هــذا القـانون بغرامــة ماليــة تتـراوح مــا بــين  22، 19

  .)5("وقتا معينا أو نهائيا
  :جريمة الحصول على مساعدات مالية من هيئات أجنبية -10

يعاقـب بـالحبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات وبغرامـة ماليـة تتـراوح مـا بـين : "على أن 81تنص المادة         
أعاله ويتلقى  4عالمية المذكورة في المادة دج كل مدير ألحد العناوين أو األجهزة اإل 300.000و  30.000
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باســمه أو لحســاب النشــرية بكيفيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أمــواال أو منــافع مــن هيئــة عموميــة أو هيئــة أجنبيــة، 
  .)1("ماعدا األموال المخصصة لدفع االشتراكات واإلشهار حسب التعريفات والتنظيمات المعمول بها

  :رية أجنبية بدون رخصةجريمة بيع أو استيراد نش -11

يعاقب على بيع النشريات الدورية األجنبية المحظورة االسـتيراد والتوزيـع : "على أن 82حيث نصت المادة     
دج أو بإحـدى  10.000دج و  1000في الجزائر بالحبس من شهر إلى سـنتين وبغرامـة ماليـة تتـراوح مـا بـين 

  .)2("الجمارك هاتين العقوبتين فقط دون المساس بتطبيق قانون
  :جريمة بيع نشرية محلية بدون رخصة -12

من قانون اإلعالم على أن يعاقب بـالحبس مـن شـهر إلـى سـنة وبغرامـة ماليـة تتـراوح  83تنص المادة         
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل بائع متجول يبيع دون تصريح أو يستظهر  5000إلى  1000ما بين 

ويمكــن أن تــأمر الجهــة , أعــاله 54البيــع المتجــول كمــا هــو محــدد فــي المــادة  تصــريحا غيــر صــحيح فــي شــأن
  .)3("القضائية بحجز النشريات زيادة على ذلك

  :جريمة عدم احترام شكلية اإليداع -13

يعاقــب علــى عــدم احتــرام شــكلية اإليــداع المنصــوص : "مــن قــانون اإلعــالم علــى أن 84تــنص المــادة         
دج دون المسـاس بالعقوبـات  50.000دج و  10.000بغرامة مالية تتراوح ما بـين  أعاله 85عليها في المادة 

  .)4("وما يليها من هذا القانون 85المنصوص عليها في المواد 
يعاقــب بــالحبس مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة : "علــى أن 85تــنص المــادة :جريمــة إعــارة االســم -14

كل شخص يعير اسمه لمالك نشـرية أو بائعهـا المتجـول أو  دج 50.000دج و  10.000مالية تتراوح ما بين 
  .)5("الوصي عليها، ويتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعارة االسم

  :جرائم المساس باألمن العام والوحدة الوطنية -15

مــن قــانون اإلعــالم علــى أن  86حيــث تــنص المــادة : إذاعــة إخبــار تمــس أمــن الدولــة والوحــدة الوطنيــة -      
ب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة مـن شـأنها أن تمـس أمـن الدولـة والوحـدة الوطنيـة يعاق

  .)6("بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات
  ).87المادة (التحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية -      

يتعــرض : "مــن القــانون نفســه علــى أن 88حيــث تــنص المــادة : نشــر خبــر أوثيقــة تتضــمن ســرا عســكريا -   
ـــذيع بالوســـائل  69و  67للعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادتين  ـــات كـــل مـــن ينشـــر وي مـــن قـــانون العقوب

  .)1("أعاله خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا 4المنصوص عليها في المادة 
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  :جرائم النشر الماسة بمصداقية العدالة -16

علـى أن  89حيـث تـنص المـادة : أخبار تمس سر التحقيق والبحث األوليين في الجنايات والجـنحنشر  -      
أعاله أخبارا أوثائق تمس سر التحقيـق والبحـث  4يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة "

دج و 5000ين األوليــين فــي الجنايــات والجــنح بــالحبس مــن شــهر إلــى ســتة شــهر وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــ
  .)2("دج 50.000

مــن قــانون اإلعــالم علــى أن  90حيـث تــنص المــادة : نشـر كــل ظــروف الجنايــات أو الجــنح أو بعضــها -      
دج كــل مــن  100.000و  5000يعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين "

ة أخـرى تحكـي كـل ظـروف الجنايـات أو الجـنح ينشر أو يذيع بأية وسيلة صـورا أو رسـوما أو بيانـات توضـيحي
  .)3("من قانون العقوبات 342إلى  333و  263إلى  255أو بعضها المنصوص عليها في المواد 

يعاقــب بــالحبس مــن : "مــن قــانون اإلعــالم علــى أن 91نصــت المــادة : نشــر هويــة القصــر وشخصــيتهم -      
دج كــل مــن ينشــر أو يــذيع بأيــة  100.000دج و  5000ثالثــة أشــهر إلــى ســنة وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين 

وسيلة كانت وقصد اإلضـرار أي نـص أو رسـم بيـاني يتعلـق بهويـة القصـر وشخصـيتهم، إال إذا تـم هـذا النشـر 
  .)4("بناء على رخصة أو طلب األشخاص المكلفين

عاقـب بـالحبس ي"مـن قـانون اإلعـالم علـى أن  92تنص المـادة : نشر فحوي مداوالت الجهات القضائية -      
دج كــل مــن ينشــر فحــوى  50.000دج إلــى  5000مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين 

  .)5("مداوالت الجهات القضائية التي تصدر الكم إذا كانت جلساتها مغلقة
مــن قــانون  93حيــث تــنص المــادة : نشــر مــداوالت المرافعــات المتعلقــة بــاألحوال الشخصــية واإلجهــاض -      
دج إلــى  2000يعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين : "إلعــالم علــى أنا

دج كـــــل مـــــن ينشـــــر أو يـــــذيع تقـــــارير عـــــن مـــــداوالت المرافعـــــات التـــــي تتعلـــــق بـــــاألحوال الشخصـــــية  10.000
  .)6("واإلجهاض

مــن قــانون اإلعــالم علــى أنــه  94تــنص المــادة : التســجيل أو التصــوير عقــب افتتــاح الجلســة القضــائية -      
يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو عادية عقـب افتتـاح "

الجلســة القضــائية، مــا لــم تــأذن بــذلك الجهــة القضــائية ويعاقــب علــى مخالفــة ذلــك بغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين 
  .)7("دج 10.000دج  2000
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: مـــن قـــانون اإلعـــالم علـــى أن 95حيـــث تـــنص المـــادة : الت المجـــالس القضـــائية والمحـــاكمنشـــر مـــداو   -      
دج كــل مــن  50.000دج و  5000يعاقــب بــالحبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة ماليــة تتــراوح مــا بــين "

  .)1("ينشر أو يذيع مداوالت المجالس القضائية والمحاكم
: من قانون اإلعالم على أن 96حيث تنص المادة : أو الجنح التنوية باألفعال الموصوفة أو الجنايات -      
دج كـل  100.000دج و 10.000يتعرض للحـبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات وغرامـة ماليـة تتـراوح مـا بـين "

مـــن ينـــوه تنويهـــا مباشـــرا وغيـــر مباشـــر بأيـــة وســـيلة مـــن وســـائل اإلعـــالم باألفعـــال الموضـــوعة أو الجنايـــات أو 
  .)2("الجنح

ويختتم قـانون اإلعـالم سلسـلة المـواد الخاصـة بجـرائم النشـر واألحكـام الجزائيـة بالمـادة  :اإلغالقالحجز و *     
يمكـن أن تـأمر المحكمـة فـي جميـع الحـاالت الـواردة فـي هـذا البـاب بحجـز األمـالك : "التي تنص على أنـه 96

  .)3("نهائًيا التي تكون موضوع المخالفة وٕاغالق المؤسسات اإلعالمية المعنية إغالقا مؤقتا أو
  :التأثير على سير الخصومة الجنائية -17

األفعــال اآلتيــة تعــرض مرتكبيهــا : "مــن قــانون العقوبــات وتعديالتــه علــى أن 147حيــث نصــت المــادة         
  :144من المادة  3و 1للعقوبات المقررة في الفقرتين 

علـى أحكـام القضـاة طالمـا أن الـدعوى  األفعال واألقوال والكتابات العلنية التـي يكـون الغـرض منهـا التـأثير -1
  .لم يفصل فيها نهائيا

األفعال واألقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن األحكام القضائية والتي يكـون  -2
  .)4("من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقاللة

مدى تشدد المشـرع الجزائـري فـي العقوبـات والمغـاالة ومما يالحظ من خالل كل الجرائم التي ذكرناها آنفا       
  .فيها دون سبب مشروع مخالفا بذلك مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل المجرم

علــى جــرائم الصــحافة واإلعــالم، حيــث تضــاعف العقوبــة عنــد ) التكــرار(إضــافة إلــى تطبيــق قاعــدة العــود       
في الحكـم بتعطيـل أو إقفـال الصـحيفة وهـذه العقوبـة التكرار، كما وسع المشرع الجزائري في الترخيص للقضاء 

في حقيقتها ما هي إال عقوبة جماعية، ال توقع على من ارتكب الفعل المحظور فقط بل تتجاوزه إلى غيره من 
  .الصحفيين والعاملين بالصحيفة والتي توقع على الجريدة مع إيقاع الجزاء الجنائي على الصحفي

  :لقضائية أمام حرية الصحافة في الجزائرالعوائق السياسية وا -ثانيا

تعـــد القيـــود السياســـية إحـــدى أشـــهر القيـــود التـــي تعـــاني منهـــا وســـائل اإلعـــالم والتـــي حـــازت علـــى اهتمـــام       
  .المنظمات الدولية وجاءت في أهم بنود ومواثيق حرية اإلعالم
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على أعمال ومواقف المسؤولين  إن النقد السياسي الذي يمارسه الصحفيون في مقاالتهم التي يعلقون فيها      
السياســيين فــي الشــأن العــام، ال يتقبلــه المســؤولون السياســيون ويعتبرونــه ســلوكا عــدائيا، بحيــث أن مفهــوم النقــد 

وفـي حـال تجـاوزه لهـذا الحـد فعندئـذ تالحـق , السياسي عندهم، يجب أن يبق ضمن الحد المسموح به من قبلهم
ون عمــا نشــر فيهــا للعقوبــة بنــاء علــى دعــاوى الحــق العــام أو دعــاوى الصـحيفة أمــام القضــاء ويتعــرض المســؤول

  .الحق الشخصي المقدمة من المسؤولين السياسيين
وهــذا يعنــي أن حريــة النقــد السياســي يجــب أن تبقــى ضــمن الحــدود المســموح بهــا فــي النظــام السياســي فــي       

  )1(.ذا النظامالدولة وهذه الحدود تتسع وتضيق وفقا لمدى تطبيق الديمقراطية في ه

إن الحديث عن العوائق السياسية والقضائية المتعلقة بحريـة الصـحافة فـي الجزائـر يجرنـا إلـى توضـيح        
العالقـــة بـــين الصـــحافة والســـلطة السياســـية فـــي الجزائـــر عبـــر مختلـــف المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا الصـــحافة فـــي 

  .عالقتها بالنظام السياسي الجزائري
الذي جـاء بعناصـر جديـدة أهمهـا مـا احتوتـه المـادة  1989فبراير  23الجزائري في لقد تم تعديل الدستور       
حزبا فـي  60المبيحة لحرية إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي، هذه األخيرة كانت قاعدة لتشكيل حوالي " 40"

بـل إن بعضـها أســس صـحفا تنطـق باسـمها كـان مــن أكثرهـا سـحبا أسـبوعية المنقـذ الناطقــة , ظـرف قصـير جـدا
  .)2(باسم الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة

لقــد أدرك الــرئيس األســبق الشــاذلي بــن جديــد ضــرورة القطــع مــع مفــردات المرحلــة الســابقة التــي أصــبحت       
وٕان المواجهــة مــع قــوي المعارضــة . تمثــل وضــعا شــديد الخطــورة يحتــاج إلــى تغييــر فــي لغــة الخطــاب السياســي

وهــو مــا دفعــه إلــى اعتمــاد مــا يعــرف بسياســة االنفتــاح , إصــالحات جذريــة حتميــة مــا لــم يتخــذ النظــام السياســي
  .)3(السياسي والحوار وحرية التعبير

غير أن جملة اإلجراءات األخـرى المقابلـة لهـذا الـزخم التعـددى والمتمثلـة فـي القـوانين واللـوائح التـي قامـت       
اط الصحافة بما يشكل عامال يعـوق المسـار كانت في حقيقتها تنزع إلى الحد من نش, بتأطير العمل اإلعالمي

واســتحالت بموجبــه , ويتنــافى أساســا مــع كــل سياســة إعالميــة ذات طــابع تعــددي, الطبيعــي ألي صــحافة حــرة
القوانين والتشريعات إلى آلة قمعية كما هي عليه أغلبية الدول النامية في غياب ضمانات كفيلة بتحقيق حريـة 

  .)4(الصحافة
، ظهـــر 1990يـــر الـــذي حققتـــه الجبهـــة اإلســـالمية لإلنقـــاذ فـــي االنتخابـــات البلديـــة ليونيـــو ومـــع الفـــوز الكب      

ولعل مـن األسـباب التـي سـهلت للجبهـة اإلسـالمية , للجميع هشاشة الحزب الحاكم وضعف قاعدته االجتماعية
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ورا مهمـا فـي مسـجد حيـث لعبـت د 1200لإلنقاذ هذا الفوز هو سيطرتها على أغلبية المساجد المقدرة آنذاك بــ 
" الصـح آفـة"و " السـبيل"والنـور و" كالمنقذ"إضافة للمؤسسات الصحفية المحسوبة على الجبهة , الدعاية للحزب

  .)1(التي اتخذت من األسلوب الساخر والتهكم كلغة اتصالية بينها وبين قواعدها الشعبية
بلدية و ثلثي المجالس  800ة بأكثر من هذا الفوز الساحق للجبهة اإلسالمية لإلنفاذ في االنتخابات البلدي      

الوالية تزامن مع تعيين السيد أحمد غزالي خلفا للسيد مولود حمروش كأول رئيس حكومة في الجزائـر مـن قبـل 
، وتواصـلت الحالـة السياسـية بديناميكيـة 1990رئيس الجمهورية آنذاك السيد الشاذلي بن جديد وهـذا فـي يوليـه 

بعـــد حـــرب الخلـــيج األولـــى  1991ينـــاير  31و  18زائـــر مظـــاهرات حاشـــدة بـــين وانـــدفاع كبيـــرين، وعرفـــت الج
امتدادا لمواقف األحزاب السياسية الرافضة للعدوان علـى العـراق وكـان للجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ دورا كبيـرا فـي 

حـزب إلـى وسـعيا منهـا للوصـول إلـى الحكـم دعـت قيـادة ال, التعبئة الجماهيرية األمر الـذي اكسـبها شـعبية أكثـر
  .)2(1991مايو  25إضراب عام غير محدود بدءا من 

  :حرية الصحافة في ظل إعالن حالة الحصار

ورئاسـة الحكومـة ممثلـة فـي ) الشاذلي بن جديد(وسط زحمة األحداث وتسارعها أصبحت كال من الرئاسة       
بعــد دعــوة الجبهــة وزادت األوضــاع ســوءا , شــخص أحمــد غزالــي غيــر قــادرتين علــى العــوم فــوق بحــر األحــداث

الــذي رفضــته الحكومــة كليــا وأصــرت , 1991مــايو  22اإلســالمية لإلنقــاذ المحظــورة لإلضــراب السياســي يــوم 
الجبهــة علــى المضــي فــي تنفيــذ وعــدها ووعيــدها باعتبــاره حقــا دســتوريا، هــذا االنســداد فــي قنــوات الحــوار بــين 

بــاحثين عــن تحــالف مــع , نفســهم عــن الحــزب الحــاكمالحكومــة والمعارضــة أدي بــاإلداريين والتكنــوقراط للنــائي بأ
  .)3(الجيش ضد اإلسالميين ولو أدي ذلك إلى تهميش جبهة التحرير أو إنهائها

ومـع ذلـك يجـوز , إن من بين العناصر األساسية لحرية اإلعالم عـدم خضـوعها لرقابـة سـابقة علـى النشـر      
ب أن يفـرض علـى وسـائل اإلعـالم رقابـة محـددة استثناء في حالة إعالن الحصـار والطـوارئ أو فـي زمـن الحـر 

  .)4(في األمور التي تتصل باألمر العام، على أن يتم ذلك وفقا للقانون
ونظــرا للظــروف االســتثنائية التــي عرفتهــا الــبالد تــم إقــرار حالــة الحصــار بنــاء علــى المرســوم الرئاســي رقــم       

, ابتــداء مــن اليــوم المــوالي لهــذا اإلعــالنيتضــمن تقريــر حالــة الحصــار  1991يوليــو  4مــؤرخ فــي  196 -91
وبناء عليه تم التفويض إلى السلطات العسكرية الصالحية المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العـام 
والشـرطة كمـا تــنص عليـه المـادة الثالثــة مـن المرســوم، ووفقـا للمـادة الســابعة مـن المرسـوم فإنــه يجـوز للســلطات 

  .لمنشورات أو االجتماعات أو النداءات العمومية التي تمس باألمن العامالعسكرية منع إصدار ا

                                                 
  .�J�56 ا����V �C�"، اDI)����ت ا��و�. وا�->)-&، ا�>Sا*� ، دار ا�J�7. ��2'� ، ص ) 1(
  .0�1:49 ���8ارة ، ��V& ���\، ص  )2(
)3(  .��e�ر ، qe(���ر ا���eJ و:-� aل إ��C�ا*�ي #" ا�S<0 ، :\ ا��,3" ا���72�ن �-R� م$e�%م ا�e2� �e4����'e�رة،  �e�8 ��(e�V��

��. ا�>Sا*� ,وا���Iل�V ، . وا%�$م���2. ا��2�م ا����? , ��D�  .57 -56، ص 2008
����م ر*��" ر;0) 4( ،.04�/رخ #e"  196-91:ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�  �e�D�� إ�e$ن :��e. ا�,��eر1991-eP(ا���eد , 

29m  .1088، ص 1991��D�  12: ، �)�ر



73 
 

يمكــن للســلطات العســكرية المخلولــة صــالحيات الشــرط ضــمن : "حيــث تــنص المــادة الســابعة مــن المرســوم      
  :الشروط المحددة عن الطريق الحكومية أن تقوم بما يأتي

ريـة فـي المحـال العموميـة أو الخاصـة وكـذلك داخـل أن تجري أو تكلف كل من يجري تفتيشـات ليليـة أو نها -
  .المساكن

أن تمنــع إصــدار المنشــورات أو االجتماعــات أو النــداءات العموميــة، التــي تعتقــد أنهــا كفيلــة بإثــارة الفوضــى  -
  .وانعدام األمن أو استمرارهما

  ".أن تأمر بتسليم األسلحة والذخائر قصد إيداعها -
تـدخل المباشـر فـي السياسـة تاركـا ذلـك رسـميا لمؤسسـة الرئاسـة والحـزب الجيش الذي حـرص علـى عـدم ال      

مــن دون أن " علــي بلحــاج"و" عباســي مــدني"الحــاكم، اضــطر للنــزول إلــى الشــوارع لقمــع االضــرابات واعتقــال 
المكتــب التنفيــذي المؤقــت , يــؤدي ذلــك إلــى حظــر الجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ التــي قادهــا بعــد اعتقالهــا زعيميهــا

بــن "، أمــام هــذا االســتقطاب الثالثــي للفئــة الحاكمــة حــاول  الــرئيس "رابــح كبيــر"و" حشــاني محمــد ســعيد"ة بقيــاد
مع جبهة اإلنقاذ تتيح تقاسما وظيفيا للسـلطة يأخـذ فيهـا اإلسـالميون  1991أن يوجد معادلة بعد صيف " جديد

ثلثين وذلك لمنعهم من تعديل الدستور رئاسة الوزارة وأغلبية مقاعد البرلمان من دون أن يحصلوا على أغلبية ال
مـــع بقـــاء مؤسســـتي الرئاســـة والجـــيش مـــن دون أي تعـــديل فـــي رموزهمـــا وصـــالحياتهما، حيـــث اعتبـــرت هـــذه 

  .)1(المحددات الثالث كخطوط حمراء أمام اإلسالميين
 تتعلــق بضــبط حــدود, )2(1991يونيــو  25وتلــت إعــالن حالــة الحصــار إصــدار أربعــة مراســم تنفيذيــة فــي       

الوضـــع فـــي مراكـــز األمـــن، واإلقامـــة الجبريـــة وتـــدابير المنـــع مـــن اإلقامـــة وشـــروط تطبيـــق المـــادة الســـابعة فـــي 
  .المرسوم الرئاسي المتضمن تقرير الحصار

حيــث ضــبطت هــذه المراســيم التنفيذيــة حــدود الوضــع فــي مراكــز األمــن واإلقامــة الجبريــة ضــد األشــخاص       
ن أن ترتكـب بواسـطة اإلعـالم والتـي مـن شـأنها المسـاس بالنظـام العـام الذين يقومون ببعض األعمال التي يمك

 -91حيـث تـنص المـادة الرابعـة مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم , واألمن العمومي والسير العادي للمرافـق العموميـة
ال يمكـــن أن تتخـــذ تـــدابير الوضـــع فـــي مركـــز لألمـــن إال ضـــد : "علـــى أنـــه 1991يونيـــو  25المـــؤرخ فـــي  201

الراشـدين الـذين يعـرض نشـاطهم للخطـر النظـام العـام أو األمـن العمـومي أو السـير العـادي للمرافـق األشخاص 
  :العمومية بارتكاب ما يأتي

  .التحريض على الفوضى وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد أشخاص وأمالك - 
  ".)3( .....النداء بأية وسيلة للعصيان المدني وٕالى اإلضراب" - 
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 -مقتضــي هــذه المراســيم التنفيذيــة ووفقــا للمرســوم المتعلــق بحالــة الحصــارب -حيــث أصــبح الصــحفي         
معرضا لالحتجاز في مراكز األمن ألدنى شبهة وأدنى انتقاد للنظام بحجة إثارة الفوضى كمـا تتعـرض الوسـيلة 

  .اإلعالمية للحجز والمنع من الصدور
 336/ 91لمرسـوم الرئاسـي رقـم ثـم رفـع حالـة الحصـار بموجـب ا 1991سـبتمبر  29ولكن ابتداء من         

  .)1(1991سبتمبر  22مؤرخ في 
وســـقوط حكومـــة مولـــود  1991يونيـــو  26وبعـــد إلغـــاء االنتخابـــات التشـــريعية التـــي كانـــت مقـــررة فـــي         

، وبعــد اعتقــال قيــاديي حــزب الجبهــة اإلســالمية 1991يونيــو  4حمــروش الــذي خلفــه الســيد أحمــد غزالــي فــي 
فـي دورتهــا  1991سـبتمبر  26اء الحـزب، تـم إجـراء االنتخابـات التشـريعية فـي لإلنقـاذ وسـتة آخـرين مـن أعضـ

مقعــدا للتنــافس عليــه فــي  196مقعــدا وبقــي  188األولــى التــي عرفــت فــوزا كبيــرا للجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ بـــ 
ديــد مــن وهــو مــا أحــدث أزمــة سياســية بــالبالد أدت إلــى اســتقالة رئــيس الجمهوريــة الشــاذلي بــن ج, الــدورة الثانيــة
  .)2(1992يناير  11منصبه في 

وفـــي هـــذه الفتـــرة كـــان الرافضـــون لوصـــول اإلنقـــاذ يتكتلـــون ويعـــدون الســـتراتيجية دبلوماسياســـية نقابيـــة         
الذين أسندت لهم مـن طـرف الجـيش مهمـة تجنيـب الجزائـر عزلـة سياسـية , إعالمية للتبشير بالخطر اإلسالمي

  .ودولية وحشد التأييد لالنقالب األبيض
أمام هذا التصعيد في الخطاب السياسي واإلعالمي الذي اقترن بانفجار قنبلة فـي إحـدى مقـرار الـدرك        

واســتهداف بعــض المحــاوالت اإلرهابيــة رجــال الشــرطة واألمــن فــي منتصــف شــهر ديســمبر , الــوطني بالعاصــمة
واالقتصــــادية وحتــــى وٕاغــــالق تــــونس لحــــدودها البريــــة وعلــــى الصــــعيد الــــدولي بــــدأت األوســــاط الماليــــة  1991

  .السياسية تراجع حساباتها مع الجزائر
علــى هــذه الخلفيــة قامــت المؤسســة العســكرية بزعامــة اللــواء خالــد نــرار بإجبــار الــرئيس بــن جديــد علــى         

  .)3(التنحي وٕالغاء الدورة الثانية من االنتخابات وحظر الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ من العمل الحزبي
وبنــاء علــى قــرار المجلــس األعلــى لألمــن تــم تنصــيب المجلــس األعلــى للدولــة  1992ينــاير  16وفــي         

  .برئاسة محمد بو ضياف
إلـــى اســـتقالة الــــرئيس  1990 -43ومـــا يميـــز المرحلـــة التـــي أعقبـــت صـــدور قـــانون اإلعـــالم الجديـــد         

  :الشاذلي بن جديد من ناحية الممارسة الصحفية ووضعية حرية الصحافة هو
  .عنوانا جديدا 160من العناوين قدر بحوالي ظهور العديد  -
التطور النوعي إلى جانب التطور الكمي وظهور جانب كبير من الحرية في الممارسة الصحفية لـم تعرفهـا  - 

  .من قبل وتناول بعض القضايا السياسية التي كانت باألمس القريب محظورة
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  :)1(حرية الصحافة في ظل إعالن حالة الطوارئ

يقـرر رئـيس الجمهوريـة إذا دعـت الضـرورة الملحـة حالـة " 1989مـن دسـتور  88ام المـادة وطبقا ألحك        
الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس األعلى لألمن واستشارة رئيس المجلـس الشـعبي الـوطني 

فقـة المجلـس وال يمكـن تمديـد حالـة الطـوارئ أو الحصـار إال بموا... ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري
  .)2( ..."الشعبي الوطني

شهرا من الوجـود حلـت السـلطة حـزب الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ بقـرار  29وبعد  1992مارس  4وفي         
مــن الغرفــة اإلداريــة لمجلــس قضــاء العاصــمة، مــا أدى إلــى انــدالع موجــة مــن العنــف أثــرت بصــورة كبيــرة علــى 

  .حرية الصحافة والتعبير
 8و  4جريحـا بـين  70قتـيال و  14ذي سبقته موجـة مـن االغتيـاالت حيـث سـقط فيهـا هذا اإلعالن ال        

  .)3(ما أدلى بالسلطة إلى إعالن حالة الطوارئ 1992فبراير 
لتنطلق بعد ذلك سلسلة من االغتياالت في صفوف األمن وبعض المثقفين ومناضلي األحـزاب وحتـى         

انعكست سـلبا علـى حريـة التعبيـر والصـحافة ألن الـبالد مـرت وكانت كل هذه التحوالت عوامل , رجال اإلعالم
بظـــروف اســـتثنائية خطيـــرة فتحـــت المجـــال لتـــدخل الســـلطات المدنيـــة والعســـكرية فـــي مراقبـــة وحجـــز النشـــريات 

  .)4(وتوقيفها
تعلـن حالـة الطـوارئ مـدة : "وطبقا للمادة األولى من المرسـوم الرئاسـي المتضـمن إعـالن حالـة الطـوارئ        

ويمكــن رفعهــا قبــل هــذا  1992فبرايــر ســنة  9شــر شــهرا علــى امتــداد كامــل التــراب الــوطني ابتــداء مــن اثنــي ع
  ".)5(الميعاد

ونصــت المــادة السادســة مــن المرســوم علــى تنفيــذ حالــة الطــوارئ مــن قبــل وزيــر الداخليــة حيــث أعطتــه         
مـة الجبريـة واألمـر بـالتفتيش سلطة منـع وتحديـد حركـة األشـخاص والسـيارات والمنـع مـن اإلقامـة وظـروف اإلقا

ونظــرا للفــراغ القــانوني الــذي تركــه مرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ فــي الشــطر المتعلــق بالتعامــل مــع , لــيال ونهــاًرا
الـذي  1992أغسـطس  11المؤسسات اإلعالمية، فقد عمدت السلطة إلى سنده بالمرسوم الرئاسي المـؤرخ فـي 

  .جاء ليتمم أحكام المادة الثالثة
 9المــؤرخ فــي  44 -92مــن المرســوم الرئاســي رقــم  3تــتمم أحكــام المــادة : "ث تــنص المــادة األولــىحيــ        

يمكن اتخـاذ تـدابير لوقـف نشـاط كـل شـركة ......": 3المادة : والمذكور أعاله على النحو التالي 1992فبراير 
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ض هــذه النشــاطات أو جهــاز أو مؤسســة أو هيئــة أو غلقهــا مهمــا كانــت طبيعيتهــا أو اختصاصــها عنــدما تعــر 
النظام العام أو األمن العمومي أو السير العادي المؤسسات أو المصـالح العليـا الـبالد للخطـر، وتتخـذ التـدابير 
المذكورة أعاله عن طريق قرار وزاري لمدة ال تتجاوز ستة أشهر ويمكن أن تكـون موضـع طعـن وفـق الشـروط 

  .)1("عملوالكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به ال
وإللغاء قـرار الغلـق أو الوقـف يمكـن للصـحيفة الموقوفـة رفـع دعـوى قضـائية أمـام الغرفـة اإلداريـة طبقـا         

صـدورها  -الحجـز والتوقيـف -ومـا يالحـظ علـى هـذا اإلجـراءات , للمادة السابعة من قـانون اإلجـراءات المدنيـة
ل الســتعمال التعســف وهــو مــا يشــكل تهديداصــارخا وبالتــالي فــتح المجــا, )وزارة الداخليــة(مــن قبــل هيئــة إداريــة 

  .)2("لحرية التعبير والصحافة وأي إجراءات من هذا النوع كان البد من إسنادها للقضاء الضامن لهذه الحريات
وتفجيــر مطــار  1992يونيــو  29وبعــد سلســلة مــن العمليــات اإلرهابيــة ابتــداء باغتيــال محمــد بــو ضــياف يــوم 

  .ين وما تالها من عمليات إرهابية متفرقةهواري يومدين بعدها بشهر 
ونتيجة لهذا الوضع العام المتردي أقدمت السلطة الحاكمة فـي الـبالد علـى استصـدار مرسـوم تشـريعي         

  .)3(يتعلق بمكافحة اإلرهاب ليمأل الفراغ القانوني ويردع العلميات اإلرهابية
  :حرية الصحافة في ظل إعالن قانون مكافحة اإلرهاب

ســـدا للثغـــرات القانونيـــة التـــي تضـــمنها المرســـوم الرئاســـي المتضـــمن إعـــالن حالـــة الطـــوارئ والمرســـوم و         
المتمم له وبغية السيطرة وٕالحاق الهزيمة باإلرهاب مع اشتداد العمليات اإلرهابية أصدرت السـلطة الحاكمـة فـي 

اإلرهاب والذي أمضاه على  يتعلق بمكافحة 1992ديسمبر  3مؤرخ في  03 -82البالد مرسوما تشريعيا برقم 
  :مادة موزعة على أربعة أبواب 43كافي مكونا من 

 .المخالفات ذات الطابع اإلرهابي •

 .المحاكم المختصة •

 .القواعد الجزائية •

 .اإلجراءات االنتقالية •

يعتبـــر عمـــال تخريبيـــا أو إرهابيـــا فـــي مفهـــوم هـــذا "حيـــث تـــنص المـــادة األولـــى مـــن المرســـوم علـــى أنـــه         
لتشريعي كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسـالمة الترابيـة واسـتقرار المؤسسـات وسـيرها العـادي عـن المرسوم ا

  :طريق أي عمل غرضه ما يأتي
بــث الرعــب فــي أوســاط الســكان وخلــق جــو انعــدام األمــن مــن خــالل االعتــداء علــى األشــخاص أو تعــريض  -

  .)1(..."حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم
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وبهــذا أصــبح الصــحفي فــي دائــرة قــانون مكافحــة اإلرهــاب إذا نشــر أي أخبــار أو معلومــات تمــس أمــن         
  .الدولة واستقرار المؤسسات

ســـنوات  10ســنوات إلــى  5يعاقــب بالســجن مـــن "كمــا أن المــادة الرابعــة مـــن القــانون تــنص علـــى أنــه         
و يشجع بأي وسيلة كانت األفعال المذكورة في دج كل من يشيد أ 500.000إلى  10.000وبغرامة مالية من 
  .)2("المادة األولى أعاله

سنوات وبغرامة مالية  10سنوات إلى  5يعاقب بالسجن من : "أما المادة الخامسة منه فتنص على أن        
دج كل من يعيـد عمـدا طبـع أو نشـر الوثـائق أو المطبوعـات أو التسـجيالت التـي  50.000إلى  10.000من 

  .)3("ألفعال المذكورة في المادة األولى أعالهتشيد با
يعاقــب بــالحبس مـن ســنتين إلــى خمــس سـنوات كــل مــن يعلــن "منــه تــنص علـى أنــه  17كمـا أن المــادة         

هويـة القضــاة المحلفــين بـالمجلس القضــائي الخــاص أو يفشــي معلومـات مهمــا يكــن نوعهـا مــن شــأنها أن تحــدد 
  .)4("هويتهم

ألن أي كتابــة أو نشــر , ة تجعــل مــن العمــل الصــحفي عمــال محفوفــا بالمخــاطركــل هــذه المــواد الســابق        
ألي خبر أو معلومة ترى فيها السلطة إشادة بالعمليات اإلرهابية أو ترى فيها نوعا من التحريض أو أن ينشـر 

، كــل هــذا قــد , خبــرا أو معلومــات مــن شــأنها كشــف هويــة القضــاة وٕان كانــت خبــرا عاديــا خاليــا مــن كــل تعليــق
مـا يجعـل الصــحفي يفكـر ألـف مـرة قبــل أن , يجعـل مـن الصـحفي يصــنف ضـمن المجـرمين فـي مفهــوم السـلطة

  .ينشر أي خبر يتعلق بالقضايا اإلرهابية
حيـث تـنص , فهي تضع وسائل اإلعالم تحت تصـرف سـلطة ضـباط الشـرطة القضـائية 20أما المادة         

مـن النائـب العـام لـدى المجلـس القضـائي الخـاص  يمكن ضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة"على أنه 
أن يطلبــوا قانونــا مــن كــل عنــوان أو لســان خــال أو ســند إعالمــي، نشــر إشــعارات أوأوصــف أو صــور تخــص 

  .)5("أشخاصا يجري البحث عنهم أو مطاردتهم
لقـــد وضـــعت هـــذه المـــادة المؤسســـات الصـــحفية صـــراحة كهـــدف للجماعـــات اإلرهابيـــة، وفـــرض عليهـــا         

مـــن األشـــكال مناصـــبة العـــداء للجماعـــات اإلرهابيـــة، حيـــث تركـــت انطباعـــا لـــدى هـــذه الجماعـــات بأنهـــا بشـــكل 
  .)6(صحافة موالية للسلطة، ليقع الصحفي الجزائري بين مطرقة السلطة وسندان الجماعات اإلرهابية

، أعلنـت 1992ونيـو ي 15في عددها المؤرخ في " النفير"وفي نشرية تابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة 
الحركة اإلسالمية المسـلحة أنهـا لـن تتوقـف عنـد حـد التصـفية الجسـدية لقـوات األمـن، بـل تـذهب إلـى أبعـد مـن 

                                                                                                                                                             
)1 (�ee'� م�ee��� ،.ee�ee/رخ #ee" 03 -92:�" ر;0ee ا�>��eeة ا���ee-�. �2>-4�رee. ا�>Sا*� :30  �J-(Jee�1992 Zee)� \ee2�ee,#�1-. ا�)��

  .1817، ص 1992أ?)���  �C ، :1درة �)�ر70mا���د , وا%رھ�ب
  .1817ا�-�q�3D  &V، ص  )2(
)3 ( &V�-ص  ا� ،q�3D1817.  
)4 ( &V�-ص  ا� ،q�3D1819.  
)5( &V�-ا�  q�3D 1819، ص.  
)6(  ،\��� &V��  .76ص �R-�ن ��72�R� 0-�ن، 
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ذلـــك بحيـــث تســـتهدف الصـــحفيين الـــذين تـــتهمهم بـــالتواطؤ مـــع الســـلطة فـــي الحـــرب الســـيكولوجية المعلنـــة ضـــد 
  .)1(الشعب الجزائري

مــا وجبهــة اإلنقــاذ خصوصــا إخفــاء عــدائيتها ضــد الصــحفيين أو كمــا لــم تســتطع الحركــة اإلســالمية عمو       
الصحف التي ال تخدم سياستهم أو اتجاههم، ذلك ألن تطرفهم على المستوى الفكري دفعهم للحكم على من ال 

الرجـل " علـي بلحـاج"ومن أمثلة ذلـك مـا صـدر عـن , عمالء السلطة، الشيوعيون، أو الخونة"يواليهم بنعوت كـ 
حزب الذي لم يتردد في إهانة وشتم الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية المحاضرة التي نشطها الثاني في ال

  .)2(ووصل إلى حد وصفهم بالكالب
مباشـرة بعـد أن  1993كما تم إلغاء المجلس األعلى لإلعالم من قبل المجلس األعلـى للدولـة فـي أكتـوبر       

صــة التـــي كانــت آنـــذاك فــي المرحلــة األولـــى مــن إطـــالق أنهــى المجلــس إعـــداد دفــاتر الشـــروط لإلذاعــات الخا
  .)3(اإلذاعات الجمعوية والجوارية

  
  

  :حرية الصحافة في ظل إنشاء خلية االتصال على مستوى وزارة الداخلية
فقــد أقــرت وزارة الداخليــة نصــا تنظيميــا يتعلــق بمعالجــة األخبــار ذات الطــابع األمنــي فــي إطــار حالــة         

نشاء خليـة لالتصـال علـى مسـتوى وزارة الداخليـة مكلفـة بالعالقـات مـع وسـائل اإلعـالم و نص على إ, الطوارئ
فـي مجــال اإلعــالم وٕاعــداد ونشــر البيانــات الرســمية المتعلقــة بالوضــع األمنــي، ونشــر هــذه البيانــات التــي تعــدها 

إلعالم ملزمـة بنشـر وهكذا فإن مجموع وسائل ا, هذه الخلية ال يكون إال من طرف وكالة األبناء الجزائرية فقط
البيانات الرسمية واألنباء التي تقدم أنباء اللقاءات العلنية مع الصحافة من طرف الخلية، ويمنع نشر أي خبـر 

  .)4(ذو طابع أمني غير مدرج في إطار إحدى البيانات الرسمية
تخضــــع كمـــا قامــــت الســــلطة بتحديــــد الخطـــوط الحمــــراء التــــي ال يمكــــن للصـــحافة تجاوزهــــا وبموجبهــــا         

معيــارا للرقابــة والتــي تتمثــل فــي الحجــز وموانــع الكتابــة،  58الصــحف لرقابــة صــارمة قبــل الطبــع، حيــث قــررت 
ولكن المتفحص للصحف الوطنية فيما يتعلق باألخبار األمنية، يتبين لـه أن هـذه النصـوص لـم تعـرف احترامـا 

  .)5(دقيقا في تطبيقها
  :ومن االنتقادات التي وجهت لهذه الخلية        

أنها تعاني من مشكلة انعدام األهداف الواضحة، فهي في نظر الصحفيين خلية تنظيم حظر األخبـار ذات  - 
  .الطابع األمني وليس نشرها

                                                 
(1) Brahim Brahimi, le pouvoire la presse et les droits de l'homme en Alger, 1 edition, Algerie, edition 
marinoor, 1997.p 77. 

  .R�58-�ن ��72�0 ، ��V& ���\، ص  )2(
. #" ا�>Sا*�، ط )3(��J. وا��-��. ا��ا�"، ا��,�#. ا�-1)��� �  .223، ص  2009، دار ا���2وD2 ،.�D�ر ا��
)4( �-,� �  .106، ص � &V����JL\ي ، 

(5) Benjamin stora,la geure invisible Algerie annees 1990, edition chihab,Alger,2001, p 24. 
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مــا أضــفى علــى هــذه األخيــرة صــفة , أن كثيــرا مــن األخبــار األمنيــة تــم اســتقاؤها مــن طــرف جهــات أخــرى - 
 .أخرىالالمصداقية لدى بعض الصحف وبالتالي اللجوء إلى مصادر 

فالمعلومــات المقدمــة مــن طــرف الخليــة تكــون معمــة علــى جميــع وســائل اإلعــالم وال تمــنح فرصــة االنفــراد  - 
 ).السبق الصحفي(بالخبر 

أن الخلية تنهي عملها على الساعة الخامسة، ما ينجم عنه مشكل السرعة في نشر األخبار وهو ما يسـمح  - 
  .)1(الجماهير لإلرهابيين في تحريك أدوات الدعاية والتأثير على

وللخروج من هذه المشكلة اقترح الصحفيون ضرورة وضع برنامج موحد حول معالجة األخبار األمنية         
  :يأخذ بعين االعتبار

 .الحق في اإلعالم ضرورة ال يمكن المساس بها - 

 .عدم نشر المعلومات المتعلقة باإلرهاب والوضع األمني دون التأكد من مصدر المعلومات - 

 .األخبار األمنية التي تتناقلها وسائل اإلعالم األجنبية تفادي نشر - 

 .نتفادي تحول وسائل اإلعالم إلى أبواق دعائية تخدم مصالح اإلرهابيي - 

 .تكوين جبهة إعالمية تتصدى لإلرهاب - 

 .)2(الصحفيين، ليصبحوا المتعامل الوحيد مع خلية االتصال تشجيع التخصص لدى - 

ومـديرو الصـحف وتقبلـوا هـذه القيـود المنافيـة لألخـالق اإلعالميـة  لقد استسلم كثير من الصـحفيين       
المتعــارف عليهــا، ولــم يقــف فــي وجــه هــذا المرســوم ســوى قلــة مــن الصــحفيين والسياســيين، وعلــى رأســهم الســيدة 
ســليمة غزالــي التــي دفعــت نتيجــة مقاومتهــا لهــذه اإلجــراءات التعســفية ثمنــا باهظــا بــأن أغلقــت األســبوعية التــي 

أمــا بــاقي مــديري الصــحف فقــد ... ديرها بــدعوي إخاللهــا بتعهــداتها التجاريــة تجــاه المطــابع الحكوميــةكانــت تــ
  .)3(التزمو الصمت موافقة لقرارات السلطة

إن الحرية التي انتزعها الصحفيون بنضالهم الطويل وتضحياتهم ال تتوفر بالقـدر الكـافي نتيجـة القيـود         
، بينما تجاوزت درجات اإلحساس بالمسؤولية كل الحدود نتيجة الخوف من الكثيرة التي تعرقل العمل الصحفي

  .)4(العقاب الذي يسيطر على مسؤولي وسائل اإلعالم عالوة على الصحفيين أيًضا
لقد تميزت الفترة التي أعقبـت اسـتقالة الـرئيس الشـاذلي بـن جديـد وٕالـى غايـة اسـتقالة بلعيـد عبـد السـالم         

بصــراع شـــديد بـــين الســلطة السياســـية والصـــحافة حيــث اتخـــذت طابعـــا  1993ونيـــو مــن رئاســـة الحكومــة فـــي ي
واختفـاء الكثيـر مـن العنـاوين , قضائيا بامتثال العديد من الصحفيين أمام الغرف الخاصة التـي أنشـأتها السـلطة

شـأن لكثيـر اإلعالمية سواء ألسباب سياسية مثل الجزائر اليوم، النور، أو ألسباب اقتصادية تجارية كما هـو ال

                                                 
  .V148-�2. ;�دم، ��V& ���\، ص ) 1(
)2( \��� &V��  .148، ص V-�2. ;�دم، 

 ا�,1���e.  -اء اe_�3(D. ا=;�ae ا�e�D�R.ا��Nھ� ���(، ا�>�ھ�ت ا���Nب ا��e,3" ا�>Sا*�eي إز) 3(,eا�� ��e� .eD�7ر� .e�2�2,� .e�درا

 ����'�رة، ?�2. ا%�$م، 2003إ�a  2000وا��,
 ا�-�)27.  ��8 ��(�V����. ، ر���. �V 50، ص 2007, ا��7ھ�ة.  
)4(  &V�-ا� q�3D , 50ص.  
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من الصحف خاصـة بعـد صـدور المنشـور الخـاص باإلشـهار فـي عهـد حكومـة بلعيـد عبـد السـالم الهـادف إلـى 
تضييق الخناق على الصحافة المستقلة لتحقيـق أغـراض ومصـالح سياسـية معينـة وتطويـع مسـؤولى الصـحف، 

  .)1(إضافة إلى حل المجلس األعلى اإلعالم
اسـترجاع هيبـة "السلطة السياسية على الصحافة بشكل عام تحت شـعار كما تميزت هذه الفترة بهيمنة         

حيث استعملت الردع المباشر من خـالل تـدخل عناصـر األمـن واقتحـامهم لمقـرات الصـحف واعتقـالهم , "الدولة
  :للصحفيين وتوقيف الصحف عن الصدور بقرار من وزارة الداخلية مثل ما حدث لبعض الصحف مثل

 La nation, Le matin  ,أو بقـرار مـن وزارة االتصـال مثلمـا حـدث مـع جريـدتي , الجزائر اليوم، الصـح آفـة
Le matin, liberte )2( , تـنص علـى عـدم السـماح  1889مـن الدسـتور لسـنة  36علـى الـرغم مـن أن المـادة

  . بحجز أي مطبوعة إال بأمر قضائي
بلعيـد عبـد السـالم الـذي يعتبـر  عقـب اسـتقالة 1993ومع تـولي رضـا مالـك رئاسـة الحكومـة فـي يوليـو        

أحد الوجوه القديمة في عالم الصحافة الجزائرية ولديه عالقات حسنة مع الصحفيين انسجمت أغلبية الصـحف 
  .)3(اليومية المستقلة مع خطاب السلطة حتى أصبح البعض منها منابر لها أو لبعض األحزاب السياسية

  .ف فيما يخص السياسة التحريريةويمكن التمييز هنا بين نموذجين من الصح        
انخرطــت فيــه بعــض الصــحف فــي انحيــاز مكشــوف لــبعض األحــزاب دون أن يكــون هنــاك : النمــوذج األول - 

التـي يتطـابق  libreteارتباطا عضـويا بالضـرورة، بحيـث غـدت بعـض الصـحف تمثـل منـابر حزبيـة كصـحيفة 
المحسـوبة علـى حــزب  opinion lيفة خطابهـا مـع خطـاب حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة وصـح

المدافعتان عن مصالح جبهة التحرير  la tribune, جبهة القوى االشتراكية، شأنها في ذلك شأن الجزائر اليوم
  .الوطني

وهـــو أن بعـــض الصـــحف كانـــت شـــديدة االرتبـــاط بجماعـــات الضـــغط والمصـــالح وبعـــض : النمـــوذج الثـــاني - 
 .)4(لها منابر إعالمية كان أغلبها ناطقا بالفرنسيةاألطراف الفئوية التي استطاعت أن تنشأ 

اسـتمرت سياسـة الضـغط علـى " رضـا مالـك"رئاسة الحكومة بعد استقالة " مقداد سيفي" وحين تولى      
، تــم تشــكيل لجــان القــراءة علــى مســتوى 1994ينــاير  30رئاســة الدولــة فــي " اليمــين زوال"الصــحافة مــع تــولي 

للتكفــل بإعــداد البيانــات الرســمية المتعلقــة بالوضــع األمنــي، فــزادت الضــغوط المطــابع وٕانشــاء خليــة االتصــال 
الماليـــــة واالعتقـــــاالت التعســـــفية والمضـــــايقات، وحجـــــز الصـــــحف والمراقبـــــة والوقائيـــــة لألخبـــــار األمنيـــــة وزادت 

 مـا جعـل الكثيـر مـن األسـماء الالمعـة تهجـر المهنـة بكـل أنواعهـا المكتوبـة, االغتياالت في صفوف الصحفيين
 .)5(والمسموعة والمرئية والباقي إما امتنع عن التوقيع باسمه أو الظهور على الشاشة مباشرة

                                                 
)1 (\��� &V��  .40ص , V-�2. ;�دم، 
-90(����" #" ا�>Sا*� #" ظ9 ا�)��د. ا������. وا%�$��. ����Z ا���ا�9 ا�-/�gة #e" دور ا�>�ا*�e ا�-�e)27. ا�����e. إ�-���9 ��از;.، ا���Iل ا�) 2(

��'�رة، ���4 �2�م ا%�$م وا���Iل ) 94 ��8 ��(�V����. ا�>Sا*�، ، , ?�2. ا��2�م ا������. وا%�$م,ر���. �V1996-1997 258، ص.  
)3 (� &V��  .�41�\، ص V-�2. ;�دم، 
)4 (����V& ���\، ص زاإ�-���9  ،.;260.  
  .84إ�-���9 ���اف ;���.، ��V& ���\، ص ) 5(
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فقــد " مقــداد ســيفي"عقــب اســتقالة  1995رئاســة الحكومــة فــي ديســمبر " أحمــد أويحــي"ومــع تــولي       
بشـكل كبيـر  عرفت الصحافة نوعا من االستقرار واالنتشار والمحافظة على قاعدة مـن القـراء بالمقابـل تراجعـت

  .)1(صحف القطاع العام التي لم تتمكن من التحرر من التعليمات الفوقية
إلـى  17فـي أمريـة رقـم " اليـامين زروال"ومع هذه العالقة المتـوترة بـين الصـحافة والسـلطة أكـد الـرئيس         

 عـــن ال يمثـــل تراجعــا ال: "أن المرســـوم المتضــمن حالـــة الطــوارئ 1994أغســطس  29الصــحافة الوطنيــة فـــي 
كمــا أعلـــن فـــي إحــدى اجتماعـــات مجلـــس , حريــة التعبيـــر والصــحافة وكـــذا حريـــة األحــزاب السياســـية الشـــرعية 

  ".إن تنوع وسائل اإلعالم يعتبر إحدى مكاسب الديمقراطية لبالدنا: "1994فبراير  27الوزراء في 
خـاطر اإلرهـاب بعـد وجاءت هذه التصـريحات مـن السـلطة وعيـا منهـا بأهميـة الصـحافة فـي التوعيـة بم       

  .)2(سقوط العديد من رجال وسناء المهنة برصاص اإلرهاب
يونيـو  7بيانا تؤكد فيـه أن المرسـوم الـوزاري الصـادر فـي  1996فبراير  6كما أصدرت وزارة الداخلية في       

أو  الخاص بمعالجة األخبار األمنية ليس الهدف منه الحـد وال التضـييق علـى حريـة التعبيـر والصـحافة 1994
الحــق فــي اإلعــالم، وٕانمــا لوضــع حــد لتصــرفات بعــض الصــحف التــي كانــت تقــوم بالدعايــة لألعمــال اإلرهابيــة 

  .)3(وتحرض على العنف
نـــوفمبر  16بصـــفة رســـمية وشـــرعية علـــى رأس الجمهوريـــة الجزائريـــة يـــوم " اليـــامين زروال"ومـــع انتخـــاب       

بتجميـــد ســـعر " أحمـــد أو يحـــي"الحكومـــة  ، ســـعى الرجـــل إلـــى طمأنـــة الصـــحافة مـــن خـــالل قـــرار رئـــيس1995
الــذي قضــي بضــرورة رفــع  1994ديســمبر  14الســحب، وٕالغــاء القــرار الصــادر عــن وزارة التجــارة المــؤرخ فــي 

  .)4(تماشيا مع أسعار الورق والحبر حسب األسواق العالمية 1995سعر سحب الصحف ابتداء من يناير 
نــــوفمبر  13الصــــادرة فــــي  17رقــــم " اليــــامين زروال"رئيس إال أن التعليمــــة الرئاســــية التــــي أصــــدرها الــــ        

تصمنت عدة ضمانات ساهمت في تعزيز حرية التعبير والرأي ومن أهم ما جاءت به التعليمية الدعوة  1997
إلقامة قانون إعالم جديد يشارك فيه صحفيون فـي إطـار ديمقراطـي تـوافقي، إضـافة إلـى قـانون يتعلـق بشـروط 

  .)5(قية تسهر على تنظيم وممارسة اإلشهارومعايير وقوانين أخال
شـــملت عـــدة  1997ديســـمبر  30و  29وبموجـــب التعليمـــة انطلقـــت الجلســـات الوطنيـــة لالتصـــال فـــي         

أشــغال وورشــات حــول قــانون اإلعــالم وعالقــات العمــل الصــحفي وأخالقيــات المهنــة لتحديــد اســتراتيجية جديــدة 
إنشـاء النقابـة الوطنيـة للصـحافيين التـي سـاهمت  1998نيـو يو  4لإلعالم، حيث انبثق عـن هـذه الجلسـات فـي 

  .)6(2000أبريل  13في المصادقة على مدونة أخالقيات المهنة في 
                                                 

�ب، د��9 ا�>Sا*� ا�����"، ا�>Sا*� ) 1( �� ��Lر , ،.��JN-. ا��ط��. ��32�ن ا���35ص, 1999ا�-/.  
(2) Brahim Brahimi, le droit al'information a l'epreuve du parti unique et de l'etat d'urgence, Editions 
SAEC Liberte, 2002, p 184. 
(3)Brahim Brahimi, le droit al'information a l'epreuve du parti unique et de l'etat d'urgence,op.cit, p 185.  
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بعد تأجيله مـن الثالثـي األول لسـنة  1998أما عن قانون اإلعالم الجديد الذي تم تحضيره في مارس         
لســلطة أنــه مؤقــت اعتبــره رجــال اإلعــالم قانونــا إلــى غايــة آخــر الســنة، هــذا التجميــد الــذي قالــت عنــه ا 1998
نحـــن ال "ورفـــض وزيـــر االتصـــال آنـــذاك عبـــد العزيـــز رحـــابي االعتـــراف بإلغـــاء هـــذا القـــانون حيـــث قـــال , ملغيـــا

نتحـدث عــن إلغــاء القــانون فـي الوقــت الــراهن، فــي الحقيقـة فــإن الحكومــة كانــت قـد عرضــت فيمــا ســبق مشــروع 
ونحن أيضا قدمنا اقتراحـا لتحضـير مدونـة أخالقيـات المهنـة، وسنحضـر فـي قانون اإلشهار وآخر لسبر اآلراء 

األسابيع المقبلة قانونا خاصا بالسمعي البصـري، وهـذه النصـوص التشـريعية برأيـي سـوف تفـرغ قـانون اإلعـالم 
  .)1("من محتواه ألنها في حد ذاتها تشكل المضمون الذي يجب أن يكون عليه هذا القانون

تـــم دفـــن  1999العزيـــز بوتفليقـــة وانتخابـــه كـــرئيس للجمهوريـــة فـــي انتخابـــات أبريـــل  ومـــع مجـــيء عبـــد        
بعــدما كــان مقــررا مبــدئيا للمناقشــة فــي البرلمــان فــي دورتــة الخريفيــة وأجــل إلــى  1998مشــروع قــانون اإلعــالم 

وريــة قلبــت كــل البرنــامج الــذي وضــعه رئــيس الجمه 1999لكــن انتخابــات أبريــل , 1999الــدورة الربيعيــة لســنة 
الســابق اليــامين زروال، هــذا القــانون الــذي كــان ســيرفع احتكــار الدولــة علــى الوســائل الســمعية البصــرية ويفتحــه 

وعــوض بــالوزير " عبــد العزيــز رحــابي"إقامــة وزيــر اإلعــالم  1999حيــث شــهدت ســنة , علــى القطــاع الخــاص
ويقـال هـذا مـن منصـبه فـي , "نعبـد الحميـد تبـو "ولـم يصـمد هـذا األخيـر طـويال ليعـوض بــ" تيجاني صالونجي"

قبـل إسـنادها إلـى " رزقـي صـحراوي"إطار تغيير الحقيبـة الحكوميـة لتبقـي الـوزارة مسـيرة مـن طـرف أمينهـا العـام 
برئاســـة " علـــي بـــن فلـــيس"وتكليـــف " أحمـــد بـــن بيتـــور"عقـــب اســـتقالة رئـــيس الحكومـــة " محـــي الـــدين عميمـــور"

  .)2(الحكومة
ى لحكــم الــرئيس بوتفليقــة هــو عــودة التــوتر فــي العالقــة بــين الصــحافة ولعــل أهــم مــا ميــز الفتــرة األولــ        

والســلطة بعــدما عرفــت نوعــا مــن التهدئــة ومحاولــة لــرأب الصــدع والتطمينــات فــي فتــرة الــرئيس الســابق اليــامين 
  :ومن أبرز ما يميز هذه العالقة المتوترة. زروال

مـا يخـص جـنح الصـحافة ليزيـد مـن خنـق الـذي حمـل عقوبـات جديـدة في 2001تعديل قانون العقوبـات سـنة  - 
حرية الصحافة، وهذا بموجب األحكام الرامية إلى حماية المؤسسات والهيئات النظاميـة ومـن اإلسـاءة واإلهانـة 

، حيـــث يمكـــن أن يتعـــرض الصـــحفي "أحمـــد أويحـــي"والســـبب والقـــذف التـــي أعـــدها وزيـــر الدولـــة ووزيـــر العـــدل 
  .حبس زيادة على الغرامات المالية الكبيرةوالرسام الكاريكاتوري ألحكام ثقيلة بال

 :ومن أهم المواد المعدلة في هذا القانون والتي تمس الممارسة الصحفية        

أشــهر حبســا إلــى ســنة  3مكــرر التــي تتعلــق بإهانــة رئــيس الجمهوريــة والتــي حــددت لهــا عقوبــة  144المــادة  - 
 .إلهانة في رسم كاريكاتوري ساخردج حتى وٕان كانت هذه ا 250.000إلى  50.000وغرامة مالية من 
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التي تضمنت نفس العقوبـة فيمـا يتعلـق بالقـذف واإلهانـة إال أنهـا جعلـت مـن مرتكـب : 1مكرر  144المادة  - 
وحتــى الصــحيفة ذاتهــا ســلطت , والمســؤولين عــن النشــرية وعــن تحريرهــا ســواء فــي العقوبــة) الصــحفي(اإلســاءة 

 .دج 500.000دج إلى  500.000عليها عقوبة في هذه المادة ما بين 

المجـــالس , البرلمـــان:والتـــي تتعلـــق بإهانـــة أو ســـب أو قـــذف ضـــد مؤسســـات الدولـــة : 2مكـــرر  144المـــادة  - 
سنوات وبغرامة من  5إلى  3والتي حددت لها عقوبة الحبس من , القضائية والمحاكم، الجيش الوطني الشعبي

 .دج 100.000دج إلى  50.000

بــة العامــة تباشــر التحقيــق تلقائيــا وفــي حالــة العــودة إلــى المخالفــة تضــاعف وجعلــت التعــديالت الجديــدة النيا - 
 .عقوبات الحبس والغرامة

الدولــة هــي التــي تمــول الراديــو " التلفزيونيــة بــأن MBCالتصــريحات التــي أدلــى بهــا الــرئيس بوتفليقــة لقنــاة  - 
هذه التلفزة لمنحها ألولئك الذين والتلفزيون وهما موجودان للدفاع عن سياسة الدولة، ولم تنشئ هذه اإلذاعات و 

يهاجمون الدولة ويتسببون في نكبة شعبهم وعلى أية حال فهناك صحافة حـرة ومجـال لحريـة التعبيـر فمـن أراد 
 .)1( "التعبير فله ذلك لكن وسائل الدولة ملك للدولة

رج كمـا وصـف لكن الرئيس نفسـه حمـل الصـحافة عـدة مـرات مسـؤولية الصـورة السـلبية للـبالد فـي الخـا        
  .)2(الصحفيين بأنهم عجائز ثرثارات

والذي لم يتم تعديله وال تغييره إلى  1990فشل كل محاوالت إعداد قانون جديد لإلعالم خلفا للقانون القديم  - 
و  2001ثم  2000و 1998يومنا هذا رغم كل المحاوالت ومشاريع القوانين التي طرحت بدءا بمشروع قانون 

 .2003و  2002

بتهمـــة  2001لمتابعـــات القضـــائية ضـــد الصـــحفيين والصـــحف خاصـــة بعـــد تعـــديل قـــانون العقوبـــات كثـــرة ا - 
 .اإلهانة والقذف ضد رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لألمن الوطني وبعض الوزراء

ى حـــبس منـــه علـــ 46والـــذي تـــنص المـــادة  2006فبرايـــر  27إقـــرار ميثـــاق الســـلم والمصـــالحة الوطنيـــة فـــي  - 
, وٕان تضـمن المقـال حقـائق ال شـبهة فيهـا, وتغريم كل من يكتب في المأساة الوطنية بطريقـة ال ترضـي النظـام

دج إلـــى  250.000ســـنوات إلـــى خمـــس ســـنوات وبغرامـــة مـــن  3يعاقـــب بـــالحبس مـــن :" حيـــث تـــنص علـــى أن
لمأسـاة الوطنيـة أو جـراح ا, دج كل من يستعمل من خالل تصـريحاته أو كتاباتـه أو أي عمـل آخـر 500.000

ـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية إو لإلضـــرار , أو إلضـــعاف الدولـــة, يعتـــد بهـــا للمســـاس بمؤسســـات الجمهوريـــة الجزائري
تباشــر النيابــة العامــة . أو لتشــويه ســمعة الجزائــر فــي المحافــل الدوليــة, بكرامــة أعوانهــا الــذين خــدموها بشــرف

 .  )3("عف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادةوفي حالة العود تضا, المتابعات الجزائية تلقائيا
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ـــة ثانيـــة          ـــرئيس بوتفليقـــة لوالي وبـــالرغم مـــن إقـــرار المرســـوم  2009وثالثـــة فـــي  2004ورغـــم انتخـــاب ال
الذي يحـدد النظـام النـوعي لعالقـات العمـل المتعلقـة بالصـحفيين، إال  2008في مايو  140 -08التنفيذي رقم 

  :أن
آلن بتمرير قانون يفتح القطاع السـمعي البصـري أمـام الخـواص ورفـع االحتكـار عـن السلطة لم تسمح إلى ا - 

 .إلى اآلن 1962القطاع من 

 .ال تزال المتابعات القضائية ضد الصحفيين والصحف - 

  :ومن أبرز المعوقات التي اعترضت الممارسة المهنية وأثرت على حرية الصحافة في الجزائر ما يلي
 :جزتعليق الصحف وقرارات الح -1

فباإلضافة إلـى تعليـق الصـحف وتوقيـف صـدورها فـي الحـاالت االسـتثنائية، التـي نـص عليهـا       
قــانون الطــوارئ وقــانون مكافحــة اإلرهــاب، يوجــد نــوع آخــر مــن التوقيــف والحجــر وهــو مــا يعــرف بــالحجز 

  :القضائي، ويتخذ شكل عملتين
 .ت قبل صدور الحكمففي الحالة األولى تمارس سلطات الضبط القضائية هذه الصالحيا - 

 .وفي الحالة الثانية تأتي بعد صدور الحكم القاضي بها - 

ويمكن لسلطات الضبط القضائية قصد تحديد عناصر الجريمة ضبط أعـداد الجريـدة أو النشـرية طبقـا         
وأن يضـــبط كـــل مـــا يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى إظهـــار : "...مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة التـــي تـــنص 42للمـــادة 
  .)1(.... "الحقيقة

ولكن هذه النقطة تطرح إشكاال فـي التفريـق بـين إن كـان الحجـز أو التوقيـف قـد تـم باسـتعمال سـلطات         
الضبط القضائي وليس سلطات الضبط اإلداري، نظرا التحاد الشخص القائم بذاته، بمعنى آخر يمكن للضبط 

مــــثال مـــــن رجــــال الضـــــبط اإلداري خاصـــــة وأن رئــــيس البلديـــــة , اإلداري أن يتســــتر بلبــــاس الضـــــبط القضــــائي
  .)2(والقضائي في نفس الوقت

من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائـري هـل يـتم ضـبط كـل أعـداد الجريـدة أو  42هذا ولم تحدد المادة         
ـــة  ـــة فـــي ضـــبط أعـــداد الجريـــدة يجعـــل المؤسســـة الصـــحفية تتكبـــد خســـائر مالي بعضـــها، وهـــذه الســـلطة التقديري

  .)3("كبيرة
الحجز القضائي الذي يجيز للمحكمة أن تأمر بحجـز األمـالك موضـوع المخالفـة ووقـف الصـحيفة أما         

  .79، 83، 99في المواد  04 -90وقفا مؤقتا أو نهائيا فقد نص عليه قانون اإلعالم 
وبالرغم من تأكيد السلطات الجزائرية على احترام الحريات العامة والعمل بالدستور إال أنه حدثت عدة         
جـــاوزات ســـبب حالـــة الحصـــار والطـــوارئ، إذ تعرضـــت كثيـــر مـــن الصـــحف للحجـــز والتعليـــق خاصـــة التـــي ال ت

                                                 
)1 (0e;ر ���e/رخ #e" 155-66ا�>��ة ا���-�. �2>-4�رe. ا�>Sا*�e.،أ :8  �e�D�1966 .e�*اS<اءات ا��eV%ن ا�D�e; �-eP(، 48ا���eد , 

m  .626، ص 1966��C :10  ��Dدرة �)�ر
��7ان) 2( "Jط� ،\��� &V��  .77 -74، ص 
)3 (q�3D  &V�-77 -74ص  ,ا�.  
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فـي البدايـة منعـت الصـحافة اإلسـالمية أو النشـرات القريبـة مـن , تتماشى مع توجهات السـلطة السياسـية القائمـة
عة للتيار اإلسـالمي، السـيما الجهة اإلسالمية لإلنقاذ مثل البالغ، الفرقان، المنقذ، كما كانت صحف أخرى تاب

أسبوعية التضامن وأسبوعية النهضة لحركة النهضة وكذا : ، محل توقيف مؤقت مثل"حمس"القريبة من حركة 
  .بعض الصحف المستقلة القريبة في الصحف اإلسالمية

قضــــية خاصــــة  35كانــــت هنــــاك حــــوالي  1993وأبريــــل  1992ففــــي الفتــــرة الممتــــدة مــــا بــــين ينــــاير         
فهنــاك صــحف علقــت لفتــرة محــدودة وعــادة للصــدور , ة حولــت إلــى المحكمــة تتعلــق بتعليــق الصــحفبالصــحاف

وهنـاك صـحف علقـت ولـم يسـمح لهـا بـالعودة حتـى اآلن مثـل الجزائـر  le matinمثل يومية الخبر والـوطن و 
واحـد تـم  وعلـى امتـداد أسـبوع a la une ,l observateurاليـوم، الصـح آفـة، بريـد الشـروق، النـور أسـبوعية 

األمة، الوجه اآلخر، لوليبر، الوطن، الحوار، وتم حجز عدد واحد من جريدة : تعليق ستة عناوين إخبارية هي
  .)1(الخبر

 1994ديسـمبر  12وعلى الرغم من تأكيد رئيس الدولة اليمين زروال في لقـاء مـع رجـال اإلعـالم يـوم         
 l'opinionملــة التعليــق لــم تتوقــف، حيــث علقــت يوميــة علــى األهميــة التــي يوليهــا لقطــاع الصــحافة، إال أن ح

  .يوما 40من طرف وزارة الداخلية لمدة  1994ديسمبر  18يوم 
حيـث تـم حجـر  La Nationحجـر بعـض األعـداد لجريـدة  1996كما شهد السداسـي األول مـن سـنة         

ر مـــارس، كمـــا مـــن طـــرف وزارة الداخليـــة ومنعـــت مـــن الصـــدور فـــي شـــه) 140و  193(عـــددين فـــي المطبعـــة 
 11يوليـو مـن نفـس السـنة لمـدة سـتة أشـهر لتعـود للصـدور فـي  3للتعليق يـوم  La taribuneتعرضت يومية 

  .)2(1997فبراير 
، ليصـــدر فـــي حقهـــا التوقيـــف 1992مـــايو  14الفرنســـية فـــي  Le mondeومـــس التوقيـــف صـــحيفة         

الوحـــدة الوطنيـــة وقـــذف المؤسســـات مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة بســـبب المســـاس ب 1993أغســـطس  2النهـــائي فـــي 
 15الدستورية للدولة، في حين لم يسجل في عهد رئيس الحكومـة رضـا مالـك سـوى عمليـة توقيـف واحـدة لمـدة 

بســـبب مقـــال نقـــدي حـــول االتفـــاق مـــع صـــندوق النقـــد  L'independantلصـــحيفة  1994أبريـــل  13يـــوم فـــي 
حربــا ضروســا ضــد الصــحافة ) 1995يســمبر د/ 1994نــوفمبر (الــدولي، بينمــا شــهدت حكومــة مقــدار ســيفي 

وهـذه الصـحف هـي , يومـا 40و 5الخاصة حيث عوقبت تسع صحف بالتعليق والحجز بفترات تتـراوح مـا بـين 
  ).األمة، الخبر، الوجه اآلخر، الوطن، لو بيبنون، ال ناسيون، ال تريبون، ليبرتي(
حيــــث دشــــنت حملــــة , للحكومــــة تعيــــين أحمــــد أويحــــي رئيســــا 1996وعــــرف الثالثــــي األول مــــن ســــنة         

التــي حجــز منهــا عــدة أعــداد مــن  La nation" ال ناســيون"العقوبــات ضــد الصــحافة الخاصــة بــدءا بأســبوعية 
  .)3(سبب نشرها ألخبار خاطئة والدعاية ألعمال إرهابية 1996شهر مارس 

                                                 
  .V63-�2. ;�دم، ��V& ���\، ص ) 1(

(2) Brahim Brahimi, le pouvoire la presse et les droits de l'homme en Algerie, op.cit p 131. 
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  :ويمكن تلخيص أهم الصحف التي تعرضت للتعليق والحجز، كما يلي        
كانــت بدايــة مشــاكلها مــع الســلطة بعــد نشــرها للبيــان اإلشــهاري للجبهــة اإلســالمية لإلنقــاذ  :صــحيفة الخبــر -1

 8وفـي اليـوم المـوالي ألقـي القـبض علـى  1992ينـاير  22وهـذا فـي , الذي يدعو الجيش إلى العصيان والتمرد
تقــال تــم فــي صــحفين آخــرين مــع أن هــذا االع 6صــحفيين مــن بيــنهم الــرئيس العــام للجريــدة ورئــيس التحريــر و 

  .)1(غياب األمر بالتفتيش
ألقي القبض على مـدير النشـرية بسـبب نشـر خبـر إقالـة وزيـر الداخليـة العربـي  1992يوليو  4وتاريخ         

بلخير من مهامه وتعويضه بجنرال أحيل على التقاعد وكان الخبر غير صحيح، كما تم حجز عدد واحد وهو 
  .)2(تقديم أي أسباب للحجزدون  1994نوفمبر  16في المطبعة بتاريخ 

بســبب نشــرها نشــريات  1992فبرايــر  19أســبوعية ســاخرة عرفــت أول تعليــق لهــا فــي : صــحيفة الصــح آفــة -2
مــن طــرف وزيــر الداخليــة إثــر , 1992أغســطس  19متعلقــة باإلســالميين، تعرضــت للتعليــق للمــرة الثانيــة فــي 

  .ود الصدور بعد هذا التاريخولم تعا )3(نشرها معلومات تمس بمؤسسات الدولة وهيئاتها
تعرضت للتوقيف في عدة واليات بسـبب نشـرها معلومـات متعلقـة باإلسـالميين كمـا : صحيفة الجزائر اليوم -3

وحسـب تقريـر وزارة االتصـال والثقافـة فـإن التعليـق يرجـع , لمدة شـهرين 1992مارس  15تعرضت للتعليق في 
  .)4(ها مع الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورةأساسا لمعالجتها مواضع متعلقة باألمن وتعاطف

 13تعرضت للتعليق للمرة الثالثة بقرار من وزارة االتصال والثقافة إلى غايـة  1992ديسمبر  19وفي         
وكـان التعليـق األخيـر , بسبب نشرها خبرا عن إذاعة الوفاء التابعة للجمعيـة اإلسـالمية لإلنقـاذ, )5(1993يناير 

  .ولم تعد للصدور إلى يومنا هذا 1993أغسطس  2الثقافة واالتصال في بقرار من وزارة 
وتــم توقيــف مــدير  1992مــارس  10تعرضــت للتعليــق يــوم : l' hebdo libereصــحيفة ليبــدو ليبــري  -4

مــارس  24الجريــدة وٕايداعــه الحــبس االحتيــاطي بســبب نشــره مقــاال حــول القضــاة المــزيفين وأطلــق ســراحه فــي 
1992.  

يومـــا وتـــم توقيـــف مـــدير  22لمـــدة 1992يونيـــو  21تـــم تعليـــق األســـبوعية يـــوم : روق العربـــيصـــحيفة الشـــ -5
  .األسبوعية وكاتب االفتتاحية، بسبب نشر مقاالت ضد األقلية المدنية والعسكرية الفرنكفونية التي تحكم البالد

يــــة مــــن طــــرف وزارة الداخل 1992أغســــطس  15علقــــت الجريــــدة يــــوم : Le Matinصــــحيفة لوماتــــان  -6
بعــد نشــرها لخبــر اعتبرتــه الحكومــة مزعومــا ومنســوبا لتصــريحات رئــيس الحكومــة، كمــا  )6(والجماعــات المحليــة

أنها قامت بنشر مقال يتعلق ببعض الشخصيات المرموقة والمسؤولون في الحكوم وتقديم معلومـات دقيقـة عـن 

                                                 
(1)Association des journalists Algeriens, cette presse qu'on assaine,Algerie, 1993, p 13. 

  .V65-�2. ;�دم، ��V& ���\، ص ) 2(
)3 ( .��� .#�7Rل وا����Iا����ي ��زارة ا �  .4، ص 1994وزارة ا���Iل، ا�)�7
� ���C \�2ورC,�3. ا�>Sا*� ا���م 1992أKN�8  15" ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ;�ار �/رخ #) 4(-P(  76ا���د , 
��e. ا�>Sا*�e ا��e�م، ا���eد  13ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ، ;�ار �/رخ #" ) 5(�� إ��Uء إ�7ف �eCور -P(-ا� ���ص , 03

15.  
��. 1992أKN�8  15ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ، ;�ار �/رخ #" ) 6(� \�2�� �-P( Le Matin  , ص, 76ا���د  



87 
 

اعتصـام الصـحفيين داخلهـا، رفـع  وعليه تـم غلـق الجريـدة مـن طـرف قـوات التـدخل السـريع رغـم, أماكن إقامتهم
  .1992أكتوبر  7عنها التعليق يوم 

واتهمـت بنشـر خبـر خـاطئ  )1(1992أغسـطس  15علقـت الجريـدة يـوم : La Nationصحيفة الناسـيون  -7
يتمثل في إعالنها القبض على شيخ الطوارق ومحاولة انفصال الطوارق عن الجنوب، ورفـع عنهـا التعليـق فـي 

بقـــرار مـــن وزارة االتصـــال،  1995أكتـــوبر  17كمـــا تعرضـــت للتعليـــق للمـــرة الثانيـــة فـــي  .)2(1992أكتـــوبر  6
، حيـث صـودرت "أويحيـى"مـن طـرف حكومـة  1996وواجهت الجريدة نفـس المشـاكل فـي السداسـي األول مـن 

عــدة أعــداد مــن شــهر مــارس بســبب نشــر أخبــار خاطئــة ومغرضــة مــن شــأنها المســاس بمصــلحة الدولــة، كمــا 
بســبب نشــر ملــف حــول حقــوق اإلنســان نقــال ) 140 -139(الداخليــة بحجــز عــددين فــي المطبعــة قامــت وزارة 

  .)3(عن جريدة فرنسية
ديســمبر بقــرار مــن وزارة الداخليــة بعــد نشــرها تحقيقــات  28أســبوعية تــم تعليقهــا فــي : صــحيفة بريــد الشــرق -8

  .اط إعالمي تجاريتمس بأمن الدولة وقد تضمن القرار منع المؤسسة التي تصدرها من أي نش
مـن طــرف وزارة  1992سـبتمبر  28صــحيفة نصـف شـهرية، تـم تعليقهــا يـوم : A la Uneيبـين أال أون  -9

الداخليــة، بســبب نشــرها صــورة تبــين مختلــف نقــاط التــراب الــوطني التــي ارتكبــت فيهــا أعمــال قتــل مــن طــرف 
  .)4(الجماعات المسلحة

 15بنـاء علـى قـرار مـن وزارة الداخليـة لمـدة  1992أكتـوبر  1تـم تعليقهـا يـوم : liberteصحيفة ليبارتي  -10
يوم وهذا بسبب تسرع اليومية في نشرها ألخبار من شأنها اإللحاق بالضرر لألهداف المسطرة من قبـل األمـن 
ضــد العمليــات اإلرهابيــة وكــذلك نشــرها أخبــارا تمــس بالمصــالح االســتراتيجية واالقتصــادية للــبالد حســب نفــس 

  .)5(البيان
وتم القبض على مـدير اليوميـة ومـدير تحريرهـا وعلقـت  1995ديسمبر "وعلقت الجريدة مرة أخرى في         

يومــا بعــد نشــرها لخبــر بصــيغة احتماليــة عــن تعيــين أحــد الضــباط العســكريين وزيــرا للــدفاع، وهــو مــا  15لمــدة 
  .اعتبرته السلطة مساسا بأمنها الداخلي والخارجي

بقــرار مــن وزيــر اإلعــالم، بســبب  1992أكتــوبر  17تقلة تــم تعليقهــا بتــاريخ أســبوعية مســ: صــحيفة النــور -11
نشرها معلومات تتضمن القذف اتجاه مؤسسات الدولة وتحاليل وتعليقات تهدف إلـى تبريـر األعمـال اإلجراميـة 

  .)6(والمسؤولين عنها

                                                 
��V& ���\، ص 77ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ا���د ) 1( ،1981.  
��V& ���\، ص 76ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ا���د ) 2( ،1949.  
  .1920، ص  V�- q�3D&ا� )3(
  .V�- q�3D&ا� )4(
  .V�- q�3D&ا� )5(
)6 (I�7#.وزارة اRا����ي ���. , ���ل وا� ���V& ���\، ص 1994ا�)�7 ،5.  
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رار مـــن وزارة بقـــ 1992أكتـــوبر  22تعرضـــت هـــذه األســـبوعية للتعليـــق يـــوم : l'observateurصـــحيفة  -12
الداخلية، وحسب تقرير وزارة االتصال والثقافة فإن سبب التعليق هو نشرها حوارا يقوم على التحريض والعنـف 

  .)1(وتشجيع عمليات الجماعات المسلحة
بقــرار مــن وزيــر الثقافــة واالتصــال  1993ينــاير  2تعرضــت للتعليــق يــوم : El Watanصــحيفة الــوطن  -13

ينـاير  13ورفـع عنهـا التعليـق يـوم , ومعلومات تعرقل سـير التحقيـق والبحـث األوليـينبسبب نشر أخبار مسبقة 
1993)2(.  

، 1994نــوفمبر  16يومــا مــن طــرف وزارة الداخليــة يــوم  15كمــا تعرضــت للتعليــق للمــرة الثانيــة لمــدة         
اء معلومــات حيــث نشــرت الجريــدة مقــاال حــول إعــادة هيكلــة فــي مصــالح الرئاســة وهــو مــا اعتبرتــه الســلطة إفشــ

  .مغرضة تمس باألمن العام والمصالح العليا للبالد
أبريـل  13يوما ابتداء مـن  15علقت الجريدة بقرار من وزارة االتصال لمدة : l' independantصحيفة  -14

بســـبب نشـــر الجريـــدة مقـــاالت تمـــس النظـــام العـــام واألمـــن والمصـــالح العليـــا للـــبالد حســـب تقريـــر وزارة  1994
  .االتصال

  .1994نوفمبر  8تم تعليق األسبوعية لمدة شهر ابتداء من : صحيفة الوجه اآلخر -15
وحســب بيــان وزارة الداخليــة تكــون األســبوعية قــد نشــرت أخبــارا مغرضــة تحــرض علــى الجريمــة وتمــس         

 16لمـدة  1995فبرايـر  20باألمن والنظام العموميين والمصالح للعليا للبالد، كما تم تعليقهـا للمـرة الثانيـة فـي 
  .شهرا من طرف وزارة الداخلية لنفس األسباب

لمــدة  1994فبرايــر  8عــددا، حيــث تعرضــت للحجــز يــوم  16صــدر إلــى غايــة تعليقهــا : صــحيفة األمــة -16
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن سبب الحجـز هـو نشـر الجريـدة ألخبـار مغرضـة تـدعو للجريمـة , شهرين

  .يين والمصالح العليا للبالدوتمس بالنظام واألمن العموم
أشـهر بتهمـة  6بقـرار مـن وزيـر الداخليـة لمـدة  1994نـوفمبر  16تعرضت للتعليق يوم : صحيفة الحوار -17

  .نشر معلومات مغرضة تمس األمن والنظام العموميين
بقــرار مــن وزارة الداخليــة ســبب عــدم إصــدار عنــوان  1995مــارس  5علقــت يـوم : la tribuneصـحيفة  -18
ازي باللغة العربيـة طبقـا لمـا نـص عليـه قـانون اإلعـالم، إال أن الكثيـر مـن الجرائـد الفرنسـية لـيس لهـا عنـوان مو 

  .بالعربية ولم يطبق عليها هذا القانون
" أويحي"من طرف حكومة  1996كما تعرضت الجريدة للتعليق للمرة الثانية في السداسي األول لسنة         

   .)3(1997فبراير  11أشهر لتعود للصدور من جديد في  6دة لم 1996يوليو  3حيث علقت يوم 

                                                 
  .5، ص  V�- q�3D&ا� )1(
��V& ���\03ا�>��ة ا���-�.، ا���د ) 2( ،.  

 )3( Brahim Brahimi, le pouvoire la presse et les droits de l'homme en Algerie, op.cit p 131. 
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 11المفـرج عنـه بعـد " بن ناعوم"إيقاف صدور المجموعة الصحفية التي يرأسهما  2003وعرفت سنة        
" ديتكتيــف"والمطبوعــة األســبوعية " "لــو ويســت"، "الــرأي"وتضــم المجموعــة الجرائــد اليوميــة , شــهرا مــن االحتجــاز

  .)1(بعة التي تديرها الدولة بدفع كل ديونهابعد مطالبة المط
واستمر مسلسل توقيف وحجز الصـحف حتـى بعـد تحسـن األوضـاع األمنيـة والسياسـية فـي الجزائـر حيـث       

اختفاء ثالث صحف يومية من سوق الصحافة، وذلك بعد أن فشلت إدارات تلـك الصـحف  2004عرفت سنة 
  :دولة وتلك الصحف هيفي تسوية ديونها مع المطبعة التي تملكها ال

بعـد أن رفضـت مطبعـة الدولـة جـدول  2004يوليـو  24التي توقف صـدورها منـذ  Le matinصحيفة  -      
دوالر أمريكــي إضــافة إلــى عقوبــة الســجن لمــدة  601.700تســوية الــديون المقــدم مــن طــرف الصــحيفة البــالغ 
  .سنتين التي قضاها مدير التحرير محمد بن شيكو

الصــادرة باللغــة الفرنســية وٕالــى " ولــو نوفيــل الجيــري أكتــواليتي"يــدة الصــادرة باللغــة العربيــة الجر "يــوميتي  -      
  .)2(اآلن لم تعاود الصدور أي من هذه الصحف

أشـهر  6لمـدة  le Soir d' Algerieتقـديم وكيـل النيابـة طلـب إغـالق صـحيفة  2001كمـا وعرفـت سـنة       
  .)3( بال حدود المحكمة ضرورة رفض طلب اإلغالق بتهمة السب والقذف، حيث ناشدت منظمة مراسلون

 2008أصـدرت السـلطات الجزائريـة قـرارا بحظـر توزيـع العـدد الرابـع مـن مـايو  2008وفي مـايو مـن سـنة       
ولــم تحصــل الصــحيفة علــى أي , األســبوعية التــي تتخــذ مــن بــاريس مقــرا لهــا jeume Afriqueمــن صــحيفة 

  بالد "ويعتقد أن الحظر يرجع لمقال نشرته الصحيفة تحت عنوان , رتفسير من قبل السلطات بشأن هذا الحظ
والذي تناول المشـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية واألمنيـة , "فريد عليات"القبائل مصدر اإلزعاج األعظم للكاتب 

  .)4(التي تشل هذه المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي من الجزائر
ـــم تعـــرف تســـجي 2007ورغـــم أن ســـنة         ل أي حجـــز وتوقيـــف للصـــحف إال أنهـــا شـــهدت وقـــف الـــدورة ل

مــن المراســلين الصــحفيين بــأمر  30األلمانيــة لتــدريب قرابــة " فريــد ريــش إيبــرت"التكوينيــة التــي نظمتهــا مؤسســة 
وتـم إلغـاء هـذه الـدورة بـدعوى عـدم الحصـول علـى تـرخيص  2007مـارس  27فـي " تيـري وزو"من والـي واليـة 

ة على الطلب المقدم، كما امتدت الرقابة لتشمل الكتب، حيث منعت السـلطات تـداول مسبق رغم عدم رد الوالي
 .)5(كتاب انتقد الحكومة وأورد أن عدد القتلى في حرب التحرير أقل من العدد الرسمي المعلن

                                                 
(1) http://www.anhri.net/mena/rsf/2005/pr0621-2.shtml. 
(2) http://www.anhri.net/mena/rsf/pr040726.shtml. 
(3)http://www.anhri.net/mena/rsf/pr040726.shtml. 
(4) http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=2190&lang=ar. 

)5( : �، ��2007. :7�ق ا%��Dن #" ا�e�ط� ا����e"، ا��e7ھ�ة، :7�ق ا%��Dن #" ا��ط� ا����"، ��7� ا�-��-. ا�����. �,7�ق ا%��Dن �
  .135ص
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وفي أكتوبر منعت الحكومة كتبا وأسطوانات مدمجة تؤيد اآلراء اإلسالمية السـلفية مـن العـرض والبيـع       
دار نشـر عربيـة بمـا يقـدر بنحـو  15معرض الكتاب الدولي الثاني عشر، حت تم حظـر دخـول مطبوعـات في 

  .)1(كتاب بدعوى ترويج الكتب لإلرهاب واحتوائها على أفكار متطرفة وٕارهابية 1200
قـرارا يمنعهـا مـن الصـدور، هـذه األخيـرة  2006وقد عرفـت أسـبوعية الواحـة المحليـة بجنـوب الجزائـر سـنة       
 2دعـوى قضـائية آخرهـا اعتقالـه فـي  25الذي بلغ عدد القضـايا المرفوعـة ضـده " نجار حاج داود"لتي يديرها ا

  .)2(من مقر الصحيفة وٕايداعه السجن على خلفية دعوى قضائية بتهمة القذف 2009مارس 
 لوجورنــال"، "ماريــان"و " لكســبرس"قــد شــهدت مصــادرة ثــالث صــحف أســبوعية وهــي  2009وكانــت ســنة       

مع احتدام الحملة االنتخابية الرئاسية التي عرفت فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوالية ثالثة  -" دي ديمونش
 26بـزعم أنهـا خرقـت المـادة  -فقـط نبعد تعديله الدستور وخاصة المادة المتعلقة بتحديـد الفتـرة الرئاسـية بـواليتي

يتعـــارض مـــع القـــيم اإلســـالمية "شـــر أي محتـــوى حيـــث تحظـــر هـــذه المـــادة ن 1990مـــن قـــانون اإلعـــالم لســـنة 
ــم تقــدم الحكومــة الجزائريــة أي ". والقوميــة وحقــوق اإلنســان أو أي تبريــر للعنصــرية والتعصــب والخيانــة هــذا ول

  ".تفسير بل أنها في الواقع اعترفت علنا فقط بقرار منع نشر صحيفة ليكسبرس
إللكترونيــة المقــاالت التــي اعتقــدت أن الحكومــة وقــد نشــرت الصــحف الفرنســية األســبوعية علــى مواقعهــا ا      

الجزائريــة لــم ترغــب أن يراهــا الجزائريــون، وقــد تناولــت هــذه المقــاالت بصــفة أساســية دعــم كبــار ضــباط الجــيش 
كمــا أبــرزت اإلنجــازات وأوجــه القصــور التــي , 1999لحكــم الــرئيس بوتفليقــة ومشــاركتهم فــي الســلطة منــذ عــام 

ة ومــدى نفــوذ حلفائــه وعائلتــه فــي الحيــاة السياســية الجزائريــة، وقــال مــدير تحريــر جــرت خــالل فتــرة حكــم بوتفليقــ
  ".إن لدى القراء الجزائريين وعيا كافيا ليقرؤوا ويحكموا بأنفسكم" "كريستوفر باربيه"صحيفة لكسبرس 

 إنــه لمؤشــر خطيــر رؤيــة الجزائــر"وفــي تصــريح آخــر علــى الموقــع اإللكترونــي للصــحيفة األســبوعية قــال       
  .)3("تتراجع نحو ما دعاه نوعا من إنكار حرية التعبير وبالتالي إنكارا للديمقراطية

والتــي تتخــذ مــن " أفريــك مــاجزاين"وفـي بدايــة شــهر مــارس تــم فـي مطــار الجزائــر مصــادرة المجلــة الشـهرية       
" لوكالة فرانس إكسـبرس"وقدأفاد مدير تحرير المجلة زياد ليمان , وذلك لمخالفتها القيم الوطنية, باريس مقرا لها

والتي تناولت العالقات بين الرئيس " الجزائر أفول الجنراالت"بأن السبب حسب اعتقاده هو مقالة تحمل عنوان 
  .)4(وكبار جنرالت الجيش مما أدى لمصادرة ذلك العدد من المجلة

ى محكمـة سـيدي لإليقاف عن الصدور بأمر من وكيـل الجمهوريـة لـد" سري للغاية"كما تعرضت صحيفة       
نوفمبر بدعوى  3وجاء قرار التوقيف في , " امحمد بالعاصمة، الصحيفة التي تعتبر ملحقا لصحيفة أبال دوفر

أنــه صــدر بــدون تــرخيص رغــم أنــه ملحــق لجريــدة مرخصــة رســميا وتصــدر عنهــا ثالثــة مالحــق أخــرى ال تــزال 

                                                 
، 7:2008�ق ا%��Dن #" ا��ط� ا����"، ��7� ا�-��-. ا�����. �,7�ق ا%��Dن �� :��. :7�ق ا%��Dن #" ا�e�ط� ا����e"، ا��e7ھ�ة،  )1(

  .119ص 
(2) http://www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr0309.shtml. 
(3) http://.anhri.net/press/2008/pr1019.shtml. 
(4) http://.anhri.net/press/2008/pr1019.shtml. 
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... األميـار"ى خلفيـة نشـر مقـال بعنـوان وقـد صـدر قـرار التوقيـف علـ, تصدر بانتظام وتطبـع فـي مطـابع الدولـة
فـي آخـر عـدد للجريـدة والـذي , من حالمين بدخول المدرسة إلى أساتذة في التشريع والتنظير لتبديـد المـال العـام

وامتــد , ذكــر فيــه أحــد األشــخاص باألدلــة الكافيــة مــا يجــري فــي بلديــة الجزائــر الوســطى مــن ســرقة المــال العــام
 .)1(دية قرارات بغلف محالت مدير نشر الصحيفةاألمر إلى إصدار رئيس البل

 
 

  
  :المتابعات القضائية ومحاكمة الصحفيين -2

وفــي إطـــار اإلجـــراءات القمعيـــة أضـــافت الســـلطة القضــائية بواســـطة قاضـــي التحقيـــق فـــي شـــهر أبريـــل         
جيـز ، شكال آخر مـن أشـكال القيـود فـي حـق الصـحفيين، حيـث أصـبحوا يخضـعون لرقابـة قضـائية، إذ ت1993
من قانون اإلجراءات الجزائية لقاضي التحقيق، أن يمنع كل شخص وقع تحـت الرقابـة أن يقـوم  )2(125المادة 

ببعض النشاطات المهنية عندما يرتكب الجريمة إثر ممارسة هذه النشاطات وهـو مـا أسـماه الصـحفيون بـالمنع 
لقضـاة مـن مسـاس مـن قبـل بعـض الجرائـد ويعود السبب في اتخاذ هذا اإلجراء إلى ما تعرض لـه ا, من الكتابة

، حيـث قـاموا نشـر مقـاالت متعلقـة بالسـلطة القضـائية والتـي يوضـحون L'Hebdo libere, El watanمثـل 
  .)3(من خاللها عدم نزاهة بعض القضاة

عمـــر "، ومـــدير يوميـــة الـــوطن "شـــريف الـــوزاني"حيـــث أصـــدرت محكمـــة الجزائـــر قـــرارا بمنـــع الصـــحفي         
  .، كما تم وضعهما تحت الرقابة القضائية لمدة شهر ونصف1993مايو  4تابة في من الك" بلهوشات

وحســـب القضـــاة فـــإن ســـبب , إن إجـــراءات منـــع الكتابـــة كانـــت فـــي معظـــم األحيـــان مصـــحوبة بتعليـــق الصـــحف
  :توقيف الصحفيين ومنعهم من الكتابة يعود إلى نشرهم لمواضيع حساسة يمكن حصرها فيما يلي

الميين، نشر بياناتهم أو محاورة رؤساء األحزاب اإلسالمية، أو األخبار المتعلقة بأماكن كل ما يتعلق باإلس •
 .حجزهم

 .كل ما يتعلق باإلرهاب، وهي أخبار اعتبرتها السلطة أخبارا مبكرة أي قبل أوانها •

الـدفاع الصراعات داخل السلطة، وكل ما يتعلق بالتغييرات التـي تطـرأ فـي المناصـب الهامـة والعليـا، كـوزارة  •
 .الوطني ووزارة الداخلية

 .)4(نقد الشخصيات البارزة والمؤثرة في السلطة أو القريبة منها •

                                                 
(1) http://www.katib.org/node/10248. 
(2) Brahim Brahim, le pouvoire la presse et les droits de l'homme en Algerie, op.cit, p 117. 

)2(
��V& ���\، ص 48ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ا���د   ،635.  

(3) Brahim Brahim, le pouvoire la presse et les droits de l'homme en Algerie, op.cit, p 117. 
(4) Ibid, p 117. 



92 
 

مــــن الكتابــــة فــــي المواضــــع المتعلقــــة  1996، 1991لقـــد منــــع الصــــحفيون خــــالل الفتــــرة الممتــــدة مــــن         
ة هــذا النــوع مــن وضــع وزيــر الداخليــة خليــة االتصــال لمراقبــ 1994يونيــو  7باألخبــار األمنيــة، حيــث أنــه فــي 

  .األخبار قبل إرساله للصحافة الوطنية
وارتبطت أغلب المتابعات القضائية ضـد الصـحفيين بتهمـة القـذف أو إهانـة هيئـة نظاميـة أو المسـاس         

  .بأمن الدولة والوحدة الوطنية
بعـد لقد بدأت حمالت االعتقاالت ضد الصحفيين مع تـدهور األوضـاع األمنيـة فـي الجزائـر وبخاصـة         

حيـث عرفـت هـذه الفتـرة توقيـف , وٕالغاء المسـار االنتخـابي 1992فبراير  9إعالن حالة الطوارئ في البالد في 
مـــن بيـــنهم المـــدير العـــام للجريـــدة ورئـــيس التحريـــر، كمـــا  1992ينـــاير  22صـــحفيين مـــن جريـــدة الخبـــر فـــي  8

والـذي يعـد  1992فبرايـر  26يـوم تعرض صحفي باإلذاعة الجزائرية ويعمل أيضا فـي جريـدة الفرقـان للتوقيـف 
، وتتابعــت بعــدها قضــايا التوقيــف واالعتقــال، حيــث تعــرض مــدير 1995مــن الصــحفيين المفقــودين منــذ مــاس 

يومــا ووضــع تحــت الرقابــة القضــائية ومنــع مــن  15لمــدة  1992مــارس  10للتوقيــف فــي " ليبــدوليبري"يوميــة 
 1992يونيــو  21االفتتاحيــة حيــث تــم توقيفهمــا فــي  وجــاء دور مــدير الشــروق العربــي وكاتــب, ممارســة المهنــة

يومـــا بســـبب نشـــر مقـــاالت ضـــد األقليـــة المدنيـــة والعســـكرية الفركفونيـــة التـــي تحكـــم  22وعلقـــت الجريـــدة لمـــدة 
  .)1(البالد

بســـبب نشـــر خبـــر حـــول إقالـــة وزيـــر  1992يوليـــو  4وألقـــي القـــبض علـــى مـــدير جريـــدة الخبـــر بتـــاريخ         
  matin Leيوليــو ثــم توقيــف مــدير جريــدة  30وفــي نفــس الشــهر فــي , يضــه بجنــرالالداخليــة مــن مهامــه وتعو 

  .بسبب نشر مقال حول توقيف أحد قادة الحركة اإلسالمية المسلمة
 1993من الصـحفيين العـاملين بالجريـدة فـي ينـاير  6وجاء الدور على مدير جريدة الوطن الذي اعتقل و      

فـي  Algerie Republicaineت نفـس السـنة توقيـف مـدير جريـدة كمـا عرفـ, ووضعوا تحت الرقابة القضـائية
وتعليـق الجريـدة ومنعـه مـن مغـادرة  Le Libreأبريل من نفس السنة التي شهدت أيضا توقيف مدير يوميـة  8

  .)2(الوطن أو اإلدالء بأي تصريحات للصحافة
ن أبـــرز القضـــايا التـــي وكانـــت قضـــية حـــاج نعمـــان عبـــد القـــادر الصـــحفي بوكالـــة األنبـــاء الجزائريـــة مـــ        

وهو ما يمثـل , فبراير بأمر من المحكمة العسكرية للناحية الرابعة 27حيث تم اعتقاله في   1995شهدتها سنة
سنوات سجنا نافذا بتهمة المساس  3حيث تم إدانته ب, سابقة خطيرة بمثول الصحفيين أمام المحاكم العسكرية

وكالة األنباء تستعمل خارج الخدمة تتعلق بنقل مكـان إقامـة الرجـل بأسرار الدفاع الوطني بعد تمريره برقية في 
  .الثاني في حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة إلى سجن تمنراست

فـي المطـار أثنـاء  1995ديسـمبر 15ورئـيس تحريـر الجريـدة يـوم  liberteكما تم اعتقال مدير يومية         
  .يوما 15وعلقت الجريدة لمدة , يرتوجههما لباريس الستالم جائزة حرية التعب
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, فبرايـر 17توقيف مدير جريدة الشروق العربي وأحد صحفييها للمرة الثانية فـي  1996وشهدت سنة          
مـن " شـوقي عمـاري"وكان لرسامي الكاريكاتور نصيبا من المتابعـات القضـائية، حيـث تـم توقيـف الكاريكـاتوري 

ووضع مدير ورئيس تحريـر اليوميـة تحـت  1997يوليو 2لوطني في بتهمة تدنيس  العلم ا la tribuneجريدة 
  .)1(الرقابة القضائية

 le soir إدانــة محكمــة العاصــمة لصــحفي 1998ومــن المتابعــات القضــائية التــي ســجلت ســـنة         

d'Algerie  5ينـاير، وفـي  5بثالثة أشهر حبسا غير نافذة في تهمة قذف رفعتها وزارة الشباب والرياضـة فـي 
من السنة نفسها تم إدانة صحفي آخر بنفس الصحيفة بثالثة أشهر حبسا غير نافذة بتهمـة قـذف موجهـة  مايو

  .له من طرف رئيس بلدية بالعاصمة
بـــأربع أشـــهر غيـــر نافـــذة  matin leســـبتمبر حكمـــت محكمـــة العاصـــمة علـــى مـــدير يوميـــة  24وفـــي         

  .واالتصالللصحافة " بتشين"ومليون دينار غرامة مالية لفائدة مجمع 
أشـــهر حبســا غيـــر نافـــذة فـــي  8أديـــن رئــيس المكتـــب الجهـــوي ليوميــة الـــوطن ب 2002مـــايو  29وفــي        

أشـــهر حبســـا وغرامـــة ماليـــة قـــدرت  6لإلدانـــة ب l'authentiqueقضـــية قـــذف، كمـــا تعرضـــت مـــديرة جريـــدة 
  .ةج في قضية  قذف رفعها ضدها رئيس الكونفدرالية الوطنية إلطارات عمال المحاسب 1500ب

ـــدة  2003وشـــهدت ســـنة  ـــق بتهمـــة القـــذف شـــملت الرســـام الكاريكـــاتوري لجري صـــدور أحكـــام  أخـــرى فيمـــا يتعل
liberte آالف دينار، بسبب تهمـة قـذف  5حيث حكم عليه بالحبس لستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها

ألــف دينــار  300يــدة بألــف دينــار وغرمــت الجر  40وجهتهــا ضــده وزارة الــدفاع الــوطني وغــرم مــدير الجريــدة 
  . )2(جزائري

، حكمـــت محكمـــة العاصـــمة علـــى le matinقضـــية رفعـــت ضـــد معلـــق يوميـــة  20وفـــي واحـــدة مـــن        
ألف دينار بعد دعوة قضائية رفعتها ضده وزارة الدفاع  40أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 6الصحفي بالحبس 

  .الوطني
ألف  100بأربعة أشهر حبسا غير نافذة و liberteيدة اليوم أدانت نفس المحكمة مدير جر وفي نفس         

ألـف دينـار  200دينار غرامة، بتهمة اإلساءة إلى رئيس الجمهورية، وغرم زميلـه الصـحفي مـن نفـس اليوميـة بــ
  .)3(2001مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل سنة 144طبقا للمادة 

الصادرة بغرب " أخبار الجزائر الجمهورية"ريدتي نوفمبر حكمت محكمة البيض على مراسل ج 6وفي         
بسنتين سجنا نافذة وعدم ممارسة المهنة لمدة خمـس سـنوات بتهمـة القـذف إال أنـه أطلـق " اليوم" البالد وجريدة 

ألـف دينـار، وفـي قضـية قـذف أخـرى رفعهـا  11بعـد دفعـه لغرامـة وتعـويض بــ 2003سراحه في شـهر ديسـمبر 

                                                 
76��V& ���\، ص ,V-�2. ;�دم )1(..  
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ة الوالئيــة للمجاهــدين بواليــة البــيض حكمــت المحكمــة علــى الصــحفي بــالحبس لســتة ضــده األمــين العــام للمنظمــ
  .)1(2004يناير 14وهذا في  ,أشهر غير نافذة

  على مدير جريدة 2004يونيو 14وفي قضية أثارت الكثير من االهتمام حكمت محكمة الحراش في         
 le matin  إثـر , بتهمـة انتهـاك قـوانين العملـة فـي الـبالدمحمد بن شيكو بالسجن لمدة عامين نافذة بعد إدانته

 23دعوى رفعتها ضده وزارة المالية حيـث تـم اعتقـال الصـحفي فـي مطـار الجزائـر بعـد عودتـه مـن بـاريس فـي 
  .2003أغسطس 

بوتفليقــة خدعــة " كتابــا بعنــوان 2004ومــا زاد مــن غضــب الســلطات علــى بــن شــيكو نشــره فــي فبرايــر        
  ".جزائرية

قضـية  27: العام كانت المحاكم تنظر في العشرات مـن القضـايا المرفوعـة ضـد بـن شـيكووخالل هذا         
التى تم  le matinبما فيها قضايا تتهمه بارتكاب القذف بحق الرئيس بوتفليقة في مقاالت نشرت في صحيفة 

  .)2(إيقافها ولم ترجع للصدور إلى اآلن
اســتدعت الشــرطة القضــائية  Le Matinميــة ســبتمبر وبعــد توقيــف محمــد بــن شــيكو مــدير يو  8وفــي         

إضـافة إلـى أحـد الصـحفيين  Le matinبالعاصـمة صـحفية مـن وكالـة األنبـاء الجزائريـة ورئـيس تحريـر جريـدة 
إثر احتجاجهم  2003أكتوبر 3واثنين من الصحفيين اآلخرين في  Le soir d'algerieوزوجته ومدير يومية 

  ".معلي ديال"و" محمد بن شيكو"على توقيف 
تــم توقيــف مــدير النشــر ليوميــة الــرأي العــام، رفقــه رئــيس تحريــر جريــدة الغــرب  2003أكتــوبر  8وفــي        

  ).3(بالعاصمة واقتيدوا إلى مقر األمن المركزي لالستجواب

إضافة إلى كل هذه المتابعات القضائية واألحكام الصادرة فـي حـق الصـحافة المكتوبـة الخاصـة، فقـد          
مــارس  12فــي  Le Jeune indepandentابــن المراســلة نــورة بــن يعقــوب مــن يوميــة  تــم تســجيل اختطــاف

بواليــة الجلفــة، قبــل أن يفــرج عنــه فيمــا بعــد، وهــذا لمــا كانــت تتناولــه مــن فضــائح حــول العقــار الفالحــي  2003
ورئـيس التحريـر ومـدير  Liberteاستدعت الشرطة القضـائية مـديرة يوميـة  2003أغسطس  26والفساد، وفي 

  .)4(لتنسيق وأحد الصحفيين بالجريدة، حيث خضعوا لالستجواب وقدموا لقاضي التحقيق بتهمة القذفا
ومســؤول " الجزائــر نيــوز"و " اليــوم"حكمــت محكمــة الجلفــة علــى مراســل يــوميتي  2004مــايو  9وفــي         

قــذف التــي وجههــا الرابطــة الجزائريــة للــدفاع عــن حقــوق اإلنســان حفنــاوي غــول بســنتين ســجنا نافــذة بعــد تهمــة ال
قضــية جنائيــة رفعــت ضــده، مــا دعــاه إلــى إعــالن  20وال تــزال تالحقــه مــا يزيــد عــن , ضــده والــي واليــة الجلفــة

مــن نفــس الشــهر بســبب تــدهور  25وتوجــب عليــه إنهائــه فــي  2004أغســطس  15إضــراب عــن الطعــام فــي 
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عنـه فـي  جإال أنه تـم اإلفـرا. )1(حالته الصحية احتجاجا على سلسلة المضايقات والمحاكمات التي رفعت ضده
  .)2(أشهر في السجن 6نوفمبر بعد زيارة رئيس الجمهورية لوالية الجلفة بعد أن قضى  26

 6صحفيا بتهمة القذف، تلقـوا عقوبـات تراوحـت مـا بـين  13محاكمة ما يزيد عن  2004وعرفت سنة         
  .)3(أشهر وعاما حبسا نافذة قبل جلسات االستئناف

يدة الخبر من أكثر الجرائد التي تعرضت لمتابعات قضائية، وكان نصيب المراسـلين الجـزء وتعتبر جر         
منها بالبراءة ، ورفعت معظم القضايا  26، تم الحكم على 2004قضية حتى يوليو  35األكبر، إذ تم تسجيل 

 18يلـــة بـــــ مـــن الســـلطات المحليـــة ورجـــال األعمـــال وممثلـــي األحـــزاب، وأكثـــرهم متابعـــة كـــان مراســـل واليـــة م
  .)4(قضية

علـــى صـــحفيين مـــن يوميـــة الـــوطن  2004أبريـــل  19وقضـــت محكمـــة ســـيدي امحمـــد بالعاصـــمة فـــي         
تتعلــق بالقــذف، حكمــت  نبشــهرين حبســا نافــذا فــي دعــوى قضــائية رفعهــا ضــدهم أحــد رجــال األعمــال اإلمــاراتيي

لمقال حول فساد في شركة  أشهر بعد نشرهم 3نفس المحكمة على صحفيين آخرين من نفس اليومية بالحبس 
  .)5(سوناطراك، وهو ما اعتبرته الشركة قذفا في حقها

يونيـو  19كما تم احتجاز أحمـد بـن نعـوم مـدير مجموعـة الـرأي العـام لإلعـالم بـأمر مـن المحكمـة فـي         
أغسطس أيدت غرفة االتهام بمجلس قضاء وهران قرار قاضـي التحقيـق الحـبس المؤقـت فـي  16وفي , 2004
رفعتها ضـده مديريـة الضـرائب، كمـا صـدرت ضـده عـدة أحكـام بسـبب تهمـة القـذف لمقـاالت نشـرها عـام  دعوى
وحكـــم عليـــه بســـنتين حبًســـا  )6(فــي صـــحيفة الـــرأي اتهمـــت رئــيس الشـــرطة المحليـــة بســـوء اإلدارة الماليــة 2003

  .)7(2005يونيو  21شهرا قبل أن يتم اإلفراج عنه في  11قضى منها 
حكمــا غيابيــا ضــد مراســل يوميــة الخبــر بمكتــب  2004يوليــو  3الحجــار بعنايــة فــي وأصــدرت محكمــة         

  .)8(دج10.000عناية، يقضي بتغريمه مبلغ 
 14وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضـاء قسـنطينة ممتلـة فـي النائـب العـام قـد طالـب بسـنة سـجنا فـي         

ال المتقاعـــد بتشـــين وتعـــود لســـنة ضـــد مـــدير يوميـــة الخبـــر فـــي قضـــية قـــذف رفعهـــا ضـــده الجنـــر  2004يوليـــو 
1999)9(.  

وبرأت محكمة ميلة مراسل الخبر في دعوتين قضائيتين رفعهما ضده مدير الري وعضو من المجلـس         
  .)1(2004سبتمبر  19البلدي بتهمة القذف وهذا في 

                                                 
)1(

��V& ���\، ص   ،�D�J��? 9�D�V54 -55.  
(2) http://www.anhri.net/mena/rsf/pr041126.shtml. 
(3) http://www.altermonde.levillage.org. 

�ة ا���J، ا���د ) 4(�V4129"# 4:  ، ا���درة  ����  .2، ص 2004
(5) http://www.Humanitie.Fr/jourval.07/09/2005. 

��V& ���\، ص ) 6( ،�D�J��? 9�D�V55.  
(7) http://www.anhri.net/mera/rsf/2005/pr0621-2.shtml. 

�ة ا���J، ا���د ) 8(�V4134"# 10: ، ا���درة  ����  .2، ص2004
�ة ا���J، ا���د ) 9(�V4139"# 15: ، ا���درة  ����  .3، ص2004
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ده مؤسسـة وطالبت النيابة العامة لمحكمة البويرة بعام حبسـا لمراسـل الخبـر فـي تهمـة قـذف رفعتهـا ضـ        
أكتوبر  25أشهر حبسا غير نافذة وهذا في  3مطاحن حمزة بالبويرة، غير أن المحكمة حكمت على المراسل بـ

2004)2(.  
وبــرأت محكمــة باتنــة مــدير النشــر لجريــدة الخبــر مــن تهمــة القــذف التــي كانــت محــل دعــوي قضــائية         

  .)3(ة سابق لوالية باتنة، رفعها رئيس بلدي2004نوفمبر  27مزدوجة ضد مراسل الخبر، في 
مـن تهمـة القـذف التـي رفعهـا ضـده  2004ديسـمبر  6واستفاد مراسل الخبـر فـي واليـة الطـارف مـن البـراءة فـي 

  .مدير الصحة السابق للوالية
، وكــذا Le matinمــدير يوميــة  2004ديســمبر  8كمــا بــرأت محكمــة ســيدي امحمــد بالعاصــمة فــي         

القـــذف التـــي رفعتهـــا ضـــدهما وزارة الـــدفاع الـــوطني، إثـــر نشـــر اليوميـــة  إحـــدى الصـــحفيات بالجريـــدة مـــن تهمـــة
لشهادات مواطين بوالية باتنة تفيد بوقـوع تجـاوزات داخـل مقـرات الـدرك الـوطني ضـد مـواطنين موقـوفين بسـبب 

  .)4(أحداث شغب اندلعت بالمنطقة
اليــة البــيض، بشــهرين طالبــت النيابــة العامــة خــالل محاكمــة مراســل الخبــر بو  2005يونيــو  18وفــي         

ســجنا نافــذة بتهمــة القــذف التــي رفعهــا ضــده والــي الواليــة، كمــا مثــل فــي نفــس الشــهر مراســل الخبــر مــن واليــة 
    .)5(في عدة قضايا قذف" النعامة"
بـالبراءة فـي حـق صـحفي يوميـة الخبـر مـن تهمـة  2005يوليـو  6وقضت محكمة  واليـة مسـتغانم فـي         

  .)6(مليار سنتيم 7إثر نشر مقال يتضمن صرف البلدية لمبلغ , بلدية مستغانم قذف كان قد تابعه بها رئيس
أشــهر ســجنا غيــر نافــذ فــي حــق مــدير جريــدة منبــر  6نــوفمبر أصــدرت محكمــة مســتغانم عقوبــات بـــ  15وفــي 

ألــف دينــار جزائــري ضــد مراســل هــذه الجريــدة، بســبب نشــر الجريــدة  20الغــرب الجهويــة وبغرامــة ماليــة قــدرها 
أشـهر غيـر نافـذ فـي حـق مراسـل  6م المجاهدين المزيفين بالوالية، كما أصـدرت المحكمـة حكمـا بالسـجن، لقوائ

 3فقــد أصــدرت المحكمــة فــي حقــه  Ouest tribuneأم مراســل جريــدة , جريــدة الــرأي الموقوفــة عــن الصــدور
لكشـف راتبـه  أشهر حبس غير نافذ على خلفيـة نشـر مقـال يتحـدث عـن تزويـر رئـيس المجلـس الشـعبي الـوالئي

  .قصد االستفادة من التعويض
أشـهر حبسـا غيـر نافـذ بعـد الـدعوى التـي رفعتهـا  3بــ  La nouvelle republicوأدين مراسل يومية         

  .)7(ضده مؤسسة التجارة للغرب تتهمه فيها بالقذف

                                                                                                                                                             
�ة ا���J، ا���د ) 1(�V4197"# 20: ، ا���درة  �J-(J�2004 4، ص.  
�ة ا���J، ا���د ) 2(�V4227"# 26: ، ا���درة  ��24، ص2004أ?)�.  
�ة ا���J، ا���د ) 3(�V4253"# 28: ، ا���درة  �J-#�D20045، ص.  
�ة ا���J، ا���د ) 4(�V4262"# 8: ، ا���درة  �J-�  .5، ص2004د
�ة ا���J، ا���د ) 5(�V4425"# 19: ، ا���درة  ��D�  .2، ص2001
�ة ا���J، ا���د ) 6(�V4441"# 7: ، ا���درة  ����  .24، ص2005
)7 (Jة ا����V 15:  ، ا���درة #"�4552، ا���د  �J-#�D2005 24، ص.  
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ا ضـده من تهمـة القـذف التـي رفعهـ 2005ديسمبر  18وبرأت محكمة والية الطارف مراسل الخبر في         
  .)1(نائب المجلس الشعبي الوالئي

آالف  5حكمــا بشــهرين حبســا غيــر نافــذ و  2005نــوفمبر  22وأصــدرت محكمــة الجــنح بــوهران فــي         
ألـف دينـار جزائـري كتعـويض عـن األضـرار ضـد مراسـل الخبـر بـوهران فـي دعـوى  20دينار جزائري غرامة و 

  .)2(رفعتها ضده إحدى العائالت بتهمة القذف
صــلت مراســله الخبــر مــن واليــة جيجــل علــى قــرار المصــادقة علــى حكــم البــراءة مــن مجلــس قضــاء وح        

جيجل، في قضية القذف التـي رفعتهـا ضـدها شـركة إيطاليـة بسـبب مقـال حـول نهـب المعـادن الحديديـة وبيعهـا 
  .)3(للشركة اإليطالية

رفعهـا كـل مـن  2005أبريـل  قضـايا قـذف فـي 5وكان مراسل يومية الوطن بالطارف قد تم توقيفه في         
والــي الواليــة ورئــيس المجلــس الشــعبي الــوالئي ومــدير أمــالك الدولــة، كمــا رفعــت ضــد مراســل يوميــة الشــروق 

  .)4(اليومي بنفس الوالية قضيتان اتهم فيهما بالقذف من قبل والي الوالية ورئيس المجلس الشعبي الوالئي
عقوبة السجن شهرين مع وقف التنفيذ في حق مراسـل  2005ديسمبر  14وأصدرت محكمة والية معسكر في 

  يومية الخبر في معسكر وهذا بتهمة القذف، إثر دعوى قضائية رفعها ضده رئيس لجنة الخدمات
  .)5(االجتماعية لمديرية الشباب والرياضة 
صـحفيا تراوحـت  18حكمـا فـي حـق  18إصدار محكمة سيدي امحمد بالعاصـمة  2005وعرفت سنة         

شــهرين وســنة ســجنا نافــذا شــملت الصــحف التاليــة ليبرتــي، لوســوار دالجيــري، لوماتــان، الــوطن، وكلهــا مــا بــين 
  .)6(صحف صادرة باللغة الفرنسية

مســؤول مكتــب الخبــر فــي البــيض فــي الــدعوى  2005ديســمبر  15وبــرأت محكمــة واليــة البــيض فــي         
د جـاءت البـراءة بعـد ثـالث إدانـات تراوحـت المرفوعة ضده من طرف والي الوالية وهي الخامسة من نوعها، وق

  .بين أربعة أشهر حبسا نافذة والغرامة في القضايا األخرى
كما برأت محكمة والية باتنة رئيس مكتب الخبر من تهمة القـذف فـي الـدعوى التـي رفعهـا ضـده مـدير         

  .2002التربية للوالية في 
مراسـل الخبـر بالواليـة مـن تهمـة  2005فـي ديسـمبر  برأت محكمة والية النعامة فـي جلسـتها المنعقـدةو        

  .)7(القذف التي رفعها ضده مدير مؤسسة األشغال والبناء بالوالية

                                                 
�ة ا���J، ا���د ) 1(�V4580"# 19:  ، ا���درة  �J-�  .32، ص 2005د
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دخــل مراســل الخبــر لواليــة البــيض الســجن بقــرار قاضــي تطبيــق العقوبــات لمجلــس  2006ينــاير  22وفــي       
ل عموميـة لبنـاء دار للرحمـة ألغـراض قضاء والية سعيدة، إثر نشر مقال يتحدث فيه المراسل عـن توجيـه أمـوا

  .)1(وهو ما اعتبرته السلطات الوالئية قذفا في حقها, خاصة
وعلــى مــدير  2006فبرايــر  8كمــا تــم القــبض علــى رئــيس تحريــر صــحيفة الرســالة األســبوعية بتــاريخ        

أســابيع بعــد  3فبرايــر وقــد تــم وضــعهما الحــبس االحتيــاطي لمــدة  11تحريــر جريــدة الســفير األســبوعية بتــاريخ 
إعــادة نشــرهم للرســوم الكاريكاتوريــة المســيئة للرســول صــلى اهللا عليــه وســلم والتــي قامــت صــحيفة دنماركيــة فــي 

مـن قـانون العقوبـات بتهمـة  2مكـرر 144ويواجه الصحفيان تهما بموجب المادة , بنشرها 2005شهر سبتمبر 
ســنوات فضــال عــن  5لســجن لمــدة قــد تصــل إلــى إهانــة النبــي واإلســالم، وٕاذا ثبتــت إدانتهمــا فســوف يتعرضــان ل

الناطقة بالفرنسية بسـنة سـجن بتهمـة القـذف " ليبرتي"غرامة ثقيله، كما حكم على الرسام الكاريكاتوري لصحيفة 
  .)2(من خالل سلسلة من الرسوم التي تنتقد الحكومة

أحكامــا قضــائية قضــية وصــدر فــي حقهــم  88وأكــدت لجنــة بــن شــيكو أن خمــس مــديري جرائــد توبعــوا فــي       
  :تتوزع كما يلي

  .قضية 32محمد بن شيكو مدير يومية لوماتان  - 
 .قضية 13, فؤاد بوغانم مدير يومية لوسوار دالجيري - 

 .قضية 11علي جري مدير يومية الخبر،  - 

 .)3(قضية 22الحاج داود نجار،  - 

  .)4(1992مرة منذ عام  150ويقول عمر بلهوشات أنه حوكم أكثر من       
ض الصـــحفيين درجـــة التـــوتر العاليـــة فـــي النزعـــة المعاديـــة للصـــحافة إلـــى الـــرئيس عبـــد العزيـــز ويعـــزو بعـــ      

وفــي األشــهر التــي ســبقت , 2004ســنوات فــي أبريــل  5بوتفليقــه، الــذي أعيــد انتخابــه لفتــرة رئاســية ثانيــة لمــدة 
عارضـة شـديدة االنتخابات عمدت العديد من الصحف الخاصـة واسـعة االنتشـار إلـى معارضـة إعـادة انتخابـه م

وهاجمــت ســجله بقســوة، وحســب التقــارير شــبه بوتفليقــه الصــحافة المحليــة أثنــاء الحملــة االنتخابيــة باإلرهــابيين 
وقال إنه سيقاتل مرتزقة القلم، ويقول محللون إن بوتفليقه وكبار مساعديه قد استخدموا نفوذهم منذ االنتخابات 

ضـــوا ضـــغوطا ماليـــة ضـــد الصـــحف الناقـــدة مـــن خـــالل لرفـــع قضـــايا جنائيـــة ضـــد الصـــحفيين المعارضـــين وفر 
  .)5(مطالبتها فجأة بدفع مبالغ مالية للضرائب إضافة إلى رسوم المطبعة الحكومية

فــي  2005ولهــذا ضــفت منظمــت مراســلون بــال حــدود الجزائــر فــي تقريرهــا حــول حريــة الصــحافة لعــام         
  .)6(دولة 169من أصل  129المرتبة 

                                                 
�ة ا���J، ا���د ) 1(�V4608"# 23: ، ا���درة  ���  .3ص ،2006

(2) http://cpj.org/ar/2006/03/002078.php. 
(3) Le soir d'algerie,n=4687,4 mai 2006. 
(4) http://www.ensan.net/news/144/article/3899/2008-05-03.html. 

��V& ���\، ص) 5( ،�D�J��? 9�D�V55-56.  
  112، ص2005، ���� ،د�-121�J -���120د ، ا��را��ت ا%�$��.، ا2005ا�)���
 ا��و�" �,�. ا��,�#. ���2م ) 6(
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اإلعالم األجنبية فقد أعلنت وزارة االتصال في يونيو وبذريعة إعادة تنظيم اعتماد  وفيما يتعلق بوسائل        
الصحفيين األجانب، أنه ال يسمح للصحفيين الذي يعملون مع وكاالت األخبار األجنبية بالعمل مع أكثـر مـن 

صـحفية األجنبيـة وكالة إخبارية، وقال المحللون إن هذا التحرك هو تحرك سياسي يهدف إلى تحديد التغطية ال
الناقدة، وفـي أواخـر يونيـو علقـت الـوزارة العمليـات اإلخباريـة لقنـاة الجزيـرة الفضـائية فـي الجزائـر دون تقـديم أي 

  .)1(أسباب
كمــا قامــت الســلطات الجزائريــة بــرفض أو تأجيــل االعتمــاد الرســمي لمراســلي وســائل اإلعــالم األجنبيــة         

  .)2(الفرنسية" لوفيجارو"حرة، والعربية وجريدة مثل وكالة فرنسا للصحافة، تلفزيون ال
تراجعا فيما يتعلق بالمحاكمات الصحفية، حيث تشهد إصـدار مرسـوم رئاسـي رقـم  2006وعرفت سنة         

يتضــمن إجــراءات عفــو بمناســبة اليــوم العــالمي لحريــة الصــحافة، حيــث  2006مــايو  2مــؤرخ فــي  152 -06
صحفيين المحكوم عليهم نهائيا من عفو كلي للعقوبة، بسبب ارتكـابهم نصت المادة األولى منه على استفادة ال

  .)3(جرائم اإلهانة والقذف والسب وٕاهانة هيئة نظامية
 100صــحفي،  200وتــم إصــدار هــذا المرســوم الرئاســي بمناســبة اليــوم العــالمي لحريــة التعبيــر مســت         

ن الـذين لـم تصـدر فـي حقهـم أحكامـا نهائيـة أو منهم في الجزائر العاصمة إال أن هذا العفو لم يشمل الصـحفيي
  .الذين استأنفوا أحكاما سابقة ما يجعل قائمة المستفيدين ال تشمل كل المتابعات القضائية

ديسـمبر اعتقـل صـحفي جريـدة  19ومع ذلك فقد استمرت المالحقـات القضـائية ضـد الصـحفيين، ففـي         
  .كواليس الخاصة، حيث اعتبرتها السلطات تحوي قذفاالجزائر نيوز، بسبب مقاالت نشرت له في صحيفة ال

أشـهر إال أنـه كـان ال  6نـوفمبر بعـدانتظار دام  22ورغم استعادة الصحفي أرزقي آيت العربي جواز سفره في 
والقاضـي بحبسـه لسـتة  1997يزال معرضا لالعتقال في أي وقت بسبب الحكم الغيابي الصادر في حقه سـنة 

  .أشهر
لكنـه ,يونيـو 14دير جريدة لوماتان محمد بن شيكو فتـرة عقوبتـه والتـي دامـت عـامين فـي ورغم إنهاء م        

  .)4(ال يزال أمامه حوالي عشر قضايا قذف بسبب مقاالت نشرت في جريدته
مــايو بــين وزيــر الصــحة  19ومــن أبــرز حــوادث االعتــداء علــى الصــحفيين، المشــاجرة التــي وقعــت فــي        

فـي أعقـاب سـؤال وجهتـه الصـحفية للـوزير حـول نتـائج تحقيقـات , جريدة ليبرتي والصحفية جميلة لوكال مراسلة
لجنــة الــوزارة بشــأن أدويــة فاســدة ومرضــى اإليــذر ومســتوى العــالج بمنطقــة وهــران، قــام الــوزير بتوجيــه ضــربات 
للصحفية بعد إلحاحها على السؤال ورفض الوزير، حيث حاولت صد الضربة بمحفظة أوراقها فضال عن سب 

                                                 
��V& ���\ ، ص  )1( ،�D�J��? 9�D�V57-58.  
. ا��أي وا�)���J ������0 ا����"، ا��را��ت ا%�$��.، ا���د ) 2(�: .��: "# d_125 -��124ھ�ر وا���� ،-  �J-�  .48، ص2006د
� 3، 29ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ا���د  )3(��  .10، ص2006 
� :��ee7: .ee�ق ا%�ee�Dن #ee" ا�ee�ط� ا����ee"، ا��ee7ھ�ة،  )4(ee� ن�ee�D%ق ا�ee7,� .ee��ا��� .ee-��7�ee ا�-�� ،"ee�ا��� �:ee7�ق ا%�ee�Dن #ee" ا�ee�ط

2007،\��� &V��  .134ص ,
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وقــد نفــى الــوزير األمــر برمتــه الحقــا وفســره بأنــه حركــة مداعبــة بطــرف اليــد علــى , زير لهــا عنــد احتجاجهــاالــو 
  .)1(محفظة الصحفية

، فإنـه مثـل أمـام القضـاء عشـرة صـحفيين خـالل العـام،  2007ووفقا لتقرير منظمة مراسلون بـال حـدود        
حفيين اثنين لدي صحيفة الشروق، علـى أبريل صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد ص 4ففي 

  .2006خلفية دعوى القدح والذم التي أقامها الرئيس الليبي في عام 
مايو صدر حكم بالسجن لمدة شهرين وغرامـة ماليـة قـدرها مليـون دينـار، ضـد كـل مـن مـدير  27وفي         

ة، بعـد نشــر مقــال صـحيفة الــوطن عمـر بلهوشــات والصــحفي شـوقي عمــاري بتهمـة التشــهير بحــق حـاكم المدينــ
  .اتهمه بالفساد

يونيــو بــدأت محكمــة تلمســان االبتدائيــة  11كمــا شــهدت الــبالد أول محاكمــة للتــدوين اإللكترونــي، ففــي         
عبـد السـالم " بـالد تلمسـان"النظر في الـدعوى المقامـة مـن مـدير الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بالواليـة ضـد مـدون 

عا انتقــد فيــه قــرار المــدير بحظــر تعامــل أئمــة المســاجد مــع اإلذاعــة بــارودي بتهمــة القــذف، بســبب نشــره موضــو 
  .)2(المحلية

أكتــوبر أدانــت محكمــة واليــة الجلفــة مراســل صــحيفة الفجــر بتهمــة التشــهير وأصــدرت حكمــا  15وفــي         
أشــهر، بســبب انتقــاده فــي مقــال لــه األداء الضــعيف لــوزارة الزراعــة، كمــا تــم اســتدعاء مراســل  6بالســجن لمــدة 

 19يفة البالد للمثول أمام المحكمة بدعوى كتابة تقارير صحفية حول فشل نظام التعليم بالوالية وهذا فـي صح
ووقعت خالل العام عمليات اعتقال بحق صحفيين بسبب كتاباتهم الكاشفة للفسـاد رغـم أن بعضـها قـد , نوفمبر

دير مكتــب صــحيفة النهــار نــوفمبر ألقــت الســلطات القــبض علــى مــ 14ففــي , مضــى علــى كتابتــه عــدة ســنوات
بتهمـــة التشـــهير برجـــل أعمـــال، علـــى خلفيـــة مقـــال كـــان قـــد كتبـــه واتهـــم فيـــه صـــاحب المصـــنع بتقـــديم رشـــاوى 

  .)3(للقضاة
وعرفت نفس السنة إغالق صحيفة األمة وشركة الطباعة التابعة لها، بعد الحكم علـى الصـحفي علـى         

رت الصـــحيفة ورفعـــت القضـــية ضـــده مـــن قبـــل دائـــرة أشـــهر إثـــر فضـــيحة تتعلـــق بالضـــرائب نشـــ 6لــونيس لمـــدة 
  .الضرائب

كما أن الصحفي أرزقي آيت العربي مراسل لوفيجارو ولم يخـل سـبيله رغـم صـدور العفـو الرئاسـي فـي         
أبريل في مطار الجزائر العاصمة على خلفية حكم  26، وقد تم اعتقاله مجدًدا في 2007إال بعد مايو  2006

قـــال انتقـــد فيـــه عـــدم مبـــاالة الســـلطات الجزائريـــة تجـــاه تعـــذيب الســـجناء فـــي ســـجن متعلـــق بم 1997صـــدر فـــي 
  .)4("المبيز"

                                                 
)1(  &V�-ص  ا� ،q�3D135.  
)2( ee7: .ee��: �ee� ن�ee�D%ق ا�ee7,� .ee��ا��� .ee-��7�ee ا�-�� ،"ee�ا��� ��ق ا%�ee�Dن #ee" ا�ee�ط� ا����ee"، ا��ee7ھ�ة، :ee7�ق ا%�ee�Dن #ee" ا�ee�ط

2008،\��� &V��  .133ص ,
)3 ( &V�-ص  ا� ،q�3D133 .  

(4) http://www.anhri.net/ifex/alerts/algeria/2008/0610.shtml. 
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أكتـوبر  25-24وجاء في التقرير الذي عرضته الجزائـر فـي جنيـف أمـام لجنـة حقـوق اإلنسـان بتـاريخ        
ن عـــددا مـــن أنــه مـــن بــين القـــوانين التــي عرفـــت تحســـينا، تلــك المتعلقـــة بحريــة التعبيـــر والصــحافة إال أ 2007

صـحفي مـن  200وتساءل أحدهم إذا كانت الجزائـر قـد عرفـت تبرئـة , الخبراء أثاروا قضية محاكمة الصحفيين
  تهم أمام المحاكم فمعنى ذلك أن هناك مشكلة؟

من التهم تقدم بها خواص ضـد الصـحفيين فـي حـاالت القـذف، % 87وأوضح أعضاء الوفد الجزائري أن       
صــحفي فقــط، وأن ثالثــة فقــط تعرضــوا لتطبيــق تلــك األحكــام التــي لــم  26حــق كمــا أن األحكــام صــدرت فــي 

  .)1(تتعدى العقوبات فيها الحبس ستة أشهر
 2008قـد عرفـت تراجعـا فـي المتابعـات القضـائية ضـد الصـحفيين إال أن سـنة  2007وٕاذا كانت سـنة         

  .لم تكن بأسوأ من سابقتها، حيث تراجعت محاكمات الصحفيين بشكل ملحوظ
ومع هذا التحسن فقد عبرت منظمة مراسلون بال حدود عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر عن محكمة         

والقاضي بوضع نور الدين بوكراع مـن صـحيفة النهـار قيـد المراقبـة القضـائية، إثـر  2008مارس  4عنابة في 
هيبـة هيئـة شـرعية والقـذف، حيـث  إدانته مؤقتا بتهم إفشاء أسرار التحقيق باسـتخدام مسـتندات سـرية والنيـل مـن

  .)2(اتهم الصحفي أعضاء من أجهزة األمن بالمشاركة في عمليات اختالس
بالسـجن لمـدة ثالثـة  2008أكتـوبر  28وبناء على مالبسات هذه القضية فقد حكم على الصحفي فـي         

  .)3(ألف دينار جزائري 30شهور مع وقف التنفيذ وغرامة 
ستمعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى أقوال مدير النشر في صحيفة ا 2008ديسمبر  18وفي         

الـــوطن عمـــر بلهوشـــات والصـــحفية ســـليمة تلمســـاني، فـــي شـــكوى مقدمـــة ضـــدهما بتهمـــة القـــذف، حيـــث طالـــب 
  .)4(النائب العام بفرض عقوبة السجن لمدة شهرين

السـجن لمـدة شـهرين علـى أحكامـا ب 2008مـارس  4هذا وأقـرت محكمـة االسـتئناف لمدينـة جيجـل فـي         
وبــذلك , يــورو 10.000عمــر بلهوشــات مــدير جريــدة الــوطن والصــحفي شــوقي عمــارة وتغريمهمــا بغرامــة قــدرها 

  .)5(2007مايو  27أقرت محكمة االستئناف القرار في جلستها األولى بتاريخ 
كمــــة حيــــث أصــــدرت مح, فقــــد شــــهدت مثــــول العديــــد مــــن الصــــحفيين أمــــام المحــــاكم 2009أمــــا ســــنة         

بتهمــة " لعيــادي األمــين يحيــي"االســتئناف فــي معســكر حكمــا غيابيــا علــى مراســل صــحيفة لوكــارفور دالجيــري 
ألــف  20، وتضــمن الحكــم عقوبــة الســجن لمــدة عــام فضــال عــن غرامــة قــدرها 2009فبرايــر  11التشــهير فــي 

  .دينار
  .)6(االستئنافوكانت المحكمة االبتدائية قد عمدت إلى تبرئة الصحفي خالفا لمحكمة         

                                                 
(1)http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?sitesect=105&sid=8355592&ckey=1193402090000&ty=st&rs=yes. 
(2) http://www.anhri.net/mena/rsf/2008/pr0311.shtml. 
(3) http://www.anhri.net/mena/makal/2008/pr1028.shtml. 
(4) http://www.anhri.net/mena/rsf/2008/pr1218.shtml. 
(5)http://www.anhri.net/ifex/alerts/algeria/2008/0610.shtml. 
(6) http://www.anhri.net/mena/rsf/2009/pr0218.shtml. 
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والموقع اإللكتروني الصـادر عنهـا السـجن بعـد " الواحة"وأودع الصحفي داود نجار الحاج مدير جريدة        
، وقـد 2005الحكم عليه بستة أشهر تنفيذا إلدانته بتهمة القذف في حكم قضـائي صـدر بحقـه فـي أواخـر سـنة 

م موظفة في بلدية واليـة غردايـة تعـرض فيهـا اقتيد الصحفي من داخل مكتبة إلى سجن المدينة بعد شكوى باس
الصحفي للفساد وظاهرة اغتصاب الموظفات، فصلت فيها محكمة غرداية بالبراءة وبعد االستئناف صدر قرار 

ـــ  مــارس  2أشــهر حبســا نافــذة غيابيــا وهــو القــرار الــذي تــم تأييــده مــن طــرف المحكمــة العليــا فــي  6المجلــس ب
2009)1(.  

ضـــايا المتعلقـــة بمحاكمـــة الصـــحفيين نتيجـــة دعـــاوى مـــن طـــرف هيئـــات حكوميـــة أو وٕاذا كانـــت كـــل الق        
إال أن مراسل جريدة الوطن بوالية معسكر سواق محمد فوزي قد توبع من طرف إمام مسجد , أشخاص عاديين

والثــاني بعنــوان خطبــة ضــد الصــحفيين , بالواليــة بســبب مقــالين األول تحــدث عــن منــع االحتفــال بالمولــد النبــوي
ألـف  20بـدفع غرامـة قـدرها  2009أبريـل  26ث وصفهم اإلمـام بغيـر الـوطنيين، وبهـذا أديـن الصـحفي فـي حي

  .)2(دينار كتعويض للتشهير الذي لحق باإلمام
هـــذا وقـــد منعـــت الســـلطات الجزائريـــة الناشـــطة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان والنـــاطق الرســـمي للمجلـــس         

، وذلـك علـى 2009أبريـل  4وٕايقافهـا فـي مطـار الجزائـر، فـي  الوطني للحريات في تونس، مـن دخـول الجزائـر
الرغم من تلقي الناشطة لدعوى مـن الرابطـة الجزائريـة للـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان للمشـاركة فـي فعاليـة حقوقيـة 

ويعـــد اإلجـــراء مـــن طـــرف , " كلمـــة"باعتبارهـــا مـــديرة المحطـــة اإلذاعيـــة المســـتقلة , لرصـــد أداء وســـائل اإلعـــالم
مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية  12جزائريــة مخالفــة صــريحة وواضــحة لــنص المــادة الســلطات ال

  .)3(المتعلقة بالحق في التنقل سواء داخل الدولة نفسها أو خارجها
أديـــن المراســـل الســـابق لجريـــدة الشـــروق اليـــومي بواليـــة تلمســـان نـــوري بـــن زنـــين  2009مـــايو  2وفـــي         

الــدعوى رفعهــا ضــده عضــو , ألــف دينــار بتهمــة التشــهير 50ودفــع غرامــة قــدرها  بالســجن لمــدة شــهرين نافــذة
مـارس  15و  14بمجلس األمة بعد نشره لتحقيق حـول تهريـب المحروقـات عبـر الحـدود المغربيـة للجزائـر يـوم 

2007.  
وفي حوار مع جريدة الوطن قال الصحفي أنه صرح أمـام قاضـي التحقيـق بمدينـة مغنيـة أنـه يسـتغرب         
صرف عضو مجلس األمة خاصة وأن اسمه لم يـذكر فـي المقـال كمـا أنـه لـم يتلقـى دعـوة لحضـور المحاكمـة ت

  .)4(وتلقي الحكم عن طريق محضر قضائي
تم اعتقال مراسل جريدة النهار في واليـة تبسـة رابـح لموشـي بعـد اتهامـه  2009وفي التاسع من يونيو         

ا لمــا أدلــى بــه مــدير الجريــدة مــن تصــاريح لمنظمــة مراســلون بــال بأنــه ينشــط فــي الجريــدة مــن دون اعتمــاد خالفــ

                                                 
(1) http://www.anhri.net/algeria/laddh/2009/pr0306.shtml. 
(2) http:www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr0509.shtml. 
(3) http://www.anhri.net/egypt/aphra/2009/pr0409.shtml. 
(4) http://www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr0509.shtml. 
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حدود، تحدث فيها أنـه كلمـا ذكـر مراسـلونا قضـايا اخـتالس وممارسـات مافيويـة محليـة، يتـدخل القضـاء محـاوال 
 .إسكات الصحفيين الذين يؤدون عملهم

مـة التحقيـق فـي نهايـة وكان مراسـل آخـر مـن جريـدة النهـار قـد قضـى ثالثـة أيـام قيـد االحتجـاز علـى ذ        
  .2009شهر مايو 

اســتهدف مراســل جريــدة النهــار فــي واليــة ســكيكدة بمضــايقات القضــاء المحلــي،  2009مــايو  26وفــي         
  .)1(فقضى ثالثة أيام قيد االحتجاز على ذمة التحقيق للتحقق من قضايا االختالس المطروحة

صحفي والحقوقي حفناوي بن عامر غول فيما يزيد وٕاذا كانت السنوات السابقة قد عرفت عدة محاكمات لل      
توبـــع  2009ســـبتمبر  29لـــم تشـــذ عـــن هـــذه القاعـــدة، ففـــي  2009قضـــية أمـــام المحـــاكم، فـــإن ســـنة  20عـــن 

الصحفي في ثالث قضايا تتعلق بجنح القذف، إهانة هيئات نظامية، التهديـد، اسـتغالل النفـوذ، السـب والشـتم، 
فة، ومدير التنظيم والشؤون العامة بالوالية، وقائد جهاز الدرك الوطني بواليـة والتي رفعها ضده والي والية الجل

تلمســان بعــد نشــره لمقــاالت حــول الفســاد وتبديــد األمــوال العموميــة واســتغالل الســلطات والنفــوذ وتقــارير حــول 
  .)2(تجاوزات رجال الشرطة وتعرض مواطنين للتعذيب والقمع والتجاوزات

الســنة طالــب ممثـــل النيابــة العامــة بالمحكمــة االبتدائيـــة  بواليــة الجلفــة، بإدانـــة  أكتــوبر مــن نفـــس 2وفــي       
ســنة ســجنا نافــذا وتغريمــه بســتة  14شــهرا إلــى  34الصــحفي والحقــوقي حفنــاوي بــن عــامر غــول ومعاقبتــه بـــ 

  .)3(ماليين
فليقـة بواليـة ثالثـة بعـد وفي اليوم الذي جرت فيه االنتخابات الرئاسية التي فاز بها الـرئيس عبـد العزيـز بوت      

تعديلـه الدسـتور وخاصــة المـادة التـي تجــدد عـدد العهـدات الرئاســية بعهـدتين فقـط، قــام عناصـر الشـرطة باقتيــاد 
اللـذين يعمـالن للصـحيفة األسـبوعية الصـحراء  -الصحفيين المغربيين هشام مـدراوي ومحفـوظ آيـت بـن صـالح 

ووفقــا للنقابــة الوطنيــة للصــحافة المغربيــة قامــت الشــرطة إلــى أحــد مراكــز الشــرطة فــي العاصــمة،  -األســبوعية
  .)4(بالتحقيق معهما

منعت الشـرطة الجزائريـة مسـيرة , وتزامنا مع االحتفاالت باليوم العالمي لحرية التعبير 2010مايو  3وفي       
علـى التـدهور  صغيرة كان من المفترض أن تتم أمام مقر التلفزيون الجزائري للمطالبة بحرية التعبير واحتجاجا

المخيف في الحريات المدنية بشكل عام وحريـة الصـحافة تحديـدا ورفـع الرقابـة عـن اإلعـالم العـام، بحيـث يفـي 
بالخدمة العامة بشكل حقيقي، كما طالـب المحتجـون بضـرورة فـتح قنـوات تلفزيونيـة خاصـة قـادرة علـى تمثـيلهم 

  .لدولة للقطاع السمعي البصريوعكس الواقع السياسي واالجتماعي للجزائر ورفع احتكار ا

                                                 
(1) http://www.anhri.net/egypt/aphra/2009/pr0409.shtml. 
(2) http://www.anhai.net/olgeria/laddh/2009/pr1006.shtml. 
(3) http://www.anhai.net/olgeria/laddh/2009/pr1021.shtml. 
(4) http://www.anhai.net/mena/cpj/2009/pr0420.shtml. 
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صحفيين منهم اثنان من صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسـية وصـحفي مـن جريـدة الخبـر  3وقاد المظاهرة 
وهــي حركــة شــبابية غيــر حكوميــة تـدعو لحقــوق اإلنســان والتحــول الــديمقراطي، حيــث تــم " راج"ورئـيس مؤسســة 

  .)1(ثم أفرجت عنهمالقبض عليهم من طرف الشرطة وقامت باستجوابهم 
صحفيان مغربيان في والية تنـدوف  2010سبتمبر  21وفي قضية أخرى اعتقلت السلطات الجزائرية في       

هـــذا وقـــد نـــددت العصـــبة , كانـــا يعتزمـــان تغطيـــة وصـــول أحـــد النشـــطاء الصـــحراويين إلـــى مخيمـــات الالجئـــين
طالبـت بـإطالق سـراحهما وضـمان حقهمـا المغربية للـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان باعتقـال الصـحفيين المغـربيين و 

  .)2(في القيام بمهمتهما الصحفية
، 2010إلـى  2007مـن  141و  121هذا وقد تراوح ترتيب الجزائر فيمـا يخـص حريـة الصـحافة مـا بـين       

, عالميـا، حسـب التقريـر الـذي أعدتـه مـنظم مراسـلون بـال حـدود 121المرتبـة  2008حيث احتلت الجزائر سنة 
نظمـة أن حريـة الصـحافة فـي الجزائـر تعـرف هـدوءا نسـبيا، بحيـث لـم تسـجل متابعـات وعنـف ضـد إذ أكدت الم

فقــد تقــدمت الجزائــر علــى المغــرب بنقطــة واحــدة، وهــي بــذلك حققــت , الصــحفيين كمــا عرفتــه الســنوات الســابقة
مــة لعــام فــي تقريــر المنظ 126نقــاط كاملــة بعــد أن كانــت تحتــل المرتبــة  5تحســنا ملحوظــا، بحيــث تراجعــت بـــ 

، وفــي مقابــل ذلــك انتقــدت المنظمــة اســتمرار غلــق المجــال الســمعي البصــري علــى الــرغم مــن األصــوات 2007
  .)3(المنادية بضرورة فتحه أمام القطاع الخاص

الصــادر عــن منظمــة مراســلون بــال  2009وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد تراجــع ترتيــب الجزائــر فــي تقريــر       
وذلـك لمـا  2008فـي  121بعـدما كانـت فـي المرتبـة  141ت فـي المرتبـة درجـة وبـذلك جـاء 20حدود، وفقدت 

شهدته هذه السنة من متابعات عديدة للصحفيين وغلق لبعض الصحف، وسيطرة الدولة على القطاع السـمعي 
تقدما ملحوظا للجزائر،  2010وفي المقابل سجل التقرير األخير لمنظمة مراسلون بال حدود لسنة , )4(البصري
وأرجع الخبراء هذا التحسن الملحوظ  2010سنة  133إلى المركز  2009سنة  141مت من المركز حيث تقد

التـي عرفـت انتقـادات الذعـة مـن طـرف  2009إلى تراجع المتابعات التي تعرض لها الصـحفيين مقارنـة بسـنة 
اية حقـوق اإلنسـان المنظمة الدولية بسب سجن الصحفيين، وقد اقترحت اللجنة الوطنية االستشارية لترقية وحم

في تقريرها األخير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية ضرورة منح الحرية الكاملة في أداء عملهم بشرط تفـادي 
الســب والقــذف باعتبــار حريــة التعبيــر شــرط مــن شــروط الدولــة الديمقراطيــة، إال أن عــدم فــتح المجــال الســمعي 

  .)5(ة في تقرير هذا العامالبصري واحتكاره من طرف الدولة، هو أهم نقطة سلبي
  :اغتيال وهجرة الصحفيين -3

                                                 
(1) http://www.anhai.net/?p=65486. 
(2) http://www.anhai.net/?p=12438. 
(3) http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=articl&sid=4260. 
(4) http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/127474.html. 
(5) http://www.al-fadjr.com/ar/national/166109.html. 
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شــكلت العالقــة بــين األزمــة األمنيــة فــي الجزائــر ورجــال اإلعــالم الجزائــريين، محــور عديــد المواضــيع 
الصحفية وتقارير المنظمات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، كمـا جلبـت إليهـا اهتمـام العديـد مـن رجـال الفكـر والثقافـة 

  .والطبقة السياسية
السنة التي سقط فيهـا  1993وعلى مدى أربعة أعوام من عمر األزمة في الجزائر، أي بداية من سنة 

كـان , السيد الطاهر جـاووت Ruptureأمام منزله وهو مدير يومية  1993يونيو  2أول صحفي صبيحة يوم 
قط فـي غضـون هـذه الصحفيون واإلعالميون عمومـا يشـكلون أحـد األهـداف السـهلة والمفضـلة لإلرهـابيين، ليسـ

صــحفيا وهــو رقــم مخيــف بــالنظر إلــى العــدد المحــدود أصــال للعــاملين فــي  70األعــوام األربعــة مــا ال يقــل عــن 
صحفي حينذاك، حيث ألقت هذه االغتياالت بظالل قاتمـة  700مجال الصحافة في الجزائر والذي ال يتجاوز 

صــبحوا يتفننــون فــي إخفــاء هــويتهم الصــحفية علــى المهنــة التــي بــات يتهــددها الخطــر وعلــى ممارســيها الــذين أ
حفاظا على حياتهم، حتى أصـبح مـن النـادر أن تجـد صـحفيا جزائريـا يكتـب باسـمه الحقيقـي، وفضـلت الغالبيـة 

  ).1(العظمى الكتابة بأسماء وهمية، أو حتى توقيع مقاالتهم باستخدام الحروف األبجدية
ســلطات الجزائريــة بنقــل وٕايــواء معظــم الصــحفيين ومــع اســتفحال ظــاهرة القتــل فــي الصــحفيين، تكفلــت ال

إلى ما يسمى بالمناطق المحروسة أو الغـرف األمنيـة والتـي يقـع معظمهـا بضـواحي العاصـمة، حيـث بلـغ عـدد 
  ).2(صحفي 611الصحفيين المقيمين في هذه المناطق قرابة 

فتـوى  1993فـي ينـاير  التابعـة لحـزب الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ المحظـورة" النفير"فقد نشرت صحيفة 
يومـــا للتوقــف عــن التشــهير بالحــل اإلســـالمي، وظهــر إلــى الوجــود قـــائمتين  40تعطــي فيهــا للصــحفيين مهلــة 

اسـما تخـص فقـط  130اسما، والثانيـة تحـوي  200تحويان أسماء الصحفيين المهددين بالموت، األولى تحوي 
  ).3(الصحفيين الذين كانوا ضد المشروع اإلسالمي

صــنف الجماعـــات اإلســـالمية  1996لعـــام  Attaques contre la presseالســـنوي لـــ فــالتقرير 
المســلحة العــدو األول للصــحافة فــي العــالم مــن بــين عشــر أخطــر األعــداء، كمــا ضــنفت الجزائــر مــن أخطــر 

  ).4(صحفيا اغتيلوا في العالم سبعة منهم جزائريون 26البلدان بالنسبة للصحافة، فمن 
معقــدة، فضــل عــدد مــن الصــحفيين اإلســتقالة مــن منصــبهم فيمــا فضــل عــدد وفــي ظــل هــذه الظــروف ال

مدني عامر، لخضر بـريش، : كبير آخر أسعفتهم الظروف بااللتحاق بمراكز ومؤسسات إعالمية أجنبية أمثال
  .إلخ... يزيد مواقي، كمال علواني

إلــى  250ن وتشــير التقــديرات إلــى أن عــد الصــحفيين الــذين هــاجروا إلــى محطــات وصــحف أجنبيــة مــ
 ).5(صحفي 2000صحفي من مجموع الصحفيين الذين قدروا بـ  300

                                                 
)1 (�(8Iا ���.، ا��را��ت ا%�$��.، ا���د ھ'�م #0�4، أز�. ا��,��3� #" ا�>Sا*� ��i65، ص1998، �92ل وا���3دق ا. 
)2 ( &V�-ص  ا� ،q�3D65. 

 Brathim Brahimi, le Pouvoir la presse et les droit de l'homme en Algerie, op.cit, p 77.)3(  
 Ahmed Ancer, op.cit, p 152.)4(  
 Ibid, p 155.)5(  
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ــــى مــــدى ســــنوات األزمــــة مــــن  ــــة وعل ــــى  1993فاألســــرة اإلعالمي ــــد عــــن  1997إل  70فقــــدت مــــا يزي

  ).1(صحفًيا
  .صحفيين 9تم اغتيال : 1993
  .صحفيا 18تم اغتيال : 1994
  .صحفيا 26تم اغتيال : 1995
  .صحفيا 12تم اغتيال : 1996
  .صحفيين 5تم اغتيال : 1997

 26ومن بين الصحفيين الذين تعرضوا لالغتيال، كان صحفيو التلفزة الجزائرية األكثر اسـتهدافا مـنهم 
  .من التقنيين واإلداريين 15صحفيا و  11, عامال في التلفزة الجزائرية

إلــى ســنة  1990 صــحفيا مــن ســنة 96عــامال مــنهم  315كمــا عرفــت التلفــزة الجزائريــة هجــرة أزيــد مــن 
، قنــاة "أم بـي سـي"أغلـبهم توجهـوا إلـى العمـل فــي القنـوات التلفزيونيـة العربيـة خاصـة قنــاة الجزيـرة، قنـاة  2001

  ).2(تلفزيون دبي، إذاعة أبو ظبي، وقنوات أروبية, أبو ظبي، قناة قطر
ت السـلطات ، طالب2006وعلى غرار اغتيال الصحفيين فإن لجنة حماية الصحفيين في تقريرها لسنة 

الجزائريــة، بالكشـــف عـــن الصـــحفيين المفقــودين الـــذين تعتقـــد المنظمـــة أنهمـــا خطفــا مـــن قبـــل األمـــن الجزائـــري، 
  .1997وعزيز بوعبد اهللا المختفي في سنة  1995والصحفيين هما جمال الدين فاهاسي المختفي سنة 

م مدير تحرير موقع الواحـة كما تعرض عدد من الصحفيين إلى التهديد بالقتل ومحاولة االغتيال ومنه
الصحفي نجار حاج داود، وبعد سلسلة الدعاوى المرفوعة ضده بـتهم القـذف والتشـهير التـي بلغـت , اإللكتروني

وٕالـــى غايـــة  2003شـــكوى تلقـــى تهديـــدات بالقتـــل، كمـــا جـــرت ثـــالث محـــاوالت الغتيالـــه منـــذ عـــام  67حســـبه 
بإســـــاءة اســـــتخدام الســـــلطة والفســـــاد واالتجـــــار ، وذلـــــك نتيجـــــة لكتاباتـــــه عـــــن تـــــورط مـــــوظفي الحكومـــــة 2009

  ).3(بالمخدرات
وكان آخر الصحفيين الذين تعرضوا لمحاولة اغتيال الصحفي بيومية الوسط، وعضو النقابـة الوطنيـة 
للصـــحفيين الجزائـــريين، والنـــاطق الرســـمي المكلـــف بـــاإلعالم والعالقـــات بالرابطـــة الجزائريـــة للـــدفاع عـــن حقـــوق 

قبـل منتصـف الليـل  2009ينـاير  5ي بن عامر غول، حيث تعرض لمحاولة اغتيـال يـوم اإلنسان السيد حفناو 
أمـــام منزلـــه مـــن طـــرف أشـــخاص مجهـــولين ملثمـــين كـــانوا يتربصـــونه، وذلـــك بطعنـــه بخنجـــر ناحيـــة القلـــب، ثـــم 

  .سارعوا بالفرار في سيارة كانت في انتظارهم، إال أن الواقعة تم تقييدها ضد مجهول

                                                 
  .V150-�2. ;�دم، ��V& ���\، ص ) 1(
 .74 -69، ص 2004، 1�,-� ���7ب، ���gB ا=ز�. ا=���. �C a2,�3" ا�)S32ة ا�>Sا*�.، ا%ذا��ت ا�����.، ا���د ) 2(

(3  ) http://egypt.ifex.org/ifex/alerts/algeria/2009/0420.shtml.html. 
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الجزائرية للـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان بالحادثـة وطالبـت بتـوفير الحمايـة للصـحفي  ولذلك نددت الرابطة
  ).1(ولكل المراسلين الذين يتعرضون للضغوطات وكل أشكال االبتزاز والتهديد

  العوائق االقتصادية أمام حرية الصحافة في الجزائر -ثالثا
قتصـــادية التــــي تواجـــه حريــــة يعتبـــر االحتكــــار االقتصـــادي وســــطوة المعلنـــين مــــن أكثـــر المعوقــــات اال

الصحافة، إضافة إلـى مشـاكل الـديون والمطـابع والتوزيـع، فوسـائل اإلعـالم ذات الملكيـة الخاصـة ال تسـعى إال 
وراء الــربح فــي األســاس، وهــو مــا يعنــي وقوعهــا تحــت طائلــة االســتقطابات االقتصــادية المباشــرة الناتجــة عــن 

ر فــــي معالجتهـــــا الموضــــوعية لألحــــداث، أو أن تقــــع فريســـــة تبعيتهــــا الحتكــــارات عامــــة أو نوعيـــــة، ممــــا يــــؤث
  .الستقطابات إعالنية تمنع قدرتها على النقد الموضوعي للمؤسسات المعلنة

إلـــي أن وســـائل اإلعـــالم فـــي حـــد ذاتهـــا تنـــتج ســـلعة ماديـــة هـــي الرســـالة، وأنـــه عبـــر  Neroneويشـــير 
المالية الكبـرى وتبنيهـا لنشـر سياسـات تـؤثر التاريخ يمكن استكشاف خضوع المؤسسات اإلعالمية لالحتكارات 

بمــــا يحقــــق مصــــالح هــــذه االحتكــــارات علــــى كافــــة المســــتويات السياســــية , علــــى الــــرأي العــــام وتحــــدد اتجاهاتــــه
  .)2(واالقتصادية واالجتماعية

  .ولذلك سوف نبحث في كل هذه العوائق االقتصادية التي من شأنها عرقلة ممارسة حرية الصحافة
  :وأثره على حرية الصحافة) اإلعالن(ر احتكار اإلشها -1

يعتبــر اإلعــالن عــامال أساســيا فــي دعــم الصــحافة ونهوضــها، بــالنظر إلــى مــا يــدره مــن دخــل بوصــفه       
وبعد االستقالل مباشرة سارعت الدولـة الجزائريـة إلـى تـأميم , كز عليه الوسيلة اإلعالميةالعمود الفقري الذي ترت

، 1967ديسـمبر  20خاص بإنشاء الوكالة الوطنية للنشـر واإلشـهار فـي  قطاع اإلشهار وذلك بإصدار مرسوم
  .)3(وهي شركة ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بشخصية معنوية ذات استقالل مالي

ولم تمر سنة من صدور األمر المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، حتى صدر أمر يقـر         
الــذي يســند حــق االحتكــار للوكالــة، حيــث تــنص 78 -68 فــي األمــر رقــم بتأســيس االحتكــار لإلشــهار متمــثال

الوكالــــة الوطنيــــة للنشــــر واإلشــــهار تمــــارس االحتكــــار علــــى كــــل المنتوجــــات الوطنيــــة أو : "المــــادة الثانيــــة منــــه
  .)4("األجنبية، كما تمارس احتكار اإلنتاج ونشر اإلشهار التجاري للمنتوجات والخدمات الجزائرية في الخارج

بــرقم  1974أبريــل  3بعــد هــذا القــانون الــذي زاد فــي إدراج تكــريس حــق االحتكــار، يــأتي المرســوم المــؤرخ فــي و 
يتضمن تعريب اإلعالنات الخاصة باإلشهار التجاري حيث أصبح المعلن مجبـرا علـى نشـر إعالنـه  74 -70

                                                 

http://www.anhri.net/algeria/laddh/2009/pr0106-2.shtml )1(  
(2) John nerone, violence against the press, policing the public sphere in U.S. History, New york, oxford 

university press, 1994, p 213- 215. 
)3 (.�e/رخ #e" 297 -67ا�-���م ا��*��" ر;0e , ا�>��ة ا���-�. ا�>-4�ر. ا�>Sا*� ،20  �J-e�� ا�D�e7�ن ا=���e"  1967د-eP(-وا�

�  5:، ا���درة #"��2. ��2'� وا%�4Lر، ا���د �2�?��. ا��ط�� .16، ص1968
  .410، ص1974أ��9  9، 29ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ا���د ) 4( 
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كملــة واإلتمــام وال يعــدو أن أوال فــي صــحيفة صــادرة باللغــة العربيــة ويكــون اســتعمال لغــة أجنبيــة علــى ســبيل الت
  )1(.يكون ترجمة للنص العربي أو نقال عنه

إال أن قطاع , وبدخول الجزائر عهد العددية السياسية واالنفتاح االقتصادي برزت المؤسسات الخاصة       
 من قانون اإلعالم لسـنة 100حيث نصت المادة , اإلشهار في الجزائر ظل يعاني فراغا قانونيا إلى يومنا هذا

  .)2("على أنه يستثنى اإلشهار من مجال تطبيق هذا القانون ويحال على قانون خاص 1990
لقـــد أثـــار غيـــاب قـــانون يـــنظم عمليـــة اإلشـــهار فوضـــى فـــي هـــذا المجـــال، وٕان كانـــت هـــذه اإلجـــراءات         

وجـه آخـر أدى التنظيمية تبرز مدى التزايد المتعـاظم الحتكـار الوكالـة للمـواد االشـهارية منـذ إنشـائها، فإنـه مـن 
تضــخم متطلبــات الســوق اإلعالميــة وتزايــد طلبــات المعلنــين إلــى ظهــور بــوادر نهايــة االحتكــار، حيــث بــرزت 
بعض الوكاالت اإلشهارية الخاصة تتنافس للحصـول علـى عقـود مـع المعلنـين، وهكـذا ورغـم االنفتـاح المسـجل 

إصدار عدة نصوص وقوانين تنظيميـة  من قبل الخواص إال أنه ما لبث أن عاد االحتكار من جديد من خالل
  .)3(تقضي بالتحكم في تدفق اإلشهار

لــم تــرد مــن خــالل مراســيمها إال تكــريس احتكــار الدولــة  1992والواقــع أن الحكومــات المتعاقبــة بعــد ســنة       
الصــادر  626لإلشــهار، وبــدء ذلــك بحكومــة بلعيــد عبــد الســالم الــذي أقــر مــن خــالل المنشــور الحكــومي رقــم 

، ضرورة تعامل المؤسسـات العموميـة واإلدارات والمنظمـات ذات الطـابع العمـومي 1992أغسطس  19بتاريخ 
في جميع العمليات المتعلقة باإلشهار مـع الوكالـة الوطنيـة للنشـر واإلشـهار، وبالمقابـل إلغـاء العقـود اإلشـهارية 

  .المباشرة والوكاالت الخاصة
وفيـه منحـت  1993أغسـطس  15درته نفـس الحكومـة فـي هذا وقد تدعم هذا االحتكـار بمرسـوم آخـر أصـ      

  .)4(كل صالحيات تسيير الميدان اإلشهاري للوكالة الوطنية للنشر واإلشهار
عـن رئـس الحكومـة أحمـد أويحيـي يؤكــد  14/1996صـدور منشـور حكـومي رقــم  1996كمـا عرفـت سـنة       

ات وجهازا في يد السلطات العمومية وملزما فيها على جعل الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار أداة تسير اإلشهار 
للمــراقبين المــاليين للدولــة بعــدم المصــادقة ورفــض كــل مصــاريف اإلشــهار التــي ليســت لهــا فــواتير صــادرة عــن 

  .)5(1996يوليو  31الوكالة وذلك ابتداء من 
 هـــذه األوضــــاع جعلــــت الصــــحف الخاصـــة تعــــاني عجــــزا ماليــــا، وأصـــبح اســــتمرارها فــــي الصــــدور مهــــددا      

باإلضافة إلى أعباء ارتفاع تكاليف الطبع، وٕاشكالية مداخيل المبيعات التي ترجع إلى عدم وصولها فـي وقتهـا 
هتمــام الصــحف المحــدد، وتهــاون بعــض شــركات التوزيــع فــي دفــع األمــوال إلــى أصــحابها، فــانجر عــن ذلــك ا

  .باإلشهار أكثر فأكثر
                                                 

  
��V& ���\، ص 14ا�>��ة ا���-�. �2>-4�ر. ا�>Sا*�.، ا���د ) 2( ،468.  

(3) Brahim Brahimi, le champ mediatique Algerienne, les acquis d'octolre 1988. El Watan, 3 Mai 1993, N 
785. P 6. 

� ��ا�"، ��V& ���\، ص ) 4(  .D196�ر ا��
  .V124-�2. ;�دم، ��V& ���\، ص ) 5(
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أمـا , )1(قراتها للبحث عـن المعلنـين والصـفقات اإلشـهاريةما دفع بها إلى إنشاء وكاالت إشهارية خاصة بها بم 
الصحف العمومية التابعة للدولـة فقـد ارتفعـت مـداخيلها اإلشـهارية، وازدادت مسـاحتها اإلشـهارية كمـا هـو شـأن 
الصحف والدوريات التي أعلنت الوالء للسلطة وأصبحت اإلعالنـات والمسـاحات اإلشـهارية محـل مسـاومة بـين 

ات وبين السـلطة وأصـحاب بعـض الصـحف، وتـم رفـع هـذا االحتكـار علـى االشـهار مـرة ثانيـة الصحف والدوري
 99/907بــرقم  1999مــارس  28بعــد صــدور قــرار عــن رئــيس الحكومــة الســيد إســماعيل حمــداني مــؤرخ فــي 

 ، ليفســح المجــال)2(القاضــي بإلغــاء إســناد احتكــار تســيير اإلشــهار العمــومي للوكالــة الوطنيــة للنشــر واإلشــهار
وفــي إطـــار  )3(وكالــة خــالل نفــس الســنة 143حيــث أصــبحت الســوق اإلشــهارية تضــم , الســتثمارات الخــواص

 2004إجــراءات التضــييق علــى الصــحافة الخاصــة قــام رئــيس الحكومــة الســابق أحمــد أويحيــي فــي أغســطس 
لوطنيــة للنشــر بإصــدار تعليمــات تتضــمن إلــزام المؤسســات العموميــة بتوجيــه إشــهارها وٕاعالناتهــا إلــى الوكالــة ا

حيث تعتبر هذه التعليمة بمثابة تكرار لتعليمة بلعيد , 2004واإلشهار دون سواها وهذا ابتداء من أول سبتمبر 
  .1993أغسطس  2المؤرخة في  194/93عبد السالم رقم 

وبرر رئيس الحكومة هذه التعليمة بحرص السلطات العمومية على ترشيد اإلنفاق الحكومي في مجال         
هار واإلعالنــات وجعلــه أكثــر فعاليــة باالعتمــاد علــى الوكالــة الوطنيــة للنشــر واإلشــهار التــي ســتقوم بــدور اإلشــ

  .)4(االستشارة والضبط وفي خدمة أصحاب اإلعالنات العموميين
، علــى الـــرغم مـــن كــل المحـــاوالت لتمريـــر مشـــروع 1990وبقــي اإلشـــهار مـــن دون قــانون خـــاص منـــذ        

وبموجبـه قامـت الحكومـة  17أين أصدر الرئيس السابق اليـامين زروال األمـر رقـم  ،1998القانون حتى نهاية 
بتبني مشروع قانون ينص على تحرير سوق اإلشهار نهائيا، وتم إحالته على المجلس  1998سبتمبر  23في 

، حيــث صـــادق عليـــه هــذا األخيـــر بعــد مناقشـــته وٕاثرائــه مـــن طـــرف 1999أبريـــل  24الشــعبي الـــوطني بتــاريخ 
، وقــد فاجـأ رفــض 1999يونيـو  24اب، واسـتوجبت اإلجــراءات التشـريعية إحالتـه إلــى مجلـس األمــة بتـاريخ النـو 

  .)5(مجلس األمة للمشروع كل المالحظين
: ولكــن اســتنادا إلــى تقريــر رئــيس مجلــس األمــة يبــدو أن المشــروع الــذي قدمتــه الحكومــة جــد ليبرالــي إذ        
كما جاء علـى لسـان رئـيس مجلـس , )6("باحتكار أصحاب الرساميليجب أن ال نعوض احتكار الدولة للقطاع "

وهذا مـا يوضـحه , لقد عرف سوق اإلشهار في الجزائر تطورا كبير خاصة مع تحسن األوضاع األمنية. األمة
 :الجدول التالي

 

  

                                                 
)1( \��� &V��  .124، ص V-�2. ;�دم، 
� ��ا�"، ��V& ���\، ص ) 2(  .D197�ر ا��
  .V124-�2. ;�دم، ��V& ���\، ص) 3(
)4 (�  .V�76& ���\، ص :0�1 ���8ارة، 
)5 ( &V�-ص ا� ،q�3D72.  
�7� :�ل و_��. و��*9 ا%�$م و:�. ا��,�#.) 6(� ،���V& ���\, #" ا�>Sا*� ا��3را��. ا��و��. ���3,�2.  
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  )02: (جدول رقم
  )1( )الوحدة مليون دج(تطور اإلشهار الموجه للصحافة 

  سبة النمون  المداخيل اإلشهارية  السنة

1992  120  48%  
1993  233  33%  
1994  400  48%  
1995  680  04%  
1996  713  16%  
1997  854  13%  
1998  997  14.49%  
1999  1200  16.90%  
2004  3000  60%  

  
حيــث يتبــين لنــا مــن خــالل الجــدول أن اإلشــهار العمــومي الموجــه للصــحافة مــا فتــئ يتطــور ســنة بعــد         

 2004مليون دينار جزائري وتضاعف هذا الرقم مرات عدة في سنة  120حوالي , 1992أخرى، إذ سجل في 
ويرجــع ســبب تــدني ســوق اإلشــهار فــي بدايــة التســعينات إلــى الصــعوبات , مليــون دينــار جزائــري 3000ليبلــع 

االقتصادية التي كانت تعيشها البالد وانخفاض سعر البترول في األسـواق العالميـة مـا جعـل السـوق اإلشـهارية 
ي الجزائــر مقتصــرة علــى إعالنــات الجماعــات المحليــة والمؤسســات االقتصــادية العموميــة الضــعيفة المنتــوج فــ

  .ما زاد في متاعب الصحافة الخاصة, والذي لم يكن بحاجة إلى إشهار
، قد ساهم بشكل كبيـر فـي فـك الخنـاق عـن 1994كما أن إتفاق الجزائر مع صندوق النقد الدولي في         

ية التي مرت بها الصحافة الخاصة، فقد نص االتفاق علـى فـتح التجـارة الخارجيـة للجزائـر وهـو مـا األزمة المال
يعنـــي فـــتح المجـــال للســـلع األجنبيـــة لـــدخول الســـوق الجزائريـــة، حيـــث تميـــزت هـــذه الفتـــرة بـــدخول العشـــرات مـــن 

تهم أمـرا ضـروريا لكسـب الشركات األجنبية المتعددة الجنسيات لالستثمار فـي الجزائـر مـا جعـل التـرويج لمنتجـا
بحيــث تطــورت الســوق اإلشـهارية بشــكل ملفــت لالنتبــاه مــا انعكـس باإليجــاب علــى الصــحف التــي , المسـتهلكين

مجــاال هامــا للحصــول علــى , وجــدت فــي منتجــات الســيارات، المشــروبات الغازيــة ولــوازم اإلعــالم اآللــي وغيرهــا
لــدى الوكالــة الوطنيــة للنشــر واالشــهار، إذ تراجعــت عائــدات إشــهارية هامــة كونهــا لــم تكــن مجبــرة علــى المــرور 

  .)2(%50بما يقارب  1997نسبة اإلشهار العمومي في نهاية 
وبقيـة الوكالـة الوطنيـة للنشـر واإلشــهار تتعامـل بمكيـالين، فتمـنح الجــزء األكبـر مـن اإلشـهار للصــحافة         

هار، وفـي هـذا الصـدد تحصـلت جريـدة العمومية، التي ال تسحب كثيرا، بينما تحرم الصحف الخاصة من اإلشـ
                                                 

��a3N �,�ري) 1( , �e*اS<ا� "e# "3,ا�� &��'e�رة2006 -1990ا��e,�#. ا���D .eC-�ذ�eV -إ���1L. ا�)�ز �e�8 ��(e�V�� .��e�ر ، , 
��. ا�>Sا*�,2�م ا%�$م وا���Iل، ?�2. ا��2�م ا������. وا%�$م ;�0 ��V ,2006- 2007 65، ص.  

(2) Ahmed Ancer, Encre Rouge, edition El watan, 2001, p 133. 
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، تتضمن 2005نوفمبر  17الخبر على مراسلة موجهة لرؤساء مجلس مديري شركات التسيير والمساهمة في 
وجــــوب التعامــــل مــــع ســــتة عنــــاوين صــــحفية وطنيــــة فــــي مجــــال اإلعالنــــات اإلشــــهارية المتعلقــــة بالمناقصــــات 

المجاهـــد، النصـــر، الشـــعب، لوكوتيـــديان : ف هـــيوهـــذه الصـــح, واإلعالنـــات األخـــرى الخاصـــة بهـــذه الشـــركات
وتؤكـــد هـــذه المراســـلة ادعـــاءات الصـــحافة الخاصـــة فـــي تعامـــل الســـلطة معهـــا , )1(دوران، لتـــروبين، لـــو مغـــراب

بأســلوب غيــر شــفاف وغيــر نزيــه، يضــاف إلــى هــذا المثــال التمييــز الفاضــح فــي توزيــع اإلعالنــات اإلشــهارية، 
لجزائـر المتعلـق بوضـعية حقـوق اإلنسـان فـي الجزائـر، أشـار التقريـر إلـى وحسب تقرير لجنة العدالة مـن أجـل ا

مستشـــار رئـــيس " محمـــد بتشـــين"المقــرب مـــن الجنـــرال " غاليـــب جبـــور"التـــي يـــديرها  -اســتفادة يوميـــة لوتونتيـــك 
 1998مليـون دينـار فـي  70مـن إشـهار هائـل رفـع رقـم أعمـال اليوميـة إلـى  -الجمهورية اليمـين زروال آنـذاك 

  .)2(ألف نسخة 20م من عدم تجاوز سحبها بالرغ
إن أي مؤسســـة صـــحفية ال يمكنهـــا العـــيش بمبيعاتهـــا فقـــط بـــل ال بـــد لهـــا مـــن مصـــدر آخـــر أال وهـــو          

اإلشـــــهار، لكـــــن ال ينبغـــــي اإلشـــــهار أن يحتـــــل المســـــاحات المخصصـــــة لإلعـــــالم فـــــي الجريـــــدة، إذ يجـــــب أال 
إلى االعتداء على حق القارئ في اإلعالم، كمـا يجبـر من مساحتها، ومخالفة هذه القاعدة يؤدي % 30يتجاوز

  .)3(الجريدة على إلغاء بعض األركان األساسية فيها
للصحف ال ينفي ما له من تأثير بـالغ الخطـورة علـى حريـة الصـحيفة، ) اإلعالن(لكن أهمية اإلشهار         

ضــع مرغمــة أو راغبــة للمعلــن، فقــد تــدفع بهــا حاجتهــا للمــال الــالزم لضــمان اســتمرارها فــي الصــدور إلــى أن تخ
الـــذي ينتهـــز هـــذه الفرصـــة لجعلهـــا أداة ال لمجـــرد تعريــــف النـــاس بمنتجاتـــه فحســـب، وٕانمـــا لتحقيـــق مصــــالحة 
الشخصـــية أو االقتصـــادية أو السياســـية علـــى حســـاب مصـــلحة القـــارئ، كـــأن يمنعهـــا مـــثال مـــن نشـــر عيـــوب 

  .)4(الرأي العام بهمنتوجاته أو تصرفات غير المشروعة التي تهز ثقة القارئ أو 
كما تعتبـر اإلعالنـات الرسـمية بمثابـة دعـم حكـومي للصـحيفة، وهـي تشـكل مصـدرا تمويليـا مهمـا لهـا،         

وتحــرم الصــحف المعارضــة مــن اإلعالنــات , غيــر أن الحكومــة تحصــر هــذه اإلعالنــات بالصــحف المواليــة لهــا
  .الرسمية التي تكون بأمس الحاجة إليها لسد نفقاتها

ن إرجاع السبب في ذلك إلى عـدم التطبيـق الفعلـي للنظـام الـديمقراطي، وبالتـالي عـدم تقبـل الـرأي ويمك        
اآلخـــر، بحيـــث أن الحكومـــة تعتبـــر الصـــحف المعارضـــة عـــدوا لهـــا ال يجـــوز تقـــديم أي مســـاعدة لـــه، وتحصـــر 

راراتهــا فــي الشــأن مســاعدتها للصــحف المواليــة لسياســتها والمؤيــدة لمختلــف مواقفهــا السياســية واالقتصــادية أو ق
  .)5(العام

                                                 
�ة ا���J، ا���د ) 1(�V4578"# 15: ، ا���درة  �J-�  .2، ص2005د

(2) http://www.Algerie-tpp.org, les violations de la liberte de la presse,comite justice pour l'Algelie, juin 
2004. 
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إن احتكار الدولة لإلعالن عبر الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار يطرح أكثر من تسـاؤل عـن المعـايير         
ولعل هذه المعايير ال تعدو أن تكون , التي تم من خاللها توزيع هذا اإلعالن على هذه الصحيفة وحرمان تلك

الجانــب إلــى مــدى توافــق الخــط االفتتــاحي للصــحف مــع مواقــف  معــايير سياســية لــيس إال، يخضــع فيهــا هــذا
الحكومة وسياستها وهو ما جعل الصحف الخاصة تلجأ إلى االعتمـاد علـى اإلعـالن الخـاص رغـم مـا فيـه مـن 

  .)1(مخاطر لكنه يجعلها في منأى عن التعامل مع الوكيل الوحيد المعتمد في مجال اإلشهار العمومي
تحكم في عملية توزيع اإلشهار مقاييس علمية واضحة ال على أساس المحاباة إنه من المفروض أن ت        

والتحيــــز لــــبعض الجرائــــد علــــى حســــاب الجرائــــد األخــــرى، بــــل البــــد أن تكــــون المقــــاييس المتحكمــــة فــــي توزيــــع 
  :الحصص اإلشهارية قائمة على القواعد والضوابط التالية

  .والتهم، وأماكن انتشارهممعرفة مدى مقروئية الصحيفة واتجاهات القراء ومي -
  .نسبة السحب اليومي ونسبة المرتجعات -
  .النظر إلى محتوى الصحيفة -
مقارنـــة بالســـنة الســـابقة، حيـــث  2009ســـنة % 2.4وحققـــت كـــل أنـــواع اإلشـــهار فـــي الجزائـــر زيـــادة بــــ         

ــم تنــل اإلذاعــات ال 70مليــون دوالر،  166ســجلت   12وطنيــة غيــر مليــون دوالر ذهبــت لخزينــة التلفزيــون، ول
مليــون دوالر بينمــا ســجلت الملصــقات  56.1مليــون دوالر، وجــاءت الصــحافة المكتوبــة فــي المركــز الثــاني بـــ 

مليون دوالر من السوق اإلشهارية في البالد، وهذا الرقم في سوق اإلشهار في الجزائر ال يمثـل  27اإلشهارية 
  .)2(من الدخل الوطني الخام% 1برأي المختصين سوى 

وردا على سؤال شـفوي بـالمجلس الشـعبي الـوطني أكـد كاتـب الدولـة لـدى الـوزير األول المكلـف باالتصـال       
عــز الــدين ميهــوبي أن ســوق اإلشــهار فــي الجزائــر غيــر محتكــر مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للنشــر واإلشــهار، 

ا أنهــا ال تســير ســوى مــن ســوق اإلشــهار الوطنيــة، كمــ% 56واســتدل لــذلك بقولــه أن الوكالــة ال تســير إال نحــو 
اإلشهار المتجه نحو اإلعالنات ذات الطابع المؤسساتي أو القانوني، وال تعمـل علـى تسـيير اإلشـهار التجـاري 

  .)3(الذي بدأ يأخذ اتساعا في المجتمع الجزائري
   :احتكار الطباعة وديون المؤسسات المطبعية  -2

لـديون فكثيـرا مـا تلجـأ المطـابع إلـي التهديـد إن أهم جانب في عالقة الصـحافة الخاصـة بالمطـابع هـو ا
  . بتوقيف السحب واتباع إجراءات قانونية وتجارية قصد الحفاظ على مصالحها التجارية 

فالضــغوطات الماليــة التـــي عانــت منهــا المطـــابع ناتجــة عــن تـــراكم الــديون التــي لـــم تســتطع الصـــحف 
  . حافة لعائدات هامش ربح الصرف وهذا بدوره ناتج عن عدم تسديد مؤسسة توزيع الص, تسديدها

                                                 
  .283إ�-���9 ��از;.، ��V& ���\، ص ) 1(

(2) http://www.algeriapressonline.com. 
(3) http://www.dz.2lex.org/2009/12/31. 
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ارتفاعـــا فـــي ســـعر طبـــع النســـخة الواحـــدة مـــن  1991عرفـــت بدايـــة التســـعينات وبالضـــبط فـــي ســـبتمبر 
ولتخيــف الضــغط , دج 4دج إلــى  2,25دج ليرتفــع ســعر الصــحيفة مــن  2,50دج إلــي  1,20الصــحيفة مــن 

ون دينار تمثل قيمة أرباحها من ديون ملي 240بمنح المطابع  1991على المطابع قامت الحكومة في نوفمبر 
الصحف ، ومع ارتفاع الديون المستحقة علـى الصـحف وصـل األمـر بـبعض الصـحف إلـي حـد اإلفـالس دون 
تسديد أي سنتيم من مستحقات المطابع ، وقام بعض مسئولي الصـحف المفلسـفة بإنشـاء صـحف جديـدة تهربـا 

الصـــحف علـــى توقيـــع اتفاقيـــة تقضـــي بتســـليم الناشـــر  مـــن مالحقـــات المطـــابع ، مـــا أدى بالمطـــابع إلـــي إجبـــار
تـاريخ توقيـع الجزائـر االتفـاق  1994للمطبعة وصال يتعهد فيه بتسوية المستحقات ، واستمر األمـر حتـى سـنة 

مــا أدى إلــي إلغــاء جميــع أســعار تعامــل المطــابع مــع الصــحافة فــي إطــار سياســية , النقــد الــدولي قمــع صــندو 
  )1.(تحديد األسعار 
( صـــفحة  24ســـعر ســـحب الصـــحفية الواحـــدة  -الجزائـــر وســـط-عـــت مطبعـــة شـــركة الطباعـــة وقـــد رف

ومـوازاة مـع ذلـك بـررت المطـابع هـذا اإلجــراء , %40مائـة بالمائـة بعـد خفـض قيمـة الـدينار بـأكثر مـن ) تابلويـد
  .  لتعويض خسائر شراء الورق الذي تضاعفت أسعاره في األسواق العالمية 

حيث أن مخزون الورق لم يعد قادرا على تموين المطابع , دحا في الورقنقصا فا 1992وعرفت سنة 
عنـدما أشـارت المطـابع إلـي  1994بالورق إال لفترة شهرين على أكثر تقدير ، لكن اسـتفحال األزمـة كـان سـنة 

إمكانيـة تحديـد أعـداد الجرائـد بحجـة عـدم تـوفر الـورق وطالبـت بـدفع مسـتحقاتها قبـل طبـع أي نسـخة بحجـة أن 
إلــي  1994كمــا أن الشــركة الطابعــة للوســط ســعت منــذ ينــاير , مطــابع مطالبــة بــدفع ثمــن الــورق قبــل اســتيرادهال

  ). 2(األمر الذي رفضه الناشرون الخواص% 75رفع تكلفة التصوير الضوئي بنسبة 
ألف قارئ جـراء رفـع أسـعار  500من أسوأ سنوات الصحافة الخاصة حيث فقدت  1995وكانت سنة 

ـــورق ، صـــاحبها تراجـــع كبيـــر فـــي مـــداخيل اإلشـــهارالســـحب والم لتضـــاف كـــل هـــذه , طـــابع وارتفـــاع أســـعار ال
  ).3(المشاكل إلي صعوبات التوزيع
تحريـــر  1995ينـــاير  21بـــادرة خيـــر علـــى الصـــحافة الوطنيـــة إذ تـــم فـــي  1995ولـــم تكـــن بدايـــة ســـنة 

رد فعل على ارتفاع سعر السحب دج  ك 7إلي  4وانتقل سعر الصحيفة في األكشاك من , أسعار الطبع نهائيا
  ). 4(دج بالمطابع 3,60إلي  2,5من 

مـرتين إذ  liberteوالتـي أدت إلـي توقيـف صـحيفة  1993فكانت األزمة الصـحفية التـي ظهـرت سـنة 
خـالل أربـع أشـهر فقـط مـن ينـاير إلـي   le matinمليـون دينـار ، كمـا بلغـت ديـون صـحيفة  30بلغـت ديونهـا 

  )5(مليون دينار  16، حوالي  1994مايو 

                                                 
(1) M'hamed Rabah, la presse Algerienne journal d'un defi, algerie, chilab Editions, 2002.  P 85 .  

)2 (�� �  . 83-81ا�" ، ��V& ���\ ، ص D�ر ا��
(3) M'hamed Rabah, op.cit, p 88. 
(4) Ibid,p 68 .  
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حـــول أســـعار طباعـــة  1996وفـــي هـــذا الســـياق فـــإن وزارة التجـــارة أعـــدت تقريـــرا فـــي األول مـــن يونيـــو 
  :الصحف والعجز المسجل من طرف المؤسسات الثالث للطباعة

  .  مليون دج 206 إلى 1996مليون دج ووصل عام  85بـ  1995عام  مطبعة الوسط قدر عجزها  - 
   1996مليون دج عام  147يصل إلي ل 1995مليون دج عام  96لمالي مطبعة الشرق بلغ عجزها ا - 
  ).1(مليون دج  541إلى  1996مليون دج ووصل سنة  390مطبعة المجاهد قدر عجزها بـ  - 

إن األزمـــات المتكـــررة التـــي عرفتهـــا الصـــحافة المكتوبـــة مـــن نـــدرة الـــورق وارتفـــاع أســـعاره فـــي األســـواق    
ملة في قطاع صناعة الورق حيـث يتجـاوز الغـالف المـالي المخصـص السـتيراد ناجم عن التبعية الكا, العالمية
مليون دوالر وهو رقم مرتفع جدا ، فيما تبقى حصة الفرد الجزائري من الـورق بعيـدة عـن المعـايير  360الورق 

ات كــغ فــي الواليــ 336كــغ فــي فرنســا و  175كــغ للفــرد ، بينمــا يتجــاوز  20إذ ال يتعــدى , والمقــاييس العالميــة
  ) 2(كغ في األردن  20المتحدة األمريكية و

وقـد تعرضـت الصـحافة الخاصـة إلـي مشـاكل نقـص الــورق فـي مـرات عديـدة وذلـك بحكـم نفـاذ مخــزون 
صــفحة وبعضــها  16إلــي  24الــورق ، حيــث اضــطرت كثيــر مــن الصــحف إلــى تقلــيص عــدد صــفحاتها مــن 

  .اآلخر اختفى نهائيا من الساحة اإلعالمية 
  :تأزم الوضع بين الصحف والمطابع إلي عوامل منها وتعود أسباب   
من طرف الدولة لمؤسسـات الطبـع ، التـي كانـت تسـتفيد منـه  1993عدم رفع الفارق في سعر الطباعة منذ  -

  . كنظام تعويضي عن نفقاتها مما أحدث خلال في تحقيق توازن نسبي في التسيير 
حـول تكلفـة سـعر الطبـع والتـي تعـود أساســا  1995اير صـراع الناشـرين مـع أصـحاب المطـابع ابتـداء مـن ينـ -

حســــب أصــــحاب المطــــابع إلــــى انخفــــاض قيمــــة الــــدينار ، إذ لــــم تعــــد أســــعار الطبــــع تعكــــس التكلفــــة الحقيقيــــة 
  . لمقتضيات السوق 

ظروف السوق الدولية التي تخضع الصحف الوطنية لمبدأ العـرض والطلـب الـدوليين للمـواد األوليـة الالزمـة  -
  ). 3(جهة ، والظروف السياسية الداخلية من ناحية أخرى  للسحب من

إجـــراءات للضـــغط علـــى حريـــة  وتعتبـــر قضـــية تحريـــك ديـــون الصـــحف اتجـــاه المطـــابع مـــا هـــي ســـوى
والكـل  .، ولهذا فإن مطالبة الناشرين الخواص بتسديد ديونهم ينحى منحى سياسيا وأحيانا منحـا تجاريـا التعبير

ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن هنــاك ديونــا غيــر مســددة مــن طــرف الصــحف  يفســر المشــكل حســب مــا يخدمــه ،
  ) 4(الخاصة للمطابع ، الذي قد يستعمل كذريعة وغطاء تجاري لقضايا سياسية 

                                                 
 )1  ( Ministere du commerce , Rapport sur le tariff d impression des journaux, date du ler juin 

1996.  
  . V103-�2. ;�دم، ��V& ���\ ، ص ) 2(
)3 (\��� &V��� ��ا�" ،   . 82ص, D�ر ا��
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وقــد لجــأت المطــابع فــي بعــض األحيــان إلــى االمتنــاع عــن طبــع الجرائــد قصــد تســوية الــديون الماليــة 
هـذا التعامـل وٕان كـان فيـه بعـض الحقيقـة إال أنـه يخفـي نوعـا وتنظيم التعامل التجاري مع الناشـرين ، غيـر أن 

من الضغط مثلما يكشف عن رغبة في احتكار الطباعة والكيـل بمكيـالين ، حسـب مـا يقتضـيه الحـال وبحسـب 
  )1(وضعية الصحف من حيث اتجاهاتها ومواقفها السياسية 

ية االحتكـار التـي إذ تشكل المطبعة وسيلة ضغط قوية على الصحافة الخاصة بالنظر لوضـع
مطبعــة المجاهـــد ، : تمارســها الســلطة فــي هــذا المجــال ، حيــث تحتكـــر الســلطة المطــابع األربــع وهــي

مطبعــة الشــرق ، مطبعــة الوســط ، مطبعــة الغــرب ، ويمثــل هــذا االحتكــار مــن قبــل المطــابع العموميــة 
  . تقادات للسلطة وسيلة ضغط ومساومة لتعليق أو توقيف سحب النشريات التي تتجرأ على توجيه ان

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الشــركات العموميــة ال تتــردد إطالقــا فــي عــدم التقيــد بــالعقود المبرمــة مــع 
زبائنها ، فبالنظر إلي وضعيتها كمحتكر فـي السـوق ، وكونهـا مطمئنـة مـن الـدعم الالمشـروط للعدالـة التابعـة، 

طــرف النشــريات التــي غالبــا مــا تكــون ضــحية فســخ فــإن هــذه المطــابع ال تعبــأ بالشــكاوى المرفوعــة ضــدها مــن 
  .ظالم للعقود

لكسـر االحتكـار   2000واستطاعت يومية الخبر بالشـراكة مـع يوميـة الـوطن مـن افتتـاح مطبعـة سـنة 
ليوميـة الـوطن فـي  3199ليومية الخبر والعدد  3194الممارس من طرف المطابع العمومية ، وقد طبع العدد 

أغسطس استعمال األلوان من  16في المطبعة الجديدة كما عرفت نفس السنة في ألول مرة  2001يونيو  17
تــدعمت الخبــر والــوطن بمطبعتــين جديــدتين واحــدة بشــرق الــبالد وأخــرى  2002طــرف يوميــة الخبــر وفــي ســنة 

  )2(بغرب البالد 
د قائمـة وفي الوقت الذي تتعالي فيه األصوات بمزيد من الحرية ال تزال عمليات توقيف صدور الجرائ

بعــد أن  2004يوليــو  24وألســباب ماليــة تتعلــق بالــديون حيــث توقفــت جريــدة لوماتــان عــن الصــدور فجــأة فــي 
وتــم غلــق الصــحيفة وبيــع ممتلكاتهــا فــي المــزاد , رفضــت المطبعــة جــدول تســوية الــديون الــذي قدمتــه الصــحيفة

ألــف  100تســحب أكثــر مــن  أنفسـهم بــدون عمــل ، رغــم أن الصــحيفة كانـت نووجــد عشــرات الصــحفيي, العلنـي
نسخة وتحصل على حوالي خمسة عشر من الصـفحات اإلشـهارية يوميـا وحكـم علـى مـدير الصـحيفة بالسـجن 

  ).3(لمدة سنتين
مــن % 1وصــرح رئــيس تحريــر يوميــة لوماتــان أن نســبة ديــون الصــحيفة للمطبعــة تشــكل فقــط أقــل مــن         

الســلطات فــي التعامــل مــع الصــحيفة يتســم بعــدم  مجمــوع ديــون الصــحف األخــرى لــنفس المطبعــة ، وٕان طريقــة
فبعــد ســجن مــدير تحريــر الصــحيفة عملــت الســلطات علــى أال يتعامــل مــع الصــحيفة أيــا مــن , اللــين واإلجحــاف

  ).4(المعلنين أو البنوك
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حيـث تـم ايقـاف طبعهمـا " كـواليس"و" الصـباح الجديـد"ما حددت لصحيفة لوماتان حدث مع صـحيفتي        
  . ن تلقي األخيرة أي إنذار أو إبالغ بضرورة تصحيح وضعها قبل صدور قرار التوقيف بسبب ديونهما دو 

لــنفس التوقيـــف ولــنفس الســبب أال وهــو ديـــون " لونوفيـــل الجيــري أكتــواليتي "و" الجريــدة"كمــا تعرضــت يــوميتي 
  ). 1(المطابع

  : احتكار ملكية الصحف وأثره على حرية الصحافة  -3

قبل رؤوس األمـوال الكبيـرة ال تقتصـر علـى الجزائـر أو البلـدان العربيـة  إن احتكار ملكية الصحف من
فحسب، بل إن هذه الظاهرة عالمية ، ففتح المجال أمام كل شـخص أو جماعـة المـتالك الصـحف دون وضـع 
أي شروط قانونيـة لمنـع احتكـار ملكيتهـا أصـبح معـه مـن الصـعب تـوفير التعدديـة والتنـوع فـي مجـال الصـحافة 

  . واإلعالم 
مــن غيــر المقبــول اليــوم أن تكــون الصــحافة فــي :" أنــه  Henri berengerيقــول الباحــث الليبرالــي 

ولــذلك ينبغــي علــى المشــرعين أن يضــعوا بعــض , أيــادي الرأســماليين األثريــاء ذوي النفــوذ والمتعــددي األعمــال
  ).2(هاالقيود القانونية التي تقي الصحافة من احتكار الرأسماليين لها وتهديدهم لحريت

إن ظـــاهرة االحتكـــار هـــذه لـــم تعرفهـــا الجزائـــر إال مـــؤخرا وٕان كانـــت غيـــر واضـــحة بشـــكل كبيـــر، علـــى 
عامـا ، كمـا  20اعتبار أن التجربة الجزائرية في مجال الصحافة الخاصة تجربة فتيـة نسـبيا لـم يمـر عليهـا إال 

غايـة الصـعوبة ، وتبـرز هـذه أن التنوع في عدد الصحف وكثرتها ، جعل من احتكار ملكية الصحف أمر فـي 
الظاهرة من ناحية أن أهل السلطة في الجزائر والمتنفذين فيها هم من بين القوى التي تمتلك أكثر من صحيفة 

  . واحدة أو تملك أكبر قدر من األسهم في الشركات الصحفية
فـي  فاحتكار ملكية الصحف مـن قبـل أصـحاب رؤوس األمـوال الكبيـرة يجعـل تلـك الصـحف تابعـة لهـم

وبالتـــالي يـــؤدي إلـــي احتكـــار الـــرأي ويشـــكل عائقـــا , كـــل مـــا تنشـــره مـــن أفكـــار سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة
إن ظهور الحركات : " Jacques Robertوفي ذلك يقول جاك روبرت, اقتصاديا أمام ممارسة حرية الصحافة

  ).3"(وجود االحتكاراالحتكارية في مجال الصحافة  يؤدي إلي القضاء على التعددية التي تختفي ب
يمارس الحـق فـي اإلعـالم نصوصـا مـن " تنص على أن  1990مع أن المادة الرابعة من قانون اإلعالم لسنة 

العنـــاوين واألجهـــزة التـــي تمتلكهـــا أو تنشـــئتها , عنـــاوين اإلعـــالم وأجهزتـــه فـــي القطـــاع العـــام: خـــالل مـــا يـــأتي 
التـــــي ينشـــــئها األشـــــخاص الطبيعيـــــون والمعنويـــــون الجمعيـــــات ذات الطـــــابع السياســـــي ، العنـــــاوين واألجهـــــزة 

  )4" (الخاضعون للقانون الجزائري

                                                 
��زو;" ، ��V& ���\ ، ص ) 1( �-153- �152 .  
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إن العديد من الصحف الجزائرية الخاصة تظل خاضعة لمالكيها من ذوي النفوذ وعادة ما يكونون من 
الشخصيات العسكرية أو الحكومية ، والذين يستخدمونها في تصفية الحسابات السياسية ، وبذلك تهرب بعض 

ويمكــن القــول أن هــذه الصــحف ليســت حــرة , صــحف مــن الحكومــة لتقــع تحــت ســلطة أصــحاب المــال والنفــوذال
ألنها حصلت فعال علي حرية ، ولكنها حرة ألنها تستند إلـى مصـدر سـلطة مـا أو نفـوذ ، وفـي هـذه الحالـة لـن 

  )1(ها تكون حريتها ذات أهمية ألنها ال تخدم المجتمع بقدر ما تخدم الجهة التي تستند إلي
ومن ناحية أخرى فإن ملكية الحكومة لبعض الجرائد جعل من الصـحفيين العـاملين فـي هـذه الصـحف 

األمر الذي أدى بهم إلي الخمول بدال من النشـاط وممارسـة صـحافة تنتقـد وتحقـق وتـدافع عـن , مجرد موظفين
ذوا في ممارسة رقابة ذاتية على العكس من ذلك استسلم الصحفيون من تلقاء أنفسهم وأخ, اهتمامات الجماهير

آليا ، وقد استغلت السلطة هذا الوضع فكان نبـل المهنـة الصـحفية هـو الضـحية هـذه الوضـعية الخطيـرة دفعـت 
  ) 2(المهنة ونتج عن كل ذلك أحادية المضمون وانحطاطه  ةعددا كبيرا من الصحفيين إلي مغادر 

تالك الشـــخص الواحــد الطبيعـــي أو ولــذلك البـــد مــن تضـــمن قــوانين الصـــحافة مــا يـــنص علــى منـــع امــ
المعنوي أكثر من صحيفة واحدة وتحديد الحد األقصـى لنسـبة المسـاهمة فـي الشـركات الصـحفية بالشـكل الـذي 
يمنع احتكار ملكية الصـحف مـن قبـل أصـحاب رؤوس األمـوال الكبيـرة ، وذلـك منعـا مـن احتكـار الفكـر والـرأي 

  . لفئة على حساب فئة أخرى 
  : ع وأثرها على حرية الصحافة في الجزائر مشكلة التوزي -4

يعد التوزيع أحد المعوقات المهمة التي تقـف حـائال دون تطـور الصـحافة فـي الجزائـر حيـث أن انتقـال 
الجزائر من النظام االشتراكي والحزب الواحـد إلـي التعدديـة السياسـية لـم يصـاحبه إعـادة هيكلـه وسـائل اإلعـالم 

، مـــا أدى إلــي ظهــور فوضــى فــي التســـيير ترتبــت عليهــا مشــاكل فــي عـــدة  حســب متطلبــات المرحلــة الجديــدة
  . قطاعات منها قطاع توزيع الصحافة 

فغياب قوانين واضحة تنظم العالقة بين الناشر والموزع والطابع والقارئ أدى إلي تدهور عملية توزيـع 
ات بـالكيلوغرام لتحقيـق الصحافة الذي صاحبته ظاهرة غريبة ، وهـي بيـع المـوزعين للصـحف فـي شـكل مرتجعـ

  . أكبر ربح ممكن
جعلهــا عرضــة , كمــا كــان لظهــور مؤسســات التوزيــع الصــحفي الخاصــة دون أن تكــون الظــروف مهيــأة

، الذين حولوا المهنة إلي وسيلة االبتزاز والغـش المـالي ،  نلكل من هب ودب من رجال األعمال غير المهنيي
  ).3(على مستوى العدالة  وهذا ما تفسره المنازعات المتعددة الطروحة

                                                 
  . 95أ:$م ��ي ، ��V& ���\ ، ص ) 1(

(3) Mohamed kirat , la liberte de la presse en Algerie avant octobre 1988 contraintes et 
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 652كما أن الديون المتراكمة للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة بفروعها الثالثة والتي قدرت بحوالي 
ـــى الصـــحف الوطنيـــة, مليـــون دينـــار ـــع  1991وٕالـــى غايـــة , ترتـــب عنهـــا انعكاســـات ســـلبية عل كـــن قطـــاع توزي

التـي , ي المؤسسـة الوطنيـة لتوزيـع الصـحافةالصحافة محتكرا من طرف مؤسسـات القطـاع العمـومي المتمثـل فـ
  ).1(1982نوفمبر  21أنشئت في 

إن المشاكل التي عرفتها مؤسسات التوزيع جعلها تخـرق االتفـاق الموقـع بـين الناشـرين والمطـابع الـذي 
يــنص علــى أن تكــاليف الطباعــة تــدفعها مباشــرة مؤسســات التوزيــع للمطــابع المعنيــة  وذلــك مــن خــالل أمــوال 

ــــق عليهــــا, تالمبيعــــا ــــى أن تأخــــذ مســــتحقاتها المتف ــــدفع للناشــــرين وتعــــود مهمــــة التكفــــل , عل ــــاقي ي ــــغ الب والمبل
  . بالمرتجعات إلى المؤسسات الوطنية للتوزيع 

وكان خرق هذا االتفاق ناتج من العجز المالي الكبير الذي عرفته مؤسسات التوزيع والمشاكل المعقدة 
دى الموزعين المتعاملين معها وأصحاب نقاط البيع والمـوزعين بالجملـة ، فيما يتعلق بجمع مستحقاتها المالية ل

ممـا دفــع المطــابع إلــى اتخــاذ إجـراءات ضــد الناشــرين كتوقيــف طبــع العنـاوين والــدفع المســبق لتكــاليف الطباعــة 
ة قبل الطبع، هذه اإلجراءات سببت أزمة كبيرة بين الصحف الخاصة والمطابع األمر الذي استدعى تدخل وزار 

 1995يوليـو  26ثـم تقـرر فـي , اإلعالم لحل المشكل ، حيث حصلت الوزارة علـى تمويـل لـدفع ديـون المطـابع
  ) 2).(فرع الوسط وفرع الغرب( حل المؤسسة الوطنية للتوزيع 

لقد تسببت مشكلة مستحقات التوزيع في تعطيل عدد كبيـر مـن العنـاوين واختفائهـا عـن األكشـاك لمـدة 
فالصـحف لـم تسـتطع الحصـول علـى مسـتحاقتها لـدى مؤسسـات , آخر مـن السـوق نهائيـاطويلة وانسحاب عدد 

  . التوزيع العمومية ، والمطابع ترفض طبع الصحف التي ال تستطيع دفع حقوق الطبع 
ونتيجة لهذه الوضعية لجأت الصحف الخاصة إلى الموزعين الخواص الـذين دخلـت بـدورها معهـم فـي 

وكحـل أخيــر لجــأت , مــن الحصـول علــى مســتحقاتها لـدى المــوزعين الخــواصنفـس المشــاكل، بحيــث لـم تــتمكن 
هـذه الصـحف إلـى طريقـة أخـرى ، وهـي االعتمـاد علـى نفسـها فـي علميـة التوزيـع وهـذا حسـب قـدرتها الماليـة ، 

  ).3(باعتبار أن هذه العملية توفر لهم مصادر مالية جديدة من خالل التوزيع للغير
وضـمن قـانون , )4( 1998مـايو  19المـؤرخ فـي  1998-168وم رقـم وبمقتضـى المرسـ 1998وفي سنة   

المالية لنفس السنة تقرر إنشاء صندوق دعم الصحافة ، والغرض من إنشاء هذا الصندوق أن الحكومة أرادت 
  : دعم النشاطات المتعلقة بتوزيع الصحافة من خالل 

 .المناطق النائية والجنوبيةمنح مساعدات جزافية لتغطية تكاليف نقل الصحافة المكتوبة إلى  -1

وكـــذلك , تخصـــيص أســـعار تفاضـــلية فيمـــا يخـــص خـــدمات البريـــد والمواصـــالت والنقـــل بالســـكك الحديديـــة -2
  . مؤسسات نقل المسافرين البري والجوي
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 . تخفيض الرسوم الجمركية أو اإلعفاء منها -3

 . التكفل بجزء من مختلف التجهيزات الموجهة لنشاط توزيع الصحافة المكتوبة -4

 . تطوير عملية الطباعة بواسطة الفاكس -5

إن هذه التدابير التي اتخذتها السلطات العموميـة مـن شـأنها االرتقـاء بالمهنـة الصـحفية ، وكـذا تسـيهل     
عمليــة التوزيــع الصــحفي ، والتقليــل مــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا الصــحافة ، خاصــة فــي هــذا المجــال الــذي 

حفية ، نظـرا للتكـاليف الباهظـة التـي يتطلبهـا نشـاط التوزيـع الصـحفي ، يعتبر األصعب بالنسـبة للمؤسسـة الصـ
لكن عـدم فعاليـة صـندوق دعـم الصـحافة والمشـاكل التـي وقـع فيهـا مثـل صـعوبة توزيـع اإليـرادات الماليـة جعـل 

  . منه هيكل بال فعالية 
وحســب الدراســة التــي أنجزتهــا مصــالح وزارة االتصــال وكشــفت فيهــا عــن معطيــات خطيــرة فيمــا يتعلــق 

آالف  10بنصـيب الفـرد مــن الصـحف، حيــث أشـارات إلـى أن لكــل ألـف ســاكن يجـب تـوفير مائــة نسـخة ولكــل 
 نســخة يوميــا وحســب 40فحصــة كــل ألــف مــواطن جزائــري تقــدير , ســاكن نقطــة بيــع واحــدة وهــو الحــد األدنــى

, المنظمــة األمميــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم يجــب تــوفير مائــة نســخة يوميــا مــا يســجل عجــزا بســتون نســخة يوميــا
  )  1%. (10في حين أنها ال يجب أن تتعدي % 35إضاقة إلي العجز المسجل في المرتجعات المقدرة بـ 

  : ها ومن بين المؤسسات الخاصة العاملة في توزيع الصحافة في الجزائر نذكر من
 900وهي أول مؤسسة خاصة تتحكم فـي  1990سبتمبر  30أنشئت في : مؤسسة حبون لتوزيع الصحف  -

  . نقطة بيع موزعة على المنطقة الوسطى فقط 
، لكنهــا أعلنــت إفالســها فــي بدايــة أبريــل  1994مــارس  19تأسســت فــي : مؤسســة التوزيــع الجزائــري الجديــد -

بإنشـاء مصـلحة للتوزيـع مـن أجـل توزيـع  Liberteذلـك قامـت جريـدة ما استدعى تصفيتها ، على إثـر  2006
  . الجريدة بوسط البالد 

توقفـت عـن توزيـع الجرائـد  2005وابتـداء مـن أبريـل  2000ينـاير  31أنشـئت فـي : مؤسسة التوزيع السريع  -
  . واكتفت بطريقة التوزيع باالشتراك 

ن جريــدتي الــوطن والخبــر لضــمان توزيــع الجريــدتين أنشــئت بالشــركة بــي: مصــلحة الجزائــر لتوزيــع الصــحافة -
  .  1996ديسمبر  16بوسط البالد في 

حيــث  2006إبريــل  22أنشــئت مــن طــرف جريــدة الشــروق و بــدأت فعليــا فــي : مصــلحة الشــروق للتوزيــع  -
ر ازدات مبيعات الجريدة بعد التحكم في عمليات التوزيع ، وبلغت نسبة المرتجعات فـي شـهري أكتـوبر وسـبتمب

5 . %  

                                                 
)2( Ministre de la communication et de la culture , projet de la carte national de diffusion de 

la presse ecrite , document non publie , 1994 , p 05.  
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الفجــر مصــالحها الخاصــة للتوزيــع لتأخــذ علــى ,  liberte, latribune, آفــاق: كمــا أنشــأت صــحف
عاتقهــا توزيــع صــحفها ولكــن فــي نطــاق ضــيق ودائمــا بوســط البلــد أمــا فــي الغــرب والشــرق الجزائــري فــال تــزال 

  ).  1(المؤسسات الخاصة تتحكم في عملية التوزيع
لتوزيع الصـحفي لـم يـأت بجديـد علـى مسـتوى القطـاع ، حيـث لـم إن ظهور هذه المؤسسات الخاصة بـا

إذ انتشرت ظاهرة البيع بـالكيلوجرام علـى حسـاب حريـة , يعرف تغييرات وتحسينات في عملية التوزيع الصحفي
كما ازدادت ظاهرة السرقة واالحتيال والغش مثل وضع صحيفة قبل أخرى , اإلعالم وحق المواطن في اإلعالم

  .كشاك بتواطؤ مع الناشرين ومؤسسات التوزيععلى مستوى األ
إضـافة إلـي غيـاب , إن اتشار هذه الظواهر يرجع أساسا إلى غياب قوانين صارمة تحدد وتنظم المهنة

الثقافــة المهنيــة لــدى المــوزعين الخــواص الــذين يســعون بكــل الطــرق للــربح الســريع ولــو علــى حســاب الصــحف 
  . وحق المواطن في اإلعالم 

بعـض الصـحف قـد قامـت بتصـفية حسـاباتها مـع المـوزعين الخـواص مـن خـالل العدالـة فـي  وٕاذا كانت    
  : عدة قضايا أهمها 

  . قضية صحيفة الوطن ضد وكالة البريد السريع لغرب البالد - 
 . قضية صحيفة الشروق ضد المؤسسة الوطنية للورق - 

 . ضد مؤسسات عدالن للتوزيع soir d Algerie Leقضية صحيفة  - 

 . الشباك ضد وكالة البريد السريع لغرب البالد  قضية صحيفة - 

 )2). (األمة ( قضية شركة الطباعة لمدينة الجزائر ضد سوديبراس  - 

 . فإن الصحف األخرى لم تجد وسيلة للخالص من هذه المشكلة 

ويظهـر جليـا مـن خـالل مؤسسـات , ويعد العامل السياسي عامال مهما في إضعاف الصحافة الخاصـة
ميــــة التــــي تكيــــل بمكيــــالين فــــي التعامــــل مــــع هــــذه الصــــحيفة أو تلــــك حســــب لونهــــا السياســــي أو التوزيـــع الحكو 

يترجم هذا ما تتعمد إليه المؤسسـات العموميـة للتوزيـع فـي قصـر مـدة دفـع المسـتحقات علـى , انتماءاتها الفكرية
أخـرى ال تشـاطر ثالثة أشهر بالنسبة لبعض الصحف فيما تمتد المدة الزمنية إلى ستة أشهر بالنسـبة لصـحف 

  )3. (اإلدارة أو السلطة أفكارها بالضرورة 
وتبقى مشكلة التوزيع مستعصية على الحل في ظل غياب قوانين واضحة تحدد العالقة بـين الناشـرين 
والمطـــابع والمـــوزعين ، خاصـــة إذا انضـــم إليهـــا البعـــد الجغرافـــي للتوزيـــع إذ تصـــل مســـاحة الجزائـــر ألكثـــر مـــن  

مــا يجعــل مــن وصــول الصــحف إلــى نقــاط بيعهــا فــي الوقــت , ضــعف مســاحة مصــر مليــوني متــر مربــع وهــي

                                                 
� ��ا�"، ��V& ���\ ، ص ) 1(  .  D65-68�ر ا��
)2 (�; .2�-V ص ، \��� &V��  . 120دم، 
��V& ���\ ص  -���9 ��از;.إ�) 3( ،263  .  
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المناسب يشكل تحديا كبيرا للموزعين ، األمـر الـذي يجعـل مـن اسـتخدام تكنولوجيـا الطباعـة وٕانشـاء المزيـد مـن 
  . المطابع في مختلف الواليات أمرا ملحا إضافة إلي ضرورة تحسين شبكة المواصالت 

  ماعية والمهنية أمام حرية الصحافة في الجزائرالعوائق االجت -رابعا

ال شك أن الصحافة مرآة المجتمـع وهـي تعكـس حسـناته وسـيئاته وٕاذا كانـت تـؤثر فـي الـرأي العـام مـن    
خالل ما تنشره من آراء وأفكار ، فإنها تتأثر أيضـا بالبيئـة االجتماعيـة والسياسـية واالقتصـادية التـي تحـيط بهـا 

  .  ر به الصحافة هو تركيبة المجتمعوأول ما يمكن أن تتأث
وهـذه الخصوصـية تـنعكس علـى صـحافته , وٕاذا كان كل مجتمع في العالم لـه خصوصـيته فـي تركيبتـه

وتؤثر فيها ، فتركيبة المجتمع العربي مثال سواء أكانت قائمـة علـى تعـدد الطوائـف أو المـذاهب أو العشـائر أو 
هذا المجتمع وتؤدي في الغالب إلى تشكيل عوائق اجتماعية  غير ذلك ، تنعكس على الصحافة التي هي ابنة

  . أمام ممارسة حريتها في البلدان العربية 
وٕاذا أخـــذنا مثـــاال عربيـــا كلبنـــان فإننـــا نجـــد أن الصـــحافة اللبنانيـــة لهـــا ســـمة أساســـية تتجلـــى فـــي الـــدور 

فيهـا الصـحافة المكتوبـة ، وأن  الحاسم للطائفية السياسـية وغيـر السياسـية داخـل وسـائل االتصـال واإلعـالم بمـا
الطــابع الطــائفي الــذي بــرز فــي غالبيــة الصــحف اللبنانيــة خصوصــا خــالل الحــرب األهليــة فــي لبنــان يؤكــد أن 

  ).1(حرية الرأي والتعبير والموضوعية والحقيقة كانت أبعد من أن تتحقق أو تنعكس في الصحافة اللبنانية
أقل القيود في االهتمـام بهـا مـن قبـل الدراسـات االتصـالية ، إال أنهـا وعلى الرغم من أن القيود االجتماعية تعد 

تمثــل أبــرز القيــود علــى اإلطــالق وأكثرهــا تــأثيرا حيــث أن هــذه القيــود تتميــز بالنعومــة الشــديدة ، إذ يــتم تبنيهــا 
الت واالقتنــاع بهــا والــدفاع عنهــا دون استشــعار جــدي بتقييــدها للحريــة اإلعالميــة ، ودون وجــود حالــة مــن حــا

  . الرفض لها على العموم
هذا وتعتبر منظومة القيم األسرية السائدة في المجتمع والمتأصلة فيه عائقا إضافيا ضد حرية التعبير 

وتساعد تلك المنظومة في دعم الدكتاتوريـة الفرديـة وٕادانـة اآلراء المسـتقلة وقتـل روح , وٕايمان المجتمع بأهميتها
لجماعــة علــى حســاب الفــرد ، ومــا يترتــب علــى ذلــك كلــه مــن عــدم الســماح ببنــاء المبــادرة الفرديــة ، واالهتمــام با

كمـا تـدمر أفكـارا مثـل ضـرورة توحيـد , شخصية الفرد المستقل داخل األسـرة وقبـول آرائـه وتشـجيعه علـى إبـدائها
 الــرأي داخــل األســرة وعــدم قبــول الحــق فــي االخــتالف واعتبــاره عمــال مــرذوال لشخصــية الفــرد وتجعلــه أقــل مــيال
ألداء رأيه بحرية ويرغب دائما في االحتماء وراء اآلخرين ، واتباع آرائهم دون مناقشـة ، باعتبـار األسـرة أبويـة 

  )2.(بطبيعتها فاألب هو الرئيس األعلى لألسرة وله بهذا الوصف السلطة المطلقة 
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ن الكبــار علــى واألمــر نفســه ينطبــق علــى العمليــة التعليميــة التــي تقــوم علــى التلقــين وســيطرة المعلمــي
كــل ذلــك يــؤدي إلــى عــدم تكــوين رأي حــر وخــاص , تالميــذهم ، وعــدم إعطــائهم الفرصــة للتعبيــر عــن أنفســهم

  . ومستقل وتكوين رأي تابع واتباعي محافظ ومتردد 
ويمكـن القـول أن كثيـرا مــن العـادات واألعـراف االجتماعيـة ال تحتــرم الكرامـة اإلنسـانية ، وال تقـر بحــق 

بذ سياسة التمييز بسبب اختالف اآلراء أو المعتقدات وال تشجع اإلبداع ، وهي أمور ضـرورية االختالف وال تن
  ) 1.(الحترام الحق في التعبير

وفـــي ظـــل تنـــامي الشـــعور باالنتمـــاء الضـــيق علـــى حســـاب االنتمـــاء للـــوطن بـــرز إلـــى الواجهـــة انقســـام 
منــاطق وتــدعيم فكــرة الخصوصــية اجمــاعي كبيــر فــي الجزائــر ، حيــث تجســدت فكــرة تهمــيش الدولــة لــبعض ال

ممــا أعــاد إلــى األذهــان صــراع الهويــات  2001أبريــل  18القبائليــة ، والتــي تجســدت فــي انتفاضــة البربــر فــي 
وقــد اتخــذت هــذه االنتفاضــة طابعــا احتجاجيــا فــي بــدايتها علــى األوضــاع االجتماعيــة , داخــل الدولــة الجزائريــة

ثــم انتقلــت فــي المرحلــة , يتعلــق منهــا بمشــكلة البطالــة واإلســكانواالقتصــادية لشــباب منطقــة القبائــل خاصــة مــا 
الثانيــة إلــي البعــد الثقــافي بــاالعتراف باللغــة األمازيغيــة والمطالبــة بتدريســها فــي المنــاطق ذات األغلبيــة البربريــة 

  )2.(والسماح لهم بإصدار صحف ومجالت وٕاذاعة ناطقة باألمازيغية
وفتحت الدولـة قنـاة تلفزيونيـة فـي  2002مازيغية كلغة رسمية في سنة تحقق ذلك فعال، حيث رسمت اللغة األو 

وتــم لهــم , )3(ناطقــة باللغــة األمازيغيــة بعــدما كانــت تبــرمج نشــرات إخباريــة فقــط بهــذه اللغــة  2009مــارس  18
ذلــك بعــد نضــال طويــل إلجبــار الســلطات علــى االعتــراف باألمازيغيــة لغــة وطنيــة ورســمية للجزائــريين ، لكنهــا 

تــرفض هــذه الفكــرة علــى أســاس أنهــا تهــدد الوحــدة الوطنيــة وتؤســس للطائفيــة والنعــرات العرقيــة ، وكانــت ظلــت 
فــي  2001أبريــل  18التــي أخمـدت فــي حينهـا وعــاودت القبائـل الكــرة فـي  1980أبريـل  20البدايـة بمظــاهرات 

آالف مـع العلـم أن  3بـة قتـيال وجـرح قرا 126سـقط خاللهـا , أعمال تخريبية كبيرة لمدة دامت أكثر مـن عـامين
( مليـون جزائـري ، يتوزعـون علـى عـدة واليـات  35ماليين نسمة مـن أصـل  3سكان منطقة القبائل ال يتجاوز 

  )4.(الجزائر العاصمة, سطيف, تيزي وزو ، بجاية ، بومرداس ، البويرة ، برج بوعريريج
وبعـد , باضي والمذهب المـالكيهذا وعرفت والية غرداية أحداث عنف مذهبي بين أنصار المذهب اإل    

ثالثة أيام من أعمال الشغب، كانت هناك أحداث مماثلـة أسـفرت عـن مقتـل شخصـين آخـرين فـي نفـس الواليـة 
  )5.(جنوب العاصمة

وتأثرا منه بالقيم االجتماعية والثقافية السـائدة ، فـإن الصـحفي قـد ال يقـدم تغطيـة كاملـة لألحـداث التـي 
غفـــال نتيجـــة تقصـــير أو عمـــل ســـلبي ، وٕانمـــا هـــو نـــابع مـــن ضـــمير الصـــحفي تقـــع مـــن حولـــه، ولـــيس هـــذا اإل
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وٕاحساسه بالمسئولية من أجل المحافظة على بعض الفضائل الفرديـة أو االجتماعيـة ، فالصـحفي الـذي يحتـرم 
التقاليد والنظام االجتماعي يضحي أحيانا بالسبق الصحفي ، ويفرط بعض الشيئ في واجبه الذي يفرض عليه 

  )1.(ل األخبار التي تهم الجمهور رغبة منه في تدعيم المجتمع وتقاليدهتقديم ك
وتبدو أهمية التزام مبادئ المجتمع وقيمه وثقافته ، فيما ينشر من رأي خاصة ألن حرية النقد والتعليق 

ة فللمجتمع مقوماته األساسية التي أساسها التضامن االجتماعي والوحد, يجب أن تجري في إطار هذه المبادئ
الوطنية، والتزام الصحافة بهذا المبدأ يقتضي منها أال تنشر ما يعـد انتهاكـا لحركـه األديـان أو التعـدي عليهـا ، 

  ) 2.(أو انتهاكا لحرمة اآلداب أو التحريض على اإلخالل بها ، أي كل ما يسيئ إلي النشر ذاته
الـرغم مـن قـوى التغييـر  ومن ذلك يمكن القول أن الصحف تعمل على الحفاظ على قيم المجتمع علـى

التي قد تنجح في فتح ثغرات جدار القيم، ليتم االحتفاظ باإلجماع أو االتفـاق الثقـافي وغالبـا مـا يكـون هـذا فـي 
المجتمعات البسيطة غيـر المعقـدة ، أيـن تعمـل علـى تحقيـق االسـتقرار أو اإلجمـاع الثقـافي بالمحافظـة والتأكيـد 

س فقط المساهمة في الحفـاظ عليهـا مثلمـا يحـدث فـي المجتمعـات المعقـدة، على األنماط واألساليب السائدة ولي
ألن الصـحف فــي هــذه المجتمعــات البســيطة تشــكل وظيفــة التنميـة أهــم وظائفهــا التــي تــدخل فــي إطــار اســتقرار 

 فشخصــية هــؤالء األفــراد وخلفيــتهم االجتماعيــة ومســتوياتهم الثقافيــة وكــذا كفــاءتهم المهنيــة ،, المجتمــع وتكاملــه
  )3.(تقوم بدور يصعب تجاهله في علمية توجيه ونشر األخبار

وفـــاة تســـعة  2009ويعـــيش الصـــحفيون الجزائريـــون وضـــعية اجتماعيـــة صـــعبة ، حيـــث شـــهدت ســـنة 
سنة إثر نوبة ضيق فـي  53صحفيين بسبب الضغوط المهنية واالجتماعية كان آخرهم الصحفي شوقي مدني 

فيه، وتنديدا واحتجاجا على الوضعية التي آلت إليهـا الصـحافة دعـت  قبل أن يغادر الفندق الذي يبيت سالتنف
وقـــال عبـــد النـــور , الفدراليـــة الوطنيـــة للصـــحفيين الجزائـــريين علـــى هـــامش يـــوم تضـــامني إلـــى وقفـــة احتجاجيـــة

إنه يتعين علينا التحرك لوضع حد لهذه األوضاع بسبب تحكم أطـراف ال عالقـة لهـا :"بوخمخم رئيس الفدرالية 
افة فـي المهنـة وأكـد أن بـروز ظـاهرة المـالك الجـدد للصـحف مـن بـين التجـار ورجـال األعمـال الـذين ال بالصح

تـــربطهم بعـــالم الصـــحافة أيـــة التزامـــات، أفضـــت إلـــى تـــأثيرات ســـلبية علـــى المهنـــة وانهيـــار مســـتوى االلتزامـــات 
ي مؤسســـات إعالميـــة األخالقيـــة واالجتماعيـــة تجـــاه الصـــحفيين ، وأضـــاف أننـــا ال حظنـــا تســـلط مـــدراء ومســـير 

  ) 4.(حكومية، إضافة إلي غياب األطر القانونية والتنظيمية للمهنة
ورفعــت الفدراليــة الوطنيــة للصــحفيين الجزائــريين ســتة مطالــب قالــت بأنهــا محــور معركتهــا القادمــة مــن 

  : أجل استرجاع المهنة وحقوقها

                                                 
  .  308ص , ��V& ���\� ر�4�V ،"(Lن أ:-) 1(
��8 ��� وا���J، ر���. ���V)�� درا�. �,�2�2. �>���" ا� - ��2,�#. ا�-1)��. #" ا�>Sا*� ���د #�G3، ا�P�ا�G ا=+$;�.) 2(

��'�رة، ;�0 �02 اVI)-�ع , .���-(VIوا .�D��D%�2. ا��2�م ا? , ،.��N��; .���V2001  - 2002  102، ص .          
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،  2001ضــمنها قــانون العقوبــات المعــدل ســنة اإللغــاء التــام ألشــكال تجــريم الممارســة الصــحفية التــي يت: أوًال 
وتــوفير الحمايــة للصــحفيين مــن كــل أشــكال العنــف واالعتــداءات وأســاليب الضــغط والتخويــف التــي يواجهونهــا 

  . للوصول إلي مصادر الخبر
اإلفراج عن الصندوق الوطني لدعم الصحافة من أجل إعداد عقد مهني جديد موقـع باالشـتراك مـع أهـل : ثانيا
  .ع والسلطات ، يتضمن الحقوق والواجباتالقطا
بعــد خضــوع الصــحفي , البطاقــة المهنيــة الوطنيــة للصــحفيين مــع جــدول وطنــي يــتم تحيينــه ســنويا داعتمــا: ثالثــا

  . األولية  ةوالتدريبي ةالمرشح لكل الممارسات التعليمي
لكـل الممارسـات التعليميـة  اعتماد هيئة مشـرفة علـى مـنح البطاقـة المهنيـة بعـد مـرور الصـحفي المرشـح: رابعا 

  . والتدريبية األولية 
صـحفي يعملـون بمختلــف مؤسسـات اإلعــالم العمـومي بعقـود مؤقتــة منـذ ســنوات  230تسـوية وضــعية : خامسـا

  . خالفا لكل ما تنص عليه القوانين
مـه رفع الجمود عن الملف الخاص بسكن الصحفيين بعد أن طلب من اإلعالميين العمل عليـه وتنظي: سادسا 

  )1.(لكن دون جدوى, وتقديم ملفه إلى الجهات المعنية التي أعلنت على لسان وزارة االتصال ووزير السكن
وباســتمرار حصــار القــوانين المقيــدة للحريــات وبخاصــة قــانون العقوبــات المعــدل بــات الصــحفي يكتــب 

حـد أدنـى  وقيمــة إضـافة إلــى الغرامـات التـي تسـاوي عشـرة أضــعاف مرتبـات الصـحفيين ك, تحـت سـيف الحـبس
التعويضات الخياليـة واإلجـراءات األخـرى التـي تـذهب إلـى حـد إقفـال الجريـدة ، فكانـت النتيجـة أن أصـبح عـدد 

أمـا عـن معاملـة القاضـي لالثنـين فتكـاد تكـون متسـاوية , الصحفيين أمام محكمة الجنح يتجاوز عدد اللصـوص
  . بحيث ال يمكن أن يعرف المتفرج من الصحفي ومن اللص

بــدأت الصــحافة حــرة فــي التســعينات " قــول رئــيس الرابطــة الجزائريــة لحقــوق اإلنســان بوجمعــة غشــير وي
يعني الصحافة من الداخل إذ أنشأ بعض الصحفيين عنـاوين نجـح بعضـها : األول, لكنها تطورت في اتجاهين

المـــالي  فتحولـــوا مـــع الوقـــت إلـــي أصـــحاب مصـــالح ماليـــة يبحثـــون عـــن اإلعالنـــات وعـــن ســـبل تعزيـــز المركـــز
فـي المقابـل يشـتكي كثيـر مـن , لجرائدهم ، ما أثـر علـى الممارسـة الصـحفية وأضـر بحـق المـواطن فـي اإلعـالم

مــا أدى إلــي ســوء معيشــتهم وبالتــالي , صــحفيي القطــاع الخــاص مــن تــدني األجــور والممارســات غيــر المهنيــة
نـــات كبيـــرة لـــبعض الصـــحف كمـــا أن أصـــحاب رؤوس األمـــوال مـــن الشـــركات التـــي تقـــدم إعال, مـــرودهم عتراجـــ

  .يتمتعون بامتيازات فيها تتنافى وأخالقيات المهنة 
فهو العالقة بين الصحافة والسلطة التي عرفت من جهتها تقهقرا كبيرا فالصحفيون : أما االتجاه الثاني

 حتى األخبار المهمة التي يحصلون عليها غالبا ما تكون تسريبات مـن جهـات, ال يصلون إلي مصادر الخبر
  )1.(معينة لتصفية حسابات مع جهات أخرى

                                                 
     http://www.djazairnews.info/ndex.php?option=comcontent&view= article&id =5076)2( 

2009.10.17.20.07.13&catid=42 :2009.03.26.18.31.37&itemid=61.   
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كما أن المؤسسات الحكومية تقيد تدفق األخبار باعتبار الوصول إلـى السياسـيين كمصـدر للمعلومـات 
الرسمية أمرا صـعبا، وهـذا التقييـد فـي تـدفق األخبـار يأخـذ أحيانـا شـكل الغمـوض وعـدم الوضـوح والتمـام بتقـديم 

وفـــي حـــال وجـــود , نتـــردد الصـــحفيون فـــي توجيـــه النقـــد لهـــؤالء السياســـييبيانـــات صـــحفية غيـــر كاملـــة ، ولهـــذا ي
  )2.(معلومات يريد النظام إيصالها فإنهم يلتجئون إلى صحف معينة أو صحفيين معينين

باإلضــافة إلــي ارتفــاع نســبة الرقابــة الذاتيــة لــدى الصــحفيين بســبب كثــرة القضــايا علــيهم أمــام عدالــة لــم 
  . إذ مازالت تدين الصحفيين بتهمة القذف حتى في األخبار الصحيحة , جتمعيتساير التطور الواقع في الم

بــل تتعــد ليضــيق بــه , فمعانــاة الصــحفي ال تتوقــف فــي حــدود الحصــار الــذي تفرضــه الخطــوط الحمــراء
مكــان عملــه فــي التحريــر والعمــل ، فكثيــر هــي الصــحف التــي ال تتــوفر علــى مكاتــب وحتــى وٕان وجــدت فهــي 

ه الصـحفي حصـارا آخـر يتمثـل فـي شـبح الحيـاة االجتمـاعي ، فـالكثير مـنهم يعـانون بحثـا ليواجـ, تضيق بأهلهـا
أو علـى  معلى لقمة العيش ويحلمون بالحصول على حاسب محمول ، ناهيك عن الحصول علـى سـكن يـأويه

في حين يساوي متوسـط إيجـار المنـزل  فـي , دوالر 300األقل رفع األجور التي ال تتعدى في أحسن الحاالت 
  .يورو إال أن كرامتهم ال تسمح لهم بالتشهير بوضعيتهم المأساوية 200أحياء بسيطة في العاصمة 

فقــد وصــل  األمــر إلــي حــد مطالبــة أحــد الصــحفيين بــالتبرع بكليتــه مقابــل الحصــول علــى مبلــغ مــالي  
دة التـي تلقاهـا واألدهـى مـن ذلـك أن المسـاع, لشراء بيت لعائلته التي تعيش في الشارع بعد طردها من مسكنها

المعنـــي جـــاءت مـــن العـــراق الـــذي يقبـــع تحـــت وطـــاة االحـــتالل فـــي وقـــت أدرات فيـــه الســـلطة والنقابـــات وحتـــى 
  )3.(مؤسسات عمل فيها من قبل كصحفي ظهرها ولم تكثرت لوضعيته وكثيرون هم أمثاله

اص لكثير من إضافة إلى واقع التشغيل في قطاع الصحافة الذي أصبح استغالليا بقطاعيه العام والخ
ليشـــــمل هـــــذا االســـــتغالل مختلـــــف شـــــرائح ورجـــــال الصـــــحافة الـــــذين يواجهـــــون , الشـــــباب وخريجـــــي الجامعـــــات

ليجـد الصـحفي , خاصة مع وجـود ظـاهرة التشـغيل بعقـود مـا قبـل العمـل لتقليـل النفقـات, البيروقراطية واإلقصاء
  )4.(نفسه بعد عام من االستغالل عاطل عن العمل

أن  2009بادرة المساواة بين المـرأة والرجـل فـي الصـحافة الجزائريـة فـي نـوفمبر وذكر تقرير أصدرته م
وأظهر التقريـر أن , من أجورهن غير معروفة% 78وكشف أن , ظروف العمل بالنسبة للمرأة الصحفية متدنية

من الصحفيات يعتبرن أنفسهن متضررات بسبب الفارق في األجر بـنهمن وبـين زمالئهـم الـذكور فضـال % 33
مــــن الصــــحفيات منصــــب مــــدير % 0,86إذ ال تشــــغل إال , ن صــــعوبة الوصــــول إلــــى مناصــــب المســــئوليةعــــ

  )5.(تحرير

                                                                                                                                                             
 )1  ( http://ucipliban.org/index.php?option=com_ content&task= view&id=14470&itemid=221.  
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(1) http://ucipliban.org/arabic/index.php?option=com_ content&task= view&id =14470 & itemid=221. 
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وينصــــب غالــــب اهتمــــام الصــــحفيات الالتــــي يتمــــوقعن داخــــل إطــــار محــــدد فــــي الصــــحيفة بالجوانــــب    
الموقـع هـو  والثقافية أو بعض األخبار عن زيارات الوزراء وغيرهم ، لكن فـي حقيقـة األمـر أن هـذا ةاالجتماعي

مفروض من طرف سلطة المجتمع والذي لم يستوعب مشاركة المـرأة فـي قضـايا أخـرى غيـر التـي كلفـت بهـا ، 
وهــذا يعــود إلــي المرجعيــة التــي تكــون عليهــا المجتمــع والتــي تنظــر إلــى المــرأة علــى أنهــا غيــر مؤهلــة لمثــل هــذه 

ايا سياسية مصيرية ، فتظـل حبيسـة مواضـيع األعمال مقارنة بالرجل ، وبالتالي فهي ال تستطيع أن تعالج قض
حيث لم تستطع أن تغير هذا التصور السائد عن , معينة ، وما زاد في استمرار هذا االقصاء هي المرأة نفسها

  )1.(طريق إثبات وجودها
إلــى  15مليــون بطــال عربــي أي مــن يعــادل مــن  15فــي تقريــر البنــك الــدولي أن هنــاك مــا يزيــد علــى 

وتشــير وقــائع مــؤتمر , 2010فــي آفــاق  25ويتوقــع أن يتضــخم هــذا الــرقم إلــى , ل العربيــةمــن قــوة العمــ% 25
إلـى أن غالبيـة العـاطلين عـن العمـل مـن الشـباب حيـث تزيـد  2000العمل العربـي لمنظمـة العمـل العربيـة عـام 

شـــباب أمـــا معـــدالت البطالـــة بـــين ال, نســـبتهم إلـــى إجمـــالي العـــاطلين عـــن الثلثـــين فـــي كـــل مـــن مصـــر والجزائـــر
فــي كــل مــن %  40فقــد تجــاوزت ) ســنة20-15فئــة العمــر مــن ( الخــريجين نســبة إلــي القــوى العاملــة الشــابة 

كمـا أن بطالــة حملـة الشــهادات التعليميـة قـد اســتفحلت إذ بلغـت معــدالت بطالـة هــذه , تـونس والمغـرب والجزائــر
  )2.(الفئة إل معدالت بطالة األميين ثالثة أضعافها في الجزائر

% 12أرقــام رســمية أكــد وزيــر التضــامن الــوطني أن نســبة الفقــر فــي الجزائــر تراجعــت مــن  وفــي آخــر
إلـــي  1999بينمـــا وصـــلت ســـنة %  10,8حاليـــا وأن نســـبة البطالـــة وصـــلت إلـــي %  5نهايـــة التســـعينات إلـــى 

30,3)%3.(  
جـع الخبـراء هـذا وير , وهذه األرقـام تقـارب األرقـام التـي قـدمها مركـز الدراسـة والتحليـل السـكاني والتنميـة   

التراجـع فــي مسـتويات الفقــراء إلـى ســعر الـنفط المرتفــع الـذي ســمح بمزيـد مــن المشـاريع الحكوميــة ، ومســتويات 
  . تعليمية عالية ونسبة خصوبة منخفضة واستفادة أفضل من الماء الشروب والصرف الصحي 

لوضـعية الماليـة فـي الـبالد إال غير أن تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية بين أنه بالرغم مـن تحسـن ا
 2005وصــنف مؤشــر التنميــة البشــرية لســنة , أن الجزائــر تواجــه مشــكل التوزيــع غيــر المتكــافئ للــدخل الــوطني

  )4.(دولة 173من بين  103الجزائر في المركز 
هـــذا وكانــــت دراســــة نشـــرتهاجر جريــــدة الــــوطن الجزائريـــة أفــــادت بــــان العائلـــة الجزائريــــة المتوســــطة ال 

يـورو لضـمان األساسـيات أمـا الكماليـات فتبقـى  380ألـف دينـار أي مـا يعـادل  38ع أن تعيش بأقل مـنتستطي
  . رفاهية غير مدركة 

                                                 
� أم ا���) 1( .146- 145ص, �� &V���D ،0\�ر ا��

(3)http://www.bing.com/search?q=. 
(4) http://www.akhbar-algeria.com/news.php?readmore=638. 
(1)http://www.maghrebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2006/08/27/features-
02. 
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وٕاضــافة إلــى مشــكلة الفقــراء والبطالــة هنــاك ظــاهرة أخــرى ال تقــل عنهمــا أال وهــي ظــاهرة األميــة وٕان 
حيـــث كشـــف الـــديوان , ل موجـــودة وبقـــوةكانـــت هـــذه الظـــاهرة فـــي تراجـــع حســـب األرقـــام الرســـمية إال أنهـــا ال تـــزا

بعــد ســنوات مــن بــدء تنفيــذ % 22الــوطني لمحــو األميــة وتعلــيم الكبــار أن األميــة فــي الجزائــر انخفضــت إلــي 
بينمـا بلغـت نسـبة تفشـي هـذه الظـاهرة  2016والتـي تنتهـي عـام  2007االستراتيجية الوطنية لمحو األمية عام 

, %11تيجية الوطنية إلـى تقلـيص نسـبة األميـة فـي الجزائـر إلـي وتهدف هذه االسترا, %43حوالي  1990في 
وبلغ عدد المسـجلين , عاما 16حيث أعلنت وزارة التربية عن منع طرد أي تلميذ من المدرسة ال يتجاوز عمره 

ألـف مـنهم  350تمكـن قرابـة ,  2010 -2009ألف شخص خالل العام الدراسـي  800في أقسام محو األمية 
  )1.(والكتابة في نهاية يونيو الماضي من تعلم القراءة

إن انخفاض القـدرة الشـرائية لـدى المـواطن وانتشـار نسـبة األميـة ، مـن أبـرز العوامـل المـؤثرة فـي تـدني 
نســـبة شـــراء الصـــحف ، ألن األميـــين الـــذين يجهلـــون القـــراءة مـــن الطبيعـــي أن ال يهتمـــوا بشـــراء الصـــحف بـــل 

هـــذا التـــدني فـــي المبيعـــات يـــؤدي إلـــى قلـــة , ة األخبـــار واألحـــداثيعتمـــدون علـــى اإلذاعـــة والتلفزيـــون فـــي معرفـــ
مـــا يوقعهـــا فـــي عجـــز مـــادي حيـــث تضـــطر بعـــض الصـــحف لمـــد يـــدها , المـــردود مـــن أثمـــان مبيعـــات أعـــدادها

للمســاعدات المتأتيــة مــن قــوى داخليــة أو خارجيــة ، فتســخر أقالمهــا لتحقيــق مصــالح القــوى الممولــة لهــا علــى 
  . وٕاال فإنها تواجه مصير التوقف عن الصدور , ضوعيتهاحساب توجهها السياسي ومو 

وٕاضـافة إلــى كـل هــذه العوامــل والمتغيـرات المــؤثرة علــى حريـة الصــحافة تشــكل ضـغوط حجــرة األخبــار 
وواقـــع البنـــاء البيروقراطـــي داخلهـــا وسياســـة الناشـــرين ومـــدراء التحريـــر ضـــغوطا أخـــرى علـــى حريـــة الصـــحافة 

ة والعقوبــــات التــــي تفرضــــها علــــى الصــــحفيين مــــن جــــزاءات وتهديــــدات والصــــحفيين، بواســــطة ســــلطة المؤسســــ
ولكن الناشر غالبا ما يلجأ بدل فصل الصحفي إلى تجاهل األحداث اإلخبارية التي ال تتوافق والخط , بالفصل

وحينمــا يصــبح ذلــك مســتحيال يكلــف أحــد مقربيــه مــن المحــررين الموثــوق مــن والئهــم , العــام لسياســة الصــحيفة
فإنـــه يـــتم حـــذفها أو , وفـــي حـــاالت أخـــرى عنـــدما تحمـــل األخبـــار دالالت منافيـــة لسياســـة الصـــحيفة ,بمعالجتهـــا

  ) 2.(تعديلها ثم يبرر ذلك بأسباب بعيدة عن الواقع مثل ضغط الوقت أو المساحة
كمــا أن االلتــزام واحتــرام الرؤســاء غالبــا مــا يــؤدي بالصــحفيين إلــى عــدم معارضــة السياســة التحريريــة 

ي يعمـــل بهـــا، ألنـــه يكـــون بـــذلك قـــد وقـــف ضـــد مـــن ســـاعده ووقـــف إلـــى جانبـــه، فتلـــك االلتزامـــات للصـــحيفة التـــ
  ).3(والمشاعر الشخصية نحو الرؤساء تلعب دورا هاما في دفع الصحفيين للخضوع لسياسة الجريدة

  :خالصة الفصل
لصـحافة فـي رهـا علـى حريـة القد تناول هذا الفصل مختلف القيود التي يواجهها الصحفي الجزائـري وأث

  : ومن خالل استعراضنا لهذا الفصل يمكننا الخروج بالنقاط التالية ,الجزائر
                                                 

(2) http://www.arabic.people.com.cn/31662/7134869.html. 
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من أهم مميزات القيود القانونية التي تواجه العمـل الصـحفي هـي الغمـوض الـذي يكتنـف بعـض المـواد  - 
ل فـي اإلنسـان الخروج علـى مبـدأ األصـو  ,القانونية والتوسع في التجريم، واإلسراف في العقوبات السالبة للحرية

البــراءة، باإلضــافة إلــى مجموعــة مـــن القيــود المرتبطــة بالتصــريح المســـبق، والرقابــة علــى مصــادر رأس المـــال 
علـى والرقابة المسبقة، والرقابة على مضمون الرسالة اإلعالمية الـواردة مـن الخـارج، والرقابـة  ,ومصادر الدخل

مـــل الصـــحفي والقيـــود المتعلقـــة بســـر المهنـــة، والقيـــود والتـــرخيص المســـبق للع ,بيـــع وتـــداول النشـــريات الدوريـــة
 . المتعلقة بحق الحصول على المعلومات من مصادرها

إن مـــن أهـــم أشـــكال القيـــود السياســـية والقضـــائية هـــو القيـــود الناتجـــة عـــن طبيعـــة العالقـــة بـــين النظـــام  - 
 ,اري المفعول إلـى اآلنالطوارئ السالسياسي والصحافة والتي تميزت بالتوتر الواضح خاصة من خالل قانون 

ـــات لســـنة  ,وقـــانون مكافحـــة اإلرهـــاب ، كلهـــا وســـائل اســـتخدمها النظـــام السياســـي 2001وتعـــديل قـــانون العقوب
للتضـــييق علـــى الصـــحافة، نـــتج عنهـــا تعليـــق وحجـــز العديـــد مـــن الصـــحف باإلضـــافة إلـــى عشـــرات المتابعـــات 

 . القضائية والتي انتهت بكثير من الصحفيين إلى السجون

شــكال القيــود االقتصــادية هــو احتكــار الدولــة لإلشــهار العمــومي ومنــع الصــحافة الخاصــة أهــم أ أن مــن - 
مــــن الحصــــول عليــــه واســــتخدامه الســــتمالة بعــــض الصــــحف المعارضــــة، وكــــذلك بالنســــبة للمطــــابع الحكوميــــة 

 . واستخدام ديون الصحف للضغط عليها ولإلبتزاز

لقــيم األســرية الســائدة فــي المجتمــع التــي تقتــل روح أن مــن أهــم القيــود االجتماعيــة والمهنيــة منظومــة ا - 
، والمشـكلة علـى التلقـينونفس األمر يتعلق بالعملية التعليمية التـي تقـوم  ,المبادرة الفردية وٕادانة اآلراء المستقلة

الطائفيــة والعرقيــة، باإلضــافة إلــى ضــغوط القــيم االجتماعيــة والثقافيــة الســائدة، كمــا أن الوضــعية االجتماعيـــة 
صعبة التي يعيشها الصحفي الجزائري بسبب الضغوط المهنية واالجتماعية علـى الصـحفي، إذ أن كثيـرًا مـن ال

الصحف ال تتـوفر علـى مكاتـب وٕان وجـدت فهـي تضـيق بأهلهـا، باإلضـافة إلـى ضـعف الرواتـب وأزمـة السـكن 
 . وضغوط المهنة وقاعات التحرير كلها عوامل مقيدة للعمل الصحفي
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  تمهيد

نتائج الدراسة الميدانية حول تأثير حرية الصحافة في الجزائر على الممارسة  يتضمن هذا الفصل
حيث , صحفيا  175التي نتجت عن تطبيق صحيفة االستقصاء على عينة من الصحفيين قوامها  , المهنية
, محاور االستمارة الخاصة باألبعاد المهنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية النتائج على توزعت

  .والمحور الخاص برؤية الصحفيين لحرية الصحافة ومقترحاتهم لتطوير المهنة
وقبل عرض النتائج العامة للدراسة الميدانية التي تم إجراؤها سيقوم الباحث بعرض الجداول الخاصة 

  :ينة كما يليبسمات الع
  توصيف عينة الدراسة: أوالً 
  :من حيث البيانات الشخصية -1
    :السن –أ 

  )03(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة طبقًا لفئات السن

  %  ك  فئات السن

  74.9  131  سنة40أقل من 
  25.1  44  سنة60إلى  40من 

  100  175  المجموع

ن عينة الدراسة تقع أعمارهم في الفئة أقل يتضح من الجدول أعاله أن النسبة األعلى من الصحفيي
في حين , % 25.1سنة بنسبة  60إلى  40من حجم العينة، ثم تليها الفئة من % 74.9سنة بنسبة 40من 

سنة هو السن  60سنة فأكثر، ويرجع هذا إلى أن سن  60نرى غياب الصحفيين الذين ينتمون إلى الفئة من 
يتفق مع طبيعة الدراسة حيث هذه الدراسة تتعلق أكثر بالصحفيين في  القانوني للتقاعد في الجزائر وهو ما

باعتبارهم الفئة النشطة وهم الذين يشعرون أكثر من غيرهم بضغوط ومتاعب ) الشباب(األعمار األدنى 
  .المهنة، ويلمسون تأثير حرية الصحافة على الممارسة المهنية

  :النوع - ب
  )04(جدول رقم 

  قًا لمتغير النوعتوزيع عينة الدراسة طب

  %    ك  النوع

  54.3  95  ذكر

  45.7  80  أنثى
  100  175  المجموع
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، ثم %54.3يتضح من الجدول السابق أن النسبة األعلى من الصحفيين عينة الدراسة ذكور بنسبة 
وما يالحظ هو تقارب نسبتي الذكور واإلناث وهذا ما يدل على أن العمل , % 45.7تأتي نسبة اإلناث بنسبة 

  .صحفي في الجزائر لم يعد حكرًا على فئة الذكورال
  :المستوى التعليمي -جـ

  )05(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة طبقًا لمتغير المستوى التعليمي

  %  ك  النوع

  1.1  2  ثانوي

  98.9  173  جامعي
  100  175  المجموع

  
راسة حاصلين على يتضح من الجدول أعاله أن النسبلة األعلى من القائمين باالتصال عينة الد

، في حين بلغت نسبة الحصالين على مؤهالت دراسية %98.9مؤهالت دراسية جامعية، حيث بلغت نسبتهم 
فقط وهي نسبة ضئيلة، ويرجع ذلك إلى كون المؤسسات الصحفية الجزائرية تهتم أكثر % 1.1ثانوية 

  .افيةبالمؤهالت الدراسية الجامعية على اعتبار أن مهنة الصحافة مهنة احتر 
  :لغة التكوين -د

  )06(جدول رقم 
  :توزيع عينة الدراسة طبقًا لمتغير لغة التكوين

  %  ك  لغة التكوين

  29.7  52  عربية
  2.3  4  فرنسية

  68  119  مزدوج اللغة

  100  175  المجموع

 
يتضح من الجدول السابقق أن النسبة األعلى من القائمين باالتصال عينة الدراسة يتقنون اللغتين 

، في %29.7، تليها نسبة من يتقنون اللغة العربية وحدها، إذ بلغت نسبتهم %68عربية والفرنسية بنسبة ال
، ويرجع هذا إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية % 2.3حين بلغت نسبة من يتقنون اللغة الفرنسية فقط 

ى ألسباب تاريخية ترجع إلى االستعمار في الجزائر، إضافة إلى كون اللغة الفرنسية هي اللغة األجنبية األول
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الفرنسي بالرغم من سياسة التعريب التي انتهجتها الجزائر بعد االستقالل، إال أن اللغة الفرنسية في الجزائر ال 
  .تزال هي اللغة األولى في المؤسسات واإلدارات الرسمية الجزائرية

  :سنوات الخبرة الصحفية -ه
  )07(جدول رقم 

  راسة حسب سنوات الخبرة الصحفيةتوزيع عينة الد
  %  ك  سنوات الخبرة الصحفية

  65.1  114  سنوات 10أقل من 
  23.5  41  سنة 20سنوات إلى أقل من 10من 

  10.3  18  سنة 30سنة إلى أقل من 20من 
  1.1  2  سنة 30أكثر من 

  100  175  المجموع

العمل الصحفي بين  سنة إلى  يتضح من الجدول أن النسبة األعلى من المبحوثين تتراوح خبرتهم في
، يلـيهم مـن تتـراوح %23.5سـنة بنسـبة  20سـنوات إلـى  10، يليهـا مـن %65.1سنوات إذ بلغـت نسـبتهم 10

% 1.1ســنة بنســبة بلغــت 30، ثــم أكثــر مــن %10.3ســنة بنســبة بلغــت 30ســنة إلــى أقــل مــن 20خبــرتهم مــن 
  .فقط

  :نوع الصحفية التي تعمل بها -و
  )08(جدول رقم 

  نة الدراسة حسب نوع الصحفية التي يعملون بهاتوزيع عي
  %  ك  نوع الصحيفة 

  76.6  134  عربية  من حيث اللغة
  23.4  41  فرنسية

  100  175  المجموع
  64.6  113  خاصة  من حيث الملكية

  35.4  62  حكومية

  100  175  المجموع
  97.1  170  وطنية  من حيث التوزيع الجغرافي

  2.9  5  محلية
  100  175  المجموع

  



133 
 

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي
نالحظ أن النسبة األعلى مـن القـائمين باالتصـال يعملـون فـي الصـحف الصـادرة : من حيث لغة الصحيفة -1

، تليها نسبة من يعملـون فـي الصـحف الصـادرة باللغـة الفرنسـية بنسـبة %76.6باللغة العربية إذ بلغت نسبتهم 
23.4 .%  

مفـردة  113من عينة الدراسة هـم مـن الصـحف الخاصـة بمجمـوع % 64.6ظ أن نالح: من حيث الملكية -2
  . مفردة 62من العاملين في الصحف الحكومية بمجموع قدرة % 35.4مقابل 

من مجموع عينة الدراسة من الصحف الوطنيـة بمجمـوع % 97.1يالحظ أن : من حيث التوزيع الجغرافي -3
  .صحفيين 5ية بمجموع هم من الصحف المحل% 2.9صحفيا، مقابل  170

  :الرتبة المهنية -ز
  )09(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة المهنية
  %  ك  الرتبة المهنية

  76.6  134  محرر
  16.6  29  رئيس قسم

  6.3  11  رئيس تحرير

  0.6  1  محقق
  100  175  المجموع

  
ن المحــــررين بنســــبة يتضــــح مــــن الجــــدول أعــــاله أن النســــبة األعلــــى مــــن القــــائمين باالتصــــال هــــم مــــ

، وتكـــاد تنعـــدم رتبـــة %6.3، ثـــم رتبــة رئـــيس تحريـــر بنســـبة %16.6، تليهــا رتبـــة رئـــيس قســـم بنســـبة 76.6%
  .محقق من بين أفراد العينة، حيث لم يمثلها إال مفردة واحدة
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  البعد المهني وواقع الممارسة الصحفية: المحور األول

  :كيفية االلتحاق بالصحيفة -1

  )10( جدول رقم
  توزيع عينة الدراسة حسب كيفية االلتحاق بالصحيفة طبقًا لملكية الصحيفة

  المرتبة  المجموع  ملكية الصحيفة  كشف االلتحاق بالصحيفة

    حكومية  خاصة

  ك

  

  %  ك  %  ك  %

  5  3.4  6  /  /  5.3  6  عن طريق أساتذتي بالجامعة
  3  16.6  29  6.5  4  22.1  25  عن طريق العالقات الشخصية

  4  8.6  15  4.8  3  10.6  12  ن طريق الواسطةع
  2  34.3  60  19.4  12  42.5  48  عن طريق زمالئي الصحفيين

  6  1.1  2  3.2  2  /  /  تقدمت مباشرة
  1  36  63  66.1  41  19.5  22  عن طريق مسابقات التوظيف

    100  175  100  62  100  113  المجمووع

  دالة, 0.452= عامل التوافق ، م=، درجة الحرية0.000= ، مستوى المعنوية44.886: 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

من مجموع أفراد العينة تم التحاقهم بالصحف التي يعملون % 36أوضحت النتائج العامة على أن  -
مـــن % 19.5مـــنهم مـــن الصـــحف الحكوميـــة مقابـــل % 66.1بهـــا عـــن طريـــق مســـابقات التوظيـــف حيـــث أن 

مـــن أفـــراد العينـــة تـــم التحـــاقهم بالعمـــل الصـــحفي عـــن طريـــق زمالئهـــم %  34.3كمـــا أن , الصـــحف الخاصـــة
للصــحف % 19.4مقابــل %  42.2الصــحفيين بالصــحيفة إال أن أغلــبهم كــانوا مــن الصــحف الخاصــة بنســبة 

، حيــث بلغــت مــا بنســته %16.6الحكوميــة، تلتهــا فــي المرتبــة الثالثــة عــن طريــق العالقــات الشخصــية بنســبة 
ثـم فـي المرتبـة الرابعـة عـن طريـق , مـن الصـحف الحكوميـة% 16.5الخاصـة و مـنهم مـن الصـحف % 22.1

مــن الصــحف الحكوميــة ، ثــم % 4.8مــنهم مــن الصــحف الخاصــة و% 10.6وكــان % 8.6الواســطة بنســبة  
كلهــم مــن الصــحف الخاصــة بمــا % 3.4تليهــا فــي المرتبــة الخامســة عــن طريــق أســاتذتي فــي الجامعــة بنســبة 

  %. 1.1مباشرة بنسبة  وأخيرا تقدمت% 5.3نسبته 
  : حيث تدل هذه النتائج على عدة مؤشرات

أن غالبية الصحفيين يلتحقون بالصحف عن طريق مسابقات التوظيف في الصحف الحكومية، حيـث  -
يغلــب هــذا الطــابع علــى الصــحف الحكوميــة التــي تقــوم بالتحضــير لمســابقات توظيــف يــتم اإلعــالن عليهــا فــي 

لهــذه الصــحف ألن ملكيتهــا ليســت شخصــية وٕانمــا ملــك الدولــة، بينمــا يغلــب فــي الجرائــد نظــرا للطــابع الرســمي 
الصــحف الخاصــة االلتحــاق بالصــحف عــن طريــق الــزمالء بالصــحيفة أو الواســطة أو العالقــات الشخصــية ، 
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فهــي قلــيال مــا تعلــن عــن إجــراء مســابقات توظيــف، بــل إن مجــرد وجــود زميــل بالجريــدة يمكــن لــه أن يرتــب لــك 
  . يفةعمال في الصح

األمـر اآلخــر أن مســابقات التوظيــف بالنســبة للصــحف الحكوميـة ال تعنــي بالضــورة الشــفافية فكثيــرا مــا 
  .يتم تجاوزها عن طريق الواسطة أو الرشوة والمحسوبية فهي غالبا مسابقات شكلية نتائجها محسومة مسبقا

توجـد فـروق ذات داللـة  2اأوضحت النتائج التفصيلية أنـه باسـتخدام معامـل االختبـار اإلحصـائي كـ -   
إحصـــائيًا بـــين المبحـــوثين فـــي كيفيـــة التحـــاقهم بالصـــحف طبقـــًا لملكيـــة الصـــحيفة، وقـــد أكـــد معامـــل االختبـــار 

= ودرجـة حريـة 0.000= عند مسـتوى معنويـة  44.886) =المحسوبة( 2اإلحصائي ذلك، إذ بلغت قيمة، كا
   0.452=بلغت قيمته إذ , والعالقة متوسطة وقد دل على ذلك معامل التوافق, 5
  :أسباب االلتحاق بالعمل الصحفي -2
  :توزيع عينة الدراسة حسب أسباب التحاقهم بالعمل الصحفي طبقًا لملكية الصحفية 

  )11(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب أسباب التحاقهم بالعمل الصحفي طبقًا لملكية الصحفية

أسباب االلتحاق بالعمل 

  الصحفي

    المجموع  ملكية الصحيفة

    حكومية  خاصة  المرتبة

  ك

  

  %  ك  %  ك  %

  30.3  53  32.3  20  29.2  33  للحصول على دخل أكبر
  

2  

لمنحها لي حرية أكثر في 
  التعبير عن آرائي

43  38.1  18  29  61  34.9  
  

1  

لتوافق سياسة الصحف مع 
  معتقداتي الشخصية

18  
  

15.9  
  

/  
  

/  
  

18  
  

10.3  
  

4  
  

  3  24.6  43  38.7  24  16.8  19  أسباب أخرى

    100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة، 0.311= معامل التوافق  3= درجة الحرية  0.000= ، مستوى المعنوية 18.745= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

أوضـحت النتــائج العامــة أن أهــم سـبب مــن أســباب االلتحــاق بالعمــل الصـحفي هــو مــنح الصــحيفة للصــحفي  -
مــنهم مــن الصــحف % 38.1, مــن مجمــوع أفــراد العينــة%  34.9حريــة أكثــر فــي التعبيــر عــن آرائهــم بنســبة 

% 30.3تليهـا فـي المرتبـة الثانيـة الحصـول علـى دخـل أكبـر بنسـبة , من الصحف الحكوميـة% 29الخاصة و
% 10.3كمــا أن , % 29.2وفــي الصــحف الخاصــة % 32.3حيــث بلغــت نســبتهم فــي الصــحف الحكوميــة 

منهم مـن الصـحف % 15.9, م عبروا عن سبب التحاقهم بتوافق سياسة الصحيفة مع معتقداتي الشخصيةمنه
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مـن أفــراد العينـة عبــروا % 24.6كمـا أن , فـي حــين أنـه لــم تسـجل أي نتيجـة فــي الصـحف الحكوميــة, الخاصـة
لــى عمــل والحصــول ع, والهوايــة وحــب مهنــة الصــحافة, عــن أســباب أخــرى تنوعــت بــين االســتقرار فــي العمــل

 . وفقط
 : حيث تدل هذه النتائج على أن

أكثر الصحفيين عبروا عن سـبب التحـاقهم بصـحفهم كونهـا تمـنحهم حريـة أكثـر فـي الكتابـة لصـالح  -
ألن هـذه األخيـرة تضـع , الصحف الخاصة ألن الصحف الخاصة أكثر حرية، وانفتاحا من الصحف الحكوميـة

ما أن خطها االفتتـاحي واضـح وهـو امتـداح كـل مـا يصـدر عـن سياسات محددة ال يمكن للصحفيين تجاوزها ك
الحكومة واالمتناع عن نقدها، أمـا الصـحف الخاصـة فهـي أكثـر حريـة فـي نقـد األوضـاع وٕابـداء الـرأي فـي كـل 

 . القضايا بما فيها انتقاد سياسات الحكومة وبرامجها
لهــم الحصــول علــى دخــل أكثــر الصــحفيين الــذين عبــروا عــن ســبب التحــاقهم بصــحفهم كونهــا تــوفر  -

وهـذا مـا يـدل علـى أن العمـل فـي الصـحف ال يعبـر عـن رغبـة شخصـية فـي , أكبر هم مـن الصـحف الحكوميـة
الصحافة وٕانما لمجرد االسترزاق مثله مثل أي وظيفـة أخـرى، وهـذه النظـرة الضـيقة للصـحافة علـى أنهـا وظيفـة 

ا في قوالب جاهزة ألنه مجرد موظف يؤدي تحد من إبداع الصحفيين وتجعل من العمل الصحفي عمال روتيني
 ولهذا تتغير لغة الصحف الحكومية باللغة الخشبية فهي مقولبة في قوالب جاهزة  , نفس العمل يوميا

أمــا الصــحف الخاصــة فهــي تعتمــد ...) اســتقبل فخامــة الــرئيس ،دشــن فخامــة الــرئيس ، غــادر فخامــة الــرئيس( 
دائما، ولهذا ال تستطيع الصحف الحكومية رغم اإلمكانـات الضـخمة  على اإلبداع والحركية، والتغيير لألفضل

وأن أغلـب الصـحفيين حـين ينتقلـون , التي توفرها لها الدولة أن تنـافس الصـحافة الخاصـة المحـدودة اإلمكانـات
فــاإلعالم الحكــومي كثيــرا مــا يقتــل , مــن الصــحف الحكوميــة إلــي الخاصــة تجــدهم يبــدعون ويبــرزون ويشــتهرون

  . عند الصحفييناإلبداع 
وجـود فـروق ذات  2أوضحت النتائج التفصـيلية علـى أنـه باسـتخدام معامـل االختبـار اإلحصـائي كـا -

، وقـد دل )خاصـة، حكوميـة(داللة إحصائيًا بين أسباب التحـاق المبحـوثين بالعمـل الصـحفي وملكيـة الصـحفية 
ودرجــة  0.000= وى معنويــةعنــد مســت 18.745= 2كــا: اإلحصــائي إذ بلغــت قيمتــه 2علــى ذلــك اختبــار كــا

  0.311: والعالقة متوسطة وقد دل معامل التوافق على ذلك، إذ بلغت قيمته 3= حرية
  
  
  
  
  
  :وصف العالقة بالزمالء -3

  )12(جدول رقم 
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  توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة عالقتهم بالزمالء
  المرتبة  %  ك  وصف العالقة بالزمالء في العمل

  2  43.4  74  عادية
  3  12.6  22  إلى حد مامتوازنة 

  1  44  77  ودية متعاونة
    100  175  المجموع

من مجموع أفراد العينة تتميز عالقتهم بزمالئهم في العمل % 44تدل بيانات الجدول السابق على أن 
وأخيـرا عالقـة متوازنـة إلـى , %43.4تليهـا فـي المرتبـة الثانيـة عالقـة عاديـة بنسـبة , بأنهـا عالقـة وديـة متعاونـة

التـي توصـلت )  2007:عمر حسين جمعة علي(، حيث تتوافق هذه النتيجة مع دراسة %12.6ا بنسبة حد م
  . من أفراد العينة يرون أن عالقتهم بزمالئهم في الصحف عالقة وديه متعاونة% 52.1إلى أن 

حيـــث تـــدل هـــذه النتيجـــة أن الصـــحفيين يعملـــون فـــي جـــو مـــن الوديـــة والتعـــاون تغيـــب عـــنهم المنافســـة 
, ية التـي تخلـق جـوا متـوترا فـي الصـحافة بغيـة الترقيـة أو الحصـول علـى االمتيـازات علـى حسـاب الـزمالءالسلب

وهــذه العالقــة الوديــة المتعاونــة تعطــي دفعــة قويــة للعمــل الصــحفي الجمــاعي، فالعمــل الصــحفي ال يعتمــد علــى 
العالقــة فــي العمــل قــد يقتــل التميــز الفــردي بقــدر مــا يعتمــد علــى الفريــق الصــحفي ككــل، إال أن هــذا النــوع مــن 

المواهب الفردية التي تذوب في العمل الجماعي وال يظهر التميز الشخصي والمنافسة الشريفة، وهذا ما تؤكـدة 
التـي )  Kathleen A, Hansen, Mark Neuzil and Jean Ward(بعـض الدراسـات السـابقة كدراسـة 

أقل في ظل نظام عمل الفريق الواحد وأنهم فقدوا توصلت إلى أن أغلب المبحوثين أكدوا أن سلطتهم أصبحت 
جزءا كبيرا من استقالليتهم وأن الضغوط البيروقراطية قـد زادت فـي ظـل هـذا النظـام، كمـا أن أغلـب المبحـوثين 
أكدوا أن جودة الصحفية في ظل نظام عمل الفريق قد تدهورت بدعوى أنه يؤدي إلى المزيد مـن األخطـاء فـي 

  . المحتوى والشكل
  )13(ول رقم جد

  توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة عالقتهم بالزمالء طبقًا لملكية الصحيفة
متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة

  المرجح
اختبار 

  )ت(
مستوى 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.003  3.062  2.964  64.57  113  خاصة
  2.371  35.43  62  حكومية

ــــين ) ت(يلية أنــــه باســــتخدام اختبــــار أوضــــحت النتــــائج التفصــــ ــــة إحصــــائيًا ب ظهــــرت فــــروق ذات دالل
= طبيعةعالقة الصحفيين مـع زمالئهـم طبقـًا لملكيـة الصـحفية لصـالح الصـحف الخاصـة بمتوسـط وزن مـرجح 
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ودرجـة 0.003= عند مسـتوى معنويـة  3.062= ت: إذ بلغت قيمة) ت(وقد دل على ذلك اختبار ,  2.964
  . 173=حرية

فسير هذه النتيجة أن عالقة الصحفيين في الصحف الخاصة أكثر مـيال إلـى الوديـة والتعـاون ويمكن ت
, منها في الصحف الحكومية كون الصحف الحكومية تقدم دخال أكثر ممـا تقدمـه كثيـر مـن الصـحف الخاصـة

يحــاول االرتقــاء باإلضــافة إلــى المراكــز القياديــة والترقيــات ممــا يخلــق جــوا متــوترا فــي العالقــة بــين الــزمالء كــل 
  . على حساب اآلخر، مما يخلق جوا متوترا وٕان كان خفيا في غالب األحيان

  :وصف العالقة برؤساء العمل -4
  )14(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة عالقتهم برؤسائهم في العمل  
  المرتبة  %  ك  وصف العالقة برؤساء العمل

  3  6.9  12  متوترة

  2  42.9  75  رسمية متحفظة

  1  50.3  88  ودية
    100  175  المجموع

مــن أفــراد العينــة عالقــتهم برؤســائهم فــي العمــل عالقــة % 50.3تــدل بيانــات الجــدول الســابق علــى أن 
مـنهم % 6.9منهم تتميز عالقتهم برؤسائهم في العمل بأنها عالقة رسمية متحفظـة وأن % 42.9ودية، بينما 

  . عالقتهم متوترة مع رؤسائهم
ذه النتــائج أن عالقــة التــوتر مــع الرؤســاء نســبتها ضــعيفة ممــن صــرحوا بهــا إال أن نســبة حيــث تــدل هــ

ممــا يجعــل الجــو العــام فــي العمــل الصــحفي غيــر مــريح بالنســبة , كبيــرة مــنهم تــرى أنهــا عالقــة رســمية متحفظــة
ا يقلــل للصــحفيين ألن العالقــات الرســمية المتحفظــة تخلــق فجــوات بعيــدة بــين الــرئيس ومرؤوســيه فــي العمــل مــ

  . نسبة االحتكاك والتفاعلية واالستماع بين الطرفين
  )15(جدول رقم 

  :توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة عالقتهم برؤسائهم في العمل طبقًا لملكية الصحيفة
متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة

  المرجح
اختبار 

  )ت(
مستوى 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.011  2.568  2.522  64.57  113  خاصة
  2.274  35.43  62  حكومية

قد ظهرت فـروق ذات داللـة إحصـائيًا بـين ) ت(أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام اختبار 
طبيعة عالقة الصحفيين برؤساء عملهم طبقًا لملكية الصحيفة، وكان ذلك لصـالح الصـحف الخاصـة بمتوسـط 
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= عند مستوى معنويـة ) 2.568= ت: (إذ بلغت قيمته) ت(ذلك اختبار  ، وقد دل على)2.522(وزن مرجح 
 .173=  ودرجة حرية  0.011

  :الرغبة في ممارسة عمل آخر غير العمل الصحفي -5
  :مدى الموافقة على عمل آخر غير العمل الصحفي طبقًا لملكية الصحيفة: 5-1

  )16(جدول رقم 
  .مل آخر غير العمل الصحفي طبقًا لملكية الصحيفةتوزيع عينة الدراسة حسب مدى موافقتهم على ع

  ملكية الصحيفة          
  مدى الموافقة

  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  1  50.3  88  29  18  61.9  70  نعم
  2  49.7  87  71  44  38.1  43  ال

    100  175  100  62  100  113  المجموع

  .دالة، 0.315= ، فاي 1= جة الحريةدر = 0.000= ، مستوى المعنوية 17.349= 2كا
  : تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج 

من أفراد العينة يوافقون على ممارسـة عمـل آخـر غيـر العمـل % 50.3أوضحت النتائج العامة أن  -
, مــن الصــحف الحكوميــة% 29مــنهم مــن الصــحف الخاصــة و % 61.9, الصــحفي إذا تــوفرت لهــم الفرصــة

مــنهم مـن الصــحف % 71, أفــراد العينـة ال يوافقـون علــى عمـل آخـر غيــر العمـل الصـحفيمـن % 49.7بينمـا 
  . من الصحف الخاصة% 38.1الحكومية و 

) 2007:عمـر حسـين علـي جمعـة (حيث تختلف هـذه النتيجـة مـع النتيجـة التـي توصـلت إليهـا دراسـة 
مســتعدين لتركــه حتــى لــو  مــن أفــراد العينــة متمســكون بالعمــل الصــحفي وغيــر% 81.3والتــي توصــلت إلــى أن 

  . توافرت لهم فرصة عمل أخرى
ويمكـن تفســير هــذه النتيجــة بضــعف مســتوى الرضــا الــوظيفي للصــحفيين الجزائــريين علــى اعتبــار أنهــم 
غيــر راضــين عــن واقــع المهنــة باعتبــاره يعــاني العديــد مــن القيــود والمعوقــات والمشــاكل مــن جميــع النــواحي مــا 

  . فيين غير مريحة األمر الذي يقلل نسبة الرضا الوظيفي عندهميجعل من الحياة المهنية للصح
ظهـرت فـروق ذات  2أوضحت النتائج التفصيلية على انه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كـا -

داللة إحصائيًا بين المبحوثين في مدى موافقتهم على عمل آخـر غيـر العمـل الصـحفي طبقـًا لملكيـة الصـحيفة 
 17.349)= المحســوبة( 2اإلحصــائي، إذ بلغــت قيمــة كــا 2د دل علــى ذلــك اختبــار كــا، وقــ)خاصــة، حكوميــة(

  .0.315= ، وقد بلغت قيمة فاي1= ودرجة حرية  0.000= عند مستوى معنوية 
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  :عدم الموافقة على عمل آخر غير العمل الصحفي/ أسباب الموافقة : 5-2
  )17(جدول رقم 

عدم موافقتهم على عمل آخر غير العمل الصحفي طبقًا  /توزيع عينة الدراسة حسب أسباب موافقتهم 
  .لملكية الصحيفة

 

  ملكية الصحيفة                           
  عدم الموافقة/سبب الموافقة

  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

ألن العمل الصحفي متعب والوسط  
  .الصحفي موبوء

17  
  

15  
  

3  
  

4.8  
  

20  
  

11.4  4  
  

  2  18.9  33  38.7  24  8  9  مرتاح 

  ألن العمل الصحفي ال يستغل خبرة 
  .الصحفيين 

48  
  

3.5  
  

5  8.1  9  5.1  
  

5  
  

  3  18.3  32  25.8  16  14.2  16  أحب الصحافة ألنها تخدم المجتمع 
  1  46.3  81  22.6  14  59.3  67  بدون إبداء أسباب 

    100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة 0.431= معامل التوافق  4= ، درجة الحرية 0.000= ة ، مستوى المعنوي39.937= 2كا
  :تدل بيانات الجدول  السابق على ما يلي

مـن أفـراد العينـة لـم يبـدوا أي أسـباب حـول أسـباب مـوافقهم أو % 46.3أوضحت النتائج العامـة أن  -
ون علــى عمــل مــنهم أنهــم ال يوافقــ% 18.9عــدم مــوافقتهم علــى عمــل آخــر غيــر العمــل الصــحفي، بينمــا عبــر 

مــــن الصــــحف % 8مــــنهم فــــي الصــــحف الحكوميــــة و% 38.7, آخــــر ألنهــــم مرتــــاحون فــــي العمــــل الصــــحفي
مـنهم % 25.8, من أفراد العينة يـرون أنهـم يحبـون الصـحافة ألنهـا تخـدم المجتمـع% 18.3الخاصة، كما أن 

يـر العمـل بينما يـرى مـن يوافقـون علـى عمـل آخـر غ, في الصحف الخاصة% 14.2في الصحف الحكومية و
% 15من أفراد العينة يرون أن العمل الصحفي متعب والوسط الصـحفي موبـوء بنسـبة % 11.4الصحفي أن 

مـــن أفـــراد العينـــة يـــرون أن العمـــل % 5.1مـــن الصـــحف الحكوميـــة، كمـــا أن % 4.8مـــن الصـــحف الخاصـــة و
صـــحف مـــنهم فـــي ال% 3.5مـــنهم فـــي الصـــحف الحكوميـــة و % 8.1الصـــحفي ال يســـتغل خبـــرة الصـــحفيين ،

  . الخاصة
  : حيث تدل هذه النتائج على عدة اعتبارات

أن غالبية الصحفيين في الصحف الحكومية يرون أنهم مرتاحون في العمـل الصـحفي وال يـرون بـديال 
كمــا أن أغلــبهم يــرون أنهــم يحبــون مهنــة الصــحافة ألنهــا تخــدم المجتمــع علــى عكــس الصــحف الخاصــة , عنــه

وظيفي عنــد الصــحف الحكوميــة أعلــى منــه فــي الصــحف الخاصــة، ولهــذا وهــذا يــدل علــى أن مســتوى الرضــا الــ
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فغالبيـــة الصـــحفيين ممـــن أبـــدوا أســـباب الموافقـــة علـــى تغييـــر العمـــل الصـــحفي رأوا أن العمـــل الصـــحفي متعـــب 
والوسط الصحفي موبوء وأنه ال يستغل خبرة الصحفيين ما يدل علـي عـدم ارتيـاحهم فـي العمـل الصـحفي وهـذا 

ع المهنــــة الصــــحفية فــــي الجزائــــر واقــــع صــــعب مــــن جميــــع النــــواحي السياســــية والقانونيــــة يؤشــــر علــــى أن واقــــ
واالقتصادية واالجتماعية ولهذا فغالبية الصحفيين من الصحف الخاصة لم يقدموا أسبابا كون العمل الصحفي 

وظيفي مـا يجعـل نسـبة الرضـا الـ, يحوي العديد من القيود والمعوقات التي يصعب حصرها في العمل الصحفي
عند الصحفيين في الصحف الخاصة متدنيا مقابل الصحف الحكوميـة التـي تتـوفر علـى دخـل معتبـر وضـمان 

علــى عكــس كثيــر مــن الصــحف الخاصــة التــي غالبــا مــا تشــغل بعقــود عمــل , اجتمــاعي مقبــول ومهنــة دائمــة
  .مؤقتة، وصعوبة الحصول على المعلومات وضعف الرواتب

ظهـرت فـروق ذات  2ى أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كـاأوضحت النتائج التفصيلية عل -
عـدم موافقـة المبحـوثين علـى عمـل آخـر غيـر العمـل الصـحفي طبقـًا لملكيـة / داللة إحصائيا بين أسباب موافقة

)= المحســوبة( 2اإلحصــائي، إذ بلغــت قيمــة كــا 2وقــد دل علــى ذلــك اختبــار كــا) خاصــة، حكوميــة(الصــحيفة 
وهذه العالقة متوسطة وقـد دل علـى ذلـك معامـل  4= ودرجة حرية  0.000= معنوية  عند مستوى 39.937

  0.431: التوافق، إذ بلغت قيمته
  :تقدير الصحفي للدخل الذي يتلقاه مقابل عمله الصحفي -6

  )18(جدول رقم 
  :توزيع عينة الدراسة حسب تقديرهم للدخل الذي يتلقوه مقابل العمل الصحفي 

  %  ك  ل الذي يتلقاهتقدير الصحفي للدخ

  53.7  94  غير مناسب
  36  63  مناسب إلى حد ما

  10.3  18  مناسب جدا
  100  175  المجموع
من أفراد العينة يرون أن الـدخل الـذي يتقاضـونه مقابـل % 53.7تدل بيانات الجدول السابق على أن 

مـن أفــراد % 10.3ى بينمـا يــر , مــنهم يـرون أنــه مناسـب إلــى حـد مــا% 36وأن , العمـل الصـحفي غيــر مناسـب
  . العينة أن دخلهم مناسب جدا

وهذه النتيجة توضح مدى الرضـا الـوظيفي عـن المهنـة إذ أن غـالبيتهم يـرون أن رواتـبهم غيـر مناسـبة 
وهذا األمر الذي جعل كثير من الصحفيين يرون إمكانية تغيير العمـل , مما يقلل نسبة الرضا الوظيفي عندهم
مــا يهــدد بعــدم , كــون المــردود المــادي الــذي يتقاضــونه ال يلبــي احتياجــاتهمالصــحفي مقابــل عمــل آخــر أحســن 

  .تفرغهم للمهنة وممارسة مهنة أخرى جانبية لزيادة الدخل أو ممارستها بشكل هامشي
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التـي ) 2007: عمـر حسـين علـي جمعـة ( وهذه النتائج تقترب من النتائج التي توصـلت إليهـا دراسـة 
العينة يرون أن الدخل الذي يعود عليهم مـن ممارسـة المهنـة غيـر مناسـب من أفراد % 75.2توصلت إلى أن 

التـي توصـلت إلـى أن ) (Sharon Bramlett and Solomon واختلفت هـذه النتيجـة مقارنـة بنتيجـة دراسـة 
العائـــد المـــادي لـــيس هـــو الحـــافز المحـــرك للعـــاملين فـــي مجـــال األخبـــار وأن امـــتالك القـــدرة علـــى صـــنع القـــرار 

ـــ ـــد مســـتوى الرضـــا والحصـــول عل ـــة مـــن المرتـــب فـــي تحدي ـــر أهمي ـــة مـــن الرؤســـاء كانـــت أكث ى تعليقـــات إيجابي
  . الوظيفي

  )19(جدول رقم 
  :توزيع عينة الدراسة حسب تقديرهم للدخل الذي يتلقوه مقابل العمل الصحفي طبقًا لملكية الصحيفة

متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة  
  المرجح

اختبار 
  )ت(

مستوى 
  المعنوية

رجة د
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.000  8.26-   1.3009  64.57  113  خاصة
  2.0484  35.43  62  حكومية

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي   
ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين ) ت(أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام اختبــار 

ي تلقــوه مــن عملهــم الصــحفي طبقــًا لملكيــة الصــحيفة، وكــان ذلــك تقــدير الصــحفيين عينــة الدراســة للــدخل الــذ
أن العالقـة سـالبة إذ بلغـت ) ت(، وقـد أكـد اختبـار 2.0484= لصالح الصحف الحكومية بمتوسط وزن مـرجح

  .173ودرجة حرية  0.000= عند مستوى معنوية ) 8.26-= ت (قيمته 
ف الحكوميــة والخاصــة ولكنهــا تبــرز ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة أن ضــعف الراتــب مشــكلة تعــم الصــح

أكثـــر فـــي الحكوميـــة فيمـــا يخـــص الصـــحفيين أصـــحاب العقـــود المؤقتـــة والـــذين يتقاضـــون رواتـــب زهيـــدة مقارنـــة 
 . بأصحاب العقود الدائمة

  :مدى وجود صعوبة في الوصول إلى مصادر  المعلومات -7
  )20(جدول رقم 

  إلى مصادر المعلومات تويع عينة الدراسة حسب مدى وجود صعوبة في الوصول 
  المرتبة   %  ك  مدى وجود صعوبة في الوصول إلى مصادر المعلومات 

  4  4.6  8  نادرا
  1  67.4  118  أحيانا
  2  20  35  غالبا
  3  8  14  دائما

  100  175  المجموع
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يـرون وجـود صـعوبة فـي الحصـول % 67.4تدل بيانات الجدول السابق أن غالبية أفراد العينـة بنسـبة 
مـن أفـراد العينـة أنهـم غالبـا مـا يجـدون هـذه الصـعوبة، فـي حـين أن % 20ومـات أحيانـا، بينمـا يـرى على المعل

مـن أفـراد العينـة % 4.6منهم ترى أنها دائما ما تجد صعوبة في الحصول على المعلومـات، وأخيـرا يـرى % 8
  . أنهم نادرا ما يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات

لصحفيين يجدون فعال صعوبات في الحصول على المعلومات، علـى الـرغم وتؤكد النتائج أن غالبية ا
من أن القوانين تؤكد حق الصحفي في الحصول على المعلومات، لكن نفس هـذه القـوانين وضـعت العديـد مـن 
القيــود أمــام الصــحفي للوصــول إلــى المعلومــات، كمــا أن طبيعــة البيروقراطيــة الموجــودة فــي المؤسســات خاصــة 

يــة ال تســمح للصــحفي بالوصــول إلــى مصــادر المعلومــات، فهــي غالبــا مــا تتكــتم عــن تقــديم هــذه منهــا الحكوم
المعلومــات للصــحفيين وتنظــر للصــحفي كأنــه جاســوس يتجســس علــى هــذه المؤسســات مــن أجــل إبــراز العيــوب 
وفضـح المسـتور، ولهـذا يــرى أغلـب الصـحفيين ضــرورة إنشـاء خليـة لإلتصـال فــي جميـع المؤسسـات الحكوميــة 

لخاصـــة والـــوزارات للتعامـــل المباشـــر مـــع الصـــحفيين فـــي حـــال طلـــب أي معلومـــات أو استفســـارات مـــا يســـهل وا
عمليــة الحصــول علــى المعلومــات ألن مبــدأ حصــول الصــحفي عــاى المعلومــات نــاتج عــن حــق المــواطن فــي 

  . الحصول على المعرفة وال يستطيع إيصال هذا الحق للناس إال الصحفي
  ي الوصول إلى مصادر المعلومات طبقًا لملكية الصحيفةمدى وجود صعوبة ف: 7-1

  )21(جدول رقم 
  تويع عينة الدراسة حسب مدى وجود صعوبة في الوصول إلى مصادر المعلومات طبقًا لملكية الصحيفة

متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة 
  المرجح

مستوى   )ت(قيمة 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.000  4.766  3.486  64.57  113  خاصة
  3.000  35.43  62  حكومية

ظهـرت فـروق ذات داللـة إحصـائيًا ) ت(أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل اختبار 
بــين المبحــوثين حســب مــدى وجــود صــعوبة بالنســبة إلــيهم فــي الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات طبقــًا لملكيــة 

أن ) ت(، وقد دل معامل اختبار )3.486(الصحف الخاصة بمتوسط حسابي  الصحيفة، وهذه الفروق لصالح
  .173= ودرجة حرية  0.000= عند مستوى معنوية) 4.766=ت(العالقة موجية إذ بلغت قيمته 

ـــة فـــإن الحصـــول علـــى  ـــك للدول ـــة باعتبـــار أنهـــا مل ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة أن الصـــحف الحكومي
الوزارات أمر ليس بالصعب خاصـة إذا كانـت هـذه المعلومـات لمزيـد مـن المعلومات من المؤسسات الحكومية و 

المـــدح والثنـــاء علـــى اإلنجـــازات والسياســـات المتبعـــة مـــن قبـــل الدولـــة ألن هـــذه المعلومـــات ال تنتقـــد عمـــل هـــذه 
المؤسسات، بينما الصحف الخاصـة فهـي تجـد صـعوبة فـي الحصـول علـى المعلومـات لكونهـا غالبـا مـا تبحـث 

التــي تنتقـد الوضــع القـائم ولـيس مــن السـهل الحصــول علـى المعلومـات مــن مؤسسـات حكوميــة  عـن المعلومـات
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كي تنتقد الحكومة ومؤسسـاتها، ولهـذا كثيـرا مـا يعاقـب الصـحفيين فـي كتابـاتهم عـن الفسـاد بـتهم القـذف لـنقص 
اد نجــدها المعلومــات التــي يحصــلون عليهــا، فبــدل أن تفــتح الســلطات تحقيقــا فــي مــا يكتبــه الصــحفيون مــن فســ

  . تسلط عقوبات قاسية عليهم بتهم القذف والتشهير
أسباب صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومات لمن أجابوا بأن هناك صعوبة فـي ذلـك طبقـًا لملكيـة : 7-2

 .الصحيفة
  )22(جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك صعوبة في الوصول إلى مصادر المعلومات حسب أسباب 
 بة ذلك طبقًا لملكية الصحيفةصعو 

  ملكية الصحيفة                
  أسباب الصعوبة 

  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

احتكار المصادر الحكومية للمعلومات 
  الخاصة بها

82  
  

77.4  39  
  

90.7  121  
  

81.2  1  
  

  3  4  6  /  /  5.7  6  سيطرة الدولة على وكاالت األنباء

  2  14.8  22  9.3  4  17  18  عوائق قانونية

    100  149  100  43  100  106  المجموع

  .غير دالة، 2= ، درجة الحرية0.115= ، مستوى المعنوية4.326= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

ممن أجابوا بوجود صـعوبات فـي الوصـول إلـى مصـادر % 81.2أوضحت النتائج العامة على أن  -
كـــار المصـــادر الحكوميـــة للمعلومـــات بهـــا هـــو أهـــم أســـباب صـــعوبة الحصـــول علـــى المعلومـــات يـــرون أن احت

مـــنهم فــــي الصـــحف الخاصــــة، بينمـــا يــــرى % 77.4مـــنهم مــــن الصـــحف الحكوميــــة و % 90.7المعلومـــات، 
مــنهم فــي الصــحف الخاصــة % 17مــنهم صــعوبة الوصــول إلــى المعلومــات بســبب عوائــق قانونيــة، % 14.8

مــنهم أنــه بســبب ســيطرة الدولــة علــى وكــاالت األنبــاء، % 4حــين يــرى مــن الصــحف الحكوميــة، فــي % 9.3و
  . منهم من الصحف الخاصة مع غياب أي نسبة في الصحف الحكومية% 5.7

وهـــذا مايـــدل علـــى أن ســـيطرة الدولـــة واحتكـــار المصـــادر الحكوميـــة للمعلومـــات الخاصـــة بهـــا مـــن أهـــم 
ائـق القانونيـة المتعلقـة بسـرية بعـض المعلومـات أسباب عدم الوصول إلى مصادر المعلومات، إضـافة إلـى العو 

 .37،36أو منع الصحفيين من الوصول إلى بعض المعلومات كما نص عليه قانون اإلعالم في مادتيه 
لم تظهر فروق ذات 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كا -

بوا بــأن هنـاك صــعوبة فـي الوصــول إلــى مصـادر المعلومــات طبقــًا داللـة إحصــائيًا بـين عينــة الدراســة ممـن أجــا
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عند مستوى  4.326= 2اإلحصائي على ذلك إذ بلغت قيمته كا 2لملكية الصحيفة، وقد دل معامل اختبار كا
 .2= ودرجة حرية 0.115= معنوية

  :اقتراحات المبحوثين لتفادي صعوبات الحصول على المعلومات من مصادرها -8
  )23(جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب اقتراحاتهم لتفادي صعوبات الحصول على المعلومات من مصادرها طبقًا لملكية 
  الصحيفة

  ملكية الصحيفة                   
  أسباب الصعوبة 

  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  1  45.7  80  46.8  29  45.1  51  إقامة عالقة وثيقة مع المصادر
التصريح مباشرة بالعمل عدم 

  الصحفي
6  5.3  

  
9  14.5  15  8.6  5  

  
  3  12.6  22  19.4  12  8.8  10  الديمقراطية

تغير نظرة المسؤولين تجاه رجال 
  اإلعالم

5  4.4  4  6.5  9  5.1  6  
  

تكييف القانون لتسهيل الحصول على 
  المعلومة

13  
  

11.5  
  

3  
  

4.8  
  

16  
  

9.1  
  

4  

  7  2.3  4  6.5  4  /  /  تفهم دور رسالة الصحافة
  2  16.6  29  1.6  1  24.8  28  ليس لدي اقتراح محدد

    100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة، 0.383= معامل للتوافق 6= درجة الحرية  0.000= ، مستوى المعنوية 30.017= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

رون ضــرورة إقامــة عالقــة وثيقــة مــع مــن أفــراد العينــة يــ% 45.7أوضــحت النتــائج العامــة علــى أن  -
مـــنهم مـــن الصـــحف % 46.8مصـــادر الخبـــر لتفـــادي صـــعوبات الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن مصـــادرها، 

مــن الصــحف الخاصــة، تليهــا الديموقراطيــة بنســبة  8.8مــنهم مــن الصــحف الحكوميــة و% 45.1الحكوميــة و
م تكييـف القـانون لتسـهيل من الصحف الخاصـة، ثـ% 8.8من الصحف الحكومية و% 19.4، منهم 12.6%

مــنهم مــن الصــحف % 4.8مــن الصــحف الخاصــة و% 11.5مــنهم % 9.1الحصــول علــى المعلومــة بنســبة 
مـن الصـحف الحكوميـة % 14.5مـنهم % 8.6الحكومية، تليها عدم التصريح مباشرة بعملـي كصـحفي بنسـبة 

, اقض مع أخالقيات المهنةمن الصحف الخاصة،على الرغم من أن هذا االقتراح يمثل تضليال ويتن% 5.3و 
% 4.4مـنهم فـي الصـحف الحكوميـة و % 6.5يرون تغيير نظرة المسؤولين اتجـاه رجـال اإلعـالم، % 5.1و 
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من أفراد العينـة أي % 16.6بينما لم يقدم % 2.3من الصحف الخاصة، ثم تفهم دور رسالة الصحافة بنسبة 
  . اقتراح لتفادي صعوبة الحصول على المعلومات

أنــه توجــد فــروق  2النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام معامــل االختبــار اإلحصــائي كــاأوضــحت  -
ذات داللة إحصائيًا بين اقتراحات المبحوثين لتفادي صعوبات  الحصول على المعلومات مـن مصـادرها طبقـًا 

عنـد  30.017)= المحسـوبة( 2اإلحصائي، إذ بلغت قيمـة كـا 2وقد دل على ذلك اختبار كا, لملكية الصحيفة
وهــذه العالقــة متوســطة إذ دل علــى ذلــك معامــل التوافــق، وقــد  6= ودرجــة حريــة  0.000= مســتوى معنويــة 

 ).0.383=معامل التوافق(بلغت قيمته 
  :طبيعة الحصول على المعلومات   -9
  :الحصول على معلومات من مصدر رسمي أسهل من الحصول عليها من جهات غير حكومية: 9-1

  )24(جدول رقم  
توزيع عينة الدراسة حول أن الحصول على معلومات من مصدر رسمي أسهل من الحصول عليها من  

  . جهات حكومية
الحصول على المعلومات من مصدر رسمي أسهل من الحصول 

  عليها من جهات غير حكومية
  المرتبة  %  ك

  4  5.1  9  أعترض بشدة
  1  39.4  69  أعترض

  5  0.6  1  ال رأي لي

  2  36.6  64  أوافق
  3  18.3  32  أوافق بشدة

    100  175  المجموع
% 36.6مــن أفــراد العينــة يعترضــون علــى العبــارة، بينمــا %  39.4تــدل بيانــات الجــدول الســابق أن 

  %.5.1، بينما يعترض عليها بشدة %18.3يوافقون عليها، ويوافق عليها بشدة 
ي أن الحصـــول علـــى حيـــث يتضـــح اعتـــراض أعلـــى نســـبة مـــن الصـــحفيين علـــى هـــذه العبـــارة بمـــا يعنـــ

المعلومات من مصدر رسمي ليس سهل من الحصـول عليهـا مـن مصـدر غيـر حكـومي، فكثيـر مـن المصـادر 
الرسمية ال تتعاون مع الصحفيين في تقديم المعلومات التي يحتاجون وهذا يرجع لطبيعة العالقة غير المريحة 

  .  خاصة فإن الحساسية ستزيد أكثربين الصحفي ومصدر المعلومة وخاصة إذا كان الصحفي من الصحف ال
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الحصول على معلومات من مصدر رسمي أسهل من الحصول عليها من جهات غير حكوميـة طبقـًا : 9-2
  .لملكية الصحفية

  )25(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حول أن الحصول على معلومات من مصدر رسمي أسهل من الحصول عليها من 

  .صحيفةجهات حكومية طبقًا لملكية ال
متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة

  المرجح
قيمة 

  )ت(
مستوى 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

-   3.008  64.57  113  خاصة
3.216  

  دالة  173  0.002
  3.645  35.43  62  حكومية

ظهـرت فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين ) ت(أوضحت النتائج التفصيلية على أنـه باسـتخدام اختبـارات 
المبحوثين حول أن الحصول على الملعومات من مصادر رسمية أسهل من الحصول عليها من جهـات إجابة 

أن العالقـة سـلبية إذ بلغـت قيمـة ) ت(غير حكومية، وهذه الفروق لصالح الصحف الحكوميـة وقـد دل  اختبـار 
  .173= ودرجة حرية  0.002= عند مستوى معنوية) 3.216-)= (ت(

الحكومية أقـرب إلـى مصـادر األخبـار الرسـمية مـن الصـحف الخاصـة  ويمكن تفسير ذلك أن الصحف
فهـي غالبـا ليسـت التـي تطلـب , إال أنها ال تحصل على المعلومات إال بالقدر الذي تريده هذه الجهات الرسـمية

  . المعلومة وٕانما المعلومة تأتيها على شكل أمريات أو قرارات غالبا
  : ا يتعلق باألخبار التي ينشرها عن الحكومةالضغوط التي تمارس على الصحفي فيم  -10
مدى وجود ضغوط تمارس على الصحفي فيما يتعلق باألخبـار التـي ينشـرها  الصـحفي عـن الحكومـة  -10

  .طبقًا لملكية الصحفية
  )26(جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب الضغوط التي تمارس على الصحفي فيما يتعلق باألخبار التي ينشرها عن 
  .مة طبقًا لملكية الصحفية الحكو 

  ملكية الصحيفة              

  مدى وجود الضغوط 

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  30.9  54  24.2  15  34.5  39  نعم
  69.1  12.1  75.8  47  65.5  74  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  .لةغير دا، 1= ، درجة الحرية 0.157= ، مستوى المعنوية 1.998= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
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مــن أفــراد العينــة ال يــرون أن هنــاك ضــغوط تمــارس علــيهم % 69.1أوضــحت النتــائج العامــة أن   -
% 65.5مـنهم مـن الصـحف الحكوميـة، % 75.8فيما يتعلق باألخبار التي تنشر عن الحكومة في صـحفهم، 

% 34.5نة يرون أن هناك ضغوط تمـارس علـيهم من أفراد العي% 30.9من الصحف الخاصة، في حين أن 
  . من الصحف الحكومية% 24.2من الصحف الخاصة و 

حيــث تــدل هــذه النتيجــة أن أغلــب الصــحفيين ال يشــعرون بوجــود ضــغوط تمــارس علــيهم فيمــا يتعلــق 
باألخبار التي تنتشر عن الحكومة فـي جرائـدهم، فمـن جهـة الصـحف الحكوميـة فـإن عـدم وجـود هـذه الضـغوط 

بع من كون السياسة التحريرية لهذه الصحف ال تسمح أصال بانتقاد الحكومـة وعملهـا، وأن أي نقـد للحكومـة نا
من طرف هذه الصحف قد يعرضـها إلـى عواقـب وخيمـة، بينمـا بالصـحف الخاصـة فـإن يـدها طليقـة فـي انتقـاد 

  .الحكومة وسياستها فال تضغط هذه الصحف للحد من انتقاد الحكومة
لـم تظهـر فــروق  2ائج التفصـيلية علــى أنـه باسـتخدام معامــل  االختبـار اإلحصـائي كــاأوضـحت النتـ -

ذات داللة إحصائيًا بين المبحوثين في مدى وجود ضغوط تمارس عليهم فيما يتعلق باألخبار التي يـتم نشـرها 
عنـد  1.998) = المحسـوبة( 2إذ بلغـت قيمـة كـا 2عن الحكومة طبقًا لملكية الصـحيفة، وقـد دل علـى ذلـك كـا

  .1= ودرجة حرية  0.157=مستوى معنوية 
  :الضغوط على الصحفي في نشر األخبار المتحصل عليها -11
  .مدى وجود تدخل في عمل الصحفي أثناء نشر األخبار المتحصل عليها طبقًا لملكية الصحيفة: 11-1

  )27(جدول رقم 
األخبار المتحصل عليها طبقًا  توزيع عينة الدراسة حسب مدى وجود تدخل في عمل الصحفي أثناء نشر

  .لملكية الصحيفة
  ملكية الصحيفة                   

  مدى وجود تدخل
  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  46.3  81  54.8  34  41.6  47  نعم
  53.7  94  45.2  28  58.4  66  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  .غير دالة,  1= الحرية ، درجة0.093= ، مستوى المعنوية 2.825= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

من أفراد العينة ال يرون وجود تدخل فـي عملهـم أثنـاء نشـر %  53.7أوضحت النتائج العامة أن   -
مـــن % 45.2مــنهم مـــن الصـــحف الخاصـــة مقابـــل % 58.4األخبــار التـــي يحصـــلون عليهـــا مـــن مصـــادرهم ، 

مـنهم فـي الصـحف % 54.8من أفـراد العينـة يؤكـدون وجـود تـدخل % 46.3الصحف الحكومية، في حين أن 
  . في الصحف الخاصة% 41.6الحكومية و 
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ومع أن النسبة األكبر من الصحفيين لم تؤكد وجود تدخل في عملهم إال أن كثيـرا مـنهم أكـد علـى هـذا التـدخل 
مقـص الرقيـب أو تكليـف زميـل المنع من النشر أو حذف بعض الجمل واستخدام : الذي يأخذ عدة أشكال منها

آخــر بتغطيــة ملــف معــين للمعرفــة المســبقة بعــدم قيــام الصــحفي المســتبعد مــن التغطيــة بــااللتزام برؤيــة رئــيس 
  . التحرير أو مدير التحرير في هذه القضية

لــم تظهــر فــروق  2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام معامــل االختبــار اإلحصــائي كــا -
ائيًا بين وجود تدخل في عمل الصحفيين عينة الدراسة أثناء نشـرهم لألخبـار المتحصـل عليهـا ذات داللة إحص

عنـــد  2.825) = المحســـوبة( 2كـــا: ، إذ بلغـــت قيمـــة2طبقـــًا لملكيـــة الصـــحيفة، وقـــد دل علـــى ذلـــك اختبـــار كـــا
  .1= ، ودرجة حرية0.093= مستوى معنوية 

  .عملهم الصحفيأشكال التدخل لمن أجابو بأن هناك تدخل في : 11-2

أوضــحت النتــائج أن أشــكال التــدخل حســب رأي مــن أجــابوا بــأن هنــاك تــدخل فــي عملهــم الصــحفي  -
إعــادة الصــياغة للخبــر أو المقــال المنشــور غــالبيتهم مــن الصــحف الحكوميــة، منــع النشــر وغــالبيتهم مــن : هــي

  .الصحف الخاصة، طلب التأكد من مصدر الخبر والكشف عنه
  : ج على أن حيث تدل هذه النتائ

أحد أشكال التـدخل فـي العمـل الصـحفي هـو إعـادة صـياغة المقـال أو الخبـر ومالـت هـذه النسـبة أكثـر    
للصـحف الحكوميــة وهـذا يــدل علــى أن التـدخل لــيس جوهريـا فــي عمــل الصـحفي، فالصــحفي هنـا مطلــوب منــه 

ض أعمالهم بالكلية بل تجـري عمل محدد سلفا وهو يعرف سياسة الصحيفة الحكومية مسبقا ولهذا قليال ما ترف
عليها تعيدالت طفيفة، أما رفض النشر فكثيرا ما تواجهه الصحف الخاصة التي تتمتع بحرية أكبر فـي الطـرح 
لكن بعض المواضيع قد يتم رفضها ليس لسياسة مسبقة في التناول، وٕانما حسب الموضوع المراد تناوله الـذي 

كــأن يكــون تــأخر زمــن نشــره، أو أن ال تكــون لــه قيمــة خبريــة مهمــة قــد يكــون لــيس مناســبا مــن الناحيــة الزمنيــة 
  . تستدعي نشره

  
  
  
  
  
  
  
  

  :جهات التدخل في عمل الصحفي أثناء نشره لألخبار التي يحصل عليها -12
  )28(جدول رقم 
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توزيع إجابات عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك تدخل في عملهم الصحفي حسب جهات التدخل طبقًا 
  .لصحيفةلملكية ا

  ملكية الصحيفة        
  جهات التدخل

مستوى   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

درجة 
  الحرية

معامل 
  فاي

مدى 
  %  ك  %  ك  %  ك  الداللة

  غير دالة  /  1  0.084  2.979  44.6  37  55.9  19  36.7  18  رئيس القسم 

  لةغير دا  /  1  0.143  2.142  75.9  36  67.6  23  81.6  40  رئيس التحرير
  دالة  0.272  1  0.013  6.143  9.6  8  /  /  16.3  8  مسؤول إداري

  دالة  0.272  1  0.013  6.143  9.6  8  /  /  16.3  8  السلطات الرسمية 

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
مـن إجابـات المبحـوثين تـرى أن رئـيس التحريـر هـو أكثـر مـن % 75.9أوضحت النتائج العامـة أن  -

مـن الصـحف % 67.6من الصحف الخاصة و %81.6في، حيث توزعت النسبة بين يتدخل في عمل الصح
مـــن الصـــحف % 55.9مـــن إجابـــات المبحـــوثين تـــرى أنـــه رئـــيس القســـم ، % 44.4الحكوميـــة، فـــي حـــين أن 

يـــرون أن التـــدخل مـــن مســـؤول إداري بالصـــحيفة % 9.6مـــن الصـــحف الخاصـــة وأن  36.7الحكوميـــة مقابـــل 
لصــالح الصــحف % 9.6، وأخيــرا تــدخل الســلطات الرســمية بنســبة %16.3لصــالح الصــحف الخاصــة بنســبة 

  %.16.3الخاصة بنسبة 
حيث تدل النتائج على أن رئيس التحرير هو أكثر المسؤولين تـدخال فـي عمـل الصـحفي علـى اعتبـار    

أنه مسؤول على كـل مـا ينشـر فـي صـحيفته، وأنـه المحاسـب علـى كـل خطـأ يصـدر مـن صـحيفته، يليـه رئـيس 
هذا بغض النظر عن طبيعة ملكية الصحيفة، بينما كثيرا مـا تتـدخل السـطات الرسـمية فـي عمـل بعـض القسم و 

الصـــحفيين وكـــذلك المســـؤولين اإلداريـــين بالنســـبة للصـــحف الخاصـــة نظـــرا للنقـــد الـــذي توجهـــه هـــذه الصـــحف 
لتهديـد تـارة للسلطات ما يجعل من طبيعة الضغط عليهـا كبيـرا سـواء علـى إدارة الصـحيفة أو علـى صـحفييها با

  . واإلغراء تارة أخرى
 :مايلي 2أوضحت النتائج التفصيلية على انه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كا -

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائيًا بـين نـوعين مـن جهـات التـدخل فـي عمـل الصـحفيين طبقـًا لملكيـة الصـحيفة، 
  .وهذان النوعان هما على التوالي

ـــــد دل : مســـــؤول إداري - ـــــار اإلحصـــــائي كـــــاوق ـــــك معامـــــل االختب ـــــى ذل ـــــه كـــــا 2عل  2إذا بلغـــــت قيمت
  ).0.272=فاي(، وقد بلغت قيمة 1=ودرجة حرية  0.013= عند مستوى المعنوية  6.143)= المحسوبة(

=  2كــا: إذ بلغــت قيمتــه 2وقــد دل علــى ذلــك معامــل االختبــار اإلحصــائي كــا: الســلطات الرســمية -
 ).0.272= فاي (، وقد بلغت قيمة 1= ، ودرجة حرية 0.013= عند مستوى المعنوية  6.143

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين باقي جهات التدخل في عمل الصحفيين طبقًا لملكية الصحيفة -
  .الرقابة المسبقة على  النشر   -13
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  .مدى وجود رقابة مسبقة على على النشر طبقًا لملكية الصحيفة: 13

  )29(جدول رقم 
  عينة الدراسة حسب مدى وجود رقابة مسبقة على النشر طبقًا لملكية الصحيفةتوزيع 

  ملكية الصحيفة              
مدى وجود الرقابة                              
  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  44  77  48.4  30  41.6  47  نعم

  56  98  51.6  32  58.4  66  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع
  غير دالة، 1= ، درجة الحرية0.386= ، مستوى المعنوية0.750= 2كا

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
ال يرون وجود رقابة مسـبقة علـى مـا % 56أوضحت النتائج العامة أن أكثر من نصف المبحوثين  -

، بينمـا يـرى ذلـك في الصحف الخاصة% 58.4منهم في الصحف الحكومية و % 51.6نشر في صحفهم ، 
مـــن الصـــحف % 41.6مـــنهم مـــن الصـــحف الحكوميـــة و% 48.4مـــن المبحـــوثين وجـــود هـــذه الرقابـــة، % 44

وتتمثل الرقابة المسبقة فيما يعرف بالسياسة التحريرية للصحيفة حيث يطلب رؤساء األقسام ومـديرو . الخاصة
اللتــزام بخـط معــين أو عـدم الحــديث التحريـر مـن الصــحفيين عنـد تكلــيفهم بتغطيـة موضــوع مـا أوقضــية معينـة ا

عن موضوع أو قضية ما قبل البدء في التغطية، كما تتخذ هذه الرقابة أشكاال أخرى مثل عدم تكليف شـخص 
معين بتغطية موضـوع معـين لكونـه يعـرف عنـه أنـه معـارض لـه أو مـتحفظ عليـه رغـم كونـه يخصـه أو يخـص 

  . القسم الذي يعمل فيه
علــى عــدم وجــود  2ة علــى أنــه باســتخدام معامــل االختبــار اإلحصــائي كــاأوضــحت النتــائج التفصــيلي -

فروق ذات داللة إحصائيا بين مدى وجود رقابة مسبقة على النشـر طبقـًا لملكيـة الصـحيفة، وقـد دل علـى ذلـك 
، ودرجة  0.386= عند مستوى معنوية  0.750) =المحسوبة( 2اإلحصائي، إذ بلغت قيمته، كا 2اختبار كا

  .1= حرية 
  
  
  
 

  :الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفي على نفسه - 14
  :مدى اضطرار الصحفي إلى ممارسة رقابية ذاتية على نفسه طبقًا لملكية الصحيفة: 14-1

  )30(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب مدى اضطراهم إلى ممارسة رقابية ذاتية على أنفسهم طبقًا لملكية الصحيفة

  المجموع  حكومية  خاصة  ية الصحيفةملك               
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  %  ك  %  ك  %  ك  ممارسة الرقابة الذاتية

  89.1  156  90.3  56  88.5  100  نعم

  10.9  19  9.7  6  11.5  13  ال
  100  175  100  62  100  113  المجموع

  .غير دالة، 1=، درجة الحرية0.710= مستوى المعنوية 0.138= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

مــن أفــراد العينــة بضــطرون إلــى ممارســة رقابــة ذاتيــة، % 89.1أوضــحت النتــائج العامــة علــى أن  -
فـي الصـحف الخاصــة، بينمـا ال يضـطر إلـى ممارســة % 88.5مـنهم فـي الصـحف الحكوميــة مقابـل % 90.3

  . من الصحف الحكومية% 9.7من الصحف الخاصة مقابل % 11.5، منهم %10.9رقابة ذاتية 
تيجــة أن غالبيــة الصــحفيين يمارســون رقابــة ذاتيــة علــى عملهــم إذ تعتبــر الرقابــة الذاتيــة أحــد حيــث تــدل هــذه الن

أخطر أنواع الرقابة ألنها بين الصحفي ونفسه ألنه يضع لنفسه قيودا داخلية ال يتخطاها تخوفا من الوقوع في 
   .العقاب أو لبعض القناعات األخالقية والجدول الموالي يوضح أسباب هذه الرقابة

لــم تظهــر فــروق  2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام معامــل االختبــار اإلحصــائي كــا -
ذات داللة إحصائيًا بين اضطرار الصحفيين إلى ممارسة رقابية ذاتية على أنفسهم طبقًا لملكية الصحيفة، وقد 

عند مستوى معنوية  0.138)= المحسوبة( 2كا: إذ بلغت قيمة 2دل على ذلك معامل االختبار االحصائي كا
  .1= ودرجة حرية  0.710= 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :أسباب اضطرار الصحفيين إلى ممارسة رقابة ذاتية على أنفسهم: 14-2
  )31(جدول رقم 

توزيع إجابات عينة الدراسة ممن أجابوا بممارسة رقابة ذاتية على أنفسهم حسب أسباب ممارسة هذه 
  .الرقابة طبقًا لملكية الصحيفة

  ية الصحيفةملك   
  

مستوى   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

درجة 
  الحرية

معامل 
  فاي

مدى 
  %  ك  %  ك  %  ك  الداللة
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  أسباب الرقابة

  63  األخالق الشخصية
  

63  
  

42  
  

75  
  

105  
  

67.3  
  

2.349  
  

0.125  
  

1  
  

/  
  

غير 
  دالة

  قانون اإلعالم
  

43  
  

43  
  

33  
  

58.9  
  

76  
  

48.7  
  

3.646  
  

0.056  
  

1  
  

/  
  

ير غ
  دالة

  دالة  0.199  1  0.013  6.176  32.1  50  19.6  11  39  39  قانون العقوبات

التزام الصحفي 
  بالسياسة التحريرية

30  
  

30  
  

24  
  

42.9  
  

54  
  

34.6  
  

2.622  
  

0.105  
  

1  
  

/  
  

غير 
  دالة

  23  رقابة السلطة الرسمية
  

23  
  

2  
  

3.6  
  

25  
  

16  
  

10.069  
  

0.002  
  

1  
  

0.254  
  

  دالة
  

  دالة  0.274  1  0.001  11.741  22.4  35  7.1  4  31  31  ءما تعرض له الزمال

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
أوضحت النتائج العامة أن أسباب اضطرار الصحفيين لممارسة رقابة ذاتية على أنفسهم تعـود إلـى  -

انون اإلعــالم مــن مجمــوع إجابــات المبحــوثين، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة قــ% 67.3األخــالق الشخصــية بنســبة 
، وفــي المرتبــة الرابعــة قــانون العقوبــات %34.6، وفــي المرتبــة الثالثــة رقابــة المســؤولين بنســبة %48.7بنســبة 
للصـــحف الحكوميـــة، تليهـــا مـــا % 19.6مقابـــل % 39ســـجلت الصـــحف الخاصـــة مـــا نســـبته % 32.1بنســـبة 

% 7.1مقابل % 31سبة وسجلت الصحف الخاصة ن% 22.4تعرض له زمالئي في المرتبة الخامسة بنسبة 
مقابــل % 23ســجلت الصــحف الخاصــة بهــا % 16للصــحف الحكوميــة، وأخيــرا رقابــة الســلطة الرســمية بنســبة 

  . من الصحف الحكومية% 3.6
  : ويمكن تفسير هذا النتائج من خالل ما يلي

أن أهــم أســباب ممارســة الرقابــة الذاتيــة علــى الصــحفي هــي أخالقــه الشخصــية وهــذا مــا يؤكــد علــى  -
نظومـــة القـــيم المجتمعيـــة والثقافيـــة علـــى العمـــل الصـــحفي ألن الصـــحفي يضـــع مجموعـــة مـــن المبـــادئ والقـــيم م

االجتماعية نصب عينيه ويزن من خاللها جميع أعماله الصحفية من حيث القبول أو الـرفض، باإلضـافة إلـى 
يحـيط نفسـه بسـياج مـن  قانون األعالم ألنه يقيد عمل الصحفي من خالل مواده القانونية ممـا يجعـل الصـحفي

الممنوعات خاصة إذا علمنـا أن مـا يقـارب مـن ثلثـي قـانون اإلعـالم يـنص علـى مـواد عقابيـة حتـى سـماه كثيـر 
  . من الصحفيين قانون العقوبات

أن أهــم أســباب ممارســة رقابــة ذاتيــة علــى الصــحفيين العــاملين فــي الصــحف الخاصــة هــي قــانون  -
مـــن الصـــحفيين مـــن متابعـــات قضـــائية انتهـــت ببعضـــهم وراء القضـــبان العقوبـــات نظـــرا لمـــا تعـــرض لـــه الكثيـــر 

باإلضافة إلى  رقابة السلطة الرسمية وما تمارسه من ضغوط على الصحفيين، وكذلك مـا تعـرض لـه زمالئهـم 
من متابعات قضائية وحبس فكثير من الصحفيين رأوا في زمالئهم وما تعرضوا له من عقوبات عبرة لهم لعدم 
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ا وصــلوا إليــه، وهــي مــن أســاليب الســلطة التــي تســتخدم العقوبــة الشــديدة ضــد الــبعض لتخويــف الوصــول إلــى مــ
  . البعض اآلخر من التجرؤ مرة أخرى

 :ما يلي 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كا -
يين إلـى ممارسـة رقابـة ذاتيـة ظهور فروق ذات داللة إحصـائيًا بـين ثـالث أسـباب مـن أسـباب اضـطرار الصـحف

  :على أنفسهم طبقًا لملكية الصحيفة وهذه األسباب هي
) = المحســـوبة( 2كـــا: اإلحصـــائي إذ بلغـــت قيمتـــه 2وقـــد دل علـــى ذلـــك اختبـــار كـــا" قـــانون العقوبـــات" - 

  .0.199=وقد بلغت قيمة فاي 1= ودرجة حرية 0.013= عند مستوى معنوية 6.176
)= المحسـوبة( 2اإلحصائي، إذ بلغـت قيمـة كـا 2دل على ذلك اختبار كا ، وقد"رقابة السلطة الرسمية" - 

 .0.254= ، وقد بلغت قيمة فاي1= ودرجة حرية  0.002= عند مستوى معنوية  10.069
)= المحسـوبة( 2كا: اإلحصائي، إذ بلغت قيمة 2وقد دل على ذلك اختبار كا" ما تعرض له زمالئي"  - 

 .0.274= ، وبلغت قيمة فاي1= رجة حرية ود 0.001= عند مستوى معنوية 11.741
 ).كما في الجدول أعاله(عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائيًا بين باقي األسباب طبقًا لملكية الصحيفة 
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  :تقييم الصحفيين لدور نقابة الصحفيين في ضمان حرية الصحفي في ممارسة عمله -15
  )32(جدول رقم 

نقابة الصحفيين في ضمان حرية الصحفي في ممارسة عمله  توزيع عينة الدراسة حسب تقييمهم لدور
  طبقًا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة     
  دور النقابة

مستوى   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

درجة 
  الحرية

معامل 
  فاي

مدى 
  %  ك  %  ك  %  ك  الداللة

    33.7  59  14.5  9  44.2  50  ليس لها دور
16.01

3  
  

  
0.000  

  
2  

  
0.290  

  
  دالة
  

  56.6  99  74.2  46  46.9  53  لها دور محدود
  9.7  17  11.3  7  8.8  10  لها دور كبير

            100  175  100  62  100  113  المجموع

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
مــن عينــة الدراســة تــرى أن نقابــة الصــحفيين لهــا دور محــدود % 56.6أوضــحت النتــائج العامــة أن  -
مـن الصـحف الحكوميـة و % 74.2ان حريـة الصـحفي فـي ممارسـة عملـه، حيـث توزعـت النسـبة بـين في ضـم
مــنهم مــن الصــحف الخاصــة % 44أنــه لــيس لهــا دور % 33.7مــن الصــحف الخاصــة، بينمــا يــرى % 46.9
مـنهم مـن % 11.3يرى أن لهـا دور كبيـر % 9.7منهم من الصحف الحكومية، في حين أن % 14.5مقابل 

  . من الصحف الخاصة% 8.8ة مقابل الصحف الحكومي
حيــث تــدل هــذه النتــائج أن غالبيــة الصــحف الحكوميــة تــرى أن نقابــة الصــحفيين لهــا دور محــدود فهــي 
تعترف بوجود دور للنقابة وٕان كان دورا محدودا، في حـين أن غالبيـة الصـحفيين مـن الصـحف الخاصـة يـرون 

مارس عمله وهو مؤشر سلبي إذ من شأنه أن يضعف أن النقابة ال دور لها في ضمان حرية الصحفيين في م
االنتماء النقابي لدى هؤالء الصحفيين، كما أنه يدل على أن هناك قصورا لدى النقابـة فـي ممارسـة دور فاعـل 

  . في حماية الصحفيين والدفاع عن مصالحهم
فـروق ذات ظهـرت  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كـا -

داللــة إحصــائيًا بــين تقيــيم الصــحفيين لــدور نقابــة الصــحفيين فــي ضــمان حريــة الصــحفي فــي ممارســة عملــه 
)= المحســوبة( 2كــا: ، إذ بلغــت قيمــة2الصــحفي طبقــًا لملكيــة الصــحفية، وقــد دل علــى ذلــك معامــل اختبــار كــا

أن العالقـــة ضـــعيفة إذ  ، وقـــد دل معامـــل التوافـــق2= ودرجـــة حريـــة 0.000= عنـــد مســـتوى معنويـــة 16.013
  ).0.290(بلغت قيمته 
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  البعد السياسي وواقع الممارسة المهنية: المحور الثاني

  :مدى السماح للصحافة في الجزائر بحرية انتقاد السلطة الحاكمة -16
  .مدى السماح للصحافة في الجزائر بحرية انتقاد اللطة الحاكمة طبقًا لملكية الصحيفة -16-1

  )33(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب مدى اعتقادهم أنه يسمح للصحافة في الجزائر بحرية انتقاد السلطة الحاكمة 

  طبقًا لملكية الصحفية
  ملكية الصحيفة                     

  مدى السماح
  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  67.4  118  85.5  53  57.5  65  نعم 
  32.6  57  14.5  9  42.5  48  ال 

  100  175  100  62  100  113  لمجموعا

  دالة 0.285= ، معامل فاي1= ، درجة الحرية0.000= ، مستوى المعنوية 14.252= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

من عينـة الدراسـة تـرى أنـه يسـمح للصـحافة فـي الجزائـر % 67.4أوضحت النتائج العامة على أن  -
مـن الصـحف الخاصـة، % 57.5مـنهم مـن الصـحف الحكوميـة مقابـل % 85.5بحرية انتقاد السلطة الحاكمـة 

مـن % 42.5يرون أنه ال يسمح للصحافة بحرية انتقاد السلطة الحاكمة، حيـث سـجلت % 32.6في حين أن 
  . من الصحف الحكومية% 14.5الصحف الخاصة مقابل 

تــــرى أن يســــمح حيـــث تــــدل هــــذه النتــــائج أن غالبيــــة الصــــحف الحكوميــــة مقارنــــة بالصــــحف الخاصــــة 
للصـــحافة بانتقـــاد الســـلطة الحاكمـــة، فـــي حـــين أن هـــذه الصـــحف الحكوميـــة ال تجـــرأ أن توجـــه أي انتقـــاد لهـــذه 
الســلطة ال ألشــخاص وال لسياســتها كيــف ال وهــي بــوق الســلطة والنــاطق الرســمي باســمها، بينمــا يــرى أغلبيــة 

ـــه ال يســـمح للصـــحافة بانتقـــاد الســـلطة  الحاكمـــة ويـــدل علـــى ذلـــك مـــدى الصـــحفيين مـــن الصـــحف الخاصـــة أن
المضــايقات التــي تتعــرض لهــا هــذه الصــحف مــن طــرف الســلطة الحاكمــة مــن جهــة حجــز الصــحف وتعطيلهــا 
ومتابعة الصـحفيين قضـائيا وسـجنهم وممارسـة الضـغوط االقتصـادية علـى صـحفهم عـن طريـق اسـتخدام ديـون 

صـــراحة أنهـــا ال تســـمح بانتقادهـــا إال أن المطـــابع والتوزيـــع واإلشـــهار الحكـــومي، فالســـلطة وٕان كانـــت ال تقـــول 
  . ممارساتها ضد الصحفيين توحي بذلك

ظهـرت فـروق ذات  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كـا -
داللـــة إحصـــائيًا بـــين الصـــحفيين عينـــة الدراســـة فـــي مـــدى اعتقـــادهم بالســـماح للصـــحافة بحريـــة انتقـــاد الســـلطة 

 14.252)= المحسـوبة( 2كـا: ، إذ بلغـت قيمـة2طقـًا لملكيـة الصـحيفة، وقـد دل علـى ذلـك اختبـار كـاالحاكمة 
 .0.285=وبلغت قيمة فاي 1ودرجة حرية  0.000= عند مستوى معنوية 
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  درجة حرية الصحافة في انتقاد السلطة الحاكمة: 16-2
  )34(جدول رقم 
ي الجزائر بحرية انتقاد السلطة الحاكمة حسب درجة توزيع عينة الدراسة ممن أجابوا أنه يسمح للصحافة ف

  الحرية في االنتقاد 
  المرتبة  %  ك  درجة الحرية في االنتقاد

  3  25.4  30  بدرجة كبيرة

  1  48.3  57  بدرجة متوسطة
  2  26.2  31  بدرجة محدودة 

    100  118  المجموع
حفيين فـي الجزائـر بانتقـاد ممـن أجـابوا بأنـه يسـمح للصـ% 48.3تدل بيانات الجدول السـابق علـى أن 

يــرون أنهـا بدرجــة محــدودة، بينمــا يــرى % 26.2السـلطة الحاكمــة يــرون أنــه يســمح بدرجـة متوســطة، فــي حــين 
  .أنها بدرجة كبيرة% 25.4

وهذا يدل على أن نقـد السـلطة الحاكمـة مشـروع لكـن درجـة هـذه المشـروعية ال يمكـن تقـديرها إال علـى    
ارسـين أنفسـهم، وال تسـمح السـلطة بانتقادهـا إال عنـدما تكـون الصـحيفة قويـة مستوى الممارسـة ومـن طـرف المم

ومدعومــة ماليــا وسياســيا أو عنــدما ترغــب الســلطة فــي الظهــور بمظهــر ديمــوقراطي خاصــة أمــام المــواطنين أو 
  .أمام بعض الهيئات والمنظمات الدولية

  .ة الصحيفةدرجة حرية الصحافة في انتقاد السلطة الحاكمة طبقًا لملكي: 16-3
  )35(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب درجة الحرية في انتقاد السلطة الحاكمة طبقًا لملكية الصحيفة

متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة
  المرجح

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  116  0.000  3.92-   1.76  64.57  113  خاصة
  2.26  35.43  62  حكومية

ظهـرت فـروق ) ت(أوضحت النتائج التفصـيلية مـن خـالل الجـدول السـابق علـى أنـه باسـتخدام اختبـار    
ذات داللة إحصائيًا في درجـة حريـة الصـحافة فـي الجزائـر فـي انتقـاد السـلطة الحاكمـة طبقـًا لملكيـة الصـحيفة، 

أن العالقـة سـالبة ) ت(بار ، وقد أكد اخت)2.26(وهذه الفروق لصالح الصحف الحكومية بمتوسط وزن مرجح 
  .116= ودرجة حرية 0.000= عند مستوى معنوية ) 3.92-=ت(إذ بلغت قيمة 
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ــة : 17-1 ــل الســلطة الحاكمــة طبقــًا لملكي ــر إلــى تضــييق مــن قب مــدى تعــرض حريــة الصــحافة فــي الجزائ
  .الصحيفة

  )36(جدول رقم 
لى تضيق من قبل السلطة الحاكمة توزيع عينة الدراسة حسب مدى عتقادهم أن حرية الصحافة تتعرض إ

  طبقًا لملكية الصحيفة
  ملكية الصحيفة                  

  مدى التضييق
  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  81.1  142  64.5  40  90.3  102  نعم 
  18.9  33  35.5  22  9.7  11  ال 

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة، 0.315= ، معامل فاي1=، درجة الحرية0.000= ، مستوى المعنوية17.348= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

من عينة الدراسة ترى أن حرية الصحافة في الجزائر تتعرض % 81.1أوضحت النتائج العامة أن  -
من الصحف الخاصة % 90.3إلى تضييق من قبل السلطة الحاكمة، حيث توزعت النسبة حسب الملكية بين 

مــن عينـة الدراسـة أن حريــة الصـحافة فـي الجزائــر ال % 18.9مـن الصـحف الحكوميــة، بينمـا يـرى  %64.5و
مــن الصــحف الحكوميــة مقابــل % 35.5تتعــرض إلــى أي تضــييق مــن طــرف الســلطة الحاكمــة حيــث ســجلت 

  . من الصحف الخاصة% 9.7
فة في الجزائر، هـذا حيث تدل هذه النتائج أن السلطة الحاكمة تمارس تضييقا فعليا على حرية الصحا

التضـــييق يأخـــذ أشـــكاال كثيـــرة كمـــا يوضـــحه الجـــدول التـــالي، كمـــا أن أكثـــر مـــن يتعـــرض إلـــى التضـــييق هـــي 
الصــحافة الخاصــة، باعتبارهــا الوحيــدة القــادرة علــى توجيــه نقــد الذع للســلطة الحاكمــة التــي تفــتح مجــاال ضــيقا 

فــي الســلطة بكشــف مختلــف العيــوب والســلبيات  النتقادهــا ينتهــي عنــدما تبــدأ الصــحافة بتهديــد مصــالح مــن هــم
  . والفساد

ظهـرت فـروق ذات  2أوضحت النتائج التفصيلية على انه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كـا -
داللة إحصائيًا بين المبحوثين في مدى اعتقادهم أن حرية الصحافة في الجزائر تتعرض إلى تضييق مـن قبـل 

 2إذ بلغــــت قيمــــة كـــــا. 2الصــــحيفة، وقــــد دل علـــــى ذلــــك معامــــل اختبــــار كـــــا الســــلطة الحاكمــــة طبقــــًا لملكيـــــة
  ، وقد بلغت قيمة 1= ودرجة حرية  0.000= عند مستوى معنوية  17.348)= المحسوبة(
  ).0.315= فاي(
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  :مظاهر التضييق على حرية الصحافة من طرف السلطة الحاكمة: 17-2
  )37(جدول رقم 

جابوا بأن هناك تضييق من قبل السلطة الحاكمة حسب مظاهر هذا توزيع إجابات عينة الدراسة ممن أ
  التضييق طبقًا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة 
  مظاهر التضييق

مستوى   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

درجة 
  الحرية

معامل 
  فاي

مدى 
  %  ك  %  ك  %  ك  الداللة

  59.8  61  الرقابة
  

21  52.5  
  

  غير دالة  /  1  0.428  0.628  57.7  82

استخدام سلطة 
  المشروع

53  52  
  

34  85  
  

87  
  

61.3  13.217  

  
0.000  1  

  
0.305  

  
  دالة
  

التعسف في محاكمة 
  الصحفيين

61  59.8  16  40  77  
  

54.2  4.540  
  

0.033  1  
  

0.179  
  

  دالة
  

  33.3  34  مصادرة الصحف
  

22  
  

55  
  

  دالة  0.199  1  0.017  5.647  39.4  56

االعتداء على مقرات 
  الصحف

5  4.9  
  

8  20  
  

13  
  

9.2  7.875  
  

0.005  1  
  

  دالة  0.235
  

استخدام العنف و 
  التهديد

11  10.8  15  37.5  26  18.3  13.71
0  

  دالة  0.311  1  0.000

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
أوضــحت النتــائج العامــة علــى أن أهــم مظــاهر التضــييق مــن طــرف الســلطة الحاكمــة علــى حريـــة  -

من مجموع إجابـات المبحـوثين % 61.3ام سلطة المشرع للحد من حرية الصحافة بنسبة الصحافة هي استخد
مــن الصــحف الخاصــة، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة اســتخدام % 52مــنهم مــن الصــحف الحكوميــة مقابــل % 85

مــن الصـحف الحكوميــة، تليهــا % 52.5مــن الصــحف الخاصـة مقابــل % 59.8مـنهم % 57.7الرقابـة بنســبة 
% 59.8سجلت الصحف الخاصة % 54.2الثالثة التعسف في محاكمة وسجن الصحفيين بنسبة في المرتبة 

ســـجلت % 39.4مـــن الصـــحف الحكوميـــة، تليهـــا فـــي المرتبـــة الرابعـــة مصـــادرة الصـــحف بنســـبة % 40مقابـــل 
مـــن الصـــحف الحكوميـــة، وفـــي المرتبـــة الخامســـة اســـتخدام العنـــف % 55مقابـــل % 33.3الصـــحف الخاصـــة 
% 10.8مقابـــل % 37.5ســـجلت مـــنهم الصـــحف الحكوميـــة علـــى % 18.3حفيين بنســـبة والتهديـــد ضـــد الصـــ

مــن الصــحف % 20ســجلت منهــا % 9.2للصــحف الخاصــة، وأخيــرا االعتــداء علــى مقــرات الصــحف بنســبة 
  .من الصحف الخاصة% 4.9الحكومية و 

 حيـــث يالحـــظ مـــن هـــذه النتـــائج أن أهـــم مظـــاهر التضـــييق علـــى حريـــة الصـــحافة مـــن طـــرف الســـلطة   
الحاكمة هي استخدام الرقابة على الصحف سـواء كانـت صـحفا حكوميـة عـن طريـق توجيـه السياسـة التحريريـة 
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بواســطة رئــيس القســم ورئــيس التحريــر ومــدير التحريــر أو عــن طريــق الرقابــة المباشــرة علــى الصــحف األجنبيــة 
لصـحف إلـى وقـف بعـض الصادرة بالخارج أو الصحف المحلية في مطابع الدولة، حيث تعرضت العديـد مـن ا

أعدادها وهي ال تزال في المطبعة كمـا بينـا ذلـك فـي الجـزء النظـري مـن الدراسـة، باإلضـافة إلـى الرقابـة الذاتيـة 
  . التي يمارسها الصحفي على نفسيه من خالل الجو غير المالئم للممارسة المهنية للصحف

ن أهــم مظــاهر التضــييق علــى حريــة عتبــر الكثيــر مــن الصــحفيين أن اســتخدام ســلطة المتبــرع مــاكمــا      
الصــحافة بســبب وجــود الكثيــر مــن القيــود التــي تضــمنتها النصــوص القانونيــة المنظمــة للعمــل الصــحفي وكثــرة 

وٕالغــاء التعــديالت  1990المــواد العقابيــة والمجرمــة، إضــافة إلــى فشــل المشــرع فــي تعــديل قــانون اإلعــالم لســنة 
على ضرورة إلغائها ولكن دون استجابة واضحة من السلطة على على قانون العقوبات التي أجمع الصحفيون 

  .الرغم من كل المحاوالت لتعديل قانون اإلعالم كلها باءت بالفشل لغياب اإلرادة السياسية
والمظهر الثالث المهم من مظاهر التضييق هو التعسف في محاكمة وسجن الصحفيين وكلهـا فـي الغالـب     

ل وهـــذا المظهــر يـــنم عـــن رغبــة الســـلطة فــي إســـكات الصـــحفيين التــي غالبـــا مـــا بســبب قـــانون العقوبــات المعـــد
  . تزعجها بالنقد لبرامجها وسياساتها

 :مايلي 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كا -
السلطة الحاكمة في  عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائيًا بين المبحوثين الذين أجابوا بوجود تضييق من قبل

)= المحســـوبة( 2اإلحصـــائي، إذ بلغـــت قيمـــة كـــا 2طبقـــًا لملكيـــة الصـــحيفة، وقـــد أكـــد ذلـــك اختبـــار كـــا" الرقابـــة"
  .1=، ودرجة حرية 0.428= عند مستوى معنوية 0.628
ظهــور فــروق ذات داللــة إحصــائيًا بــين المبحــوثين فــي كــل بــاقي مظــاهر التضــييق مــن قبــل الســلطة  - 

 ).كما في الجدول أعاله(ملكية الصحيفة الحاكمة طبقًا ل
  : المضايقات التي يتعرض اها الصحفيون من قبل السلطة الحاكمة  18
مــدى تعــرض الصــحفيين لمضــايقات مــن قبــل الســلطة الحاكمــة أثنــاء تأديــة عملهــم طبقــًا لملكيــة : 18-1

  .الصحيفة
  )38(جدول رقم 

  ف السلطة الحاكمة طبقًا لملكية الصحيفةتوزيع عينة الدراسة حسب مدى تعرضهم لمضايقات من طر 
  ملكية الصحيفة                     

  مدى المضايقة
  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  10.3  18  8.1  5  11.5  13  نعم
  89.7  157  91.9  57  88.5  100  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  .غير دالة. 1= ة، درجة الحري0.474= ، مستوى المعنوية 0.513= 2كا
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  :تدل بيانات الجدول السابق على مايلي
مــن أفــراد العينــة لــم يتعرضــوا لمضــايقات مــن قبــل الســلطة % 89.7أوضــحت النتــائج العامــة أن   -
% 10.3مــن الصــحف الخاصــة، بينمــا تعــرض % 88.5مــنهم مــن الصــحف الحكوميــة و % 91.9الحاكمــة 

  . من الصحف الحكومية% 8.1هم من الصحف الخاصة و % 11.5منهم لمضايقات 
ــــم يتعرضــــوا لمضــــايقات لكــــن بعضــــهم ســــجل هــــذه  ــــة المبحــــوثين ل ــــدل هــــذه النســــبة أن غالبي حيــــث ت

  المضايقات من طرف السلطة الحاكمة والجدول التالي يوضح شكل هذه المضايقات
لــم تظهــر فــروق  2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام معامــل االختبــار اإلحصــائي كــا -

ات داللـــة إحصـــائيًا بـــين المبحـــوثين فـــي مـــدى تعرضـــهم لمضـــايقات مـــن قبـــل الســـلطة الحاكمـــة طبقـــًا لملكيـــة ذ
= عنــد مســتوى معنويــة  0.513)= المحســوبة( 2إذ بلغــت قيمــة كــا 2الصــحيفة، وقــد أكــد علــى ذلــك اختبــار كــا

 .1=ودرجة حرية 0.474
  :أسباب محاكمة وسجن الصحفيين في الجزائر -19

  )39(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم حول أسباب محاكمة وسجن الصحفيين في الجزائر طبقًا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة                              
  أسباب محاكمة وسجن الصحفيين

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  19.4  34  37.1  23  9.7  11  .أخطاء مهنية من طرف الصحفين
  24  42  9.7  6  31.9  36  السلطة ورغبتها في التحكم في الصحافةتعسف 

  56.6  99  53.2  33  58.4  66  اإلثنان معاً 

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة0.346=  معامل التوافق  2= درجة الحرية 0.000= ، مستوى المعنوية 23.824= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج

نتائج العامة أن أسباب محاكمة وسجن الصـحفيين هـي األخطـاء المهنيـة التـي يرتكبهـا أوضحت ال  -
يرون أن تعسف السلطة ورغبتها فـي الـتحكم % 24، في حين أن %56.6الصحفيون وتعسف السلطة بنسبة 

مـن % 9.7مـنهم مـن الصـحف الخاصـة مقابـل % 31.9في الصحافة من أسباب محاكمة وسجن الصحفيين 
منهم مـن % 37.1يرون أنه بسبب أخطاء مهنية من طرف الصحفيين % 19.4ية، كما أن الصحف الحكوم

  . من الصحف الخاصة% 9.7الصحف الحكومية مقابل 
  

  : ويمكن تفسير هذه النتيجة من ناحيتين
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أن غالبية المبحوثين يرون أن أسباب محاكمة وسجن الصحفيين يرجع إلى األمرين معا وهما : األولى
وتعسف السلطة مـع العلـم أن جـر الصـحفيين للمحـاكم وسـجنهم مـن أشـد القيـود والعوائـق المقيـدة أخطاء مهنية 

  .لحرية الصحافة
أن أغلــــب صــــحفيي الصــــحف الخاصــــة يــــرون أن تعســــف الســــلطة ورغتهــــا فــــي الــــتحكم فــــي : الثانيــــة

ي قيـودا الصحافة هو السـبب الرئيسـي وراء محاكمـة وسـجن الصـحفيين علـى اعتبـار أنهـا تضـع للعمـل الصـحف
ومعوقــات تعاقبــه إن هــو تجــاوز حــدودها ضــد الســلطة، فهــي تســمح لــه بهــامش مــن النقــد وعنــد وصــول درجــة 
معينـــة تســـتل لـــه ســـيف القـــانون ولـــذلك كثيـــرا مـــا تلجـــأ الســـلطة للعبـــارات المطاطـــة والغامضـــة ضـــد الصـــحفيين 

القــومي وغيرهــا، بينمــا يــرى  كالمصــلحة العامــة وفــي حــدود مــا يســمح بــه القــانون وٕاهانــة هيئــة نظاميــة  واألمــن
كثيـــر مـــن صـــحفيي الصـــحف الحكوميـــة أن األخطـــاء المهنيـــة التـــي يرتكبهـــا الصـــحفييون هـــي وراء محـــاكمتهم 
وســجنهم وكأنهــا تقــول ال تقفــوا فــي وجــه الســلطة وال تنتقــدوها مثلنــا نحــن الصــحف الحكوميــة حتــى تنجــو مــن 

  . لصحافة من جذورهاعقابها وهي مساومة خطيرة تقضي على روح ومدلول حرية ا
ظهـرت فـروق ذات  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كـا -

داللــة إحصــائيًا بــين المبحــوثين فــي رأيهــم حــول أســباب محاكمــة الصــحفيين وســجنهم فــي الجزائــر طبقــًا لملكيــة 
عنــد  23.824)= المحســوبة( 2كــا= تــهاإلحصــائي، إذ بلغــت قيم 2الصــحيفة، وقــد أكــد علــى ذلــك اختبــار كــا

ـــة  ـــة 0.000= مســـتوى معنوي وقـــد دل معامـــل التوافـــق أن العالقـــة متوســـطة إن بلغـــت قيمـــة  2= ودرجـــة حري
  ).0.346= معامل التوافق(
  
  البعد االقتصادي وواقع الممارسة المهنية:المحور الثالث 

  :الضغوط على الصحف الحكومية من طرف الدولة الممولة لها -20
  .مدى ممارسة الضغوط على الصحف الحكومية من طرف الدولة طبقا لملكية الصحيفة: 20-1

  )40(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رأيها في مدى وجود ضغوط على الصحف الحكومية من طرف الدولة الممولة 

  لها طبقا لملكية الصحيفة
ملكية الصحيفة                 

  مدى وجود ضغوط
  المجموع  ةحكومي  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  84.6  148  74.2  46  90.3  102  نعم
  15.4  27  25.8  16  9.7  11  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة، 0.213= ، فاي1= ، درجة الحرية0.005= ، مستوى المعنوية7.925= 2كا

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
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فــراد العينــة يــرون أن هنــاك ضــغطا علــى الصــحف الحكوميــة مــن أ% 84.6أوضــحت النتــائج العامــة أن  -
مــن أفـــراد العينــة يــرون أنـــه ال توجــد ضــغوط علـــى % 15.4مــن طــرف الدولـــة الممولــة لهــا، فـــي حــين أن 

  .الصحف الحكومية من طرف الدولة الممولة لها

ـــائج العامـــة أن  ـــى % 90.3كمـــا تبـــين النت مـــن صـــحفيي الصـــحف الخاصـــة يـــرون وجـــود ضـــغوط عل
من صحفيين الصحف الحكومية يرون وجود هذه % 74.2الحكومية من طرف الدولة، في حين أن الصحف 

مــن صــحفيي الصــحف الحكوميــة ينفــون وجــود أي ضــغوط تمــارس علــيهم مــن طــرف % 25.8الضــغوط، وأن 
  .الدولة

أن الصــحف الحكوميــة تتعــرض فعــال للضــغوط مــن طــرف الدولــة % 84.6وتــدل هــذه النســبة العاليــة 
المالكة والممولة والمتحكمة في سياستها، فالصحفي فيها مجرد موظف يأتمر بأمر رؤسائه مثله مثل  باعتبارها

أي موظف حكومي، فال يستطيع أن يكتب أو ينشر إال ما يرضي الدولـة ويوافـق سياسـتها، وأن أي انتقـاد لهـا 
: لدراســات الســابقة منهــاقــد يعرضــه للعقوبــات أو الفصــل مــن العمــل، وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع نتيجــة بعــض ا

  ).2007: أحالم باي(دراسة 

اإلحصـائي ظهـرت فـروق ذات داللـة 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل اختبـار كـا
إحصـائيا بــين عينــة الدراسـة فــي رؤيتهــا حـول مــدى وجــود ضـغوط تمارســها الدولــة الممولـة للصــحف الحكوميــة 

)= المحســـوبة( 2كـــا: إذ بلغـــت قيمتـــه 2وقـــد أكـــد ذلـــك معامـــل كـــا. ةعلـــى هـــذه الصـــحف طبقـــا لملكيـــة الصـــحيف
 .0.213= ، وقد بلغت قيمة فاي1= ودرجة حرية 0.005= عند مستوى معنوية 7.925

  .نوعية الضغوط الممارسة على الصحف الحكومية من طرف الدولة الممولة لها: 20-2
  )41(جدول رقم 

وط تمارس على الصحف الحكومية حسب نوعية هذه توزيع عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك ضغ
  .الضغوط طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة

  نوعية الضغوطات
  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  2  23  34  34.8  16  17.6  18  تحديد السياسة الحريرية

  3  17.6  26  32.6  15  10.8  11  .المحاسبة والتهديد بالفصل من العمل
  4  15.5  23  10.9  5  17.6  18  .نشر ما ينتقد الدولة منع

  1  43.9  65  217  10  53.9  55  .بدون ذكر أمثلة
    100  148  100  46  100  102  المجموع

  دالة، 0.377=، معامل التوافق1= ، درجة الحرية0.000= ، مستوى المعنوية21.061= 2كا
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بوجـــود ضــــغوط تمـــارس علــــى مـــن أجــــابوا % 43.9أوضـــحت النتـــائج العامــــة علـــى أن مــــا نســـبته  -
مـنهم يـرون أن تحديـد السياسـة التحريريـة % 23الصحف الحكومية لم يذكروا طبيعة هـذه الضـغوط، فـي حـين 

أهــم الضــغوط الممارســة علــى الصــحف الحكوميــة، وجــاءت المحاســبة والتهديــد بالفصــل مــن العمــل فــي المرتبــة 
  .في المرتبة الرابعة% 15.5بنسبته ، ومنع النشر لكل ما ينتقد الدولة %17.6الثالثة بنسبته 

وجاءت النسبة األكبر ممن لم يـذكروا أي أمثلـة لهـذه الضـغوط مـن صـحفيي الصـحف الخاصـة بنسـبة 
مـن صـحفيي % 53.9من صـحفيي الصـحف الحكوميـة، فـي حـين بلغـت مـا نسـبته % 21.7مقابل % 53.9

مـن صـحفيي % 17.6ضـغوط مقابـل الصحف الحكومية يـرون أن تحديـد السياسـة التحريريـة هـي أكبـر هـذه ال
مــن صــحفيي % 32.6الصــحف الخاصــة، كمــا أن المحاســبة والتهديــد بالفصــل مــن العمــل بلغــت مــا نســبتها 

  %.10.8الصحف الحكومية في حين بلغت عند الصحف الخاصة 

ما يدل على أن أكبر الضغوط تمارس على الصـحف الحكوميـة وهـم األكثـر إحساسـا بقـوة وتـأثير هـذه 
ى الممارســة المهنيــة مــن الصــحف الخاصــة، كمــا أن عــدم ذكــر النســبة األعلــى مــن العينــة الــذين الضــغوط علــ

أجــابوا بوجــود ضــغوط ألمثلــة علــى هــذه الضــغوط يــدل علــى تخــوفهم مــن اإلدالء بــأي معلومــات قــد تضــر بهــم 
 .وبمستقبلهم المهني، وهذا ما يؤكد على وجود رقابة ذاتية

ظهــرت فــروق ذات  2باســتخدام معامــل االختبــار اإلحصــائي كــاأوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه 
داللة إحصائيا بين عينـة الدراسـة التـي أجابـت بـأن هنـاك ضـغوط تمـارس علـى الصـحف الحكوميـة مـن طـرف 
الدولة الممولـة لهـذه الصـحف حسـب نوعيـة عنـده الضـغوط طبقـا لملكيـة الصـحيفة، وقـد أكـد علـى ذلـك اختبـار 

، وقــد دل 3= ودرجــة حريــة 0.000= عنــد مســتوى معنويــة 21.061)= محســوبةال( 2إذ بلغــت قيمتــه كــا 2كــا
 .0.377= معامل التوافق أن العالقة متوسطة إذ بلغت قيمة معامل التوافق

  :الضغوط التي تمارس على الصحف الخاصة من طرف مموليها -21
  .ية الصحيفةمدى وجود ضغوط تمارس على الصحف الخاصة من طرف الممولين لها طبقا لملك: 21-1

  )42(جدول 
  توزيع عينة الدراسة حسب الضغوط على الصحف الخاصة من طرف ممويلها طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة         

  مدى وجود ضغوط
  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  89.1  156  96.8  60  85  96  نعم
  10.9  19  3.2  2  15  17  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة   0.182= ، فاي1= ، درجة الحرية0.016= ، مستوى المعنوية5.778= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
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مـــن أفـــراد العينـــة يـــرون أنـــه توجـــد ضـــغوط تمـــارس علـــى % 89.1أوضـــحت النتـــائج العامـــة علـــى أن 
هــذا الضــغوط، وبلغــت مــن المبحــوثين ال يــرون وجــود % 10.9الصــحف الخاصــة مــن طــرف مموليهــا، مقابــل 
مــن الصـــحف الخاصــة تـــرى وجــود هـــذه % 85مقابـــل % 96.8هــذه النســبة فيمـــا يخــص الصـــحف الحكوميــة 

من صحفيي % 15مقابل % 3.2الضغوط، وبلغت نسبة ممن ال يرون وجود ضغوط من الصحف الحكومية 
  .الصحف الخاصة ال يرون وجود ضغوط على الصحف الخاصة من طرف مموليها

أن تمويل الصـحيفة عامـل مـؤثر علـى حريـة الصـحيفة، علـى اعتبـار أن الممـول والمالـك ما يدل على 
هو الذي يحدد  السياسة التحريرية للصحيفة وما يجوز نشره وما ال يجوز نشره، فإن كانت الصحف الحكومية 

  .تسير وفقا لتوجهات الحكومة وسياساتها، فإن الصحف الخاصة تتأثر في حريتها بمالكيها

ظهـرت فـروق ذات داللـة  2النتائج التفصـيلية علـى أنـه باسـتخدام معامـل االختبـار اإلحصـائي كـاأوضحت  - 
وقــد , إحصـائيا بـين المبحـوثين فـي مــدى وجـود ضـغوط تمـارس علـى الصــحف الخاصـة طبقـا لملكيـة الصـحيفة

جــة ، ودر 0.016= عنــد مســتوى معنويــة 5.778)= المحســوبة( 2إذ بلغــت قيمــة كــا 2أكــد علــى ذلــك اختبــار كــا
 .0.182= فاي: ، وقد بلغت قيمة1= حرية
  .نوعية الضغوط الممارسة على الصحف الخاصة: 21-2

  )43(جدول 
توزيع عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك ضغوط تمارس على الصحف الخاصة حسب نوعية الضغوط 

  .طبقا لملكية الصحيفة
  ملكية الصحيفة                 
  نوعية الضغوطات

  المرتبة  المجموع  ةحكومي  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  3  23.7  37  23.3  14  24  23  قطع التمويل

  2  25.6  40  18.3  11  30.2  29  إمالء سياسة الصحيفة
  6  2.6  4  5  3  1  1  نشر كل ما يخدم الممولين

  4  7.1  11  13.3  8  3.1  3  ضغوط سياسية
  5  6.4  10  13.3  8  2.1  2  بكل الطرق

  1  34.6  54  26.7  16  39.6  38  بدون ذكر أمثلة
    100  156  100  60  100  96  المجموع

  دالة، 0.328= ، معامل التوافق5= ، درجة الحرية0.002= ، مستوى المعنوية18.819= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
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ـــى أن  - ـــائج العامـــة عل ـــى الصـــحف % 34.6أوضـــحت النت ممـــن أجـــابوا بوجـــود ضـــغوط تمـــارس عل
لم يحددوا طبيعة هذه القيـود، وبلغـت نسـبة ممـن أجـابوا بـأن إمـالء سياسـة الجريـدة  الخاصة من طرف مموليها

  .في المرتبة الثالثة% 23.7والخشية من قطع التمويل بنسبة % 25.6يعد ضغطا عليهم 

% 39.6وبلغت النسبة األكبر ممن لم يذكروا أمثلة على وجود الضغوط في الصـحف الخاصـة نسـبة 
لحكوميــة، وجــاء قيــد إمــالء سياســة الجريــدة فــي الصــحف الخاصــة بمــا نســبته فــي الصــحف ا% 26.7مقابــل 
فقـط كمـا تقاربـت النسـبة فيمـا يخـص قطـع التمويـل % 18.3في حين بلغـت فـي الصـحف الحكوميـة % 30.2

  .على التوالي% 24و% 23.3عن الصحيفة بين الصحف الحكومية والخاصة في حدود 

بة الذين لم يقدموا أمثلة على طبيعة الضغوط التي تمارس وما يالحظ على هذا الجدول هو ارتفاع نس
علـــى الصـــحف الخاصـــة مـــن طـــرف مموليهـــا علـــى غـــرار النتيجـــة المتعلقـــة بطبيعـــة الضـــغوط الممارســـة علـــى 
الصحف الحكومية من طرف مموليها، وقد أرجعنا سبب هذا االعتذار على توضيح طبيعة هـذه الضـغوط مـن 

لمعلومــات التــي قــد تــؤثر علــيهم، مــا يعنــي عــدم وجــود ارتيــاح وحريــة فــي تخــوف المبحــوثين مــن تقــديم بعــض ا
  .التعبير بالنسبة للصحفيين، حيث أنهم يشعرون بالتخوف من إبداء بعض اآلراء

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة  2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام كــا -
الصحف الخاصة حسب نوعية هذه الضـغوط طبقـا لملكيـة الصـحيفة،  ممن أجابوا بوجود ضغوط تمارس على

ودل معامـل التوافـق  5= ودرجـة حريـة 0.002= عنـد مسـتوى معنويـة 18.819)= المحسـوبة( 2وقد بلغـت كـا
  0.328= أن العالقة متوسطة إذ بلغت قيمته

  .ية الصحيفةالضغوط على الصحف من طرف المؤسسات الخاصة التي تمنحها اإلشهار طبقا لملك -22
مــدى وجــود ضــغوط علــى الصــحف مــن طــرف المؤسســات الخاصــة التــي تمنحهــا اإلشــهار طبقــا  -22-1

  .لملكية الصحيفة
  )44(جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتها  لمدى وجود ضغوط تمارس على الصحف من طرف المؤسسات 
  .الخاصة التي تمنحها اإلشهار طبقا لملكية الصحيفة

  كية الصحيفةمل        
  مدى وجود ضغوط 

  الجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  75.4  132  67.7  42  79.6  90  نعم
  24.6  43  32.3  20  20.4  23  ال

  100  135  100  62  100  113  المجموع
  غير دالة، 1= درجة الحرية 0.080= ، مستوى المعنوية3.061= 2كا

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
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لنتائج العامة على وجـود ضـغوط تمـارس علـى الصـحف مـن طـرف المؤسسـات الخاصـة أوضحت ا -
من أفراد العينـة ال % 24.6من أفراد العينة في حين أن % 75.4بما نسبته ) اإلعالن(التي تمنحها اإلشهار 

  .يرون تأثير لإلشهار على الصحيفة

ود ضـغوط مـن الصـحف الخاصـة وجاءت النسبة الكبيرة من الصحفيين عينة الدراسة ممـن أجـابوا بوجـ
  .من الصحف الحكومية% 67.7مقابل % 79.6بما نسبته 

مـن أفـراد % 76.7حيث توصلت إلى أن مـا نسـبته ) 2007: أحالم باي(وهي نتيجة تتفق مع دراسة 
  .العينة يرون وجود ضغوط على الصحف من طرف المؤسسات الخاصة المانحة لإلشهار

د الصــحف الخاصــة علــى اعتبــار أن اإلشــهار هــو الركيــزة األساســية وهـذا التــأثير يظهــر جليــا أكثــر عنــ
والمـــدخول شـــبه الوحيـــد لهـــذه الصـــحف مـــن أجـــل اســـتمرارية وجودهـــا وفقـــدانها لإلشـــهار أو نقصـــان صـــفحاتها 
اإلشـهارية يعرضـها لخطـر االنحصــار أو التوقـف عـن الصـدور لعــدم كفايـة مـا تجنيـه الصــحف مـن خـالل بيــع 

  .أعدادها

لـم تظهـر فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين عينـة الدراسـة  2ائج التفصيلية علـى أنـه باسـتخدام كـاأوضحت النت -
في مدى رأيهم حول وجود ضغوطات تمارس على الصحف مـن طـرف المؤسسـات الخاصـة المانحـة لإلشـهار 

  .حسب نوعية هذه الضغوطات طبقا لملكية الصحيفة
  .صة المانحة لإلشهار على الصحفنوعية الضغوط التي تمارسها المؤسسات الخا: 22-2

  )45(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك ضغوط تمارسها المؤسسات الخاصة المانحة لإلشهار على 

  .الصحف حسب نوعية هذه الضغوط طبقا لملكية الصحيفة
  ملكية الصحيفة              

  نوعية الضغوطات
  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
توجيه الصحيفة بما يرغب به أصحاب الصفحات 

  اإلشهارية
10  11.1  6  14.3  16  12.1  3  

  1  41.7  55  31  13  46.7  42  قطع اإلشهار 
  4  4.5  6  14.3  6  /  /  من يدفع ينتظر رد الجميل

  5  3  4  4.8  2  2.2  2  الشركات الكبيرة بعيدة عن النقد 
  2  38.6  51  35.7  15  40  36  بدون ذكر أمثلة

    100  132  100  42  100  90  المجموع

  دالة ،0.325=  ، معامل التوافق4= ، درجة الحرية0.004= ، مستوى المعنوية15.535= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي
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أوضحت النتـائج العامـة علـى أن مـن أفـراد العينـة الـذين أجـابوا بوجـود ضـغوط تمارسـها المؤسسـات  -
من أفراد هذه العينة على أن قطع اإلشهار عن المؤسسات الصـحفية % 41.7إلشهار ترى الخاصة المانحة ل

هو أحد أكبر الضغوط التي تتعرض لها الصحيفة من طرف المؤسسات الخاصة المانحـة لإلشـهار، فـي حـين 
 توجيـه% 12.1لم يقدموا أي أمثلة حول طبيعة هذه الضغوط، وجـاءت فـي المرتبـة الثالثـة نسـبة % 38.6أن 

ترى أن من يدفع ينتظر رد الجميـل، فـي حـين % 4.5الصحيفة بما يرغب به أصحاب الصفحات اإلشهارية و
  .ترى أن الشركات الكبيرة بعيدة عن النقد% 3أن 

ولم تتفاوت نسبة من أجابوا حول طبيعة هذه الضـغوط بـين الصـحف الحكوميـة والخاصـة، حيـث يـرى 
طـع اإلشـهار يمثـل أكبـر الضـغوط المـؤثرة علـى الصـحف من الصحفيين من الصـحف الخاصـة أن ق% 46.7

  .من الصحفيين من الصحف الحكومية يرون نفس األمر% 31في حين أن 

من الصـحف الحكوميـة يـرون أن توجيـه % 14.3من الصحف الخاصة و % 11.1كما أننا نجد أن 
صــحيفة، ولــم تقــدم الصــحيفة بمــا يرغــب بــه أصــحاب الصــفحات اإلشــهارية مــن بــين الضــغوط المــؤثرة علــى ال

  .من الصحف الحكومية أي أمثلة عن طبيعة هذه الضغوط% 35.7من الصحف الخاصة و% 40

ويمكن تفسير هذه النتائج أن المؤسسات الخاصة ال تقـدم اإلشـهار للصـحف بالمجـان وٕانمـا ترجـو مـن 
تهــدد الصــحيفة ورائهــا خــدمات أخــرى تــؤثر مــن خاللهــا علــى السياســة التحريريــة للصــحف، حيــث بإمكانهــا أن 

بقطــع اإلشــهار عنهــا وتوجيهــه إلــى صــحف أخــرى أو االمتنــاع عــن توجيــه أي نقــد لهــذه الشــركات ومنتجاتهــا 
وخدماتها، كما أن الصحيفة في حد ذاتها قد تشعر أنها مدينة لهذه المؤسسات على اعتبار أنه تقدم لهـا دخـال 

وبالتـــــالي تمتنـــــع أن توجـــــه أي نقـــــد لهـــــذه كبيـــــرا قـــــد ال تســـــتطيع أن تحصـــــله مـــــن خـــــالل المبيعـــــات ألعـــــدادها 
  .المؤسسات

ظهـرت فـروق ذات داللـة  2أوضحت النتائج التفصـيلية علـى أنـه باسـتخدام معامـل االختبـار اإلحصـائي كـا - 
إحصائيا بين عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك ضغوط حسـب نوعيـة الضـغوط التـي تمـارس علـى الصـحف 

عنــد  15.538)= المحســوبة( 2الصــحيفة، حيــث بلغــت قيمــة كــا مــن طــرف المؤسســات الخاصــة طبقــا لملكيــة
معامـل (، وقد دل معامل التوافق أن العالقـة متوسـطة إذ بلغـت قيمـة 4ودرجة حرية  0.004= مستوى معنوية

 ).0.325= التوافق
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  .الضغوط على الصحف من طرف المؤسسات العمومية المانحة لإلشهار -23
صـحف مـن طـرف المؤسسـات العموميـة المانحـة لإلشـهار طبقـا لملكيـة مدى وجود ضغوط على ال: 23-1

  .الصحيفة
  )46(جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب مدى وجود ضغوط على الصحف من طرف المؤسسات العمومية المانحة 
  .لإلشهار طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة              
  مدى وجود ضغوط 

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  72  126  66.1  41  75.2  85  نعم
  28  49  33.9  21  24.8  28  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع
  غير دالة، 1=، درجة الحرية 0.200= ، مستوى المعنوية1.642= 2كا

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

تمـارس عليهـا ضـغوط مـن من أفراد العينة يرون أن الصـحف % 72أوضحت النتائج العامة على أن 
بينمـا بلغـت % 75.2طرف المؤسسـات العموميـة المانحـة لإلشـهار وبلغـت هـذه النسـبة فـي الصـحف الخاصـة 

، كما أن النسبة األعلى ممن ال تـرى وجـود أي ضـغوط سـجلت فـي الصـحف %66.1في الصحف الحكومية 
  %.24.8، في حين بلغت في الصحف الخاصة %33.9الحكومية بنسبة 

ه النتائج على أن غالبية أفراد العينة ترى أن المؤسسات العمومية المانحة لإلشهار تؤثر فعال وتدل هذ
على حرية الصحافة، وهو ما يتوافق مع ما تناولناه في الجـزء النظـري مـن الدراسـة، علـى اعتبـار أن الدولـة ال 

ئها الدولة ال تقدم هذا اإلشهار تزال تحتكر سوق اإلشهار العمومي في الجزائر، فالمؤسسات العمومية ومن ورا
  .إال للموالين وللضغط على المخالفين

لم تظهـر فـروق ذات داللـة  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كا - 
إحصــائيا بــين عينــة الدراســة حــول مــدى وجــود ضــغوط تمــارس علــى الصــحف مــن قبــل المؤسســات العموميــة 

 .ر طبقا لملكية الصحيفةالمانحة لإلشها
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  أسباب الضغوط التي تمارسها المؤسسات العمومية المانحة لإلشهار على الصحف: 23-2
  )47(جدول رقم 

توزيع إجابات عينة الدراسة ممن أجابوا بأن هناك ضغوط تمارسها المؤسسات العمومية المانحة لإلشهار 
  .صحيفةعلى الصحف حسب أسباب هذه الضغوط طبقا لملكية ال

  ملكية الصحيفة
  أسباب 

  الضغوطات

مستوى   2كا    المجموع  حكومية    خاصة
  المعنوية

درجة 
  الحرية

قيمة 
  فاي

  مدى الدالة

  %  ك  %  ك  %  ك

  غير دالة  /  1  0.267  1.233  43.7  55  36.6  15  47.1  40  مدى االنتشار
  غير دالة  /  1  0.096  2.766  20.6  26  29.3  12  16.5  14  اللغة
  دالة  0.234  1  0.009  6.875  54  68  70.7  29  45.9  39  لملكيةطبيعة ا

عدد النسخ 
  المطبوعة

  غير دالة  /  1  0.079  3.085  57.1  72  68.3  28  51.8  44

اتجاه الصحيفة نحو 
  السلطة الحاكمة

  دالة  /  1  0.875  0.025  40.5  51  41.5  17  40  34

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

عامـــة علـــى أن نوعيـــة الضـــغوط التـــي تمارســـها المؤسســـات العموميـــة المانحـــة أوضـــحت النتـــائج ال -
عـــدد النســـخ : لإلشـــهار طبقـــا لملكيـــة الصـــحيفة مرتبـــة حســـب مـــا أحرزتـــه مـــن نســـب مئويـــة علـــى النحـــو التـــالي

، اتجــــاه %43.7، ثــــم مــــدى اإلنتشــــار بنســــبة %54تليهــــا طبيعــــة الملكيــــة بنســــبة % 57.1المطبوعــــة بنســــبة 
  %.20.6، وأخيرا حسب لغة الصحيفة بنسبة %40.5طة الحاكمة بنسبة الصحيفة نحو السل

يمثـــل عـــامال علميـــا ) الطبـــع(ومــا يمكـــن مالحظتـــه مـــن خـــالل هـــذه النتـــائج أن عـــدد النســـخ المطبوعـــة 
إال إذا تأكـدت أن ) إعالنهـا(وواقعيا بالنسبة لتوزيع اإلشهار، حيث أن أي مؤسسـة ال يمكنهـا أن تقـدم إشـهارها 

تطبـع كميـات كبيـرة تضـمن لهـا الوصـول إلـى عـدد كبيـر مـن القـراء، فـي حـين أن العامـل الثـاني  هذه الصحيفة
وهو طبيعة الملكية ال يعتبـر عنصـرا حقيقيـا لتوزيـع اإلعـالن، ولهـذا فالمؤسسـات العموميـة ال تقـدم إعالنهـا إال 

أن اتجــاه  للصــحف الحكوميــة أو بعــض الصــحف الخاصــة لحاجــة فــي نفــس الحكومــة مــن هــذه الصــحف، كمــا
الصحيفة نحـو السـلطة الحاكمـة يعتبـر عـامال مـؤثرا فـي توزيـع اإلعالنـات، فالمؤسسـات الحكوميـة ال يمكـن أن 

  .تمنح اإلعالن للصحف التي تنتقد الحكومة، فالصحف الموالية تستفيد والمعارضة تمنع

 :ما يلي اتضح 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي كا - 
ظهور فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين العينـة ممـن أجـابوا بوجـود ضـغوط تمـارس علـى الصـحف مـن قبـل  -1

حســـب ملكيـــة " طبيعـــة الملكيـــة"المؤسســـات العموميـــة المانحـــة لإلشـــهار حســـب ســـبب واحـــد مـــن الضـــغوط هـــو 
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 0.009= معنويــةعنــد مســتوى  6.875)=المحســوبة 2كــا(علــى ذلــك إذ بلغــت قيمتــه  2الصــحيفة، وقــد أكــد كــا
  ).0.234= فاي(، وقد بلغت قيمة 1=ودرجة حرية

كمــا فــي (عــدم ظهــور فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين كــل بــاقي أســباب الضــغوط طبقــا لملكيــة الصــحيفة  -2
  ).الجدول أعاله

  :كيفية استخدام البعد االقتصادي للصحيفة في الحد من حرية الصحافة -24
  )48(جدول رقم 

ة الدراسة حسب رأيهم في كيفية استخدام البعد االقتصادي في الحد من حرية الصحافة توزيع إجابات عين
  .طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة 
  نوعية الضغوط

مســـــــتوي   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

درجــــــــــــــــة 
  الحرية

قيمـــــــــــــــــة 
  فاي

مــــــــــــــــــــــدى 
  %  ك  %  ك  %  ك  الدالة

  غير دالة  /  1  0.200  1.642  72  126  66.1  41  75.2  85  احتكار الطبع
الهيمنة على وسائل 

  التوزيع
  دالة  0.232  1  0.002  9.417  36  63  21  13  44.2  50

  غير دالة  /  1  0.692  0.157  16  28  14.5  9  16.8  19  تحديد حصص الورق
  غير دالة  /  1  0.433  0.615  24  42  27.4  17  22.1  25  التحكم في األجور

  غير دالة  /  1  0.155  2.023  64  112  71  44  60.2  68  الديون
  غير دالة  /  1  0.104  2.650  3.4  6  6.5  4  1.8  2  اإلعالنات

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

ـــة اســـتخدام البعـــد االقتصـــادي للصـــحيفة فـــي الحـــد مـــن حريـــة  - ـــائج العامـــة حـــول كيفي أوضـــحت النت
احتكـار الطبـع : ة علـى النحـو التـاليالصحافة طبقا لملكية الصـحيفة أنهـا مرتبـة حسـب النسـب المئويـة المسـجل

، الـــتحكم فـــي األجـــور بنســـبة %36، الهيمنـــة علـــى وســـائل التوزيـــع نســـبة %64، الـــديون بنســـبة %72بنســـبة 
  %.3.4، وأخيرا اإلعالنات بنسبة %16، تحديد حصص الورق بنسبة 24%

علـى وسـائل  ولم تختلف هذه النسب بين الصحف الحكومية والخاصـة إال بشـكل بسـيط ماعـدا الهيمنـة
  .في الصحف الحكومية% 21من الصحف الخاصة، في حين سجلت % 44.2التوزيع بنسبة 

وتتوافق هذه النتائج مع الجانب النظري في الدراسـة فـي تحديـد طبيعـة القيـود االقتصـادية المـؤثرة علـى 
ية لهـذه المطـابع حرية الصحافة متمثلة في احتكـار الدولـة للمطـابع الكبـرى واسـتخدام ديـون المؤسسـات الصـحف

للضــغط علــى الصــحف إضــافة إلــى هيمنــة الدولــة علــى أغلــب مؤسســات توزيــع الصــحف، وتحكمهــا فــي ســوق 
  ).2007: أحالم باي(الورق وتحديد حصصه، كما أن هذه النتائج تتقارب إلى حد كبير مع نتائج دراسة 

 :اتضح ما يلي 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام كا - 
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ق ذات داللة إحصائيا بين عينـة الدراسـة فـي نـوع واحـد مـن اسـتخدامات البعـد االقتصـادي فـي ظهور فرو  -1
 2طبقــا لملكيــة الصــحيفة، وقــد أكــد ذلــك قيمــة كــا" الهيمنــة علــى وســائل التوزيــع"الحــد مــن حريــة الصــحافة وهــو 

  ).0.232=فاي(، وقد بلغت قيمة 1=ودرجة حرية 0.002= ، عند مستوى معنوية9.417)= المحسوبة(
لــم تظهــر فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة فــي االســتخدامات األخــرى للبعــد االقتصــادي فــي  -2

 .الحد من حرية الصحافة في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة
 :رأي عينة الدراسة في الموضوعات التالية -25
  .لون بهااإلعالن والمعلنون يؤثرون في السياسات التحريرية للصحيفة التي يعم: 25-1-1

  )49(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في أن اإلعالن والمعلنون يؤثرون في السياسات التحريرية للصحف التي 

  .يعملون بها

  المرتبة  %  ك  اإلعالن والمعلنون يؤثرون في السياسات التحريرية 
  4  10.9  19  أعترض بشدة

  2  33.7  59  أعترض
  1  41.1  72  أوافق

  3  14.3  25  أوافق بشدة
    100  175  المجموع

تدل بيانات الجدول السابق حول رأي عينة الدراسـة فـي أن اإلعـالن والمعلنـون يـؤثرون فـي السياسـات 
فـي المرتبـة األولـى أوافـق : التحريرية للصحيفة التي يعملون بها مرتبة حسب النسب المئوية المسـجلة كمـا يلـي

% 14.3وفـي المرتبـة الثالثـة أوافـق بشـدة بنسـبة % 33.7نسـبة وفي المرتبة الثانية أعتـرض ب% 41.1بنسبة 
  .وعليه فإن نسبة من يوافق أعلى من نسبة من يعترض% 10.9وفي المرتبة األخيرة أعترض بشدة بنسبة 

حيـث بلغـت نسـبة مـن يوافـق ) 2007: عمـر حسـين جمعـة علـي(تتوافق هذه النتـائج مـع نتـائج دراسـة 
  %.41.1 وهي تقارب نسبة الدراسة بـ% 38

ويمكن تفسير هذه النتائج بأن اإلعالن والمعلنون يـؤثرون فعـال علـى السياسـة التحريريـة للصـحيفة لمـا 
يمتلكونه من وسائل ضغط كبيرة على الصحف على اعتبار أن اإلعالن هو العمـود والركيـزة التـي ُيقـوم عليهـا 

  .بناء الصحيفة

  

يــؤثرون فــي السياســات التحريريــة للصــحيفة التــي  رأي عينــة الدراســة فــي اإلعــالن والمعلنــون: 25-1-2
  :يعملون بها طبقا لملكية الصحيفة
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  )50(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في أن اإلعالن والمعلنون يؤثرون على السياسة التحريرية للصحيفة 

  .طبقا لملكية الصحيفة

ملكية 
  الصحيفة

متوسط الوزن   %  ك
  المرجح

مئوي   )ت(قيمة 
  ويةالمعن

درجة 
  الحرية

مدي 
  الداللة

  دالة  173  0.000  7.920  3.6460  64.57  113  خاصة
  2.2258  35.43  62  حكومية

ظهـــرت فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا بـــين عينـــة ) ت(تــدل بيانـــات الجـــدول الســـابق علـــى أنـــه باســـتخدام اختبـــار 
ة التحريريــة للصــحيفة طبقــا لملكيــة الدراســة فــي إبــداء رأيهــم حــول أن اإلعــالن والمعلنــون يــؤثرون علــى السياســ

إذ ) ت(، وقــد أكــد علــى ذلــك اختبــار )3.6460(الصــحيفة، وهــذه الفــروق لصــالح الصــحف الخاصــة بمتوســط 
  .173= ودرجة حرية 0.000= عند مستوى معنوية) 7.920= ت(بلغت قيمته 

مية ألنه يمثل ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الصحف الخاصة أكثر تأثرا باإلعالن من الصحف الحكو 
الــدخل األساســي إن لــم نقــل الوحيــد لهــا، علــى عكــس الصــحف الحكوميــة التــي تتلقــى الــدعم مــن الدولــة ســواء 
بتــوفير اإلعــالن لهــا مــن طــرف المؤسســات الحكوميــة أو الــدعم المباشــر أو عــن طريــق مســح الــديون المتعلقــة 

  .بالمطابع والموزعين

لصـفحات المدفوعـة األجـر علـى نزاهـة وموضـوعية األخبـار رأي عينة الدراسة في مدى تـأثير ا: 25-2-1
  .التي تنشر عن الجهات المعلنة

  )51(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في مدى تأثير الصفحات المدفوعة األجر على نزاهة وموضوعية األخبار 

  .التي تنشر عن الجهات المعلنة
  المرتبة  %  ك  عية األخبارالصفحات المدفوعة األجر تؤثر على نزاهة وموضو 

  4  2.9  5  أعترض بشدة
  2  23.4  41  أعترض
  1  53.7  94  أوافق

  3  20  35  أوافق بشدة
    100  175  المجموع

تدل بيانات الجدول السابق حول رأي المبحوثين في مدى تأثير الصفحات المدفوعة األجر على نزاهة 
فــي % 53.7أوافــق بنســبة : نتــائج مرتبــة كالتــاليوموضــوعية األخبــار التــي تنشــر عــن الجهــات المعلنــة أن ال
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، %20، وفـي المرتبــة الثالثـة أوافـق بشـدة بنســبة %23.4المرتبـة األولـى، وفـي المرتبـة الثانيــة أعتـرض بنسـبة 
  %.2.9وأخيرا أعترض بشدة بنسبة 

وهـــذا مـــا يؤكـــد أن المؤسســـات المانحـــة لإلعـــالن تـــؤثر فـــي السياســـة التحريريـــة للصـــحيفة فيمـــا يتعلـــق 
األخبار التي تنشر عن هذه المؤسسات من خالل عدم توجيه النقد لها ولمنتجاتها وخدماتها على اعتبار أنها ب

تقدم دخال معتبرا للصحيفة، وهذا ما تؤكده كافة النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بالجانب 
  .االقتصادي وأثره على حرية الصحافة

دراسة في مدى تـأثير الصـفحات المدفوعـة األجـر علـى نزاهـة وموضـوعية األخبـار رأي عينة ال: 25-2-2
  .التي تنشر عن الجهات المعلنة طبقا لملكية الصحيفة

  )52(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في مدى تأثير الصفحات المدفوعة األجر على نزاهة وموضوعية األخبار 

  .لملكية الصحيفة التي تنشر عن الجهات المعلنة طبقا
متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة

  المرجح
قيمة 

  )ت(
مستوى 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.000  4.420  3.9115  64.57  113  خاصة
  3.1613  35.43  62  حكومية

صــائيا بــين ظهــرت فــروق ذات داللــة إح) ت(تــدل بيانــات الجــدول الســابق علــى أنــه باســتخدام معامــل اختبــار 
عينــة الدراســة حــول مــدى تــأثير الصــفحات المدفوعــة األجــر علــى نزاهــة وموضــوعية األخبــار التــي تنشــر عــن 

وقـد أكـد ) 3.9115(الجهات المعلنة طبقا لملكية الصحيفة، وهذه الفـروق لصـالح الصـحف الخاصـة بمتوسـط 
  .173=ودرجة حرية ،0.000= عند مستوى معنوية) 4.420= ت(إذا بلغت قيمته ) ت(ذلك اختبار 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الصحف الخاصة هي أكثر من يتعرض للضغوط فيما يتعلـق بـاإلعالن 
  .على اعتبار أنه يمثل الدخل الوحيد للصحيفة

  

  

  

  

رأي عينة الدراسـة فـي أن صـحفيي الصـحف الخاصـة يمارسـون عملهـم الصـحفي بحريـة أكثـر : 25-3-1
  .من صحفيي الصحف الحكومية
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  )53(ول رقم جد
توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في أن صحفيي الصحف الخاصة يمارسون عملهم الصحفي بحرية أكثر 

  .من صحفيي الصحف الحكومية

  المرتبة  %  ك  صحفيي الصحف الخاصة أكثر حرية من صحفيي الصحف الحكومية
  4  10.3  18  أعترض بشدة

  3  19.4  34  أعترض
  1  47.4  83  أوافق

  2  22.9  40  أوافق بشدة
    100  175  المجموع

تــدل بيانــات الجــدول الســابق حــول رأى الصــحفيين عينــة الدراســة فــي أن صــحفيي الصــحف الخاصــة 
فـي المرتبـة األولـى : يمارسون عملهم بحرية أكثر من صـحفيي الصـحف الحكوميـة، وأن النتـائج مرتبـة كالتـالي

، وفــي المرتبــة الثالثــة أعتــرض بنســبة %22.9بة وفــي المرتبــة الثانيــة أوافــق بشــدة بنســ% 47.4أوافــق بنســبة 
  %.10.3وفي المرتبة الرابعة أعترض بشدة بنسبة % 19.4

وهذا يدل على أن الصحف الخاصـة تتمتـع بهـامش أكبـر مـن الحريـة مقارنـة بالصـحف الحكوميـة رغـم 
يطر بعــض القيــود والمعوقــات التــي تعــاني منهــا الصــحف الخاصــة، علــى عكــس الصــحف الحكوميــة التــي تســ

عليها الحكومة وتوجه سياستها بصفة كلية وال تسمح بأي نوع من اإلبداع والنقد لسياسـات وممارسـات السـلطة 
فهي تمثل بوقا لها ولسياسـتها، والصـحفي فـي هـذه الصـحف ال يعـدو أن يكـون موظفـا حكوميـا كبـاقي مـوظفي 

  .الدولة

حيـث بلغـت نسـبة مـن يوافـق ) 2007: عمر حسين جمعة علـي(وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
  %.47.4وهي نسبة تقارب النسبة التي توصلت إليها الدراسة بـ % 43.9

  

  

  

  

رأي عينة الدراسة في أن صحفيي الصحف الخاصة يمارسون عملهم بحرية أكثر من صحفيي : 25-3-2
  .الصحف الحكومية طبقا لملكية الصحيفة

  )54(جدول رقم 



176 
 

م في أن صحفيي الصحف الخاصة يمارسون عملهم بحرية أكثر من توزيع عينة الدراسة حسب رأيه
  .صحفيي الصحف الحكومية طبقا لملكية الصحيفة

ــــــــــــة  ملكي
  الصحيفة

متوسط الوزن   %  ك
  المرجح

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدي 
  الداللة

  دالة  173  0.000  6.405  3.9558  64.57  113  خاصة
  2.7581  35.43  62  حكومية

ظهرت فروق ذات داللة إحصائيا بين ) ت(دل بيانات الجدول السابق على أنه باستخدام معامل اختبار ت
عينة الدراسة حسب رأيهم  في أن صحفيي الصحف الخاصة يمارسون عملهم بحرية أكثر من صحفيي 

وقد  )3.9558(الصحف الحكومية طبقا لملكية الصحيفة، وهذه الفروق لصالح الصحف الخاصة بمتوسط  
  .173=، ودرجة حرية0.000= عند مستوى معنوية) 6.405= ت(إذا بلغت قيمته ) ت(أكد ذلك اختبار 

  
  البعد القانوني وواقع الممارسة المهنية: المحور الرابع

  .اتجاه حرية الصحافة 1990نظرة عينة الدراسة إلى سلبية مضمون قانون اإلعالم لسنة : 26
اتجاه حرية الصحافة طبقا لملكية  1990لبية مضمون قانون اإلعالم لسنة نظرة عينة الدراسة إلى س: 26-1

  .الصحيفة
  )55(جدول رقم 

 اتجاه حرية الصحافة 1990توزيع عينة الدراسة حسب نظرتهم إلى سلبية مضمون قانون اإلعالم لسنة 
  .طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة              
  1990قانون اإلعالم 

  حرية الصحافة سلبي اتجاه

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  14  24  27.1  16  7.1  8  ال
  68  117  61  36  71.7  81  نوعا ما

  18  31  11.9  7  21.2  24  كثيرا

  100  172  100  59  100  113  المجموع

  دالة، 0.272= ، معامل التوافق2=، درجة الحرية 0.001= ، مستوى المعنوية13.693= 2كا
  :دول السابق على ما يليتدل بيانات الج
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 1990مـــن عينـــة الدراســـة تـــرى أن قـــانون اإلعـــالم لســـنة % 68أوضـــحت النتـــائج العامـــة علـــى أن  -
مـن عينـة الدراسـة تـرى أنـه سـلبي كثيـرا، % 18سلبي نوعا ما اتجاه حرية الصحافة فـي الجزائـر، فـي حـين أن 

  .من عينة الدراسة ال ترى أنه سلبي اتجاه حرية الصحافة% 14وأن 

تجاوزه الـزمن والبـد مـن إجـراء تعـديل عليـه  1990ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن قانون اإلعالم لسنة 
ليتواكــب مــع التطــورات الحاصــلة فــي قطــاع اإلعــالم، حيــث أن هــذا القــانون يحــوي العديــد مــن القيــود المتعلقــة 

لى مصادر الدخل، والرقابة المسبقة، بالعمل الصحفي كالقيود المتعلقة بالملكية، والتصريح المسبق، والرقابة ع
والرقابـــة علـــى الرســـالة اإلعالميـــة الـــواردة مـــن الخـــارج والرقابـــة علـــى بيـــع وتـــداول النشـــريات الدوريـــة، ووصـــاية 

  .المجالس الحكومية على الصحافة والقيود المتعلقة بسر المهنة وحق الحصول على المعلومات واألخبار

انونية كالتوسع في التجريم، وغموض القوانين الجزائية واإلسـراف وكذلك يتضمن العديد من العيوب الق
في العقوبات السالبة للحرية والخروج على مبدأ األصل في اإلنسان البراءة، كما أنه لم يقدم الضمانات الكافية 

  .للعمل الصحفي الحر

بحــوثين مــن الم% 71واختلفــت النتــائج فيمــا يخــص الصــحف الحكوميــة والخاصــة، ففــي حــين نجــد أن 
من الصحف الخاصة يؤكدون أن قانون اإلعالم سلبي نوعا ما جاءت النسبة فيما يتعلـق بالصـحف الحكوميـة 

مــن % 11.9مــن الصــحف الخاصــة يــرون أنــه ســلبي كثيــرا، بينمــا ال يــرى ذلــك إال % 21.2، كمــا أن 61%
% 7.1طـالق فـإن مـن الصـحف الحكوميـة ال تـرى أنـه سـلبي علـى اإل% 27.1الصحف الحكومية، وٕاذا كـان 

  .فقط من الصحف الخاصة هي التي ال ترى أنه سلبي

وبالتالي فإن النسبة العالية التي ترى سلبية هذا القانون هي الصحف الخاصة على اعتبارها أنها أكثر 
تــأثرا بمضــمون هــذا القــانون إذ أن مــن يــراه ســلبي كثيــرا هــي الصــحف الخاصــة بينمــا الــذي ال يــراه ســلبي علــى 

ي الصــحف الحكوميــة، إال أن النتيجــة العامــة تــرى أنــه ســلبي ولهــذا نجــد أن األغلبيــة الســاحقة مــن اإلطــالق هــ
  .الصحفيين ترى ضرورة تعديله

ظهرت فروق ذات داللة إحصائيا بين عينـة الدراسـة مـن  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام كا -
ية الصحافة طبقا لملكية الصحيفة، وقد أكد على ذلك اتجاه حر  1990حيث نظرتهم إلى سلبية قانون اإلعالم 

= ودرجة حريـة 0.001= عند مستوى معنوية 13.693)=  المحسوبة( 2إذ بلغت قيمته كا 2معامل اختبار كا
  0.272= ، ودل معامل التوافق أن العالقة ضعيفة إذ بلغت قيمته2
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  .1990مظاهر سلبية قانون اإلعالم لسنة : 26-2
  )56(جدول رقم 

اتجاه حرية  1990توزيع إجابات عينة الدراسة ممن أجابوا بوجود سلبية في قانون اإلعالم لسنة 
  .الصحافة طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة              
  مظاهر السلبية

مســــتوى   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

درجـــــة 
  الحرية

قيمــــــــــة 
  فاي

مـــدى 
  %  ك  %  ك  %  ك  الدالة

بعض مواده بما يسمح  غموض
  بتأويلها بعدة طرق

غير   /  1  0.084  2.983  37.1  56  26.7  12  41.5  44
  دالة

إلقاؤه مسؤوليات جماعية على 
  العاملين في الصحف

غير   /  1  0.124  2.371  21.2  32  13.3  6  24.5  26
  دالة

  دالة  0.178  1  0.029  4.780  77.5  117  88.9  40  72.6  77  عدم حمايته للصحفي

غير   /  1  0.790  0.071  68.2  103  66.7  30  68.9  73  مواده العقابيةكثرة 
  دالة

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

طبقــا لملكيــة الصــحيفة حســب مــا  1990أوضــحت النتــائج العامــة أن مظــاهر ســلبية قــانون اإلعــالم لســنة  - 
، تليهـا كثـرة مـواده %77.5 عدم حمايته للصحفي بنسـبة: سجلته من نسب مئوية مرتبة على النحو التالي

، وأخيـرا %37.1ثم غموض بعـض مـواده بمـا يسـمح بتأويلهـا بعـدة طـرق بنسـبة % 68.2العقابية بنسبة  
  %.21.2إلقاؤه مسؤوليات جماعية على العاملين في الصحف بنسبة 

ي بحريـة لـم يقـدم الحمايـة الكاملـة للعمـل الصـحف 1990ويمكن تفسير هذه النتائج أن قانون اإلعالم لسنة  - 
رغم اعترافه بحرية الملكية الخاصـة للصـحف، كمـا أن هـذا القـانون يحـوي العديـد مـن المـواد العقابيـة حتـى 
أطلق عليـه بعـض الصـحفيين قـانون العقوبـات ولـيس قـانون اإلعـالم ألنـه يؤسـس للعقوبـة أكثـر مـا يؤسـس 

  .وقوع في طائلة العقوباتللحرية ما يجعل الصحفي يمارس رقابة ذاتية على عمله الصحفي خوفا من ال

ولــم تختلــف النتــائج كثيــرا فيمــا يتعلــق بملكيــة الصــحيفة إال فيمــا يخــص غمــوض بعــض مــواده بمــا يســمح  - 
فــــي حـــين ســـجلت الصـــحف الحكوميــــة % 41.5بتأويلهـــا بعـــدة طـــرق بالنســــبة للصـــحف الخاصـــة بنســـبة 

القانونيـة وتأويلهـا ، حيث أن هذا األمر يقلق الصـحف الخاصـة أكثـر ألن غمـوض بعـض المـواد 26.7%
بعــدة طــرق يفــتح المجــال واســعا للســلطة بالتالعــب بتفســير هــذه المــواد علــى مــا يوافقهــا وبالتــالي ال تعاقــب 
الصــحيفة وفـــق نصـــوص قانونيـــة واضـــحة بـــل وفـــق تفســير الســـلطة لهـــا، وال تســـتخدم هـــذه المـــواد إال ضـــد 

اج لتهديــــدها بمثــــل هــــذه الصــــحف الخاصــــة أمــــا الصــــحف الحكوميــــة فخطهــــا السياســــي واضــــح وال تحتــــ
  .النصوص
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أما بقيـة مظـاهر سـلبية هـذا القـانون فلـم تختلـف كثيـرا بـين الصـحف الخاصـة والحكوميـة فيمـا يخـص إلقـاء  - 
والحكوميــة % 24.5القــانون مســؤوليات جماعيــة علــى العــاملين فــي الصــحف ســجلت الصــحف الخاصــة 

  %.66.7الحكومية فسجلت أما % 68.9، وكثرة مواده العقابية سجلت الصحف الخاصة 13.3%

 :اتضح ما يلي 2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام كا - 
اتجـاه  1990وجود فروق ذات داللة إحصـائيا بـين مظهـر واحـد مـن مظـاهر سـلبية قـانون اإلعـالم لسـنة  -1

ار ، وقـد دل علـى ذلـك اختبـ" عـدم حمايتـه للصـحفي"حرية الصـحافة طبقـا لملكيـة الصـحيفة وهـذا المظهـر هـو 
، وقــد بلغــت 1= ودرجــة حريــة 0.029= عنــد مســتوى معنويــة 4.780)= المحســوبة( 2إذ بلغــت قيمتــه كــا 2كــا

  .0.178= قيمة فاي
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة فــي بــاقي مظــاهر ســلبية قــانون اإلعــالم لســنة  -2

 ).دول أعالهكما في الج(اتجاه حرية الصحافة كلها طبقا لملكية الصحيفة  1990
  :رؤية عينة الدراسة إلى قانون اإلعالم الحالي -27
  .رؤية عينة الدراسة إلى قانون اإلعالم الحالي طبقا لملكية الصحيفة: 27-1

  )57(جدول رقم 
  .توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم لقانون اإلعالم الحالي طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة         

  قانون اإلعالم 

  لحالي من األفضلا

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  2.9  5  /  /  4.4  5  اإلبقاء عليه كما هو
  97.1  170  100  62  95.6  108  تعديله

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  غير دالة، 1=، درجة الحرية0.093= ، مستوى المعنوية2.824= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

من عينة الدراسة ترى أنه البد مـن تعـديل قـانون العقوبـات، بينمـا لـم % 97.1لنتائج العامة أن أوضحت ا - 
من عينة الدراسة ضرورة اإلبقاء عليه كما هو، ولم ير أي صحفي من الصحف الحكومية % 2.9تر إال 

ا أمــا الــذين قــالو % 4.4ضــرورة اإلبقــاء علــى قــانون اإلعــالم علــى عكــس الصــحف الخاصــة التــي ســجلت 
مـن % 95.6فـي حـين سـجلت الصـحف الخاصـة % 100بتعديل القانون مـن الصـحف الحكوميـة فبلغـت 

  .عينة الدراسة

ـــم يعـــد صـــالحا لتنظـــيم المهنـــة فقـــد تجـــاوزه الـــزمن بإجمـــاع  -  ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة أن هـــذا القـــانون ل
إلـى النظـام الـديموقراطي الصحفيين كونه صدر في مرحلة انتقالية مرت بها الجزائر من النظام االشتراكي 

ولــم يواكــب التطــورات الحاصــلة فــي مجــال تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال، ولهــذا تعــرض هــذا القــانون لعــدة 
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وكلهـــا مشـــاريع بـــاءت بالفشـــل لغيـــاب  2003و  2002و  1998محـــاوالت لتعديلـــه فـــي مشـــاريع قـــوانين 
ـــة التطـــورات ـــد مـــن الحريـــة ومواكب وتخـــوف الســـلطة مـــن فـــتح اإلذاعـــة  اإلرادة السياســـية مـــن الســـلطة لمزي

والتلفزيــون علــى القطــاع الخــاص الــذي ال يــزال محتكــرا إلــى اآلن إضــافة إلــى تضــمنه العديــد مــن العيــوب 
  .والنقائص والقيود التي سبق وأن أشرنا إليها في الجانب النظري من الدراسة فيما يتعلق بالقيود القانونية

لم تظهر فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين عينـة الدراسـة  2دام كاأوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخ - 
حسب رؤيتهم لقانون اإلعالم الحالي من حيث اإلبقاء عليه كما هو أو تعديله طبقا لملكية الصـحيفة، وقـد دل 

 .1=ودرجة حرية 0.093=عند مستوى معنوية 2.824)=المحسوبة( 2إذ بلغت قيمته كا 2على ذلك اختبار كا
  .1990عينة الدراسة ألسباب تعديل قانون اإلعالم رؤية : 27-2

  )58(جدول رقم 
طبقا لملكية  1990توزيع عينة الدراسة حسب أسباب رؤيتهم لضرورة تعديل قانون اإلعالم لسنة 

  .الصحيفة

  ملكية الصحيفة         
  1990أسباب تعديل قانون 

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك
  19.4  34  40.3  25  8  9  ي حماية حرية الصحافةلكي يكون له دور مهم ف

  5.1  9  9.7  6  2.7  3  لتصحيح ما به من أخطاء وسلبيات
  75.4  132  50  31  89.4  101  بدون ذكر أسباب

  100  175  100  62  100  113  المجموع
  دالة، 0.402=، معامل التوافق2=، درجة الحرية0.000= ، مستوي المعنوية33.645=2كا

  :السابق على ما يلي تدل بيانات الجدول

من عينة الدراسة لم تبد أي سبب حول تعـديل قـانون اإلعـالم، بينمـا % 75.4أوضحت النتائج العامة أن  - 
تـرى أنـه % 5.1من عينة الدراسـة لكـي يكـون لـه دور مهـم فـي حمايـة حريـة الصـحافة وأن % 19.4يرى 

  .البد من تصحيح ما به من أخطاء وسلبيات

% 89.4مـــن حيـــث الملكيـــة فإنـــه بـــدون ذكـــر أســـباب ســـجلت الصـــحف الخاصـــة وبالنســـبة لتوزيـــع النســـب  - 
، وفيما يتعلق بالسبب األول لكي يكون له دور مهم في حماية حريـة الصـحافة %50والصحف الحكومية 

، أمــا الســبب الثــاني لتصــحيح مــا بــه مــن أخطــاء %40.3والحكوميــة % 8فقــد ســجلت الصــحف الخاصــة 
  %.9.7والصحف الحكومية % 2.7وسلبيات فسجلت الصحف الخاصة 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج من ناحيتين
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أن غالبية عينة الدراسة لم تقدم سببا لتعديل قانون اإلعالم كون هذا األمـر بالنسـبة إلـيهم محسـوم : األولى - 
وال يحتــاج إلــى ذكــر ألســباب هــذا التعــديل لكثــرة الحــديث عــن عيــوب هــذا القــانون وكثــرة المحــاوالت التــي 

  .بالفشل لتعديله، فهم ال يفكرون في أسباب التعديل بقدر ما يفكرون في التعديل نفسه باءت

أن مــن بــين األســباب التــي طرحتهــا عينــة الدراســة أنــه البــد مــن تعــديل القــانون لكــي يكــون لــه دور : الثانيــة - 
ــم يقــدم الضــمانات الكافيــة لحمايــ ة حريــة مهــم فــي حمايــة حريــة الصــحافة، بمعنــي آخــر أن هــذا القــانون ل

الصحافة كما سبق اإلشارة إليه، إضافة إلى اعترافهم أنـه يحـوي العديـد مـن األخطـاء والسـلبيات التـي البـد 
  .من مراجعتها في أي تعديالت محتملة على هذا القانون

اتضحت وجود فروق ذات داللة إحصـائيا بـين عينـة الدراسـة فـي  2أوضحت النتائج التفصيلية أنه باستخدام كا
اإلحصـائي، إذ  2طبقـا لملكيـة الصـحيفة، وقـد أكـد ذلـك اختبـار كـا 1990يتهم لضرورة تعديل قـانون أسباب رؤ 

، ودل معامل التوافق 2=، ودرجة حرية0.000= عند مستوى معنوية 33.645)= المحسوبة( 2بلغت قيمة كا
 .0.402= أن العالقة متوسطة إذ بلغت قيمة معامل التوافق

 .المتعلق بالنظام النوعي لعالقات العمل الصحفي 2008لسنة  140-08المرسوم التنفيذي رقم   -28
المتعلـق بالنظـام النـوعي  2008لسـنة  140-08رأي عينـة الدراسـة فـي المرسـوم التنفيـذي رقـم : 28-1

 .لعالقات العمل الصحفي
  )59(جدول رقم 

متعلق بالنظام ال 2008لسنة  140-08توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في المرسوم التنفيذي رقم 
  .النوعي لعالقات العمل الصحفي

  المرتبة  %  ك  رأي العينة في المرسوم التنفيذي

  3  12.6  22  غير مناسب على اإلطالق
  2  25.1  44  غير مناسب
  5  4  7  لم أطلع عليه

  1  49.7  87  مناسب إلى حد ما
  4  8.6  15  مناسب جدا
    100  175  المجموع

من عينة الدراسة ترى أن هـذا المرسـوم مناسـب إلـى حـد مـا فـي % 49.7تشير بيانات الجدول السابق أن 
فقط % 8.6ترى أنه غير مناسب على اإلطالق، وأن % 12.6ترى أنه غير مناسب، وأن % 25.1حين أن 

  .من عينة الدراسة قالت أنها لم تطلع على هذا المرسوم% 4ترى أنه مناسب جدا، في حين أن 
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ذا المرسوم الجديد تضمن بعـض المـواد المفيـدة المتعلقـة بتنظـيم العمـل ويمكن تفسير هذه النتائج أن ه
ـــات الصـــحفي التـــي ضـــمنت  ـــة بحقـــوق وواجب ـــة كالمـــادة الخامســـة منـــه المتعلق ـــم تكـــن كافي الصـــحفي وٕان ل
للصحفي الحصول على بطاقة تعريف مهنية ورفض التوقيـع علـى كتاباتـه إذا تعرضـت لتعـديالت جوهريـة 

ين تكميلـــي يغطـــي مجمـــل المخـــاطر والحمايـــة مـــن كـــل أشـــكال العنـــف والتعـــدي واالســـتفادة مـــن عقـــد تـــأم
  .والتخويف والضغط وكل هذه العناصر ضرورية لحماية العمل الصحفي

المتعلــق بالنظــام  2008لســنة  140-08رأي عينــة الدراســة فــي المرســوم التنفيــذي رقــم : 2 -28 -
  .النوعي لعالقات العمل الصحفي طبقا لملكية الصحيفة

  )60(ل رقم جدو
المتعلق بالنظام  2008لسنة  140-08توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في المرسوم التنفيذي رقم 

  .النوعي لعالقات العمل الصحفي طبقا لملكية الصحيفة

متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة
  المرجح

مستوى   )ت(قيمة 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.000  4.621-  2.8584  64.57  113  خاصة
  3.7258  35.43  62  حكومية

ظهـرت فـروق ذات داللـة إحصـائيا ) ت(تدل بيانات الجدول السابق على أنه باستخدام معامل اختبـار 
بين عينة الدراسة في رؤيتهم للمرسوم التنفيذي المتعلق بالنظـام النـوعي لعالقـات العمـل الصـحفي طبقـا لملكيـة 

-= ت(، وقــد أكــد علــى ذلــك قيمــة )3.7258(لصــالح الصــحف الحكوميــة بمتوســط  الصــحيفة، وهــذه الفــروق
  .173= ودرجة حرية 0.000= عند مستوى معنوية) 4.621

ويمكن تفسير هذه النتائج أن الصحف الخاصة ال تزال مصرة علـى ضـرورة إحـداث تعـديالت جوهريـة 
لتطـورات الجديـدة الحاصــلة فـي مجــال فـي نـص قــانون اإلعـالم بمـا يســمح بمزيـد مــن حريـة الصـحافة ويواكــب ا

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فقد جاء هـذا القـانون فـي عهـد التلفزيـون والراديـو والصـحافة التقليديـة ولـم تواكـب 
نصوصـــــه مـــــيالد الفضـــــائيات العامـــــة المتخصصـــــة والصـــــحافة اإللكترونيـــــة واألنترنـــــت وتكنولوجيـــــا الموبايـــــل 

صحف الحكومية تقتنع بكل ما تقدمـه السـلطة مـن إصـالحات جزئيـة رغـم واالتصاالت الحديثة، في حين أن ال
  .أهميتها إال أن الصحف الخاصة ال تزال ترى أنها غير كافية

  .من وجهة نظر عينة الدراسة 2001هامش الحرية بعد صدور قانون العقوبات الجديد   -29
  )61(جدول رقم 

طبقا لملكية  2001قانون العقوبات الجديد  توزيع عينة الدراسة حسب مدى هامش الحرية بعد صدور
  .الصحيفة

  المرتبة  المجموع  حكومية  خاصة  ملكية الصحيفة         
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  %  ك  %  ك  %  ك  مدى وجود هامش حرية
  3  9.7  17  14.5  9  7.1  8  توسع

  1  48.6  85  64.5  40  39.8  45  بقي كما هو
  2  41.7  73  21  13  53.1  60  تراجع

    100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة 0.299=، معامل التوافق2=، درجة الحرية0.000=، مستوى المعنوية17.212=2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

بقـي كمـا هـو  2001أوضحت النتائج العامة أن هـامش الحريـة بعـد صـدور قـانون العقوبـات الجديـد لسـنة  - 
% 9.7أن الهامش من الحرية تراجع وأن % 41.7، بينما يرى %48.6حسب رؤية عينة الدراسة بنسبة 

مـن % 39.8مـن الصـحف الحكوميـة و % 64.5ترى أنه توسع وتشير النتائج طبقا لملكية الصـحيفة أن 
مــن الصــحف الخاصــة و % 53.1الصــحف الخاصــة تــرى أن هــامش الحريــة بقــي كمــا هــو، فــي حــين أن 

  .من الصحف الحكومية ترى أنه تراجع% 21

  :نتائج من ناحيتينويمكن تفسير هذه ال

 2001أن غالبية الصحف الحكومية ترى أن هـامش الحريـة بعـد إصـدار قـانون العقوبـات الجديـد  :األولى - 
بقـــي كمـــا هـــو بـــالرغم مـــن أن هـــذا القـــانون تضـــمن تعـــديالت جديـــدة تكـــرس المزيـــد مـــن العقوبـــات والحـــبس 

  .الصحفي الناقدوالغرامات الضخمة ضد الصحفيين واستحدث عقوبات جديدة لتكبيل العمل 

وهذا يرجع إلى أن الصحف الحكومية ال تهمها أي مواد عقابية جديدة ألنها ترى أنها بعيدة عنها إنما هي 
لمعاقبــة الصــحافة الخاصــة التــي كثيــرا مــا تنتقــد الســلطة الحاكمــة وسياســاتها ورموزهــا، أمــا الصــحف الحكوميــة 

جـرد المـدح واإلشـارة باإلنجـازات فهـي مجـرد بــوق فهـي تسـير علـى الخـط الواضـح المرسـوم مـن قبـل الحكومـة م
  .للسلطة

 2001أن غالبيــة الصــحف الخاصــة تــرى أن هــامش الحريــة بعــد صــدور قــانون العقوبــات لســنة : الثانيــة - 
تراجع بحكم أن هـذا القـانون تضـمن تشـديدا للعقوبـات والغرامـات واسـتحداث عقوبـات جديـدة جـرت بـالكثير 

ة ومثـول أمــام المحـاكم وســجن العديــد مـنهم وأن كــل مـن تعــرض لهــذه مـن الصــحفيين إلـى متابعــات قضــائي
  .العقوبات التي تضمنها القانون هم من الصحف الخاصة

اتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة  2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام كــا
طبقــا لملكيــة الصــحيفة، وقــد أكــد  2001الدراســة فــي مــدى هــامش الحريــة بعــد صــدور قــانون العقوبــات الجديــد 

، 2=ودرجـة الحريـة 0.000=، عند مستوى معنويـة17.212)=المحسوبة( 2إذ بلغت قيمته كا 2ذلك اختبار كا
 ).0.299=معامل التوافق(وقد دل معامل التوافق أن العالقة ضعيفة إذ بلغت قيمته 

  لكية الصحيفةرأي عينة الدراسة في التشريعات الصحفية في الجزائر طبقا لم: 30
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  )62(جدول 
  .توزيع عينة الدراسة حسب رأيهم في التشريعات الصحفية في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة         
  التشريعات الصحفية

  المجموع  حكومية  خاصة
  المرتبة

  %  ك  %  ك  %  ك
  1  67.4  118  51.6  32  76.1  86  قيد على حرية الصحافة

  2  26.9  47  38.7  24  20.4  23  الصحافةال تؤثر على حرية 
  3  5.7  10  9.7  6  3.5  4  تسهم في زيادة حرية الصحافة 

    100  175  100  62  100  113  المجموع
  دالة 0.245=، معامل التوافق2=، درجة الحرية0.004=، مستوى المعنوية11.224=2كا

  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

من عينة الدراسة ترى أن التشريعات الصحفية تمثل قيدا على % 67.4أوضحت النتائج العامة أن  -
مــن % 5.7تــرى أن التشــريعات ال تــؤثر علــى حريــة الصــحافة، فــي حــين يــرى % 26.9حريــة الصــحافة وأن 

  .عين الدراسة أنها تسهم في زيادة حرية الصحافة

ات الصحفية تمثـل من الصحف الخاصة ترى أن التشريع% 76.1وبتوزيع النسب حسب الملكية فإن 
مـن الصـحف % 38.7مـن الصـحف الحكوميـة، كمـا أن % 51.6قيدا على حرية الصحافة، وال يرى ذلك إال 

  .من الصحف الخاصة% 20.4الحكومية ترى أنها ال تؤثر على حرية الصحافة، وال يرى ذلك سوى 

الخاصة على عكس ويمكن تفسير هذه النتائج بأن من تؤثر عليهم فعليا هذه التشريعات هم الصحف 
الصـحف الحكوميــة التــي ال تـزال فــي نفــس الخـط مــن فتــرة النظـام االشــتراكي إلــى النظـام الــديمقراطي ولــم تــؤثر 
عليهــا مختلــف المراحــل التــي مــرت علــى الصــحافة الجزائريــة فالصــحافة الحكوميــة فــي فتــرة الحــزب الواحــد هــي 

الخاصــة فهــي التــي تشــعر فعــال بــأثر التشــريعات  نفســها فــي فتــرة التعدديــة ناطقــة باســم الحكومــة، أمــا الصــحف
الصحفية على الممارسة المهنيـة لمـا تتضـمنه مـن قيـود وعقوبـات تقيـد العمـل الصـحفي وتتنـوع هـذه النصـوص 

إلــى قــانون  2001إلــى قــانون الطــوارئ إلــى قــانون العقوبــات لســنة  1990التشــريعية مــن قــانون اإلعــالم لســنة 
  .نون مكافحة اإلرهابالسلم والمصالحة الوطنية، وقا

اتضـح وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين عينـة  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام كا
 2الدراسة حسب رأيهم في في التشريعات الصحفية في الجزائر طبقا لملكية الصـحيفة، وقـد أكـد ذلـك اختبـار كـا

، وقـد دل معامـل 2=ودرجـة الحريـة 0.004=ة، عنـد مسـتوى معنويـ11.224)=المحسـوبة( 2إذ بلغت قيمته كا
 ).0.245=معامل التوافق(التوافق أن العالقة ضعيفة إذ بلغت قيمته 

  :رؤية الصحفيين عينة الدراسة للموضوعات التالية -31
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، قـانون الطـوارئ، قـانون 1990قـانون اإلعـالم : القوانين المتعلقة بحريـة الـرأي والتعبيـر مثـل: 31-1-1
  .من أكثر معوقات العمل الصحفي في الجزائر ،2001العقوبات 

  )63(جدول رقم 
، 1990قانون اإلعالم : توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مثل

  ، من أكثر معوقات العمل الصحفي في الجزائر2001قانون الطوارئ، قانون العقوبات 

  المرتبة  %  ك  ير من أكثر معوقات العمل الصحفي القوانين المتعلقة بحرية التعب

  4  11.4  20  أعترض بشدة
  3  17.7  31  أعترض

  1  49.1  86  أوافق بشدة 
  2  21.7  38  أوافق بشدة
    100  175  المجموع

تـــدل بيانـــات الجـــدول الســـابق علـــى أن غالبيـــة عينـــة الدراســـة تـــرى أن القـــوانين المتعلقـــة بحريـــة الـــرأي 
مـــن أكثـــر معوقـــات العمـــل  2001ي قـــانون اإلعـــالم وقـــانون الطـــوارئ وقـــانون العقوبـــات والتعبيـــر والمتمثلـــة فـــ

بينمـا لـم يعـرض إال % 21.7ومـن يوافـق بشـدة % 49.1الصحفي فـي الجزائـر، حيـث بلغـت نسـبة مـن يوافـق 
  .من مجموع عينة الدراسة% 11.4ولم يعرض بشدة إال % 17.7

لقة بحرية الرأي والتعبير تقيد فعال حرية الرأي بالرغم من ويمكن تفسير هذه النتائج بأن القوانين المتع 
اعترافها بحرية الرأي إال أنها تفرض قيودا قانونيـة تحـد كثيـرا مـن حريـة الـرأي، فقـانون اإلعـالم يتضـمن الكثيـر 

الــذي شــدد  2001مــن المــواد العقابيــة والقيــود المختلفــة كــالترخيص المســبق وكــذلك بالنســبة لقــانون العقوبــات 
ض العقوبات السالبة للحريـة والغرامـات والحـبس واألمـر نفسـه بالنسـبة لقـانون الطـوارئ الـذي يتـيح للسـلطات بع

غلق أي صـحيفة وسـجن أي صـحفي لمجـرد االشـتباه أن مـا يكتبـه يمثـل خطـرا علـى المصـلحة العامـة والنظـام 
  .حسب رؤية السلطة

  

  

  .لرأي والتعبير في الجزائر طبقا لملكية الصحيفةرؤية عينة الدراسة للقوانين المتعلقة بحرية ا: 31-1-2
  )64(جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من أكثر معوقات العمل 
  .الصحفي في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

مدى ة درجمستوى قيمة متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة
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  الداللة  الحرية  المعنوية  )ت(  المرجح
  دالة  173  0.000  4.453  3.8319  64.57  113  خاصة
  2.9516  35.43  62  حكومية

ظهرت فروق ذات داللة إحصائيا ) ت(تدل بيانات الجدول السابق على أنه باستخدام معامل االختبار
كثر معوقات العمل الصحفي بين عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من أ

، )3.8319(في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة، وهذه الفروق لصالح الصحف الخاصة بمتوسط وزن مرجح 
ودرجة  0.000= عند مستوى معنوية) 4.453= ت(إذ بلغت قيمته ) ت(وقد أكد على ذلك اختبار 

  .173=حرية
هذه القوانين وتقييدها للحريات هي الصحف وهذه النتيجة قريبة من الواقع ألن أكثر من تعرض لقمع 

الخاصة فصحفهم هي التي تغلق وصحفييها هم الذين يحاكمون وهم الذين يدخلون السجون ويجرمون، أما 
الصحف الحكومية فهي بعيدة عن تأثير هذه القوانين بحكم السياسة الموالية للسلطة التي تسير عليها كل 

  .الصحف الحكومية دون استثناء
  من حيث  الضمانات التي يقدمها لحرية الصحافة 1990رؤية عينة الدراسة في قانون اإلعالم : 31-2
لــم يقــدم الضــمانات الكافيــة لحريــة الصــحفيين  1990رؤيــة عينــة الدراســة أن قــانون اإلعــالم  31-2-1

  .وحرية الصحافة
  )65(جدول رقم 
يقدم الضمانات الكافية لحرية الصحفيين لم  1990توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن قانون اإلعالم 

  .وحرية الصحافة
  المرتبة  %  ك  قانون اإلعالم لم يقدم الضمانات الكافية لحرية الصحافة

  4  10.3  18  أعترض بشدة
  3  12.6  22  أعترض

  1  55.4  97  أوافق بشدة
  2  21.7  38  أوافق بشدة
    100  175  المجموع

لـم يقـدم  1990ة المبحـوثين يـرون أن قـانون اإلعـالم لسـنة تدل بيانات الجدول السـابق علـى أن غالبيـ
ومـن يوافـق بشـدة % 55.4الضمانات الكافية لحرية الصحفيين وحريـة الصـحافة حيـث بلغـت نسـبة مـن يوافـق 

  %.10.3ولم يعترض بشدة إال % 12.6بينما لم يعترض إال % 21.7

م في الجزائر نص صـراحة علـى حريـة حيث تدل هذه النتائج أن هذا القانون وٕان كان أول قانون إعال
إصــدار الصــحف بعــد أن كــان حكــرا علــى الســلطة إال أن حريــة إصــدار الصــحف لــم يرافقهــا ضــمانات كافيــة 
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لحماية حرية الصحافة من تعسف السلطة وسيطرة رجال األعمال، فهي حرية مقيدة، فمن جهة أنت حر ومـن 
  .بدأ الحريةجهة تجد ترسانة من القوانين والنصوص التي تعارض م

لم يقدم الضمانات الكافية لحرية الصحفيين  1990رؤية عينة الدراسة أن قانون اإلعالم : 31-2-2
  .وحرية       الصحافة طبقا لملكية الصحافة

  )66(جدول رقم 
لم يقدم الضمانات الكافية لحرية الصحفيين  1990توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن قانون اإلعالم 

  .حافة طبقا لملكية الصحافةوحرية الص

متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة
  المرجح

مستوى   )ت(قيمة 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الداللة

  دالة  173  0.000  3.661  3.902  64.57  113  خاصة
  3.209  35.43  62  حكومية

داللة إحصائيا ظهرت فروق ذات ) ت(تدل بيانات الجدول السابق على أنه باستخدام معامل االختبار
لم يقدم الضمانات الكافية لحرية الصحفيين وحرية        1990بين عينة الدراسة في رؤيتهم أن قانون اإلعالم 

عند ) 3.902(الصحافة طبقا لملكية الصحافة، وهذه الفروق لصالح الصحف الحكومية بمتوسط وزن مرجح 
  .173=، ودرجة حرية0.000=مستوى معنوية

النتيجة كون الصحف الحكومية ال تزال تعاني من التبعية للسلطة في كل ما ينشر  ويمكن تفسير هذه
فـي صـفحاتها وبالتـالي فـإن هـذا القــانون الـذي كانـت تـتلمس منـه بعـض الحريــة لـم يقـدم لهـا الضـمانات الكافيــة 

خدمــة للتحــرر مــن ســيطرة الخطــاب الــذي يعتبرهــا ناطقــة باســم الحكومــة فــي حــين أن دورهــا الفعلــي أن تقــدم 
عمومية للشعب فهي تنقل إيجابياتـه وسـلبياته وكـل مـا هـو فـي الصـالح العـام ال أن تنقـل وجهـة نظـر الحكومـة 
فقــط، ولهــذا كــان أول مــن أنشــأ الصــحف الخاصــة فــي الجزائــر هــم صــحفيو الصــحف الحكوميــة الــذي انفصــلوا 

  .عنها وفضلوا االستقاللية والقطيعة مع المرحلة الحزب الواحد

  

عينة الدراسة أن عدم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين يعكس رغبة السلطة في الحد مـن حريـة  رؤية 31-3
  .الصحافة

رؤية عينة الدراسة أن عدم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين يعكـس رغبـة السـلطة فـي الحـد مـن : 31-3-1
  .حرية الصحافة

  )67(جدول رقم 
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بس الصحفيين يعكس رغبة السلطة في توزيع عينة الدراسة حسب مدى رؤيتهم أن عدم إلغاء عقوبة ح
  .الحد من حرية الصحافة

عدم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين يعكس رغبة السلطة 
  في الحد من حرية الصحافة

  المرتبة  %  ك

  4  11.4  20  أعترض بشدة
  3  14.3  25  أعترض
  1  40.6  71  أوافق 

  2  33.7  59  أوافق بشدة
    100  175  المجموع

بق على أن غالبية المبحوثين يرون عدم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين يعكس تدل بيانات الجدول السا
% 33.7ومـن يوافـق بشـدة % 40.6رغبة السلطة فـي الحـد مـن حريـة الصـحافة حيـث بلغـت نسـبة مـن يوافـق 

  .من مجموع عينة الدراسية% 11.4واعترض بشدة % 14.3ولم يعترض إال 

سياسية واضحة من قبل السلطة لضمان ممارسة حرة وتوضح هذه النتيجة عن عدم وجود رغبة وٕارادة 
للمهنة الصحفية، كون هذه الممارسة مهددة دائًما بعقوبة حبس الصحفيين وترجع هذه العقوبة إلـى كثـرة المـواد 

 22الذي تضمن  1990العقابية التي نصت عليها التشريعات المنظمة للعمل الصحفي كقانون اإلعالم لسنة 
مادة تضمنها قانون اإلعالم وهو ما يعادل تقريبـا ربـع  106ع لألحكام الجزائية من أصل مادة في الباب الساب

القــانون خصــص للعقوبــات والجــزاءات وهــو مــا جــاء معاكســا لــروح مبــدأ حريــة التعبيــر والممارســة اإلعالميــة، 
مــن أكثــر والتــي تعتبــر  2001إضــافة إلــى النصــوص المتعلقــة بالقــذف فــي قــانون العقوبــات وتعديالتــه لســنة 

المــواد التــي توبــع بســببها الصــحفيون وتعرضــوا للســجن، ولهــذا كــان البــد مــن إلغــاء عقوبــة حــبس الصــحفيين 
  .واستبدالها بعقوبات أخرى غير سالبة للحرية حتى يتمكن الصحفيون من ممارسة المهنة بأكثر حرية

  
  
  

بـة السـلطة فـي الحـد مـن رؤية عينة الدراسة أن عدم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين يعكـس رغ: 31-3-2
  .حرية الصحافة طبقا لملكية الصحيفة

  )68(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن عدم إلغاء عقوبة حبس الصحفيين يعكس رغبة السلطة في الحد 

  .من حرية الصحافة طبقا لملكية الصحيفة
مدى جة در مستوى   )ت(قيمة متوسط الوزن   %  ك  ملكية الصحيفة
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  الداللة  الحرية  المعنوية  المرجح
  دالة  173  0.000  4.237  4.017  64.57  113  خاصة
  3.145  35.43  62  حكومية

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين ) ت(تــدل بيانــات الجــدول الســابق علــى أنــه باســتخدام اختبــار 
حــد مــن حريــة عينــة الدراســة حســب رؤيــتهم أن عــدم إلغــاء عقوبــة حــبس الصــحفيين يعكــس رغبــة الســلطة فــي ال
، وقـد )4.017(الصحافة طبقا لملكية الصحيفة ، وهذه الفروق لصالح الصحف الخاصة بمتوسط وزن مرجح 

  .173=ودرجة حرية 0.000=عند مستوى معنوية) 4.237=ت(إذ بلغت قيمته ) ت(دل على ذلك اختبار 
لخاصـة وهـم ويمكن تفسير هذه النتيجة أن أغلب من تعرض لعقوبـات الحـبس هـم صـحفيو الصـحف ا

أكثر من ثم مالحقتهم قضائيا وتباينت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بين قضايا تمس أمن الدولـة وقضـايا 
تمــس الحيــاة الشخصــية ألفــراد الســلطة أو المــواطنين العــاديين، وتنوعــت الــتهم بــين تهمــة القــذف وٕاهانــة هيئــة 

مــس التحقيــق القضــائي كمــا تــم استعراضــه فــي نظاميــة والمســاس بــأمن الدولــة والوحــدة الوطنيــة ونشــر أخبــا ت
  .الجانب النظري من الدراسة فيما يخص المتابعات القضائية ضد الصحفيين

  .رؤية عينة الدراسة للتشريعات القانونية التي تحكم الممارسة الصحفية في الجزائر: 32
  )69(جدول رقم 

  .ر طبقا لملكية الصحيفةتوزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم للتشريعات الصحفية في الجزائ
  ملكية الصحيفة           

  التشريعات القانونية
  المجموع  حكومية  خاصة

  المرتبة
  %  ك  %  ك  %  ك

  3  13.7  24  19.4  12  10.6  12  غير مناسبة على اإلطالق
  2  41.1  72  38.7  24  42.5  48  غير مناسبة

  1  44  77  40.3  25  46  52  مناسبة إلى حد ما
  4  1.1  2  1.6  1  9  1  مناسبة جدا
    100  175  100  62  100  113  المجموع

  غير دالة،3=، درجة الحرية0.416=، مستوى المعنوية2.846=2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

ـــى أن نســـبة مـــن يـــرى مـــن المبحـــوثين أن التشـــريعات التـــي تحكـــم الممارســـة  -  ـــائج العامـــة عل أوضـــحت النت
هــي % 13.7و % 41.1غيــر مناســبة علــى اإلطــالق علــى التــوالي الصــحفية فــي الجزائــر غيــر مناســبة و 

مـن % 1.1من المبحوثين أنها مناسبة إلى حد ما، ولم يقـل بأنهـا مناسـبة إال % 44األكثر في حين يرى 
  .مجموع أفراد العينة
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أي ويمكـن تفســير هــذه النتــائج أن هــذه التشــريعات لــم تعـد مناســبة والبــد مــن تعــديلها وهــذه النتيجــة توافــق ر   - 
أغلبية الصحفيين في ضرورة تعديل قانون اإلعالم كما وضحته النتائج السابقة فكل هذه القوانين تجاوزهـا 

  .الزمن وتجاوزتها األحداث فهي نتاج مرحلة انتقالية مرت بها الجزائر وحان الوقت لتعديلها

صــائيا بــين عينــة اتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إح 2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام كــا - 
الدراسة حسب رؤيتهم للتشريعات القانونية التي تحكم الممارسة اإلعالميـة فـي الجزائـر طبقـا لملكيـة الصـحيفة، 

ودرجــــة  0.416=عنــــد مســــتوى معنويــــة 8.846)=المحســــوبة( 2إذ بلغــــت قيمتــــه كــــا 2وقــــد دل علــــى ذلــــك كــــا
 .3=حرية

 
  هنية البعد االجتماعي وواقع الممارسة الم: المحور الخامس

  رأي عينة الدراسة حول أن انتشار الفقر بين أفراد المجتمع يعيق حرية الصحافة في الجزائر   -33
  )70(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب مدى رأيهم في أن انتشار الفقر بين أفراد المجتمع يعيق حرية الصحافة 
  في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة
  انتشار الفقر

  يعيق حرية الصحافة

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  40.6  71  22.6  14  50.4  57  نعم

  59.4  104  77.4  48  49.6  56  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  دالة ،  0.271= ، فاي 1= درجة الحرية 0.000= المعنوية  ، مستوى 12.889= 2كا
  :تدل بيانات الجدول السابق علي ما يلي

من المبحوثين يرون أن انتشار الفقر بين أفراد المجتمع يعيق % 59.4أوضحت النتائج العامة أن  -
ال تـر أنـه معيـق لحريـة الصـحافة، وتوزعـت النسـب حسـب % 40.6حرية الصحافة في الجزائر، فـي حـين أن 

حافة مقابــل مــن عينـة الدراســة مـن الصــحف الحكوميـة تـرى أنــه ال يعيـق حريــة الصـ% 77.4: الملكيـة كالتـالي
  من% 49.6

من الصحف الخاصة ترى أن انتشار الفقر يعيق حرية الصحافة مقابـل % 50.4الصحف الحكومية، كما أن 
  .من الصحف الحكومية% 22.6

حيث توصلت إلـى أن ) 2007: وتتوافق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة أحالم باي
  .عيق حرية الصحافة في الجزائرمن أفراد العينة ترى أن الفقر ي% 30
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وتــدل هــذه النتيجــة أن الفقــر لــيس عــامال حاســما مــؤثرا علــى حريــة الصــحافة بقــدر مــا هــو مــؤثر علــى 
  .المستوى االقتصادي االجتماعي للجمهور

أوضحت النتائج التفصيلية على وجود فروق ذات دالله إحصائيا بين عينة الدارسة حسب مدى رؤيـتهم أن  -
إذ بلغـت قيمـة  2بين أفراد المجتمع يعيق حرية الصـحافة طبقـا لملكيـة الصـحيفة، وقـد أكـد ذلـك كـا انتشار الفقر

 0.271= وبلغت قيمة فاي 1= ودرجة حرية  0.000=  عند مستوى معنوية 12.889)= الحسوبة(2كا
 انتشار األمية بين أفراد المجتمع يعيق حرية الصحافة في الجزائر   -34

ة حــول أن انتشــار األميــة بــين أفــراد المجتمــع يعيــق حريــة الصــحافة فــي الجزائــر طبقــا رأي عينــة الدراســ -34
  . لملكية الصحيفة

  )71(جدول رقم 
توزيع عينة الدراسة حسب رؤيتهم حول أن انتشار األمية بين أفراد المجتمع يعيق حرية الصحافة في 

  ..الجزائر طبقا لملكية الصحيفة
  ملكية الصحيفة         

  األمية  انتشار 

  يعيق حرية الصحافة 

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  58.3  102  54.8  34  60.2  68  نعم

  41.7  73  45.2  28  39.8  45  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  غير دالة 1= درجة الحرية 0.493= مستوى المعنوية  0.469= 2كا
  : تدل بيانات الجدول السابق علي ما يلي

مــــن عينــــة الدراســــية تــــرى أن انتشــــار األميــــة يعــــوق حريــــة % 58.3النتــــائج العامــــة أن  أوضــــحت -
، فـي حـين %54.8بينمـا بلغـت عنـد الصـحف الحكوميـة % 60.2الصحافة وجاءت الصحف الخاصة بنسبة 

من عينة الدراسة ال تر أن انتشار األمية يعوق حرية الصحافة، حيث بلغت النسبة في الصحف % 41.7أن 
  %.39.8بينما بلغت في الصحف الخاصة % 45.2 الحكومية

مـن عينـة الدراسـة تـرى % 65.11والتي سـجلت ) 2007: أحالم باي(وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة 
  .أن األمية تؤثر على حرية الصحافة

حيث تدل هذه النتيجة أن انتشار األمية بين أوساط المجتمع يعيق حرية الصحافة ألن الشخص الذي 
  .ال يكتب ال يمكنه أن يكون رأيا حراال يقرأ و 
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فانتشــار األميــة يــؤثر تــأثيرا غيــر مباشــر علــى حريــة الصــحافة ألن انتشــار األميــة يســبب تــدني نســبة 
القراء وانتشار الصحف، ألن األميين الذين يجهلون القراءة من الطبيعي أن ال يهتمـوا لشـراء الصـحف، وتـدني 

من أثمان مبيعات أعدادها مما يؤدي إلى وقوعها في عجز مادي،  نسبة شراء الصحف يؤدي إلى قلة المردود
ولسد هذا العجز قد تضطر الصحف لمديدها للمساعدات المتأتية من قوى داخليـة أو خارجيـة فتسـخر أقالمهـا 
لتحقيق مصالح القوي الممولة لها على حساب توجهها السياسي وموضوعيتها في نشر المعلومات والتعليقات، 

  .ا تضطر إلى التوقف على الصدوروٕاال فإنه

لـــم تظهـــر فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا بـــين  2أوضـــحت النتـــائج التفصـــيلية علـــى أنـــه باســـتخدام اختبـــار كـــا -
المبحوثين في رؤيتهم حول أن انتشار األمية بين أفراد المجتمع يعيق حرية الصحافة في الجزائر طبقـا لملكيـة 

ودرجـة  0.493=عنـد مسـتوى معنويـة 0.469)= المحسـوبة ( 2كـا إذا بلغت قيمة 2الصحيفة وقد أكد ذلك كا
  .1=حرية 

  رؤية عينة الدراسة لبعض العادات والتقاليد التي تعيق حرية الصحافة في الجزائر -35
  رؤية عينة الدراسة لبعض العادات والتقاليد التي تعيق حرية الصحافة طبقا لملكية الصحيفة: 35-1

  )72(جدول رقم 
الدراسة حسب رؤيتهم لبعض العادات والتقاليد التي تعيق حرية الصحافة طبقا لملكية توزيع عينة 

  الصحيفة
  ملكية الصحفية

  بعض العادات 

  والتقاليد  تعيق حرية الصحافة

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  62.3  109  56.5  35  65.5  74  نعم

  37.7  66  43.5  27  34.5  39  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  غير دالة 1= ، درجة الحرية  0.238= مستوى المعنوية  7.391= 2كا

من عينة الدراسة ترى أن بعض العادات والتقاليد تعوق حريـة % 62.3أوضحت النتائج العامة أن  -
للصــحف الحكوميــة، % 56.5مــن الصــحف الخاصــة و % 65.5الصــحافة فــي الجزائــر وتوزعــت النســبة بــين 

مـن % 43.5مـن عينـة الدراسـة أن ال تـأثير للعـادات والتقاليـد علـى حريـة الصـحافة مـنهم  %37.7بينما يـرى 
  .من الصحف الخاصة% 34.5الصحف الحكومية و 

وتؤكد هذه النتـائج أن القيـود االجتماعيـة عامـل مـؤثر علـى حريـة الصـحافة فـي الجزائـر كـون العـادات 
ن كل مجتمع له خصوصياته وعاداته وتقاليده ولكن بعض والتقاليد جزء مهم من الثقافة العامة في المجتمع وأ

هذه العادات والتقاليد المشـتركة تعمـل علـى الحـد مـن حريـة الصـحافة كتفـادي نشـر بعـض المواضـيع الحساسـة 
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في المجتمع والتي تعتبر من المحرمات، والنظرة الضيقة للمرأة الصحفية في المجتمع باعتبار العمل الصحفي 
تــنقالت وربمــا ســفر أو المبيــت خــارج األســرة أو العمــل الليلــي، أو اعتبــار المــرأة ال تصــلح يحتــاج إلــى حركــة و 

لـــبعض األعمـــال دون الـــبعض اآلخـــر، باإلضـــافة إلـــى التكــــتم والـــتحفظ الـــذي يمارســـه المجتمـــع فـــي الحــــديث 
بيـر التـي للصحافة، كما أن بعض العادات األسرية والتسلطية في المجتمع تشكل عائقا إضافيا ضـد حريـة التع

  .تساعد في دعم الدكتاتورية الفردية وٕادانة اآلراء المستقلة

لـم تظهـر فـروق ذات داللـه  2أوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار االحصـائي كـا -
 إحصائيا بين عينة الدراسـة فـي رؤيـتهم لـبعض العـادات والتقاليـد التـي تعـوق حريـة الصـحافة فـي الجزائـر طبقـا

  عند مستوى  1.391)= المحسوبة (إذ بلغت قيمته  2لملكية الصحيفة وقد أكد على ذلك اختبار كا
   1= ودرجة حرية 0.238= معنوية 

  أهم العادات والتقاليد المعيقة لحرية الصحافة في الجزائر 35-2
  )73(جدول رقم 

لحرية الصحافة حسب أهم هذه توزيع عينة الدراسة ممن أجابوا بوجود بعض العادات التقاليد المعيقة 
  .العادات طبقا لملكية الصحيفة

  ملكية الصحيفة

  أهم العادات 

  المعيقة لحرية الصحافة 

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  4.6  5  2.9  1  5.4  4  تفادي نشر الطابوهات وتردد المعنيين في الحديث

  5.5  6  14.3  5  1.4  1  عمل المرأة في الصحافة

  89.9  98  82.9  29  93.2  69  مثلةبدون ذكر أ

  100  109  100  35  100  74  المجموع

  دالة 0.259= معامل التوافق  2= ، درجة الحرية 0.020= مستوى المعنوية  7.843= 2كا
  : تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي

تقاليــد مــن عينــة الدراســة ممــن أجــابوا بوجــود بعــض العــادات وال% 89.9توضــح النتــائج العامــة أن  -
المؤثرة على حرية الصحافة لم يقدموا أي نمـاذج لـبعض هـذه العـادات والتقاليـد ولـم يـذكروا أي أمثلـة سـواء مـن 

منهم أن من بين % 4.6، بينما ترى %82.9أو الصحف الحكومية بنسبة % 93.2الصحف الخاصة بنسبة 
لحديث للصحافة، إضافة إلى عمل المرأة هذه العادات والتقاليد هو تفادي نشر الطابوهات وتردد المعنيين في ا

  %.5.5في الصحافة بنسبة 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج من ناحيتين
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أن غالبيـــة مـــن أجـــابوا بعـــدم ذكـــر أمثلـــة حـــول بعـــض العـــادات والتقاليـــد يرجـــع إلـــى صـــعوبة : األولـــى
لية فــي التركيبــة تحديــدها وحصــرها كــون هــذه لعــادات موجــودة فــي داخلنــا وهــي مــن الموروثــات الثقافيــة األصــ

االجتماعية للمجتمع إال أنه في بعض األحيان يصعب تجسيدها وتمثيلها وغالبا ال يحسن بها المجتمع، حيث 
أن هذه العادات والتقاليد تتميز بالنعومة الشديدة، إذ يتم تبنيها واالقتناع بها والدفاع عنها دون استشعار جـدي 

  .ت الرفض لها في العمومبتقييدها للحرية، ودون وجود حالة من حاال
) المحرمــات(أن مــن بــين هــذه العــادات والتقاليــد التـي ذكــر المبحوثــون تفــادي نشــر الطابوهــات : الثانيـة

وتــردد المعينــين فــي الحــديث للصــحافة إضــافة إلــى عمــل المــرأة فــي الصــحيفة، ألن المجتمــع يجعــل فــي بعــض 
ا الدينيـة والسياسـية قضـايا يمنـع تـداولها ونشـرها القضايا الحساسة في المجتمع كقضايا الجنس وبعـض القضـاي

وكــل مــن يكتــب فيهــا فكأنمــا يكتــب فــي الممنــوع، ولكــن بعــض هــذه القضــايا قــد يصــلح الــتحفظ عليهــا إذا كانــت 
تســيء إلــى قــيم المجتمــع واألخــالق واآلداب العامــة، ولــذلك وتبــدو أهميــة التــزام مبــادئ المجتمــع وقيمــه وثقافتــه 

صة ألن حرية الـرأي والنقـد والتعليـق يجـب أن تجـري فـي إطـار هـذه المبـادئ، فـالمجتمع فيما ينشر من رأي خا
مقوماتــه األساســية التــي أساســها التضــامن االجتمــاعي والواحــدة الوطنيــة والتــزام الصــحافة بهــذا المبــدأ يقتضــي 

ب والتحـــريض علـــى منهـــا أال تنشـــر مـــا يعـــدا انتهاكـــا لحرمـــة األديـــان أو التعـــدي عليهـــا أو انتهاكـــا لحرمـــة اآلدا
  .اإلخالل بها

ظهــرت فــروق ذات دالــة  2أوضــحت النتــائج التفصــيلية علــى أنــه باســتخدام معامــل االختبــار االحصــائي كــا -
إحصـائيا بـين عينـة الدراســة ممـن أجـابوا بوجــود تقاليـد وعـادات تعيــق حريـة الصـحافة حســب أهـم هـذه العــادات 

عنــد  7.843) = المحســوبة(  2إذ بلغــت قيمــة كــا 2تبــار كــاوالتقاليــد طبقــا لملكيــة الصــحيفة وقــد أكــد ذلــك اخ
وقــــد دل معامــــل التوافــــق أن العالقــــة ضــــعيفة إذ بلغــــت قيمتــــه  2= ودرجــــة حريــــة 0.020= مســــتوى معنويــــة 

)0.259 (  
  
  
  
  
  

مدى اعتقاد عينـة الدراسـة فـي أنـه مـن الصـعب معالجـة بعـض القضـايا االجتماعيـة بحريـة مـن قبـل  -36
 . الصحفيين

دى اعتقاد عينة الدراسة في أنه من الصعب معالجة بعض القضـايا االجتماعيـة بحريـة مـن قبـل م: 36-1
 . الصحفيين طبقا لملكية الصحيفة

 )74(جدول رقم 
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توزيع عينة الدراسة حسب مدى اعتقادهم بأنه من الصعب معالجة بعض القضايا االجتماعية بحرية من 
 .قبلهم طبقا لمكلية الصحيفة

  ملكية الصحيفة
  من الصعب معالجة

  بعض القضايا االجتماعية بحرية

  المجموع  حكومية  خاصة

  %  ك  %  ك  %  ك

  82.9  145  79  49  85  96  نعم
  17.1  30  21  13  15  17  ال

  100  175  100  62  100  113  المجموع

  غير دالة 1= ، درجة الحرية 0.320= ، مستوى المعنوية 0.989=  2كا
  : يلي تدل بيانات الجدول السابق على ما

مــن العينـة تــرى أنـه مــن الصـعب معالجــة بعـض القضــايا االجتماعيــة % 82.9أوضـحت النتــائج العامـة أن  -
للصحف الحكومية، فـي حـين أن % 79للصحف الخاصة و% 85بحرية، وتوزعت النسبة حسب الملكية بين 

مـن الصـحف % 15من العينة ال يرون أنه من الصعب معالجة بعض القضايا االجتماعية بحريـة، % 17.1
  .من الصحف الحكومية% 21الخاصة و

وهــذه النتيجــة تؤكــد النتيجــة الســابقة التــي تــرى أن بعــض العــادات والتقاليــد تعــوق حريــة الصــحافة فــي        
الجزائر، والجدول التالي يوضـح بعـض هـذه القضـايا االجتماعيـة التـي يصـعب علـى الصـحفيين تناولهـا بحريـة 

  .تامة
لـم تظهـر فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين  2تفصيلية عل أنه باستخدام معامل اختبـار كـاأوضحت النتائج ال -

عينــة الدراســة فــي مــدى اعتقــادهم بأنــه مــن الصــعب معالجــة بعــض القضــايا االجتماعيــة بحريــة طبقــا لملكيــة 
 0.320عنـد مسـتوى معنويـة  0.989) = المحسـوبة(  2إذ بلغت قيمـة كـا 2الصحفية كما أكد ذلك اختبار كا

  . 1= ودرجة حرية 
  
  
  
  

األطــر المرجعيــة التــي تــؤثر فــي بعــض األحيــان علــى معالجــة القضــايا االجتماعيــة طبقــا لملكيــة  :36-2
  . الصحيفة

  )75(جدول رقم 
توزيع إجابات عينة الدراسة ممن أجابوا بوجود صعوبة في معالجة بعض القضايا االجتماعية حسب أهم 

  .هذه القضايا طبقا لملكية الصحيفة
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  ملكية الصحيفة

  
  األطر المرجعية

مستوى   2كا  المجموع  حكومية  خاصة
  المعنوية

  

درجة 
  الحرية
  

  قيمة فاي
  

  مدى الداللة

  %  ك  %  ك  %  ك

  دالة  0.214  1  0.010  6.636  77.2  112  89.8  44  70.8  68  قيم المجتمع

  غير دالة  -  1  0.053  3.754  4.8  7  -  -  7.3  7  الدين
  غير دالة  -  1  0.266  1.236  49.3  71  42.9  21  52.6  50  جتمعالمصلحة العامة للم

  غير دالة  -  1  0.857  0.032  29.7  43  30.6  15  29.2  28  اللغة

  دالة  0.210  1  0.011  6.413  24.1  35  36.7  18  17.7  17  األصول العرقية

  غير دالة  -  1  0.666  0.187  69.7  101  67.3  33  70.8  68  الحياة الخاصة لألفراد

  : نات الجدول السابق على ما يليتدل بيا
األطــر  مــن إجابــات المبحــوثين تــرى أن قــيم المجتمــع مــن أهــم % 77.2توضــح النتــائج العامــة أن  -

، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة الحيــاة المرجعيــة التــي تــؤثر فــي بعــض األحيــان علــى معالجــة القضــايا االجتماعيــة 
، وفـي المرتبـة %49.3لثـة المصـلحة العامـة المجتمـع بنسـبة وفـي المرتبـة الثا% 69.7الخاصة لألفـراد بنسـبة 

، وفــي المرتبــة األخيــرة %24.1، وفــي المرتبــة الخامســة األصــول العرقيــة بنســبة %29.7الرابعــة اللغــة بنســبة 
  %.4.8الدين بنسبة 

مــــن الصــــحف % 70.8واختلفـــت النتــــائج فيمــــا يتعلــــق بالملكيـــة فبالنســــبة لقضــــية قــــيم المجتمـــع يــــرى    
بالنســبة للصــحف الحكوميــة، وكــذلك األمــر بالنســبة لألصــول % 77.2أنهــا مــن أهــم القضــايا مقابــل الخاصــة 

  .بالنسبة للصحف الحكومية% 36.7بالنسبة للصحف الخاصة مقابل % 17.7العرقية فتم تسجيل 
  :ويمكن تفسير هذه النتائج من عدة جوانب

يــة التــي يكتبــون فيهــا بقــدر محــدود مــن أن الصــحفيين يتــأثرون فعــال بالعديــد مــن القضــايا االجتماع -
الحريــة كونهــا قضــايا تمــس المجتمــع بأكملــه ممــا قــد يــؤثر علــى صــورة الصــحيفة فــي المجتمــع ومــن أبرزهــا قــيم 
المجتمع والحياة الخاصة لألفراد والمصلحة العامة للمجتمع، فالصحافة ابنة بيئتها فهي تعكـس الصـورة العامـة 

عليهـا تنـاول بعـض القضـايا االجتماعيـة بغيـة التغييـر تخوفـا مـن ردة الفعـل للمجتمع وتعبر عنه ولهذا يصعب 
الســلبية اتجاههــا ولهــذا فالصــحافة بصــفة خاصــة واإلعــالم بصــفة عامــة يعمــل علــى بقــاء األوضــاع واســتقرارها 

  .أكثر من قدرته على التغيير
جتماعيـــة مـــن الجانـــب اآلخـــر أن الصـــحف الحكوميـــة أكثـــر تحفظـــا علـــى تنـــاول بعـــض القضـــايا اال -

الصـــحف الخاصـــة التـــي تنشـــد دائمـــا التغييـــر واإلصـــالح والحركيـــة واإلبـــداع وعـــدم الجمـــود بعكـــس الصـــحافة 
الحكومية التي تتميز بثبات خطها وأسلوبها، ولهذا نجد أن غالبية الصحفيين في الصـحف الحكوميـة ال يـرون 

وٕايجابيـــات، باإلضـــافة إلـــى قضـــية  ضـــرورة لتنـــاول بعـــض هـــذه القضـــايا كقـــيم المجتمـــع بمـــا فيهـــا مـــن ســـلبيات
األصول العرقية ألنها تنشد الوحـدة والخطـاب الواحـد وتخشـى مـن انتشـار الطائفيـة والعرقيـة، خاصـة مـع بـروز 

  .بعض الصحف الناطقة باسم األمازيغ في منطقة القبائل شرق العاصمة
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اتضح وجود فـروق  2اأوضحت النتائج التفصيلية على أنه باستخدام معامل االختبار اإلحصائي ك -
ذات داللة إحصائيا بين عينة الدراسة ممن أجابوا بوجود صعوبة فـي معالجـة نـوعين مـن القضـايا االجتماعيـة 

إذ  2وقد أكد ذلك اختبار كا" األصول العرقية"و " قيم المجتمع "فقط طبقا لملكية الصحفيفة وهما على التوالي 
  .كما في الجدول أعاله) 6.413, 6.636:(بلغت قيمتهما على التوالي

  ) كما في الجدول أعاله(عدم وجود فروق ذات دالله إحصائيا في باقي أهم القضايا طبقا لملكية الصحيفة 
  

  رؤية الصحفيين لحرية الصحافة ومقترحاتهم لتطوير المهنة : المحور السادس

  تحديد عينة الدراسة لحالة الحريات الصحفية في الجزائر حاليا  -37
  .حديد عينة الدراسة لحالة الحريات الصحفية في الحزائر حاليات: 37-1

  )76(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب تحديدهم لحالة الحريات الصحفية في الجزائر حاليا

  المرتبة  %  ك  حالة الحريات الصحفية في الحزائر
  3  8.6  15  غائبة

  1  42.3  74  متدنية
  2  41.7  73  مقبولة

  4  5.1  9  جيدة
  5  2.3  4  ازةممت

    100  175  المجموع

تدل بيانات الجدول السابق أن حالة الحريـات الصـحفية فـي الجزائـر مرتبـة وفـق النسـب المسـجلة علـى 
وفــي المرتبــة الثانيــة أنهــا مقبولــة بنســبة % 42.3أنهــا حريــات متدنيــة فــي المرتبــة األولــى بنســبة : النحــو التــالي

وأخيرا أنها % 5.1وفي المرتبة الرابعة أنها جيدة بنسبة % 8.6بنسبة وفي المرتبة الثالثة أنها غائبة % 41.7
حيث تدل هذه النتائج على أن غالبية الصحفيين يرون أن حالة الحريات الصـحفية فـي %. 2.3ممتازة بنسبة 

يات الجزائر أثناء فترة الدراسة متدنية نظرا للعديـد مـن العراقيـل التـي تواجههـا مهنـة الصـحافة وعلـى كـل المسـتو 
  .قانونية منها أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو مهنية كما تم تناوله في الجانب النظري من الدراسة

  تحديد عينة الدراسة لحالة الحريات الصحفية في الجزائر حاليا طبقا لملكية الصحيفة :  37-2
  )77(جدول رقم 

  .في الجزائر حاليا طبقا لملكية الصحيفةتوزيع عينة الدراسة حسب تحديدهم لحالة الحريات الصحيفة 
مدى درجة مستوى   )ت(قيمة متوسط الوزن   %  كملكية 
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  الدالله  الحرية  المعنوية  المرجح  الصحيفة
  دالة  173  0.001  3.355-   2.3540  64.57  113  خاصية
  2.7742  35.43  62  حكومية

ت فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين ظهـر ) ت(تدل بيانات الجدول السابق أنه باسـتخدام معامـل اختبـار 
عينــة الدراســة فــي تحديــدهم لحالــة الحريــات الصــحفية حاليــا فــي الجزائــر طبقــا لملكيــة الصــحيفة وهــذه الفــروق 

 -) = ت(إذ بلغـت قيمتــه ) ت(وقـد أكــد علـى ذلـك اختبــار ) 2.7742( لصـالح الصـحف الحكوميــة بمتوسـط 
   173= ودرجة حرية  0.001= عند مستوى معنوية  3.355

  : أهم المشكالت التي تؤثر في عمل الصحافة والصحفيين من وجهة نظر عينة الدراسة -38
  : تقييم عينة الدراسة لبعض المشكالت التي تؤثر في عمل الصحافة الصحفيين: 38-1

  )78(جدول رقم 
  .نتوزيع إجابات عينة الدراسة حسب تقييهم لبعض المشكالت التي تؤثر في عمل الصحافة والصحفيي

  درجة التقييم                            

  بعض المشكالت 

  كثيرة   متوسطة  محودة 

  %  ك  %  ك  %  ك

  17.7  31  61.7  108  20.6  36  انتهاك الصحافة للحياة الخاصة للمواطنين
  32.6  57  48  84  19.4  34  تدخل األجهزة األمنية في إمالء األخبار والتغطيات الصحفية

  14.9  26  53.1  93  32  56  والتطرفالتحريض على العنف 
  55.4  97  42.3  74  2.3  4  إساءة استخدام الصحافة في الحصول على منافع خاصة

  42.3  74  48.6  85  9.1  16  تدخل رجال المال واألعمال للتأثير على الصحفيين
  75.4  132  22.3  39  2.3  4  االعتماد على أسلوب اإلثارة وأخبار الجنس والجريمة

  41.1  72  43.4  76  15.4  27  اإلعالن  في النشر في الصحفتدخل مؤسسات 
  48.6  85  41.7  73  9.7  17  الضغوط التي يفرضها رؤساء التحرير على الصحفيين

  41.7  73  49.1  86  9.1  16  الضغوط التي تفرضها المصادر الحكومية على الصحفيين
  175  المجموع

لـبعض المشـكالت التـي تـؤثر فـي عمـل الصـحافة تدل بيانات الجدول السابق حول تقييم عينة الدراسة 
  :والصحفيين على ما يلي

  :جاءت أبرز المشكالت التي تؤثر في عمل الصحافة على النحو التالي
إســـاءة اســـتخدام الصـــحافة فـــي تليهـــا % 75.4بنســـبة االعتمـــاد علـــى أســـلوب اإلثـــارة وأخبـــار الجـــنس والجريمـــة

التي يفرضها رؤساء التحريـر علـى الصـحفيين بنسـبة  ثم الضغوط% 55.4الحصول على منافع خاصة بنسبة
ثـم الضـغوط التـي تفرضـها % 42.3ثم تدخل رجـال المـال واألعمـال للتـأثير علـى الصـحفيين بنسـبة % 48.6
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ثـم تـدخل األجهـزة األمنيـة فـي إمـالء األخبـار والتغطيـات % 41.7المصادر الحكومية علـى الصـحفيين بنسـبة 
  %.32.6الصحفية بنسبة

  قييم عينة الدراسة لبعض المشكالت التي تؤثر في عمل الصحافة  طبقا لملكية الصحيفة ت 2 – 38
  )79(جدول رقم 

  .توزيع عينة الدراسة حسب تقييمهم لبعض المشكالت المؤثرة في عمل الصحافة طبقا لملكية الصحيفة
 ملكية الصحيفة

  بعض المشكالت
  التي تؤثر في عمل الصحافة

متوسط الوزن 
حف المرجح للص
  الخاصة

متوسط الوزن 
المرجح للصحف 

  الحكومية

مستوى   )ت(قيمة 
  المعنوية

درجة 
  الحرية

مدى 
  الدالة

انتهاك الصحافة للحياة الخاصة 
  للمواطنين

غير   173  0.481  -0.706 2.016  1.946
  دالة

تدخل األجهزة األمنية في إمالء 
  األخبار والتغطيات الصحفية

2.371  1.693  
  
 

  دالة  173  0.000  6.766

 1.967  1.752  التحريض على العنف والتطرف
 

  دالة  173  0.040  -2.071

إساءة استخدام الصحافة في 
 على مصالح خاصة الحصول

2.557  2.483 
 

0.855  
  

غير   173  0.394
  دالة

تدخل رجال المال واألعمال للتأثير 
  على الصحفيين

2.495  2.032 
 

4.890  
  

  دالة  173  0.000

اإلثارة وأخبار االعتماد على أسلوب 
 الجنس والجريمة

2.646  2.887 
 

3.170-  
  

  دالة  173  0.002

 1.854  2.477  تدخل مؤسسات اإلعالن  في النشر
 

  دالة  173  0.000  6.115

الضغوط التي يفرضها رؤساء 
 التحرير على الصحفيين

2.460  
  

2.258 
 

1.956  
  

0.052  
  

173  
  

غير 
  دالة

الضغوط التي تفرضها المصادر 
  .على الصحفيين الحكومية

2.566  1.887 
 
  

7.842  0.000  
  

173  
  

  دالة

  ) :ت(تدل بيانات الجدول السابق على أنه باستخدام اختبار
وجـــود فــــروق ذات داللـــة إحصــــائيا بــــين عـــدد مــــن بعــــض المشـــكالت التــــي تــــؤثر علـــى عمــــل الصــــحافة  -1

 :والصحفيين حسب رؤيتهم طبقا لملكية الصحيفة وهذه المشكالت هي على التوالي
تــدخل األجهــزة األمنيــة فــي إمــالء االخبــار والتعليمــات الصــحفية، وهــذه الفــروق لصــالح الصــحف الخاصــة  -

  ) .2.371(بمتوسط قدره 
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ويمكن تفسير هذه النتيجة أن الصحف الخاصة هـي أكثـر مـن يتعـرض لضـغوط مـن قبـل األجهـزة األمنيـة فـي 
ارة الداخلية لخلية االتصال من أجل تنظيم نشر إمالء األخبار والتغطيات الصحفية وهذا ما يؤكده إنشاء وز 

األخبـار األمنيــة فـي إطــار حالـة الطــوارئ التــي تشـهدها الــبالد، إذ أن وسـائل اإلعــالم ملزمـة بنشــر البيانــات 
الرسمية واألنباء المتعلقة بالجانب األمنـي ويمنـع نشـر أي خبـر أمنـي غيـر مـدرج فـي إطـار إحـدى البيانـات 

لعديــد مــن الصــحفيين لمتابعــات قضــائية وزج ببعضــهم فــي الســجون نتيجــة لنشــر الرســمية، ولهــذا تعــرض ا
ـــا  ـــة والمصـــلحة العلي ـــار ذات الطـــابع األمنـــي وٕان كانـــت صـــحيحة بتهمـــة المســـاس بـــأمن الدول بعـــض األخب

  .للوطن

  ).1.967(التحريض على العنف والتطرف  لصالح الصحف الحكومية بمتوسط قدره  -

رة الصحافة الحكومية للصحافة الخاصة أنها تحرض علـى العنـف والتطـرف فـي وهذه النتيجة تدل على أن نظ
ما تنشـره مـن أخبـار ومعلومـات وظهـر هـذا جليـا فعـال فـي بدايـة التسـعينات حـين كانـت بعـض الصـحف 
المحســـوبة علـــى الجبهـــة اإلســـالمية لإلنقـــاذ تنشـــر بيانـــات الجبهـــة، ولكـــن هـــذه الصـــحف الخاصـــة اآلن 

ف والتطرف لمجرد انتقادها ألساليب السـلطة فـي تعـديها علـى حقـوق اإلنسـان أصبحت متهمة بدعم العن
وحرية التعبير بدعوى المصلحة العليـا للـبالد ولهـذا فـإن نشـر األخبـار المتعلقـة باإلرهـاب والعنـف ال يعـد 

  .تعاطفا وال دعما لهذه األعمال

وق لصالح الصحف الخاصة بمتوسط مشكلة تدخل رجال المال واألعمال للتأثير على الصحفيين وهذه الفر  -
  ).2.495(قدره 

وذلك أن أكبـر المتضـررين مـن رجـال المـال واألعمـال هـي الصـحافة الخاصـة ألنهـا قـد تتعـرض لالبتـزاز مـن  
طرف هـؤالء كـونهم يقـدمون دخـال كبيـرا للصـحف عـن طريـق إعالنـاتهم ولهـذا فـإن الصـحف الحكوميـة 

من الحكومة مباشرة إما بالدعم المـالي المباشـر أو عـن طريـق  بعيدة عن هذا التأثير ألنها تتلقى الدعم
  .إعالنات المؤسسات الحكومية أو مسح ديونها بالنسبة للمطابع والموزعين

مشـــكلة االعتمـــاد علـــى أســـلوب اإلثـــارة وأخبـــار الجـــنس والجريمـــة وهـــذه الفـــروق لصـــالح الصـــحف الحكوميـــة  -
  )2.887(بمتوسط قدره 

مـا تلجـأ إليـه بعـض الصـحف الخاصـة وخاصـة الصـحافة الصـفراء بغيـة جـذب المزيـد ألن هذا األسلوب كثيرا  
  .من القراء أما الصحف الحكومية فإنها ال تميل إلى مثل هذه األساليب

مشكلة تدخل مؤسسات اإلعالن في النشر في الصحف و وهذه الفروق لصالح الصـحف الخاصـة بمتوسـط  -
  ) 2.477(قدره 

رضـــها المصـــادر الحكوميـــة علـــى الصـــحفيين لصـــالح الصـــحف الخاصـــة بمتوســـط وأخيـــرا الضـــغوط التـــي تف -
  .وقيم مستويات المعنوية  ودرجات الحرية كما في الجدول أعاله) ت(وقد أكد ذلك قيم ) 2.566(قدره
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عدم وجـود فـروق ذات داللـه إحصـائيا بـين عينـة الدراسـة فـي بـاقي المشـكالت طبقـا لملكيـة الصـحيفة كمـا  -2
  .الهفي الجدول أع

ترتيب إجابات عينة الدراسة حسب أهمية القيود التي يرونهـا معوقـة لحريـة الممارسـة الصـحفية فـي  -39
  . الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

  )80(جدول رقم 
  .عينة الدراسة للقيود التي يرونها معوقة لحرية الممارسة الصحفية طبقا لملكية الصحيفة ترتيب إجابات
متوسط   ك  ملكية الصحيفة  القيود

  الترتيبات
مستوى 
  المعنوية

اختبار مان ويتني 
)u(  

  2683  0.008  95.26  113  خاصة  القيود السياسية

  74.77  62  حكومية
  2350.5  0.000  98.20  113  خاصة  القيود االقتصادية

  69.41  62  حكومية
  2739  0.015  94.76  113  خاصة  القيود القانونية

  75.68  62  حكومية

  3256.5  0.431  85.82  113  خاصة  المهنيةالقيود 
  91.98  62  حكومية

  1489  0.000  70.18  113  خاصة  القيود االجتماعية
  120.48  62  حكومية

القيود المفروضة علي 
  مصادر األخبار والمعلومات

  3204  0.342  85.35  113  خاصة

  92.82  62  حكومية
  175  المجموع

تخدام اختبـار مـان ويتنـي أن القيـود المهنيـة حـازت علـى ترتيـب متقـدم أوضحت النتائج العامـة أنـه باسـ
للغاية حسب إجابات عينة الدراسة طبقـا لملكيـة الصـحيفة، حيـث تقـدمت الصـحف الحكوميـة بمتوسـط ترتيبـات 

، وقـد أكـد ذلـك اختبـار مـان ويتنـي حيـث بلغـت 85.82عن الصحف الخاصة بمتوسـط ترتيبـات  91.98قدرة 
  .0.431عند مستوى معنوية  u =(3256.5(قيمته 

ـــة، حيـــث تقـــدمت الصـــحف  - ـــى مصـــادر األخبـــار والمعلومـــات فـــي المرتبـــة الثاني تليهـــا القيـــود المفروضـــة عل
، وقــد أكــد 85.35عــن الصــحف الخاصــة بمتوســط ترتيبــات قــدره  92.82الحكوميـة بمتوســط ترتيبــات قــدره 

  .0.342معنوية  عند مستوى u =(3204(ذلك اختبار مان ويتني حيث بلت قيمته 
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علـى  94.76تليها في المرتبة الثالثة القيود القانونية حيث تقدمت الصحف الخاصة بمتوسط ترتيبـات قـدره  -
)= u(وقد أكد ذلك اختبار مان ويتني حيث بلغت قيمته  75.68الصحف الحكومية بمتوسط ترتيبات قدره 

  .0.015عند مستوى معنوية  2739

عـن  95.26ة القيود السياسية حيث تقدمت الصحف الخاصة بمتوسط ترتيبات قـدره تليها في المرتبة الرابع -
، وقــد أكــد ذلــك اختبــار مــان ويتنــي حيــث بلغــت قيمتــه 74.77الصــحف الحكوميــة بمتوســط ترتيبــات قــدره 

  .0.008عند مستوى معنوية  2683

 98.20وسـط ترتيبـات قـدره تليها في المرتبة الخامسة القيود االقتصادية حيث تقدمت الصحف الخاصة بمت -
، وقـــد أكـــد ذلـــك اختبـــار مـــان ويتنـــي حيـــث بلغـــت 69.41عـــن الصـــحف الحكوميـــة بمتوســـط ترتيبـــات قـــدره 

  .0.000عند مستوى معنوية  u =(2350.5(قيمته

عــن الصــحف  120.48وأخيــرا القيــود االجتماعيــة حيــث تقــدمت الصــحف الحكوميــة بمتوســط ترتيبــات قــدره  -
عنــد  1489وقــد أكــد ذلــك اختبــار مــان ويتنــي حيــث بلغــت قيمتــه  70.18قــدره  الخاصــة بمتوســط ترتيبــات

  .0.000مستوى معنوية 

  :ويمكن تفسير هذه النتائج من عدة نواحي

جاءت القيود المهنية في المرتبة األولى لصالح الصحف الحكومية أي أن الصـحف الحكوميـة تـرى أن أهـم  -
نية، فالمؤسسة اإلعالمية ذاتها تفرض أنواعا مـن القيـود التـي قيد يؤثر على حرية الصحافة هي القيود المه

تحــرم القــائم باالتصــال فيهــا مــن تنــاول بعــض الموضــوعات والقضــايا بحريــة، وتتمثــل أغلــب هــذه القيــود فــي 
قيود مباشرة تتعلق بنوعية الموضوعات التي يمنع تداولها وعرضها، أو في قيود تنظيمية تتعلق بعدم القدرة 

إلداريـــة علـــى تـــوفير الجـــو المناســـب للتغطيـــات اإلعالميـــة لقضـــايا بعينهـــا، إضـــافة إلـــى الضـــغوط الماليـــة وا
المتعلقة بغرف األخبار وعالقات العمل وأثر السياسة التحريريـة علـى مواقـف الصـحفيين، ولهـذا فـإن القيـود 

تـــرتبط بالبنيـــة المهنيـــة أكثـــر القيـــود تـــأثيرا علـــى حريـــة العمـــل الصـــحفي بالنســـبة للصـــحف الحكوميـــة ألنهـــا 
األساسية للعمل الصحفي ألن العمل الصحفي فيها موجه مسبقا مـن طـرف السـلطة ال تحيـد عنـه أبـًدا، أمـا 

  .القيود االقتصادية والقانونية والسياسية فهي بعيدة عنها نسبيا
د السياسـية أن أكثر القيود التي تتعـرض لهـا الصـحف الخاصـة كمـا بينتـه النتـائج هـي القيـود القانونيـة والقيـو  -

والقيود االقتصادية، حيث تشير القيود السياسية إلى الضغوط التـي تقـوم بهـا التنظيمـات السياسـية المختلفـة 
لتغير وتعدل وتحذف وتراقـب وتمنـع تنـاول بعـض القضـايا خاصـة مـن طـرف السـلطة أو أجهزتهـا المختلفـة 

عــالم ســواء بطريقــة مباشــرة عــن طريــق التــي تلعــب دورا فــاعال فــي إحكــام الرقابــة والســيطرة علــى وســائل اإل
  .الرقابة المباشرة أو بطريقة غير مباشرة عبر التهديد ووضع قيادات تقوم بدور الحامي للنظام السياسي
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إضافة إلى القيود االقتصادية المتمثلة في سيطرة الدولة على المطابع والتوزيع واحتكار سوق اإلشهار 
يون للضـغط علـى الصـحف الخاصـة وجرهـا إلـى بيـت الطاعـة، وكـذلك العمومي إضـافة إلـى اسـتخدام ورقـة الـد

القيود القانونية التي ال تستخدم إال ضد الصحف الخاصة لتكبيلها بترسانة من القوانين والمواد العقابيـة لتجعـل 
  .الصحفي يفكر ألف مرة قبل أن يكتب في موضوع ال ترضى عنه السلطة

بــر قــدر ممكــن مــن الحريــة الصــحفية فــي الجزائــر طبقــا لملكيــة اقتراحــات عينــة الدراســة  لتحقيــق أك -40
  الصحيفة 

رفــع القيـــود القانونيــة وعقوبـــة : أوضــحت النتــائج  أن أهـــم االقتراحــات التــي قـــدمتها عينــة الدراســـة هــي
وتحريـر الصـحافة مـن سـيطرة رأس المـال , وتبني الديمقراطية بجميع صـورها وأشـكالها, السجن ضد الصحفيين

  .وأخيرا اقتراح تعديل التشريعات الحالية , نة من المتطفلينوتطهير المه

والمالحظ على هذه االقتراحات أنها في صميم الموضوع وتوحي بدرجة عالية من الفهم الواقع المهنـي 
من طرف الصحفيين ذلـك أن أكثـر مـا يعـوق حريـة الصـحافة فـي الجزائـر هـي القيـود القانونيـة وعقوبـة السـجن 

تجعل من العمل الصحفي محفوفا بالمخـاطر، فهـو يكتـب وفـي أي لحظـة ينتظـر وصـول  ضد الصحفيين التي
استدعاء للمتول أمام المحكمة بتهمة لم يكـن يحلـم بهـا وهـو يكتـب للصـحيفة، كمـا أن اقتـراح تبنـي الديمقراطيـة 

لحقيقيــة بمــدى الحقيقيــة مــن أهــم االقتراحــات ألن الــنظم الديمقراطيــة تقــاس مــدى احترامهــا لألســس الديمقراطيــة ا
احترامها لحرية التعبير وحرية الصحافة، فتبني الديمقراطية الحقيقية وليست الصورية كفيل بالقضاء على كثير 

  .من القيود والمعوقات أمام حرية الصحافة
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  نتائج الدراسة
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لممارسة المهنيـة تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع حرية الصحافة في الجزائر وأثرها على ا
للقــائمين باالتصــال فــي الصــحف الجزائريــة، وذلــك مــن خــالل رصــد واقــع حريــة الصــحافة فــي الجزائــر 
والتعرف على المعوقات التي يواجهها القائم باالتصال والتي تحد من حريته في ممارسة عمله الصحفي 

اطتهم بجوانبهـــا بغيـــة ، بمـــا يحقـــق الصـــالح العـــام للمجتمـــع، بهـــدف وضـــعها بـــين يـــدي المســـؤولين وٕاحـــ
  .التخفيف منها وٕازالتها

كمــا تحــاول الدراســة توضــيح عالقــة التفاعــل بــين الصــحفيين والســلطة السياســية ســلبًا وٕايجابــًا، 
وتقــديم مقترحــات للنهــوض بمهنــة الصــحافة فــي ضــوء مــا , وتــأثير ذلــك علــى األداء المهنــي للصــحفيين

  .تتوصل إليه الدراسة من نتائج
  :ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةوفيما يلي نعرض 

 :بالنسبة للبعد المهني وواقع الممارسة المهنية - 1

غالبيــة الصــحفيين بالصــحف عــن طريــق مســابقات التوظيــف فــي الصــحف الحكوميــة، حيــث  يلتحــق  - 
يغلــب هــذا الطــابع علــى الصــحف الحكوميــة التــي تقــوم بالتحضــير لمســابقات توظيــف يــتم اإلعــالن عليهــا فــي 

ئــد نظــرا للطــابع الرســمي لهــذه الصــحف ألن ملكيتهــا ليســت شخصــية وٕانمــا ملــك الدولــة، بينمــا يغلــب فــي الجرا
الصــحف الخاصــة االلتحــاق بالصــحف عــن طريــق الــزمالء بالصــحيفة أو الواســطة أو العالقــات الشخصــية ، 

ن يرتــب لــك فهــي قلــيال مــا تعلــن عــن إجــراء مســابقات توظيــف، بــل إن مجــرد وجــود زميــل بالجريــدة يمكــن لــه أ
  . عمال في الصحيفة

األمــر اآلخــر أن مســابقات التوظيــف بالنســبة للصــحف الحكوميــة ال تعنــي بالضــورة الشــفافية فكثيــرا مــا يــتم 
  .تجاوزها عن طريق الواسطة أو الرشوة والمحسوبية فهي غالبا مسابقات شكلية نتائجها محسومة مسبقا

كونهـا تمـنحهم حريـة أكثـر فـي الكتابـة لصـالح أكثر الصـحفيين عـن سـبب التحـاقهم بصـحفهم عبر   -
ألن هـذه األخيـرة تضـع , الصحف الخاصة ألن الصحف الخاصة أكثر حرية، وانفتاحا من الصحف الحكوميـة

سياسات محددة ال يمكن للصحفيين تجاوزها كما أن خطها االفتتـاحي واضـح وهـو امتـداح كـل مـا يصـدر عـن 
الخاصـة فهـي أكثـر حريـة فـي نقـد األوضـاع وٕابـداء الـرأي فـي كـل  الحكومة واالمتناع عن نقدها، أمـا الصـحف

 . القضايا بما فيها انتقاد سياسات الحكومة وبرامجها

أكثــر الصــحفيين الــذين عبــروا عــن ســبب التحــاقهم بصــحفهم كونهــا تــوفر لهــم الحصــول علــى دخــل  -
عـن رغبـة شخصـية فـي وهـذا مـا يـدل علـى أن العمـل فـي الصـحف ال يعبـر , أكبر هم مـن الصـحف الحكوميـة

الصحافة وٕانما لمجرد االسترزاق مثله مثل أي وظيفـة أخـرى، وهـذه النظـرة الضـيقة للصـحافة علـى أنهـا وظيفـة 
تحد من إبداع الصحفيين وتجعل من العمل الصحفي عمال روتينيا في قوالب جاهزة ألنه مجرد موظف يؤدي 

أمــا , لغــة الخشــبية فهــي مقولبــة فــي قوالــب جــاهزة ولهــذا تتغيــر لغــة الصــحف الحكوميــة بال, نفــس العمــل يوميــا
الصــحف الخاصــة فهــي تعتمــد علــى اإلبــداع والحركيــة، والتغييــر لألفضــل دائمــا، ولهــذا ال تســتطيع الصــحف 
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, الحكومية رغـم اإلمكانـات الضـخمة التـي توفرهـا لهـا الدولـة أن تنـافس الصـحافة الخاصـة المحـدودة اإلمكانـات
, قلون من الصحف الحكومية إلي الخاصـة تجـدهم يبـدعون ويبـرزون ويشـتهرونوأن أغلب الصحفيين حين ينت

  . فاإلعالم الحكومي كثيرا ما يقتل اإلبداع عند الصحفيين
تغيب عنهم , بية أفراد العينة بزمالئهم في العمل بأنها عالقة ودية متعاونةلغا عالقة تتميز -   

بغية الترقية أو الحصول على االمتيازات على حساب  المنافسة السلبية التي تخلق جوا متوترا في الصحافة
وهذه العالقة الودية المتعاونة تعطي دفعة قوية للعمل الصحفي الجماعي، فالعمل الصحفي ال يعتمد , الزمالء

على التميز الفردي بقدر ما يعتمد على الفريق الصحفي ككل، إال أن هذا النوع من العالقة في العمل قد 
  لفردية التي تذوب في العمل الجماعي وال يظهر التميز الشخصي والمنافسة الشريفةيقتل المواهب ا

إال أن نسبة كبيرة منهم ترى أنها عالقة  ,عالقة التوتر مع الرؤساء ممن صرحوا بها نسبة ضعف -   
مما يجعل الجو العام في العمل الصحفي غير مريح بالنسبة للصحفيين ألن العالقات , رسمية متحفظة

في العمل ما يقلل نسبة االحتكاك والتفاعلية  هسمية المتحفظة تخلق فجوات بعيدة بين الرئيس ومرؤوسيالر 
  . واالستماع بين الطرفين

أفراد العينة يرون أنهم يوافقون على عمل آخر غير العمل  نصفأوضحت النتائج العامة أن  -   
مكن تفسير هذه النتيجة بضعف مستوى وي, من الصحف الخاصة أغلبهم, الصحفي إذا توفرت لهم الفرصة

الرضا الوظيفي للصحفيين الجزائريين على اعتبار أنهم غير راضين عن واقع المهنة باعتباره يعاني العديد 
من القيود والمعوقات والمشاكل من جميع النواحي ما يجعل من الحياة المهنية للصحفيين غير مريحة األمر 

.ندهمالذي يقلل نسبة الرضا الوظيفي ع
  

كمـا أن , في العمل الصحفي وال يرون بـديال عنـه الصحف الحكومية غالبية الصحفيين في ارتياح  -
أغلبهم يرون أنهم يحبـون مهنـة الصـحافة ألنهـا تخـدم المجتمـع علـى عكـس الصـحف الخاصـة وهـذا يـدل علـى 

فغالبيـة الصـحفيين أن مستوى الرضا الوظيفي عند الصحف الحكومية أعلى منه في الصحف الخاصة، ولهذا 
ممن أبدوا أسباب الموافقة على تغيير العمل الصحفي رأوا أن العمل الصحفي متعب والوسـط الصـحفي موبـوء 
وأنــه ال يســتغل خبــرة الصــحفيين مــا يــدل علــي عــدم ارتيــاحهم فــي العمــل الصــحفي وهــذا يؤشــر علــى أن واقــع 

اســية والقانونيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة المهنــة الصــحفية فــي الجزائــر واقــع صــعب مــن جميــع النــواحي السي
ولهذا فغالبية الصحفيين من الصحف الخاصة لم يقدموا أسـبابا كـون العمـل الصـحفي يحـوي العديـد مـن القيـود 

مــا يجعــل نســبة الرضــا الــوظيفي عنــد الصــحفيين فــي , والمعوقــات التــي بصــعب حصــرها فــي العمــل الصــحفي
كوميــة التــي تتــوفر علــى دخــل معتبــر وضــمان اجتمــاعي مقبــول الصــحف الخاصــة متــدنيا مقابــل الصــحف الح

على عكس الصحف الخاصة التي غالبا ما تشغل بعقود عمـل مؤقتـة، وصـعوبة الحصـول علـى , ومهنة دائمة
  .المعلومات وضعف الرواتب

, أفراد العينة أن الـدخل الـذي يتقاضـونه مقابـل العمـل الصـحفي غيـر مناسـب أكثر من نصفيرى   -
تيجة توضح مدى الرضا الوظيفي عن المهنة إذ أن غالبيتهم يرون أن رواتـبهم غيـر مناسـبة ممـا يقلـل وهذه الن
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وهذا األمر الذي جعل كثير من الصحفيين يرون إمكانية تغيير العمل الصحفي , نسبة الرضا الوظيفي عندهم
ما يهدد بعدم تفرغهم للمهنـة , مقابل عمل آخر أحسن كون المردود المادي الذي يتقاضونه ال يلبي احتياجاتهم

  .وممارسة مهنة أخرى جانبية لزيادة الدخل أو ممارستها بشكل هامشي
علــى الــرغم مــن أن  ,غالبيــة الصــحفيين مــن طــرف صــعوبات فــي الحصــول علــى المعلومــات وجــود -

ود القوانين تؤكد حق الصحفي في الحصول علـى المعلومـات، لكـن نفـس هـذه القـوانين وضـعت العديـد مـن القيـ
أمـام الصـحفي للوصـول إلـى بعــض المعلومـات، كمـا أن طبيعـة البيروقراطيــة الموجـودة فـي المؤسسـات خاصــة 
منها الحكومية ال تسمح للصحفي بالوصول السـهمل إلـى مصـادر المعلومـات، فهـي غالبـا مـا تتكـتم عـن تقـديم 

مـــن أجـــل إبـــراز هـــذه المعلومـــات للصـــحفيين وتنظـــر للصـــحفي كأنـــه جاســـوس يتجســـس علـــى هـــذه المؤسســـات 
العيــوب وفضــح المســتور، ولهــذا يــرى أغلــب الصــحفيين ضــرورة إنشــاء خليــة لإلتصــال فــي جميــع المؤسســات 
الحكومية والخاصـة والـوزارات للتعامـل المباشـر مـع الصـحفيين فـي حـال طلـب أي معلومـات أو استفسـارات مـا 

مـات نـاتج عـن حـق المـواطن يسهل عملية الحصـول علـى المعلومـات ألن مبـدأ حصـول الصـحفي عـاى المعلو 
  .في الحصول على المعلومات وال يستطيع إيصال هذا الحق للناس إال الصحفي

ــيهم فــي  -    ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيًا بــين المبحــوثين حســب مــدى وجــود صــعوبة بالنســبة إل
ن أل, الوصــــول إلــــى مصــــادر المعلومــــات طبقــــًا لملكيــــة الصــــحيفة، وهــــذه الفــــروق لصــــالح الصــــحف الخاصــــة

الصحف الحكومية باعتبار أنها ملك للدولة فإن الحصول على المعلومات من المؤسسات الحكوميـة والـوزارات 
أمـــر لـــيس بالصـــعب خاصـــة إذا كانـــت هـــذه المعلومـــات لمزيـــد مـــن المـــدح والثنـــاء علـــى اإلنجـــازات والسياســـات 

ينمـا الصـحف الخاصـة فهـي تجـد المتبعة من قبل الدولة ألن هذه المعلومـات ال تنتقـد عمـل هـذه المؤسسـات، ب
صعوبة في الحصول على المعلومات لكونهـا غالبـا مـا تبحـث عـن المعلومـات التـي تنتقـد الوضـع القـائم ولـيس 
مــن الســهل الحصــول علــى المعلومــات مــن مؤسســات حكوميــة كــي تنتقــد الحكومــة ومؤسســاتها، ولهــذا كثيــرا مــا 

لنقص المعلومات التـي يحصـلون عليهـا، فبـدل أن تفـتح  يعاقب الصحفيين في كتاباتهم عن الفساد بتهم القذف
  . السلطات تحقيقا في ما يكتبه الصحفيون من فساد نجدها تسلط عقوبات قاسية عليهم بتهم القذف والتشهير

بهــــا هـــو أهــــم أســـباب صــــعوبة الحصـــول علــــى الخاصـــة احتكـــار المصــــادر الحكوميـــة للمعلومــــات  -   
ة الدولـة واحتكـار المصـادر الحكوميـة للمعلومـات الخاصـة بهـا مـن أهـم المعلومات، وهذا مايدل على أن سـيطر 

أسباب عدم الوصول إلى مصادر المعلومات، إضـافة إلـى العوائـق القانونيـة المتعلقـة بسـرية بعـض المعلومـات 
 .37،36أو منع الصحفيين من الوصول إلى بعض المعلومات كما نص عليه قانون اإلعالم في مادتيه 

ى المعلومــات مــن مصــدر رســمي لــيس أســهل مــن الحصــول عليهــا مــن مصــدر غيــر الحصــول علــ  -
حكــومي، فكثيــر مــن المصــادر الرســمية ال تتعــاون مــع الصــحفيين فــي تقــديم المعلومــات التــي يحتــاجون وهــذا 
يرجع لطبيعة العالقة غيـر المريحـة بـين الصـحفي ومصـدر المعلومـة وخاصـة إذا كـان الصـحفي مـن الصـحف 

  . اسية ستزيد أكثرالخاصة فإن الحس
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لــم تظهـــر فــروق ذات داللـــة إحصــائيًا بـــين وجــود تـــدخل فــي عمـــل الصــحفيين عينـــة الدراســة أثنـــاء  -
  .نشرهم لألخبار المتحصل عليها طبقًا لملكية الصحيفة

رئيس التحرير هو أكثر المسؤولين تدخال في عمل الصحفي على اعتبار أنـه مسـؤول علـى كـل مـا ينشـر   - 
ه المحاســب علــى كــل خطــأ يصــدر مــن صــحيفته، يليــه رئــيس القســم وهــذا بغــض النظــر عــن فــي صــحيفته، وأنــ

طبيعة ملكية الصحيفة، بينما كثيرا ما تتدخل السطات الرسـمية فـي عمـل بعـض الصـحفيين وكـذلك المسـؤولين 
اإلداريــين بالنســبة للصــحف الخاصــة نظــرا للنقــد الــذي توجهــه هــذه الصــحف للســلطات مــا يجعــل مــن طبيعــة 

  . ط عليها كبيرا سواء على إدارة الصحيفة أو على صحفييها بالتهديد تارة واإلغراء تارة أخرىالضغ
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا بـــين مـــدى وجـــود رقابـــة مســـبقة علـــى النشـــر طبقـــًا لملكيـــة  -
  .الصحيفة

تعتبر الرقابـة  حيث,من أفراد العينة إلى ممارسة رقابة ذاتية على عملهم الغالبية العظمىاضطرار   -
الذاتية أحد أخطـر أنـواع الرقابـة ألنهـا بـين الصـحفي ونفسـه ألنـه يضـع لنفسـه قيـودا داخليـة ال يتخطاهـا تخوفـا 

  .من الوقوع في العقاب
أهـــم أســـباب ممارســـة الرقابـــة الذاتيـــة علـــى الصـــحفي هـــي أخالقـــه الشخصـــية وهـــذا مـــا يؤكـــد علـــى   -

عمـــل الصـــحفي ألن الصـــحفي يضـــع مجموعـــة مـــن المبـــادئ والقـــيم منظومـــة القـــيم المجتمعيـــة والثقافيـــة علـــى ال
االجتماعية نصب عينيه ويزن من خاللها جميع أعماله الصحفية من حيث القبول أو الـرفض، باإلضـافة إلـى 
قانون األعالم ألنه يقيد عمل الصحفي من خالل مواده القانونية ممـا يجعـل الصـحفي يحـيط نفسـه بسـياج مـن 

علمنـا أن مـا يقـارب مـن ثلثـي قـانون اإلعـالم يـنص علـى مـواد عقابيـة حتـى سـماه كثيـر  الممنوعات خاصة إذا
  .من الصحفيين قانون العقوبات

ـــانون   -    أهـــم أســـباب ممارســـة رقابـــة ذاتيـــة علـــى الصـــحفيين العـــاملين فـــي الصـــحف الخاصـــة هـــي ق
ضـــهم وراء القضـــبان العقوبـــات نظـــرا لمـــا تعـــرض لـــه الكثيـــر مـــن الصـــحفيين مـــن متابعـــات قضـــائية انتهـــت ببع

باإلضافة إلى  رقابة السلطة الرسمية وما تمارسه من ضغوط على الصحفيين، وكذلك مـا تعـرض لـه زمالئهـم 
من متابعات قضائية وحبس فكثير من الصحفيين رأوا في زمالئهم وما تعرضوا له من عقوبات عبرة لهم لعدم 

تخدم العقوبـــة الشـــديدة ضـــد الـــبعض لتخويـــف الوصـــول إلـــى وصـــلوا إليـــه، وهـــي مـــن أســـاليب الســـلطة التـــي تســـ
  .البعض اآلخر من التجرؤ مرة أخرى

الحكومية أن نقابة الصحفيين لها دور محـدود فهـي  يين العاملين في الصحفغالبية الصحفرى ي   -
تعترف بوجود دور للنقابة وٕان كان دورا محدودا، في حـين أن غالبيـة الصـحفيين مـن الصـحف الخاصـة يـرون 

بة ال دور لها في ضمان حرية الصحفي في ممارسة عمله وهو مؤشر سـلبي إذ مـن شـأنه أن يضـعف أن النقا
االنتماء النقابي لدى هؤالء الصحفيين، كما أنه يدل على أن هناك قصورا لدى النقابـة فـي ممارسـة دور فاعـل 

  .في حماية الصحفيين والدفاع عن مصالحهم
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  رسة المهنيةبالنسبة للبعد السياسي وواقع المما -2

أنــــه يســــمح للصــــحافة فــــي الجزائــــر بحريــــة انتقــــاد الســــلطة الحاكمــــة  عبــــرت غالبيــــة عينــــة الدراســــة  -
فـــي حـــين أن هـــذه الصـــحف الحكوميـــة ال تجـــرأ أن توجـــه أي انتقـــاد لهـــذه , وميـــةمـــن الصـــحف الحك غـــالبيتهمو 

  .هاالسلطة ال ألشخاص وال لسياستها كيف ال وهي بوق السلطة والناطق الرسمي باسم

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيًا فــي درجــة حريــة الصــحافة فــي الجزائــر فــي انتقــاد الســلطة الحاكمــة طبقــًا  -
  , لملكية الصحيفة، وهذه الفروق لصالح الصحف الحكومية

حريــة الصــحافة فــي الجزائــر تتعــرض إلــى تضـــييق مــن قبــل الســلطة الحاكمــة، فالســلطة الحاكمـــة   -
ية الصحافة في الجزائـر، هـذا التضـييق يأخـذ أشـكاال كثيـرة كمـا يوضـحه الجـدول تمارس تضييقا فعليا على حر 

الموالي، كما أن أكثر من يتعرض إلى التضييق هي الصحافة الخاصة، باعتبارها الوحيدة القـادرة علـى توجيـه 
الح مـن هـم نقد الذع للسلطة الحاكمة التي تفتح مجاال ضيقا النتقادها ينتهي عندما تبدأ الصحافة بتهديد مصـ

  . في السلطة بكشف مختلف العيوب والسلبيات والفساد
ظهرت فروق ذات داللة إحصائيًا بين المبحوثين في مدى اعتقادهم أن حرية الصحافة في الجزائر  -

  .تتعرض إلى تضييق من قبل السلطة الحاكمة طبقًا لملكية الصحيفة
ة الصحافة هي استخدام سلطة المشرع أهم مظاهر التضييق من طرف السلطة الحاكمة على حري  -

للحــد مــن حريــة الصــحافة بســبب وجــود الكثيــر مــن القيــود التــي تضــمنتها النصــوص القانونيــة المنظمــة للعمــل 
/ 1990الصــحفي وكثــرة المــواد العقابيــة والمجرمــة، إضــافة إلــى فشــل المشــرع فــي تعــديل قــانون اإلعــالم لســنة 

لتي أجمع الصحفيون على ضرورة إلغائها ولكن دون استجابة واضحة وٕالغاء التعديالت على قانون العقوبات ا
  .من السلطة على الرغم من كل المحاوالت لتعديل قانون اإلعالم كلها باءت بالفشل لغياب اإلرادة السياسية

أسباب محاكمة وسجن الصحفيين هي األخطاء المهنية التي يرتكبها الصـحفيون وتعسـف  السـلطة  -
  .م في الصحافةورغتها في التحك

  بالنسبة للبعد االقتصادي وواقع الممارسة المهنية -3

باعتبارهـا المالكـة والممولـة , علـى الصـحف الحكوميـة مـن طـرف الدولـة الممولـة لهـا وجود ضغوط  -
والمتحكمة في سياستها، فالصحفي فيها مجرد موظف يأتمر بأمر رؤسائه مثله مثل أي موظـف حكـومي، فـال 

أو ينشـر إال مـا يرضـي الدولـة ويوافـق سياسـتها، وأن أي انتقـاد لهـا قـد يعرضـه للعقوبـات أو يستطيع أن يكتب 
  .الفصل من العمل

ظهرت فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين عينـة الدراسـة التـي أجابـت بـأن هنـاك ضـغوط تمـارس علـى  -
  .لكية الصحيفةالصحف الحكومية من طرف الدولة الممولة لهذه الصحف حسب نوعية هذه الضغوط طبقا لم

ما يدل على أن تمويل الصحيفة , د ضغوط تمارس على الصحف الخاصة من طرف مموليهاو وج  -
ـــة  ـــار أن الممـــول والمالـــك هـــو الـــذي يحـــدد  السياســـة التحريري ـــى حريـــة الصـــحيفة، علـــى اعتب عامـــل مـــؤثر عل
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لتوجهــات الحكومــة  للصــحيفة ومــا يجــوز نشــره ومــا ال يجــوز نشــره، فــإن كانــت الصــحف الحكوميــة تســير وفقــا
  .وسياساتها، فإن الصحف الخاصة تتأثر في حريتها بمالكيها

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين المبحــوثين فــي مــدى وجــود ضــغوط تمــارس علــى الصــحف  -
  .الخاصة من طرف ممويلها طبقا لملكية الصحيفة

شــــهار وجــــود ضــــغوط تمــــارس علــــى الصــــحف مــــن طــــرف المؤسســــات الخاصــــة التــــي تمنحهــــا اإل -
وهـــذا التـــأثير يظهـــر جليـــا أكثـــر عنـــد الصـــحف الخاصـــة علـــى اعتبـــار أن اإلشـــهار هـــو الركيـــزة ,  )اإلعـــالن(

األساســـية والمـــدخول شـــبه الوحيـــد لهـــذه الصـــحف مـــن أجـــل اســـتمرارية وجودهـــا وفقـــدانها لإلشـــهار أو نقصـــان 
مــا تجنيــه الصــحف مــن صــفحاتها اإلشــهارية يعرضــها لخطــر االنحصــار أو التوقــف عــن الصــدور لعــدم كفايــة 

  .خالل بيع أعدادها

لـــم تظهـــر فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا بـــين عينـــة الدراســـة فـــي مـــدى رأيهـــم حـــول وجـــود ضـــغوطات  -
تمــارس علــى الصــحف مــن طــرف المؤسســات الخاصــة المانحــة لإلشــهار حســب نوعيــة هــذه الضــغوطات طبقــا 

  .لملكية الصحيفة

فغالبية أفـراد , ت العمومية المانحة لإلشهارالصحف من طرف المؤسسا تمارس علىضغوط  وجود -
العينة ترى أن المؤسسات العمومية المانحة لإلشـهار تـؤثر فعـال علـى حريـة الصـحافة، وهـو مـا يتوافـق مـع مـا 
تناولنــاه فــي الجــزء النظــري مــن الدراســة، علــى اعتبــار أن الدولــة ال تــزال تحتكــر ســوق اإلشــهار العمــومي فــي 

  .ومية ومن ورائها الدولة ال تقدم هذا اإلشهار إال للموالين وللضغط على المخالفينالجزائر، فالمؤسسات العم

لـــم تظهـــر فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا بـــين عينـــة الدراســـة حـــول مـــدى وجـــود ضـــغوط تمـــارس علـــى  -
  .الصحف من قبل المؤسسات العمومية المانحة لإلشهار طبقا لملكية الصحيفة

علميا وواقعيا بالنسبة لتوزيع اإلشهار، حيـث أن أي مؤسسـة ال  مثل عامالت) الطبع(كمية السحب   -
إال إذا تأكــدت أن هــذه الصــحيفة تطبــع كميــات كبيــرة تضــمن لهــا الوصــول ) إعالنهــا(يمكنهــا أن تقــدم إشــهارها 

إلــى عــدد كبيــر مــن القــراء، فــي حــين أن العامــل الثــاني وهــو طبيعــة الملكيــة ال يعتبــر عنصــرا حقيقيــا لتوزيــع 
ولهـــذا فالمؤسســـات العموميـــة ال تقـــدم إعالنهـــا إال للصـــحف الحكوميـــة أو بعـــض الصـــحف الخاصـــة  اإلعـــالن،

لحاجة في نفس الحكومة من هذه الصحف، كما أن اتجاه الصحيفة نحـو السـلطة الحاكمـة يعتبـر عـامال مـؤثرا 
حكومــــة، فـــي توزيــــع اإلعالنــــات، فالمؤسســــات الحكوميــــة ال يمكــــن أن تمـــنح اإلعــــالن للصــــحف التــــي تنتقــــد ال

  .فالصحف الموالية تستفيد والمعارضة تمنع
ظهور فروق ذات داللة إحصائيا بين العينة ممن أجابوا بوجود ضـغوط تمـارس علـى الصـحف مـن  -

حسـب ملكيـة " طبيعـة الملكيـة"قبل المؤسسات العمومية المانحة لإلشهار حسـب سـبب واحـد مـن الضـغوط هـو 
  .الصحيفة
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بين عينة الدراسة في نوع واحد من استخدامات البعـد االقتصـادي  ظهور فروق ذات داللة إحصائيا -
  .طبقا لملكية الصحيفة" الهيمنة على وسائل التوزيع"في الحد من حرية الصحافة وهو 

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة فــي إبــداء رأيهــم حــول أن اإلعــالن والمعلنــون  -
  .يفة طبقا لملكية الصحيفة، وهذه الفروق لصالح الصحف الخاصةيؤثرون على السياسة التحريرية للصح

ظهـرت فـروق ذات داللـة إحصـائيا بـين عينـة الدراســة حـول مـدى تـأثير الصـفحات المدفوعـة األجــر  -
على نزاهة وموضوعية األخبار التي تنشـر عـن الجهـات المعلنـة طبقـا لملكيـة الصـحيفة، وهـذه الفـروق لصـالح 

  .الصحف الخاصة
ـــة الدراســـة حســـب رأيهـــم  فـــي أن صـــحفيي الصـــحف ظهـــرت  - ـــين عين ـــة إحصـــائيا ب فـــروق ذات دالل

الخاصـة يمارســون عملهــم بحريــة أكثــر مــن صــحفيي الصــحف الحكوميــة طبقــا لملكيــة الصــحيفة، وهــذه الفــروق 
  .لصالح الصحف الخاصة

  
  بالنسبة للبعد القانوني وواقع الممارسة المهنية -4 

سـلبي نوعـا مـا اتجـاه حريـة الصـحافة فـي  1990قـانون اإلعـالم لسـنة ن أغالبية عينة الدراسـة ترى  -
وأن النسبة العالية التي تـرى سـلبية هـذا القـانون هـي الصـحف الخاصـة علـى اعتبارهـا أنهـا أكثـر تـأثرا , الجزائر

 بمضمون هذا القانون إذ أن من يراه سلبي كثيرا هي الصحف الخاصة بينما الذي ال يراه سلبي على اإلطالق
هي الصحف الحكومية، إال أن النتيجة العامة تـرى أنـه سـلبي ولهـذا نجـد أن األغلبيـة السـاحقة مـن الصـحفيين 

  .ترى ضرورة تعديله

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة مــن حيــث نظــرتهم إلــى ســلبية قــانون اإلعــالم  -
  .اتجاه حرية الصحافة طبقا لملكية الصحيفة 1990

 1990ذات داللــة إحصــائيا بــين مظهــر واحــد مــن مظــاهر ســلبية قــانون اإلعــالم لســنة  وجــود فــروق -
فهــذا القـانون لـم يقــدم , "عــدم حمايتـه للصـحفي"اتجـاه حريـة الصـحافة طبقــا لملكيـة الصـحيفة وهــذا المظهـر هـو 

قــانون الحمايــة الكاملــة للعمــل الصــحفي بحريــة رغــم اعترافــه بحريــة الملكيــة الخاصــة للصــحف، كمــا أن هــذا ال
يحوي العديد من المواد العقابية حتى أطلق عليه بعض الصحفيين قانون العقوبـات ولـيس قـانون اإلعـالم ألنـه 
يؤسس للعقوبة أكثر ما يؤسس للحريـة مـا يجعـل الصـحفي يمـارس رقابـة ذاتيـة علـى عملـه الصـحفي خوفـا مـن 

  .الوقوع في طائلة العقوبات

ذلـك أن هـذا القـانون لـم يعـد صـالحا , ن تعـديل قـانون اإلعـالمغالبية عينة الدراسـة أنـه البـد مـترى   -
لتنظيم المهنة فقد تجاوزه الزمن بإجماع الصحفيين كونه صدر في مرحلة انتقالية مرت بها الجزائر من النظام 
االشــتراكي إلــى النظــام الــديموقراطي ولــم يواكــب التطــورات الحاصــلة فــي مجــال تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال، 

وكلهـا مشـاريع  2003و  2002و  1998تعرض هذا القانون لعدة محاوالت لتعديله في مشـاريع قـوانين  ولهذا
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باءت بالفشل لغياب اإلرادة السياسية من السلطة لمزيد من الحرية ومواكبة التطورات وتخوف السلطة من فـتح 
إلى تضـمنه العديـد مـن العيـوب  اإلذاعة والتلفزيون على القطاع الخاص الذي ال يزال محتكرا إلى اآلن إضافة

 .والنقائص والقيود التي سبق وأن أشرنا إليها في الجانب النظري من الدراسة فيما يتعلق بالقيود القانونية

لــم تظهــر فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة حســب رؤيــتهم لقــانون اإلعــالم الحــالي مــن  -
  .كية الصحيفةحيث اإلبقاء عليه كما هو أو تعديله طبقا لمل

ظهرت فروق ذات داللة إحصائيا بين عينـة الدراسـة فـي رؤيـتهم للمرسـوم التنفيـذي المتعلـق بالنظـام  -
  .النوعي لعالقات العمل الصحفي طبقا لملكية الصحيفة، وهذه الفروق لصالح الصحف الحكومية

بقـي  2001لجديـد غالبية الصحف الحكومية أن هامش الحرية بعـد إصـدار قـانون العقوبـات ا ترى  -
كمــا هــو بــالرغم مــن أن هــذا القــانون تضــمن تعــديالت جديــدة تكــرس المزيــد مــن العقوبــات والحــبس والغرامــات 

وهذا يرجع إلى أن الصـحف , الضخمة ضد الصحفيين واستحدث عقوبات جديدة لتكبيل العمل الصحفي الناقد
ة عنها إنما هي لمعاقبة الصـحافة الخاصـة التـي الحكومية ال تهمها أي مواد عقابية جديدة ألنها ترى أنها بعيد

كثيــرا مــا تنتقــد الســلطة الحاكمــة وسياســاتها ورموزهــا، أمــا الصــحف الحكوميــة فهــي تســير علــى الخــط الواضــح 
  .المرسوم من قبل الحكومة مجرد المدح واإلشارة باإلنجازات فهي مجرد بوق للسلطة

تراجـع  2001صـدور قـانون العقوبـات لسـنة  أن هـامش الحريـة بعـد غالبيـة الصـحف الخاصـةترى   -
بحكــــم أن هــــذا القــــانون تضــــمن تشــــديدا للعقوبــــات والغرامــــات واســــتحداث عقوبــــات جديــــدة جــــرت بــــالكثير مــــن 
الصحفيين إلى متابعات قضائية ومثول أمام المحـاكم وسـجن العديـد مـنهم وأن كـل مـن تعـرض لهـذه العقوبـات 

  .التي تضمنها القانون هم من الصحف الخاصة

وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيا بــين عينـــة الدراســـة فـــي مـــدى هــامش الحريـــة بعـــد صـــدور قـــانون  -
  .طبقا لملكية الصحيفة 2001العقوبات الجديد 

  .التشريعات الصحفية تمثل قيدا على حرية الصحافة  -

ي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة حســب رأيهــم فــي فــي التشــريعات الصــحفية فــ -
  .الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

ظهرت فروق ذات داللة إحصائيا بين عينة الدراسة حسب رؤيتهم أن القوانين المتعلقة بحرية الرأي  -
والتعبير من أكثر معوقات العمل الصحفي في الجزائر طبقـا لملكيـة الصـحيفة، وهـذه الفـروق لصـالح الصـحف 

  .الخاصة
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لـم يقـدم  1990عينـة الدراسـة فـي رؤيـتهم أن قـانون اإلعـالم  ظهرت فروق ذات داللة إحصائيا بـين -
الضــمانات الكافيــة لحريــة الصــحفيين وحريــة الصــحافة طبقــا لملكيــة الصــحيفة، وهــذه الفــروق لصــالح الصــحف 

  .الحكومية

ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عينــة الدراســة حســب رؤيــتهم أن عــدم إلغــاء عقوبــة حــبس  -
لســلطة فــي الحــد مــن حريــة الصــحافة طبقــا لملكيــة الصــحيفة ، وهــذه الفــروق لصــالح الصــحفيين يعكــس رغبــة ا

  .الصحف الخاصة

  .التشريعات التي تحكم الممارسة الصحفية في الجزائر غير مناسبة  -

وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائيا بـين عينــة الدراسـة حســب رؤيـتهم للتشــريعات القانونيـة التــي تحكــم  -
  .الجزائر طبقا لملكية الصحيفة الممارسة اإلعالمية في

  بالنسبة للبعد االجتماعي وواقع الممارسة المهنية  -5 

  .حرية الصحافة في الجزائر اعيقال يعتبر عامال مانتشار الفقر بين أفراد المجتمع   -

وجود فروق ذات دالله إحصائيا بين عينـة الدارسـة حسـب مـدى رؤيـتهم أن انتشـار الفقـر بـين أفـراد  -
  .ع يعيق حرية الصحافة طبقا لملكية الصحيفةالمجتم

فانتشــار األميــة يــؤثر تــأثيرا غيــر مباشــر علــى  ,انتشــار األميــة يعــوق حريــة الصــحافة فــي الجزائــر  -
حريــة الصــحافة ألن انتشــار األميــة يســبب تــدني نســبة القــراء وانتشــار الصــحف، ألن األميــين الــذين يجهلــون 

راء الصــحف، وتــدني نســبة شــراء الصــحف يــؤدي إلــى قلــة المــردود مــن القــراءة مــن الطبيعــي أن ال يهتمــوا لشــ
أثمان مبيعات أعدادها مما يؤدي إلى وقوعها في عجز مادي، ولسد هذا العجـز قـد تضـطر الصـحف لمديـدها 
للمساعدات المتأتية من قوى داخلية أو خارجية فتسخر أقالمها لتحقيق مصالح القوي الممولة لها على حساب 

  .اسي وموضوعيتها في نشر المعلومات والتعليقات، وٕاال فإنها تضطر إلى التوقف على الصدورتوجهها السي

لــم تظهــر فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين المبحــوثين فــي رؤيــتهم حــول أن انتشــار األميــة بــين أفــراد  -
  .المجتمع يعيق حرية الصحافة في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

وتؤكـــــد هـــــذه النتيجـــــة أن القيـــــود , وق حريـــــة الصـــــحافة فـــــي الجزائـــــربعـــــض العـــــادات والتقاليـــــد تعـــــ  -
االجتماعية عامـل مـؤثر علـى حريـة الصـحافة فـي الجزائـر كـون العـادات والتقاليـد جـزء مهـم مـن الثقافـة العامـة 
فــي المجتمــع وأن كــل مجتمــع لــه خصوصــياته وعاداتــه وتقاليــده ولكــن بعــض هــذه العــادات والتقاليــد المشــتركة 

لحــد مــن حريــة الصــحافة كتفــادي نشــر بعــض المواضــيع الحساســة فــي المجتمــع والتــي تعتبــر مــن تعمــل علــى ا
المحرمات، والنظرة الضيقة للمـرأة الصـحفية فـي المجتمـع باعتبـار العمـل الصـحفي يحتـاج إلـى حركـة وتـنقالت 

مـال دون الـبعض وربما سفر أو المبيت خارج األسرة أو العمـل الليلـي، أو اعتبـار المـرأة ال تصـلح لـبعض األع
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اآلخــر، باإلضــافة إلــى التكــتم والــتحفظ الــذي يمارســه المجتمــع فــي الحــديث للصــحافة، كمــا أن بعــض العــادات 
األسرية والتسلطية في المجتمع تشكل عائقا إضافيا ضد حرية التعبير التي تساعد في دعم الدكتاتورية الفردية 

  .وٕادانة اآلراء المستقلة

إحصــائيا بــين عينــة الدراســة فــي رؤيــتهم لــبعض العــادات والتقاليــد التــي  لــم تظهــر فــروق ذات داللــه -
  .تعوق حرية الصحافة في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة

ظهرت فـروق ذات دالـة إحصـائيا بـين عينـة الدراسـة ممـن أجـابوا بوجـود تقاليـد وعـادات تعيـق حريـة  -
  .فةالصحافة حسب أهم هذه العادات والتقاليد طبقا لملكية الصحي

  .صعب معالجة بعض القضايا االجتماعية بحريةي -

لم تظهر فروق ذات داللة إحصائيا بين عينة الدراسة في مدى اعتقادهم بأنه مـن الصـعب معالجـة  -
  .بعض القضايا االجتماعية بحرية طبقا لملكية الصحفية

  .ا بحريةقيم المجتمع من أهم القضايا االجتماعية التي يصعب على الصحفيين معالجته  -

وجود فروق ذات داللة إحصائيا بـين عينـة الدراسـة ممـن أجـابوا بوجـود صـعوبة فـي معالجـة نـوعين  -
  "األصول العرقية"و " قيم المجتمع "من القضايا االجتماعية فقط طبقا لملكية الصحفيفة وهما على التوالي 

  ة بالنسبة لرؤية الصحفيين لحرية الصحافة ومقترحاتهم لتطوير المهن -6

نظـــرا للعديـــد مـــن العراقيـــل التـــي  ,حالـــة الحريـــات الصـــحفية فـــي الجزائـــر أثنـــاء فتـــرة الدراســـة متدنيـــة  -
  .تواجهها مهنة الصحافة وعلى كل المستويات قانونية منها أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو مهنية

حريـات الصــحفية حاليــا ظهـرت فــروق ذات داللـة إحصــائيا بــين عينـة الدراســة فـي تحديــدهم لحالــة ال -
  .في الجزائر طبقا لملكية الصحيفة وهذه الفروق لصالح الصحف الحكومية 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائيا بــين عــدد مــن بعــض المشــكالت التــي تــؤثر علــى عمــل الصــحافة  -
 :والصحفيين حسب رؤيتهم طبقا لملكية الصحيفة وهذه المشكالت هي على التوالي

نيـــة فـــي إمـــالء االخبـــار والتعليمـــات الصـــحفية، وهـــذه الفـــروق لصـــالح الصـــحف تـــدخل األجهـــزة األم -
  .الخاصة  
  .التحريض على العنف والتطرف  لصالح الصحف الحكومية  -
مشــــكلة تــــدخل رجــــال المــــال واألعمــــال للتــــأثير علــــى الصــــحفيين وهــــذه الفــــروق لصــــالح الصــــحف  -

  .الخاصة
ـــارة وأخبـــار ا - ـــى أســـلوب اإلث لجـــنس والجريمـــة وهـــذه الفـــروق لصـــالح الصـــحف مشـــكلة االعتمـــاد عل
  .الحكومية 
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  مشكلة تدخل مؤسسات اإلعالن في النشر في الصحف و وهذه الفروق لصالح الصحف الخاصة -
  .الضغوط التي تفرضها المصادر الحكومية على الصحفيين لصالح الصحف الخاصة  -   

  .باقي المشكالت طبقا لملكية الصحيفة عدم وجود فروق ذات دالله إحصائيا بين عينة الدراسة في  -
أي أن الصـحف الحكوميـة تـرى أن , جاءت القيود المهنية في المرتبة األولى لصالح الصـحف الحكوميـة -

أهم قيد يؤثر على حرية الصحافة هي القيود المهنية، فالمؤسسـة اإلعالميـة ذاتهـا تفـرض أنواعـا مـن القيـود 
تنـاول بعـض الموضـوعات والقضـايا بحريـة، وتتمثـل أغلـب هـذه القيـود التي تحرم القائم باالتصال فيهـا مـن 

في قيود مباشرة تتعلق بنوعية الموضوعات التـي يمنـع تـداولها وعرضـها، أو فـي قيـود تنظيميـة تتعلـق بعـدم 
القدرة المالية واإلدارية على توفير الجو المناسب للتغطيات اإلعالمية لقضايا بعينها، إضافة إلى الضـغوط 

علقة بغرف األخبار وعالقات العمل وأثر السياسة التحريريـة علـى مواقـف الصـحفيين، ولهـذا فـإن القيـود المت
المهنيـــة أكثـــر القيـــود تـــأثيرا علـــى حريـــة العمـــل الصـــحفي بالنســـبة للصـــحف الحكوميـــة ألنهـــا تـــرتبط بالبنيـــة 

تحيـد عنـه أبـًدا، أمـا األساسية للعمل الصحفي ألن العمل الصحفي فيها موجه مسبقا مـن طـرف السـلطة ال 
  .القيود االقتصادية والقانونية والسياسية فهي بعيدة عنها نسبيا

أكثر القيود التي تتعرض لها الصحف الخاصة كمـا بينتـه النتـائج هـي القيـود القانونيـة والقيـود السياسـية   -
ات السياسـية المختلفـة والقيود االقتصادية، حيث تشير القيود السياسية إلى الضغوط التـي تقـوم بهـا التنظيمـ

لتغير وتعدل وتحذف وتراقـب وتمنـع تنـاول بعـض القضـايا خاصـة مـن طـرف السـلطة أو أجهزتهـا المختلفـة 
التــي تلعــب دورا فــاعال فــي إحكــام الرقابــة والســيطرة علــى وســائل اإلعــالم ســواء بطريقــة مباشــرة عــن طريــق 

, تقــوم بــدور الحــامي للنظــام السياســيقيــادات الرقابــة المباشــرة أو بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر التهديــد ووضــع 
إضــافة إلــى القيــود االقتصــادية المتمثلــة فــي ســيطرة الدولــة علــى المطــابع والتوزيــع واحتكــار ســوق اإلشــهار 
العمومي إضافة إلى استخدام ورقة الديون للضغط على الصحف الخاصة وجرها إلى بيت الطاعة، وكذلك 

ال ضــد الصــحف الخاصــة لتكبيلهــا بترســانة مــن القــوانين والمــواد العقابيــة القيــود القانونيــة التــي ال تســتخدم إ
  .لتجعل الصحفي يفكر ألف مرة قبل أن يكتب في موضوع ال ترضى عنه السلطة
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  الدراسة مقترحات

مــن خــالل اســتعراض النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة، يمكننــا الخــروج بعــدة اقتراحــات وتوصــيات، 
عطـــاء حريـــة أكبـــر للصـــحفيين وتـــوفير جـــو مناســـب للممارســـة المهنيـــة واالرتقـــاء بهـــا إلـــى يرجـــى مـــن خاللهـــا إ

  : األفضل، ومن هذه التوصيات ما يلي
والـذي أجمـع الصـحفيون بمختلـف انتمـاءاتهم علـى ضـرورة  1990ضرورة تعديل قانون اإلعـالم لسـنة  - 

انون لــم واإلعــالم، كــون هــذا القــ تعديلــه حتــى يتواكــب مــع التطــورات الحاصــلة فــي مجــال تكنولوجيــا االتصــال
  . نترنت والصحافة اإللكترونية والموبايليعاصر عهد الفضائيات واإل

والتـــي تضـــمنت بعـــض المـــواد الجديـــدة  2001إلغـــاء التعـــديالت الجديـــدة علـــى قـــانون العقوبـــات لســـنة  - 
قوبــة والتغــريم والتــي المتعلقــة بالقــذف فــي حــق رئــيس الجمهوريــة والمؤسســات النظاميــة للدولــة والمبالغــة فــي الع
  . بسببها تعرض الكثير من الصحفيين للمتابعات القضائية واالستدعاءات إلى مقرات الشرطة

اإلشــهار العمــومي لفائــدة الصــحف الحكوميــة بع ووســائل التوزيــع الصــحفي و رفــع احتكــار الدولــة للمطــا - 
  . خالها إلى بيت الطاعةوالتي كثيرًا ما كانت تستخدمها السلطة ضد الصحف إلد ,دون الصحف الخاصة

ضــــرورة أن تفــــتح الســــلطات تحقيقــــات صــــارمة فــــي كــــل مــــا يكتبــــه الصــــحفيون مــــن فســــاد علــــى كــــل  - 
  . المستويات، بدل أن تعاقب الصحفيين بتهم القذف والتشهير

إعــادة تفعيــل المجلــس األعلــى لإلعــالم باعتبــاره الجهــة المســتقلة الوحيــدة التــي تســهر علــى إدارة هــذا  - 
  . 1990من وزارة اإلعالم وفق ما نص عليه قانون اإلعالم لسنة القطاع بدًال 

رتقــاء بالمهنــة كــون هــذه الصــحافة ال تعــيش إال علــى لكيــة الحكوميــة للصــحافة مــن أجــل االإلغــاء الم - 
واســـتبدالها بملكيـــة . ةمســـاعدات الحكومـــة المباشـــرة واإلعالنـــات التـــي تجنيهـــا مـــن طـــرف المؤسســـات العموميـــ

الباقيــــة مــــن % 50و % 50أو أن تكــــون نســــبة مســــاهمة الدولــــة فــــي الصــــحيفة  ,فةســــم الصــــحيالصــــحفيين ال
بغيـة النهـوض % 40والجمهـور % 30العـاملين بالصـحيفة و % 30مساهمات الصحفيين، أو أن تمتلك الدولة 

  . بهذا النمط من الصحافة من الركود والجمود إلى االنفتاح واإلبداع
ن يعـانون مـن ضـعف الراتــب الشـهري وأزمـة السـكن وغــالء تحسـين الحالـة االجتماعيـة للصـحفيين الــذي - 

  . المعيشة
وتوفير  2001,إلغاء عقوبة حبس الصحفيين التي يتضمنها قانون العقوبات المعدل لسنة العمل على  - 

الحماية للصـحفيين مـن كـل أشـكال العنـف واالعتـداءات وأسـاليب الضـغط والتخويـف التـي يواجهونهـا للوصـول 
  . إلى مصادر الخبر

اإلفـراج عـن الصـندوق الـوطني لـدعم الصـحافة مـن أجــل إعـداد عقـد مهنـي جديـد موقـع باإلشـتراك مــع  - 
أهــل القطــاع والســلطات يتضــمن الحقــوق والواجبــات واعتمــاد البطاقــة الوطنيــة المهنيــة للصــحفيين بعــد خضــوع 

  . الصحفي المترشح لكل الممارسات التعليمية والتدريبية األولية
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سـمهم والمـدافع عـن حقـوقهم قابـة واحـدة تكـون النـاطق الرسـمي باتحت لواء ن الصحفيين ضرورة تجمع - 
  . بدل النقابات الموجودة حاليًا والتي شتت شملهم، حتى أن كثير من الصحفيين ال يؤمن بفكرة وجودها

ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وٕانشاء مجلـس أعلـى ألخالقيـات المهنـة تكـون لـه دور مهـم فـي  - 
 . مهنةاالرتقاء بال

فحتى يكون المنـاخ الصـحفي حـرا البـد , ال يمكن الحديث عن حرية الصحافة بعيدا عن حرية اإلعالم - 
بمعنـى ضــرورة رفـع الدولـة احتكارهــا , وٕاال كانـت هـذه الحريــة مبتـورة األطـراف, أن يكـون المنـاخ اإلعالمـي حــراً 

ـــة  ـــة الخا) اإلذاعـــة والتلفزيـــون(لوســـائل اإلعـــالم التقليدي صـــة حتـــى تكتمـــل الصـــورة الكاملـــة لحريـــة أمـــام الملكي
 .الممارسة الصحفية في الجزائر

, التــــدريب والتثقيــــف المســــتمر للصــــحفيين لتطـــوير معــــارفهم بالمســــتجدات القانونيــــة والتشــــريعيةأهميـــة  - 
 .وتطوير تعاملهم مع تكنولوجيا االتصال الحديثة بما تطرحه من إمكانات تساهم في دعم الحريات الصحفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  

  المراجع
 



221 
 

 المراجع
 

 :القواميس: أوال

 .، بيروت، دار لسان العرب1ابن منظور، لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف الخياط، ج - 1

2- Dictionnaire  ALMOTQUAN aime mini ISBN 978: 9953: 30 487: 8 
Nouvelle  édition C DAR ELRATEB 2008. 

  :الكتب المؤلفة باللغة العربية: ثانيا

نظرة جديدة في الدراسات االعالمية الحديثة، بغداد، وزارة التعليم  -ون اإلعالمقان, إبراهيم الداقوق -1

  .ن.ت.د, ن.د.العالي والبحث العلمي،د

، 2االتصال بالجماهير بين اإلعالن والدعاية والتنمية، الكويت، وكالة المطبوعات، ط,أحمد بدر -2

1982. 

 .1983دار العلم للماليين،  إدموند رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، بيروت، -3

األزعر نصر الدين، حرية الصحافة في الجزائر بين تقنين قمعي خناق اقتصادي سلطة مسيئة  -4

  .2004وأمن منعدم، المنظمة العربية لحرية الصحافة، لندن، 

دور االتصــال واإلعــالم فــي التنميــة الشــاملة ، بيــروت ، , اســكندر الــديك ، محمــد مصــطفى األســعد -5

 . 1993, لجامعية للنشرالمؤسسة ا

  .1999ديوان المطبوعات الجامعية، , إسماعيل معراف قالية، اإلعالم حقائق وأبعاد، الجزائر -6

 . 1978أحمد رشتي ، األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  نجيها  -7

 .1989التوزيع، حازم النعيمي، الحرية والصحافة في لبنان، القاهرة، العربي للنشر و  -8

 .1968خليل صابات، الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، القاهرة، دار المعارف بمصر،  -9

راسم محمد الجمـال، االتصـال واالعـالم فـي الـوطن العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،  - 10

 .1991بيروت، 

طبعيــــة، المؤسســــة الوطنيــــة للفنــــون الم, رشــــيد بــــن يــــوب، دليــــل الجزائــــر السياســــي، الجزائــــر - 11

1999.  

 .1981, سامي عزيز، الصحافة مسؤولية وسلطة، القاهرة، مؤسسة دار الشعب - 12

، األردن ، مؤسســة األرشــيف العربــي،  1ســائدة الكيالنــي ، حريــة الصــحافة فــي األردن، ط  - 13

 .1995الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان، 

فــي الصــحافة المصــرية، ســحر محمــد وهبــي ، مالمــح الممارســة اإلعالميــة للقــائم باالتصــال  - 14

 . 1995بحوث في االتصال، سلسلة دراسات وبحوث إعالمية ، كلية اآلداب بسوهاج ، 



222 
 

دراســـة تحليليـــة  -ســـعدى محمـــد الخطيـــب، العوائـــق أمـــام حريـــة الصـــحافة فـــي العـــالم العربـــي - 15

ـــة، ط ـــة والسياســـية واالجتماعيـــة واالقتاصـــدية والدولي ـــة، منشـــورات الحلبـــي الحقوق, 1للعـــواق القانوني ي

2008. 

سيد محمد جاد الرب، إدارة منظمات األعمال منهج متكامل في إطار مدخل النظم، القـاهرة  - 16

 .1991، دار النهضة العربية ، 

، الجزائـر، دار هومـة، 2الطاهر بن خرف اهللا وآخـرون، الوسـيط فـي الدراسـات الجامعيـة، ج - 17

2002. 

ـــرأي واإلعـــالم فـــي التشـــريعات ا - 18 ـــرحيم صـــدقي، جـــرائم ال ـــد ال ـــانون العقوبـــات عب إلعالميـــة وق

 .1987واإلجراءات الجنائية، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

, السياسـة المقارنـة ، مركـز البحـوث والدراسـات السياسـية -ار رشـاد ، قضـايا نظريـةفعبد الغ - 19

 .  1993كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

ــ - 20 العربــي , دراســة فــي نشــر وانتقــاء األخبــار-د النبــي، الخبــر الصــحفيعبــد الفتــاح إبــراهيم عب

 . للنشر والتوزيع، القاهرة

 .1981المركز الثقافي العربي، . عبد اهللا العروي، مفهوم الحرية، الدار البيضاء - 21

عبد اهللا خليل، تأثير قوانين اإلعالم العربيـة علـى نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان، مركـز القـاهرة  - 22

 .ق اإلنسانلدراسات حقو 

 .عبد الناصر جابي، االنتخابات الدولة والمجتمع، الجزائر ، دار القصبة للنشر  - 23

 .1974عبد النعيم يوسف، إمبراطورية من ورق، تونس، دار الكتب الشرقية،  - 24

دراسـة مقارنـة ، بحـث مقـدم إلـى  -عصمت الشيخ، النظـام القـانوني لحريـة إصـدار الصـحف - 25

 .1999حقوق ، جامعة حلوان، المؤتر العلمي الثاني، كلية ال

 .1980عماد النجار، الوسيط في تشريعات الصحافة، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،  - 26

عواطــف عبــد الــرحمن وآخــرون ، القــائم باالتصــال فــي الصــحافة المصــرية، سلســلة دراســات  - 27

 . 1992قسم الصحافة ، كلية االعالم، جامعة القاهرة، ) 1(صحفية 

يــــات العامــــة فــــي األنظمــــة السياســــية المعاصــــرة، اإلســــكندرية، منشــــأة كــــريم كشــــاكش، الحر   - 28

 .1917المعارف، 

ــــي ضــــوء التشــــريعات  - 29 ــــدول العربيــــة ف ــــي ال ــــة الصــــحافة والتعبيــــر ف ــــد المجيــــد، حري ــــى عب ليل

 .2002الواقع وآفاق المستقبل، عمان، هيئة جائزة سليمان عرار،  -الصحفية

، 1مية، تـــونس، مكتبـــة االســـتقامة، طــــمحمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، مقاصـــد الشـــريعة اإلســـال - 30

 .هـ1366



223 
 

محمد رحيل غرابية، الحقوق والحريـات السياسـية فـي الشـريعة اإلسـالمية، دار المنـار للنشـر  - 31

، األردن، عمــــان، 33والتوزيـــع، المعهــــد العــــالي للفكــــر اإلســــالمي، سلســــلة الرســــائل الجامعيــــة، رقــــم 

2000. 

لبنـان،  –برس طـرابلس  –اإلنسان، جروس محمد سعيد المجذوب، الحريات العامة وحقوق  - 32

1986. 

 . 1997محمد عبد الحميد ، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير ، القاهرة ، عالم الكتب  - 33

محمد عبد الحميد، حرية وضوابط وجـرائم النشـر والصـحافة فـي القـانون والقضـاء ، القـاهرة،  - 34

 .2000ن،.د.د

فــي السياسـة والحكــم، بيــروت، مؤسســة  محمـد فتحــي الــدريني، خصـائص التشــريع اإلســالمي - 35

 .1982الرسالة، 

محمـد يســري قنصـوه وأحمــد رشـيد ، التنظــيم االداري وتحليـل الــنظم ، القـاهرة ، دار النهضــة  - 36

 . 1997العربية، 

مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســتراتيجية، اإلعــالم العربــي فــي عصــر المعلومــات،  - 37

 .2006, 1ط

  .دراسة في التشريعات اإلعالمية العربية -ين، أصوات مخنوقةمركز حماية وحرية الصحفي - 38

حقوق اإلنسان في الوطن  -الملتقي الفكري العربي، حرية التعبير وحق المشاركة السياسية  - 39

 .  1993، بريطانيا، أغسطس 1العربي، ط 

، األردن ، المركز العربي للدراسـات  1منى أسعد ، التشريعات الصحافية في فلسطين ، ط  - 40

 . 1995إلعالمية ، ا

ـــــور - 41 ـــــة التعبيـــــر فـــــي مصـــــر  -نجـــــاد البرعـــــي وآخـــــرون، المقصـــــلة والتن  2003-2002حري

 .ن.ت.ن، د.د.المشكالت والحلول ، د

، دار الخلدونيــة، 2نـور الــدين تــواتي، الصــحافة المكتوبــة والسـمعية البصــرية فــي الجزائــر، ط - 42

2009 . 
  

 
  :ا�������� وا�����راه ��� ا����رةر���� : �����

 

دراسة ميدانية بمؤسسات صحفية بمدينة  - أحالم باي ، معوقات حرية الصحافة في الجزائر -1

قسنطينة ، رسالة ماجستيرغير منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ، جامعة قسنطينة 

 ،2007. 



224 
 

فة في الوطن أسماء الجيوشي مختار، تأثير تجريم النشر في التشريعات العربية على حرية الصحا -2

، رسالة ماجستير غير منشورة ،  2002 – 1996دراسة تطبيقية مقارنة في الفترة من  - العربي

 . 2007قسم اإلعالم ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، 

إســـماعيل مرازقـــة، االتصـــال السياســـي فـــي الجزائـــر فـــي ظـــل التعدديـــة السياســـية واإلعالميـــة ترتيـــب  -3

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، معهــد ) 94-90(جرائــد المســتقلة اليوميــة العوامــل المــؤثرة فــي دور ال

 .1997-1996جامعة الجزائر، ، , كلية العلوم السياسية واإلعالم,علوم اإلعالم واالتصال 

إيمان متولي محمد عرفات ، حرية الصحافة في الكويت وتأثيرها على الممارسة الصحفية في الفترة  -4

راة غير منشورة ، قسم الصحافة ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، ، رسالة دكتو  2007 – 2003

2009 . 

دراسة مسحية لعينة  – 2001 – 1990جميلة قادم ، الصحافة المستقلة بين السلطة واإلرهاب   -5

من الصحفيين الجزائريين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، كلية 

 .  2003جامعة الجزائر ، ,عالم العلوم السياسية واإل

الحاج عيسي سعيدات، العالقة بين السلطة السياسية واإلعالميين في الجزائر، رسالة ماجستير  -6

 .2001 - 2000, جامعة الجزائر, كلية اآلداب واللغات, غير منشورة، قسم علم اإلعالم واالتصال

انون المصري والفرسني ، رسالة دكتوراة حسين عبداهللا قايد ، حرية الصحافة ، دراسة مقارنة في الق -7

 .1993غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

حكيم بوغرارة ، المتابعات القضائية لجنح القذف في الصحافة المكتوبة  قانون العقوبات وحرية  -8

، رسالة ماجستير غير  2004 – 1990دراسة مسحية تحليلية  - التعبير والصحافة في الجزائر

 .2006ورة ، كلية العلوم السياسية واإلعالم،  جامعة الجزائر ، منش

دراسة حالة لمشكلة العالقة بين  –حماد إبراهيم حامد ، السلطة السياسية في الوطن العربي  -9

 – 1960الصحافة والسلطة السياسية وتأثيرها على السياسة التحريرية في الصحافة المصرية 

 .  1994ة، قسم الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة ، ، رسالة دكتوراه غير منشرو  1981

دراسة في النصوص والتشريعات ، رسالة  -رفيق بوزانة ، حرية اإلعالم في الوطن العربي - 10

 . 2002جامعة عنابة، , ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية

دراسة تحليلية لجريدتي  -مكتوبة في الجزائرسعاد فريفط، الضوابط األخالقيةللصحافة ال - 11

كلية العلوم اإلنسانية ,  النصر والخبر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم االجتماع

 . 2002 - 2001جامعة قسنطينة، , واالجتماعية

سعيد عبده نجيدة ، حرية الصحافة في مصر في النظرية والتطبيق منذ صدرو          - 12

جامعة , ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اإلعالم 1954رس حتى ما 1923دستور 

 .  1991,القاهرة



225 
 

دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية  - سليمان صالح، مفهوم حرية الصحافة  - 13

, ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اإلعالم1985حتى  1945والمملكة المتحدة في الفترة من 

 . 1991جامعة القاهرة، 

 -هر بصـــيص، اتجاهـــات الخطـــاب الصـــحفي الجزائـــري إزاء انتفاضـــة األقصـــى الثانيـــةالطـــا - 14

، رســالة 2003إلــى  2000دراســة تحليليــة مقارنــة بــين الصــحف الحكوميــة والصــحف المســتقلة مــن 

 .2007, ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، القاهرة 

قارنة، رسالة ماجستير غير دراسة م -طيبي مقران، الصحافة المكتوبة بين السلطة والحرية  - 15

 .2003منشورة، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 

عائشة عبد اهللا إبراهيم راشد ، عالقة الصحافة بالسلطة السياسية في دولة اإلمارات العربية  - 16

ية دراسة تطبيقية على صحف االتحاد والبيان والخليج، رسالة ماجستير غير منشورة ، كل - المتحدة 

 .  1994اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

دارسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية  - عبد اهللا البستاني، حرية الصحافة - 17

 .1950جامعة القاهرة، , الحقوق

عثمان بلقاسم ، حق الصحفي الجزائري في الوصول إلى مصدر الخبر وحمايته ، رسالة  - 18

كلية العلوم السياسية واإلعالم ، جامعة , واالتصال ماجستير غير منشورة، معهد علوم اإلعالم

 .2008يونيو , الجزائر

دراسة مسحية للدساتير  –عالء لفتة موسى ، العوامل المؤثرة على الحريات الصحفية  - 19

وقوانين الصحافة في الوطن العربي، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم البحوث والدراسات 

 .2009سات العربية، معهد البحوث والدرا, اإلعالمية

دراسة  –عمر حسين جمعة علي ، تأثير حرية الصحافة في مصر على الممارسة المهنية  - 20

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  2005و 2004للمضمون والقائم باالتصال خالل عامي 

 .  2007اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

 – 1989ل التحول الديمقراطي عمر مرزوقي ، حرية الرأي والتعبير في الجزائر في ظ - 21

جامعة الجزائر، أكتوبر , ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية واإلعالم 2004

2005 . 

العمري سليم درابلة ، تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة ، رسالة   - 22

 . 2004ة الجزائر، ماجستير غير منشورة ، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامع

كمال بديع الحاج ، تأثير المواد التلفزيونية األجنبية على إنتاج المواد الثقافية في التلفزيون  - 23

المصري والسوري في ظل العولمة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم اإلذاعة ، كلية اإلعالم ، 

 . 2002جامعة القاهرة ، 



226 
 

فيين المصريين في الحياة الصحفية في مصر لبني عبد الغفار جاويش، دور نقابة الصح - 24

جامعة القاهرة ، , ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اإلعالم1970حتى  1941في الفترة من 

1997  . 

لعالوي خالد، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري، دراسة وصفية سيمبيولوجية  - 25

اجستير غير منشورة، قسم علوم اإلعالم واالتصال، لنماذج من المقاالت والرسوم المجرمة، رسالة م

 .2007- 2006جامعة الجزائر، , كلية العلوم السياسية واإلعالم

مارجريت سمير ساويرس ، العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي للقائمات باالتصال في  - 26

 .2005الصحافة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة  - محمد باهي أبو يونس ، التقييد القانوني لحرية الصحف - 27

 .  1994غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة االسكندرية ، 

 - 1992شبري ، ممارسة الصحفيين الجزائريين للمهنة خالل فترة حالة الطوارئ  محمد - 28

كلية , قسم علوم اإلعالم واالتصال, ر منشورةرسالة ماجستير غي, دراسة وصفية تحليلية -2004

 .2006جامعة الجزائر، , العلوم السياسية واإلعالم

دراسة مقارنة  –محمد عمر حسين ، حرية الصحافة في مصر ودور القضاء في حمايتها  - 29

 .1999، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

الصحافة الخاصة نموذجا - ع الصحفي في الجزائر إشكالية التوزي, مصطفى سحاري - 30

قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم , ، رسالة ماجستير غير منشورة 2006 -1990

 .2007 - 2006, جامعة الجزائر,السياسية واإلعالم 

ناهد إبراهيم أبو عطية ،  ممارسة حرية الرأي والتعبير لدى المراسلين في األراضي المحتلة  - 31

الة ماجستير غير منشورة ، قسم البحوث والدراسات اإلعالمية ، معهد البحوث والدراسات ، رس

 .  2008العربية ، 

دراسة ميدانية ،  –نجالء محمود عثمان، معوقات األداء اإلعالمي للصحفيات المصريات  - 32

 .  1995جامعة الوادي، , رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب بسوهاج

دراسة للعالقة بين سياسات السلطة  –ألزرق ، حرية الصحافة في مصر نرمين نبيل ا - 33

، رسالة دكتوراة غير منشورة ،  2005حتى  1995وممارسات الصحف المصرية في الفترة من 

 . 2009كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة، 

دراسة مستقبلية  –نرمين نبيل األزرق، التشريعات الخاصة بملكية الصحف في مصر  - 34

العقدين القادمين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الصحافة ، كلية اإلعالم ، جامعة خالل 

  . 2002القاهرة ، 



227 
 

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  –نصيرة زيتوني، المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلعالم  - 35

، والعلوم اإلدارية ر، معهد الحقوقوالفرنسي والمصري، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائ

2002. 

دراسة ميدانية بمدينة  -نور الدين أم الرتم، واقع الممارسة الصحفية المكتوبة في الجزائر - 36

كلية العلوم االنسانية ,قسم علم االجتماع والديمغرافيا , رسالة ماجستير غير منشورة, قسطنطينة

 .2008, جامعة قسنطينة, واالجتماعية

رسالة ماجستير , مقارنة نظرية –بير من المنظور اإلسالمي وسيلة دحماني ، حرية التع - 37

 .  2001جامعة الجزائر ، , غير منشورة، قسم علوم اإلعالم واالتصال ، كلية اآلداب واللغات

وهيبة حمودي ، انعكسات الخطاب الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة على الممارسة اإلعالمية  - 38

دراسة وصفية تحليلية لمضمون خطابات الرئيس  –زيون في الجزائر صحافة مكتوبة وقطاع التليف

، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم علوم 31/08/2001إلى  1999 /27/04في الفترة من 

 .  2003كلية العلوم السياسية واإلعالم ، جامعة الجزائر، , اإلعالم واالتصال

دراسة وصفية تحليلية  -يوسف تمار، التكامل اإلعالمي العربي بين اإلمكانيات والتصور - 39

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 1995 - 1986للخطاب عن التكامل اإلعالمي العربي، 

 .1996علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 

  

  ):المجالت(الدوريات المتخصصة: رابعا

  

 - 124العدد تدهور واضح في حالة حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، الدراسات اإلعالمية،   -1

 .2006ديسمبر  - ، يوليو125

، يوليو 121 - 120، الدراسات اإلعالمية، العدد 2005التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام  -2

 .112، ص2005،ديسمبر

جونيل كامبانا، انتهاك حرية الصحافة في الشرق األوسط، تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين  -3

 .2005ديسمبر  -يوليو -121 -120ية، العدد ، الدراسات اإلعالم2004عن عام 

 . 1990،  2سم الجمال، البيئة الدولية واالتصال واألمن القومي ، مجلة بحوث االتصال ، العدد ار  -4

 91 - 1996سرحان بن دبيل العتيبي، ظاهرة العنف السياسي في الجزائر، دراسة تحليلية مقارنة  -5

 .2000، 4، العدد 28جلد مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، الم

دراسة ميدانية على  –عبد اهللا بن محمد الرفاعي ، قيود ومعقوقات حرية اإلعالم في العالم العربي  -6

 .  2004، أكتوبر  22القائم باالتصال، مجلة البحوث اإلعالمية ، العدد 



228 
 

اإلعالمية، علي جري، الصحفيون في مواجهة العقوبات واقع التجربة الجزائرية، مجلة الدراسات  -7

 .2004ديسمبر  -يوليو, 117 - 116العدد 

علي قسايسية، التشريعات اإلعالمية الحديثة في ظل مبادئ سوق األفكار الحرة، المجلة الجزائرية  -8

كانون األول،  - جامعة الجزائر، يوليو,، معهد علوم اإلعالم واالتصال 14لالتصال، العدد 

1996. 

، 1على صحفيي التلفزة الجزائرية، اإلذاعات العربية، العدد  محمد لعقاب، تأثير األزمة األمنية -9

2004. 

هشام فهيم، أزمة الصحفيين في الجزائر بين االغتيال والفنادق اآلمنة، الدراسات  - 10

 .1998، 92اإلعالمية، العدد 

  
  :التقارير:ساخام

  

حقـوق اإلنسـان  حقوق اإلنسان في الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية لحقـوق اإلنسـان عـن حالـة -1

 .2007في الوطن العربي، القاهرة، 

حقوق اإلنسان في الوطن العربي، تقرير المنظمة العربية لحقـوق اإلنسـان عـن حالـة حقـوق اإلنسـان  -2

 .2008في الوطن العربي، القاهرة، 

الفيدراليـــة الدوليـــة للصـــحفيين، تقريـــر حـــول وضـــعية وســـائل اإلعـــالم وحريـــة الصـــحافة فـــي الجزائـــر،  -3

  .1999ر، الجزائ

 .1994وزارة االتصال، التقرير السنوي لوزارة االتصال والثقافة لسنة  -4

 

  :الوثائق:سادسا

  

ديســـمبر  20، مـــؤرخ فـــي 297 -67المرســـوم الرئاســـي رقـــم , الجريــدة الرســـمية الجمهوريـــة الجزائريـــة-1

 5:، الصــادرة فـــي2والمتضــمن القــانون األساســي للوكالــة الوطنيــة للنشــر واإلشــهار، العــدد  1967

 .1968يناير 

 .  1998مايو ،  20،  33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -2
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 .1991يونيو  12: ، بتاريخ29العدد , يتضمن إعالن حالة الحصار1991



230 
 

 1966يونيـــــو  8: مـــــؤرخ فـــــي 155-66الجريـــــدة الرســـــمية للجمهوريـــــة الجزائريـــــة،أمر رقـــــم - 19

 .1966يونيو  10: ، صادرة بتاريخ48العدد , يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية

  

  :الجرائد: اابعس

 .1999ديسمبر  31: بتاريخ 2444جريدة الخبر، العدد  -1

 .2001يونيو  19: ، الصادرة في4425جريدة الخبر، العدد  -2

 .2004يوليو  4:  ، الصادرة في4129جريدة الخبر، العدد  -3

 .2004يوليو  10: ، الصادرة في4134جريدة الخبر، العدد  -4

 .2004يوليو  15: ، الصادرة في4139جريدة الخبر، العدد  -5

 .2004سبتمبر  20: ، الصادرة في4197جريدة الخبر، العدد  -6

 .2004أكتوبر  26: ، الصادرة في4227جريدة الخبر، العدد  -7

 .2004نوفمبر  28: ، الصادرة في4253جريدة الخبر، العدد  -8

 .2004ديسمبر  8: ، الصادرة في4262جريدة الخبر، العدد  -9

 .2005يوليو  7: رة في، الصاد4441جريدة الخبر، العدد  - 10

 .2005نوفمبر  15:  ، الصادرة في4552جريدة الخبر، العدد  - 11

 .2005نوفمبر  23:  ، الصادرة في4563جريدة الخبر، العدد  - 12

 .2005ديسمبر  11: ، الصادرة في4574جريدة الخبر، العدد  - 13

 .2005ديسمبر  15: ، الصادرة في4578جريدة الخبر، العدد  - 14

 .2005ديسمبر  19:  ، الصادرة في4580جريدة الخبر، العدد  - 15

 .2006يناير  23: ، الصادرة في4608جريدة الخبر، العدد  - 16

 .2006يناير  29:  ، الصادرة في4613جريدة الخبر، العدد  - 17

 .2006مارس  29:  ، الصادرة في4664جريدة الخبر، العدد  - 18

19- El Watan, 3 Mai 1993, N 785. 

20- Le soir d'algerie,n=4687,4 mai 2006. 

 

 

 

 

 



231 
 

  :االجنبية المؤلفة باللغة الكتب: ثامنا

  

1- Ahmed Ancer, Encre Rouge, edition El watan, 2001. 

2-  Association des journalists Algeriens, cette presse qu'on assaine,Algerie, 

1993. 

3- Benjamin stora,la geure invisible Algerie annees 1990, edition 

chihab,Alger,2001. 

4- Berger, W, the international professional Publishers, London, Sage 

Publications. 

5- Brahim Brahimi, le droit al'information a l'epreuve du parti unique et de 

l'etat d'urgence, Editions SAEC Liberte, 2002. 

6- Brahim Brahimi, le pouvoire la presse et les droits de l'homme en Algeri, 

1 edition, Algerie, edition marinoor, 1997. 

7- BurrPowes Carl Patrick, Press Freedom in Liberia 1830 – 1970 in the 

Impact of power imbalances on government – pres relation , PHD , 

Tample University, 1994. 

8- Carlos Gerza Alejandro , Bribe New world ; Freedom of press in Mexico , 

MA University of southern California , 1995. 

9- Chan Pik Kwan, Hong Kong Press Freedom on the eve of 1997, M A, 

California state University, 1994. 

10- Cyril. le Mieux , Mauvaise presse , Edition Metailie , paris, 2000 . 

11- Dan Berkowitz , Griag  Allen & Diana Beeson , exploring hews 

room views about consultants in local TV news , the effects of work roles 

and socialization, of broadcasting and electronic media , journalism 

Quarterly , Vol.40, No. 1, fall 1996 .  

12- David Easton, Afram work for political Analysis, prestice – Hall, inc. 

Englewood cliffs, N.J, U.S.A, 1992.  

13- David Pearce Demers , Effect of corporate structure on autonomy 

of top editors at U. S dailies journalism Quarterly , Vol 70 , No . 3 autumn 

1993. 



232 
 

14-   Emmanuel derrieux, droit de la Emmanuel derrieux 

communication, 3eme edition, lgdj, 1999. 

15- Everette Dennis, John Merril, Issues in Mass Communication, 

Mocmillan Pullishing Company, New York,1984. 

16- Everette Dennis, John Merril, Media de Bates, Longman, USA, 

1996. 

17-  Frederick Blevens, Gentility & Quit aggression, A cultural history of 

the commission on the freedom of the pres (Hutchins commission social 

responsibly) PHD, University of missori – Columbia, 1995 .  

18- Galander Mahmoud Mohamed , Press Freedom and political 

stability in the Sudan ; A study  of the role of the press in the third 

Democratic period 1986 – 1989 , PHD , Howard university , 1992. 

19-  George Pollard , Job satisfaction among news workers : The 

influence of professionalism , perceptions of organizational structure , and 

social attributes , journalism Quarterly , Vol . 72. No.3, autumn 199. 

20-  Jacpues Robert , Conseil d'etat et conseil constitutionnel , R.D.P, 

Revue de droit publique , paris, 1996 . 

21- Jeffrey . B . Abrsamson , Christopher Arterton , Garyr Orren , The 

Electronic commonwealth, The impact of new Media Technologies on 

Democratic politics , Journal of communication , Vol . 40 , No . 1 winter , 

1990. 

22- John nerone, violence against the press, policing the public sphere 

in U.S. History, New york, oxford university press, 1994. 

23- Kathleen A.  Hansen, Mark Neuzil & Jean ward, Newsroom topic 

Journalists of effects on news routines and news paper quality. 

Journalism Quarterly, Vol. 75. No. 4, autumn 1998 . 

24- Keith Stamn & Doug UnderWood , The relationship of job 

satisfaction to newsroom policy changes , journalism Quarterly , Vol . 70. 

No. 3, autumn 1993. 



233 
 

25-  Keith Stamn . Doug Underwood & Anthony Giffard , How 

pagination affects job satisfaction of editors , Journalism Quarterly , Vol. 

72 , No4 , winter 1995 . 

26- Lewin, K , field theory in social science selected theoretical papers , 

New York Harper, 1951 . 

27- Marshal Jones & Emma Jones , mass media , London , Mc Millan 

Press LTD , 1999 , P 89 . 

28-  M'hamed Rabah, la presse Algerienne journal d'un defi, algerie, 

chilab Editions, 2002. 

29-  Ministere du commerce , Rapport sur le tariff d impression des 

journaux, date du ler juin 1996. 

30-  Ministrede la communication et de la culture , projet de la carte 

national de diffusion de la presse ecrite , document non publie , 1994 . 

31-  Mohamed kirat , la liberte de la presse en Algerie avant octobre 

1988 contraintes et difficulties, Revue Algerienne de communication , 

Edite par l'institut de l'information et de la communication , universite 

d'Alger, n 8, hivers 1992. 

32- Muakikoti Alex Lupyana , Freedom of the press in Africa : An 

analysis of six African British common- wealth countries (Human rights ) , 

PHD , Michigan state University , 1992 . 

33-   Munir Nasser, New values versus Ideology, a third world 

perspective in martin chaudhary, comparative mass media systems, 

Longman New York, 1983. 

34- Republique Algerienne Democratique et populaire, observatoire 

national des droit de l'homme instruments juridiques et agents charges de 

l'application de la loi et circonstances exceptionnelles interne en Algerie. 

35-  S. Tayie, Journalist and broad casters at work, egyption study 

communication research . No 5. July 1991. 

36-  Sharon Bramlett & Solomon, redactors of job satisfaction among 

black  journalism quarterly . vol . 69, No. 3, Autumn1992. 



234 
 

37- Shoemaker, P, Eichholz, M. Kim, E, Wrigley. B, Individual and 

Routine Forces in Gate Keeping , J & Mc Quarterly , Vol , 78 , No , 2 , 

summer 2001 . 

38-  Shoemaker, Pamela, Communication concepts 3. Gate keeping, 

Newbury, London, New Delhi, sage publications, 1991. 

39- Tsan kue change & Jan – Won lee, Factors affecting gatekeepers 

selection of foreign news: A  national survey of newspaper , Journalism 

Quarterly., vol. 69, No.3, Autumn 1992. 

40-  Wei Wu , Owen V. John Son & David weaver, Professional roles 

of Russian and U. S Journalists : A comparative study , Journalism 

Quarterly , Vol . 73, No. 3, autumn 1996.  

  

  :مواقع االنترنت: تاسعا

  

1- http://.anhri.net/press/2008/pr1019.shtml. 

2- http:///www.alittihad.ae/details.php?id=22200&y=2008. 

3- http://cpj.org/ar/2006/03/002078.php. 

4- http://egypt.ifex.org/ifex/alerts/algeria/2009/0420.shtml.html. 

5- http://ucipliban.org/arabic/index.php?option=com_ content&task= view&id 

=14470 & itemid=221. 

6-  http://ucipliban.org/index.php?option=com_content&task= 

view&id=14470&itemid=221. 

7-  http://www.akhbar-algeria.com/news.php?readmore=638. 

8- http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/126725.html 

9- http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/127474.html. 

10- http://www.al-fadjr.com/ar/national/166109.html. 

11-  http://www.algeriapressonline.com. 

12- http://www.Algerie-tpp.org, les violations de la liberte de la 

presse,comite justice pour l'Algelie, juin 2004. 

13- http://www.alittihad.ae/details.php?id=63711&y=2006.  



235 
 

14- http://www.altermonde.levillage.org. 

15- http://www.anhai.net/?p=12438. 

16- http://www.anhai.net/?p=65486. 

17- http://www.anhai.net/mena/cpj/2009/pr0420.shtml. 

18- http://www.anhai.net/olgeria/laddh/2009/pr1006.shtml. 

19- http://www.anhai.net/olgeria/laddh/2009/pr1021.shtml. 

20- http://www.anhri.net/algeria/laddh/2009/pr0106-2. shtml. 

21-  http://www.anhri.net/algeria/laddh/2009/pr0306.shtml. 

22- http://www.anhri.net/egypt/aphra/2009/pr0409.shtml. 

23- http://www.anhri.net/ifex/alerts/algeria/2008/0610.shtml. 

24- http://www.anhri.net/mena/makal/2008/pr1028.shtml. 

25- http://www.anhri.net/mena/rsf/2005/pr0621-2.shtml. 

26- http://www.anhri.net/mena/rsf/2008/pr0311.shtml. 

27- http://www.anhri.net/mena/rsf/2008/pr1218.shtml. 

28- http://www.anhri.net/mena/rsf/2009/pr0218.shtml. 

29- http://www.anhri.net/mena/rsf/pr040726.shtml.  

30- http://www.anhri.net/mena/rsf/pr041126.shtml. 

31- http://www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr0309.shtml. 

32- http://www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr0509.shtml. 

33-  http://www.anhri.net/mera/rsf/2005/pr0621-2.shtml. 

34-  http://www.annabaa.org/nbanews/60/339.html. 

35- http://www.arabic.people.com.cn/31662/7134869.html. 

36- http://www.arabpressnetwork.org/articlesv2.php?id=2190&lang=ar. 

37- http://www.bing.com/search?q=. 

38-  http://www.djazairnews.info/ndex.php?option=comcontent&view= 

article&id=5076 )1( 2009.10.17.20.07.13&catid=42:2009.03.26.18.31.37

&itemid=61. 

39-   http://www.dz.2lex.org/2009/12/31. 

40- http://www.ensan.net/news/144/article/3899/2008-05-03.html. 

41- http://www.Humanitie.Fr/jourval.07/09/2005. 



236 
 

42- http://www.idh-toulon./article.php32id =852. 

43- http://www.katib.org/node/10248. 

44- http://www.maghrebia.com. 

45- http://www.maghrebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/featu

res/2006/08/27/features-02. 

46- http://www.panosparis.org. 

http://www.rsf.org./article.php?id-article=9287.  

47-  http://www.rsf.org./rapportalgerie1998.2001.2002. 

48- http://www.sawtalahrar.net/online/modules.php?name=News&file=a

rticl&sid=4260. 

49- http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?sitesect=105&sid=8355592&

ckey=1193402090000&ty=st&rs=yes. 

50- http://www.ziane-online.com. 

51- http:www.anhri.net/mena/wgfena/2009/pr0509.shtml. 



  

  

  ا�����
  ا����رة ا������ن) 1(ا����� ر	� 

��ن ا���م ���� ) 2(ا����� ر	� �	1990  

��) 3(ا����� ر	�  ���ن  "!  ا���اد ا���	 �# �$�%&!�
  2001ا�!)�"�ت 

ا���/�. *�-�ق ا����  01-06ر	�  ا+*() 4(ا����� ر	� 
  وا����1�� ا��ط���

����  140-08ا��(��م ا���4�5ي ر	�  )5(ا����� ر	� 
2008 �  ا���!�� "����7م ا����� �!�	�ت ا�!�6 ا�1�5

ر#8 ���� ا���/�.  01-11ر	�  ا+*() 6(ا����� ر	� 
  ا�:�ارئ

 



  

  

  

  

  )1(ا	���� ر�� 

 ا����رة ا�����ن



 239

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 

:استمارة استقصاء للقائم باالتصال في الصحافة الجزائرية حول  

على الممارسة المهنيةتأثير حرية الصحافة في الجزائر   

:إعداد  

 محمد عبد الغني سعيود

 إشــــــــراف

فتيحة أوهايبية. د  

 

2011/2012السنة الجامعية   

 

. االستمارة سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي:  مالحظة  



 240

 ا����را�ول :   ا���� ا����� ووا� ا����ر	� ا������ .

	 ا������  -01 ��
��� ��� ؟ا���  ��������  

    �������� �
�
� أ���(      )    ـ "! ط�  
� ا��'��ت ا�%$���  �(      )    ـ "! ط�  

� ا�(ا�)�           �(      )    ـ "! ط�  
� ز�'*� ا������! �(      ) ��������ـ "! ط�  


�01/ �.�-�ة                        ـ (      )  
� ��1��3ت ا��(ظ��  ـ �)     ( "! ط�  

��
: ......................................................................................... أ5�ى 
.......................................................................................................... 

���� ؟إ������ ������ ا����� �9 �8 ��ھ� أ�.�ب-02  
 ) ��0� !� �;��=! ا�5��ر أ                                                                      (  

           �.(      )    ـ �@��(ل "� د�5  أ  
�� أ;� �9 ا�=����  �A �� ���B�� ـ     (      )  

  (      )    ـ ��(ا9� ����� ا������ �C ���01ا
� ا�%$���   
��
:..........................................................................................ـ أ5�ى   

           .................................................................................................  
03- ��DE� �9 ا���� �*'�F� ���'" �8و !=�� :  

        �Dو���� ��(      )    �0A H ��  ـ ��(از�D إ                     (      )ـ ود  
(      )     ـ "�د��                 (      )                      ـ ��1(��                 

��=! و8� "'��� ��ؤ��*� �9 ا���� -04 ) ��0�� ا����� ، ��:���DE ) ر*�K ا����  
(      ) ـ "'�� ��(
�ة (      )           ـ ر���� �����L     (      )           ود��      ـ  

إذا 
(9�ت �� 9��8 ا����  �9 �=�ن  آ5�  M�� ا���� ا�����  ھ� 
(ا9�؟ -05  
   	�D ـ    (      )  
     Q ـ  (      )  
.......................................................:...........................................ـ ���ذا؟  

…………………………………………………………………….  
01��ك �@�50 ا��ي 
�@�1ه ����1 "�@� ا����� ؟ -06
��ھ(   

(      ) ـ �M� �V��B   (      )         ـ �V��B إ�0A H ��   (      )       ـ �0U V��Bا      
إ�H ���در ا���@(��ت ؟ ھ� 
�0 �8(�� �9 ا�(8(ل  -07  

(      )    ـ دا*��    
  �.��M ـ    (      )  
 �D��Aـ أ     (      )  
(      )    ـ �Dدرا   
(      )    ـ أ�0ا     


�0 �8(�� ��ھ� ا�W.�ب V3A رأ��  ؟  /B0�� ( ـ إذا � !� �;��=! ا�5��ر أ(  
(      )                 ـ ا�A=�ر ا����در ا��=(��� �@��@(��ت ا��8�$ ���     

(      )        ـ ��)�ة ا�0و�� "@H  و�Qت اDQ.�ء           
       ��D)D�� �(      )ـ "(ا*  


$(ف ��Y ا����در �! ا������ �C ا�����9 ـ     (      )  
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��
.................:........................................................................ـ أ5�ى   

          ..................................................................................................  
...................................................................................................... 


� ����دي  -08�Aا�ا���@(��ت �! ���درھ� ؟��ھ� ا�� H@" �8(��ت ا���(ل  
............................................................................................................ 

…………………………………………………………………….  
���(ل "@��� �! ��Uت �M� A=(��� ا���(ل "@H ��@(��ت �! ��0ر ر���  أ��� �! ا – 09
    �(    )أ"��ض  (    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� (    )   �%0ة  أوا9  
� ��5Q.�ر  ا��� 
B%�ھ� "! ا��=(�� �9  -10@���؟ �8����ھ� ھ�Bك ^[(ط  
��رس "@�� 9���   

  	�D ـ    (      )  
    Q ـ    (      )  

؟ ��ھ� ھ�ه ا�`[(ط. _�B� ���U	  ـ إذ ا �D/ ا  
...........  ...............................................................................................

........................................................................................................... 
11- 5Wا �%D ء�Ba�50 �9 "�@� أ
.�ر ا��� 
��� "@��� �! ���درك؟ھ� �.� وأن �ن ھ�Bك   

    	�D ـ    (      )  
      Q ـ    (      )  

	�B� ���U_ا /D�:أذ� أ-=�ل ھ�ا ا���50 . إذ ا   
  ..........................................................................................................

...........................................................................................................  
............................................................................................................ 

0�� ( ھ� �ن ھ�ا ا���50 �! ط�ف ؟  -12� !� �;��=! ا�5��ر أ(  
(      )     *�K ا�31	 ا�0ي 
��� �b    ـ ر  

                 ��(      )     ـ ر*�K ا����  
(      )    ـ �c3ول إداري �9 ا������   
(      )    ـ ا�3@)�ت ا������               

��
............:..............................................................................ـ أ5�ى   
          ..................................................................................................  

�0ة ا��� 
��� ��� ؟  -13����� �%B��� H@" �1.3� د ر����)Uھ� ��3/ و  
     	�D ـ (      )  
        Q ـ       (      )  
.�B	 أذ� أ�;@� "! ذ��ذا �D/ ا_���U �ـ إ  

............................................................................................................ 
 ...........................................................................................................  

14- �� /^��
Fاءات أو "1(��ت �! رؤ��*� �V.3 ا�B%� ؟ھ�   
   	�D ـ    (      )  
    Q ـ(      )  

	�B� ���U_ا /D���ھ� 8(ر ھ�ه ا��1(��ت ؟.ـ اذا   
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...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
.................................................................................................................  

ھ� 
`)� إ�H ���ر�� ر���� ذا
�� "@�3�D H ؟ -15  
     	�D ـ    (      )  
      Q ـ    (      )  

0�� ( ��9 ذ�� �V.3؟.ذا �D/ ا_�B� ���U	إ -16� !� �;��=! ا�5��ر أ(  
(      )    ـ أ5'�� ا�%$���                  
(      )    ـ ��D(ن ا_"'م                       

(      )     D�9(ن ا��1(��ت                   ـ   
(      )    ـ ر���� �c3و���                     
(      )  ـ ر���� ا�3@)� ا������             


��ض �b ز�'ؤك ����1    - ��    (      )  
��
.........................:...................................................................أ5�ى   

          ..................................................................................................  
17-  /D���1 ا������! ؟ "`(ھ� أD �9  

  	�D ـ    (      )  
    Q ـ      (      )  

...................................................................................................���ذا ؟   
........................................................................................................ 

   18-  ����A �9 1(م �0ورھ�
؟ ا������!ھ� 
�ى أن ���1D ا������!   
 	�D ـ    (      )  

Q ـ      (      )  
�� ا����� �9 ���ر�� "�@b؟ -19�A ���1 ا������!  �9 ^��نD 1���� �0ور
��ھ(   

  ��.(      ) ـ ��K ��� دور  (      )       ـ ��� دور ��0ود    (      )          ـ ��� دور   
ھ� اط@�/ "@H ��;�ق أ5'���ت ا����B ؟ -20  

  	�D ـ    (      )  
   Q ـ     )     (  

0�0 ؟ -21U ق أ5'���ت�;�� C^)� ورة�ى ^�
ھ�   
 	�D ـ    (      )  
  Q ـ    (      )  

أذ� أھ	 ا��Q�ا�Aت ؟ .ذا �D/ ا_�B� ���U	 ـ  إ  
............................................................................................................ 

...........................................................................................................  
............................................................................................................ 

 ا����ر ا�����  :ا���� ا����	� ووا� ا����ر	� ا������ .
�1�Dد ا�3@)� ا�����؟�f�3 �@����9 �9 ا��Fا*� ����� ا �9 رأ�� ھ� -22  

-     	�D(      )  
 -      Q  (      )  
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�0ر�U   -اذا �D/ ا�B� ���UQ	 �� ھ� 3D.� ھ�ه ا����� �9 ا�1�DQد؟                                    -
.��ة             (      )  

- �).1� �U0ر�             �(      )  
(      )�0ر�U ��0ودة 0Uا       -  

� �! �.� ا�3@)� ا����� ؟ -23��`
 Hا� �ا*Fا�����9  �9 ا�� ���A ض���
ھ�   
     	�D ـ(      )  
       Q ـ(      )  

- 	�B� ���U_ا ���A �9 . ؟ �0�� (�� ھ� ��Lھ� ھ�ا ا��`��� !� �;��=! ا�5��ر أ.(  
� ا�ـ ��`
(      )               ���دي  

(      )ـ ا������                                                      
�� ا�����9  �A !� 0�@� ع�ـ ا��$0ام �@)� ا��%(      )  
(      )ـ ا���3� �9 ����� و��! ا������!               
(      )  ـ ���درة ا����                                      

(      )ـ اQ"�0اء "@H �1�ات ا����                         
(      )ـ ا��$0ام ا��B� وا���0�0 ^0 ا������!              

  ��
..……...…………………………………………………أ5�ى   
………………………………………………………………....….  

��1ت �! ط�ف ا�3@) -24�`�� ���$- /^��
ا����� ؟  �� ���@� � ا�����  أ�Baء 
Eد�ھ�   
            	�D ـ(      )  
              Q ـ(      )  

ذا �D/ ا_�B� ���U	 0Aد -=� ھ�ه ا��`���1ت ؟ـ إ  
…………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………….  

؟ � �@��� ا����C^)��9 ��(د ���LB� ��D)D دواC9 ا��%�ع�! وLD ��U�ك ��ھ�  -25  
       ) ��0� !� �;��=! ا�5��ر أ    .(  

(      ) و
B1�! ���ر���� ـ �@�D !� 0)�ق ا���0د�� وا��B(ع ا����� و��LB�	 ا����� ا������  
��ت ������ ���3�)�ة "@H ا�����9      �M �(      ) ـ ���1�  

� ا������A b�U)��  ���0              ـ$��� Hإ� !�     (      )  
(      )  �� �LD �9 ��).1� ا�%�V�أي ا���م ��� و�U@ـ _��Bع ا�  

%� ا���3د                   ـ ��1@�� 9�ص و���Qت     (      )  
��;� ا"�0اء "@1A H(ق ا9W�اد و �5(8��
�	 ـ �� �%B
 Q H�A (      )  
��K اWد��ن و ا5Q'ق    ـ ���%B� Q ان !�`
 H�A (      )  

��
…………………………………………………………:ـ أ5�ى   
…………………………………………………………………….  

�9 رأ�� ���ذا 
1(م ا�3@)� ����ر�� ^[(ط "@H ا������! ؟ -26  
      ) ��0� !� �;��=! ا�5��ر أ(  


%=�� و"� �@���ھ��       H@" ن ا�����9 ��� ا�01رةW ـ(      )  
     ��)      (ـ Wن ا�����9 
�@� ا�01رة  "@01D H ا�3@)�  ا���  

(      )ا�3@)� ا�����   ����ر^�ـ Wن  ا�����9 �0 
C90 ا����(ر  
�! رأي "�م M�� ���رض وM�� ��9ل              -)=��(      )  
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�=(ن ا�����(ن �1�3@�! "! ا��=(��            Q H�A ـ(      )  
(      )ـ ���(ل دون 
��C ا������! ����� ا���.��                 

�ـ أ��i�5……………………………………………………………  
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  
�� و��! ا������! �9 ا��Fا*� إ�H؟ -27��� CU�
�9 رأ�� ھ�   

(      )   ـ أ5)�ء ��B�� �! ط�ف ا������!                           
(      )ـ 
�3� ا�3@)� ورM.���  �9 ا���=	 �9 ا�����9          

                                        (      )                     ـ ا_�Baن ���         
 ��
………………………………………………………:أ5�ى   

……………………………………………………………………… 
 ا����ر ا���� : ا���� ا�����دي ووا� ا����ر	� ا������ .


ac� H@" در�U ا����� ا��� 
���C ���؟ -28 �����@� ���9 رأ�� ھ� ا_�=�D��ت ا���د  
         	�D ـ     ) (  
           Q ـ(      )  

V3A رأ�� ھ� �D(ذ ا������ �ac� H@" در�U ا����� ا��� 
���C ���؟  -29  
          	�D ـ(      )  

           Q ـ(      )  
�9 رأ�� ھ� ھ�Bك ^[H@" j ا���� ا��=(��� �! ط�ف ا�0و�� ا���(�� ��� ؟ -30  

    	�D ـ                          (      )      
     Q ـ                               (      )  

���A �9 ا�B� ���UQ	 �� ط.��� ھ�ا ا�`[j؟ -  
...........................................................................................................................

..........................................................................................  
ط "@H ا���� ا�$��8 �! ط�ف ��(���� ؟(�9 رأ�� ھ� ھ�Bك ^[ -31  

    	�D ـ                               (      )  
     Q ـ                               (      )  

ط؟(ا�`[ � ���A ا�B� ���UQ	 �� ط.��� ھ�ه9 -  
...........................................................................................................................

......................................................................................... 
��3�cت ا�$��8  ا��� 
����B  ا_-��ر ؟ھ� 
�ى أن ھ�Bك ^[H@" j ا���� �! ط�ف ا� -32  

   	�D ـ    (      )  
    Q ـ (      )  

���A �9 ا�B� ���UQ	 �� ط.��� ھ�ا ا�`[j؟ -   
...........................................................................................................................

............   ..............................................................................  
ھ� 
�ى أن ھ�Bك ^[H@" j ا���� �! ط�ف ا���3�cت ا���(��� -33  

ا���k� ��D-��ر؟   
      	�D     ـ   (      )  
          Q   ـ    (      )  
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3�  j]`ھ� ھ�ا ا� 	�B�   ���U_ا /D�0�� :( .V ـ إذا � !� �;��=! إ�5��ر أ(  
)        (      )    ��@��  –وطB�� (ـ �0ى ا�D%�ر ا������    
)     (      )    9�3D��   –"����  (ـ ا�@[� ا��� 
�0ر ���     
)    (      )    A  ���)–   �8�5=(ـ ط.��� �@=����            


(ز�C ا������                             -                                     (      )  
              ��(      )    ـ�
��ه ا������ �D( ا�3@)� ا���  

 ��
:.........................................................................................ـ أ5�ى   
............................................................................................................  

�� ا�����9 ؟  -34�A !� 0دي �@����� �9 ا������Q�3$0م ا�.�0 ا� �� ����=! ( V3A رأ
 ��0� !� �;).ا�5��ر أ  

                   C.(ر ا��=�Aـ إ            (      )  
     C�(      )    ـ ا����H@" �B و��*� ا��(ز  
0�l�A 0 ا�(رق            �
(      )    ـ   

(      )    ـ ا���=	 �9 اUW(ر ����3�c�@�   �.3Bت ا������ ا���(���       
(      )   ـ ا�0�(ن           

(      )             ا�D'"Qتـ    
 ��
....................................................................:....................ـ  أ5�ى   

              ..............................................................................................  
��ھ( رأ�� �9 ا��(^("�ت ا������ ؟ -35  

�� �9 ا������  ا��� أ"�� ��� ا_"'ن وا���@B(ن �ac�ون �9 ا�3����ت ا��-����.  
�(    )أ"��ض  (    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� (    )   �%0ة  أوا9  

 �B@"! ا����ت ا����ـــ%B

acــ�"@FD Hاھ� و�(^("�� ا5Wــ.�را���  �UWـ ا�����ت ا��90ـــ("� ا
 �(    )ض  أ"��(    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� (    )   �%0ة  أوا9  

����8 !� �;.ا���� ا�����  ـ ��8�( ا���� ا��8�$ ���ر�(ن "�@�	  ا����� ����� أ  
�(    )أ"��ض  (    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� (    )   �%0ة  أوا9  

��ھ� إ������ت j�D �@=�� ا������ ا��� 
���B إ���� و
��� ��� ؟ -36  
     ) ��0� !� �;��=! ا�5��ر أ(  

�� وإ
$�د ا�1�ار   ـ����9 ا����ر�! �9 ا�3���� ا���� �
f�3 ��%�ر(     )  
                                 Q)1�� ��(      )      ـ 
01م د5' ��د  
� و�`��� ا��Bس �(ا����  �%� !" ��.��@� H�3
(      )    ـ   

��*�3�� �@�����  دون ا���50 ا�=��� �9 �(^C ا�$)(ط ا����� وا��'�f ا) ا��B-�( ـ �1(م ا����� 
(      )     "�� ا����ر       


��f إ��$0ام ا_�=�D��ت ا��=B(�(U�� ا���)(رة        -    (      )  
                        F9وا��(ا ����0 �@��U م�LD ��� ـ    (      )  

��
...............................................: ..........................................ـ أ5�ى   
              ..............................................................................................  

0�� ( ا ا�j�B ؟ ���ھ� �@.��ت ھ -37� !� �;��=! إ�5��ر أ(  
��9  ا����ر�! �9 و^C ا� �
f�3  ��%�رQ ارـ�ذ  ا�1�$
��  وا��(      ) 3���� ا����  

     ��9� ��
01م د5' ��د Q ـ    (      )  
� ا��(اط! و�`���ه �(ا���� �%� !" �.�
 Q ـ    (      )  
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   ��.(      )    ـ  ���50 ا����� �9 "�� ا����ر �%=�   
��(9� 9��� ا_�=��Dت ا��=B(�(U�� ا���)(رة ا��� 
��! ا�� Q ـ b@�" �9 ���    (      )  

(      )    ـ ظ�و��9 ا����Qد�� ا���.�        
 ��
: ........................................................................................ـ أ5�ى   

              ..............................................................................................  
             ...............................................................................................  

B/ أ��م 5��ر ا���� ا����� ��9ذا 
�`�؟ -38)�  
(      )    ـ ا���� ا���(���       

(      )ـ ا���� ا��8�$     
..........................................................................................   ........���ذا؟ -

..................................................................................................... 
 ا����ر ا�#ا":  ا���� ا�!����� ووا� ا����ر	� ا������ .

39- � �B3� ن ا_"'م)D�1� ����1
0�� ( ؟  �1990ھ( � !� �;��=! ا�5��ر أ(  
        l*�1D H@" ي)���(      )     ـ   
(      )    ـ �1�0 ����� ا�����9         
(      )    ـ Y��M و�.�	                 

(      )     ـ وا^f و�`C �.�دىء �@��ر�� ا������     
��
...................................................................................:.......ـ أ5�ى   

            ................................................................................................  
40-  �B3� ن ا_"'م)D�� ى أن �`�(ن�
�� ا�� 1990ھ� �A ه��
���9 ؟�@.� ا  

(      )    ـ ;��ا       
  �� �")D ـ    (      )  
         Q ـ    (      )  
 ���A �9 ھ�ه ا�3@.�� ؟: ا��(ا�19ـ �ھ�L� ھ��� ) ��0� !� �;��=! ا�5��ر أ(  

(      )    ـ �M(ض ��Y �(اده ��� �E�� f�3و�@�� ��0ة ط�ق      
(      )    ا���� ـ إ��1ؤه �c3و���ت H@" ��"��U ا����@�! �9   

  ����@� b����A ـ "0م                                        (      )  
(      )      ـ ;�ة �(اده ا����1��      

��
:..........................................................................................ـ أ5�ى   
                  .........................................................................................  

41-  �9 /
���� �.1/ إ08ارھ� -�ر�%��Bا�� �B3� ن ا_"'م)D��1990 ؟  
         	�D ـ      (      )  
          Q ـ     (      )  

��=! ا�5��ر أ;( ـ ���A �9 ا_���U �ـ Q  ���ذا؟  ��0� !� �(  
   �(      )    ـ �	 
�fB �� ا����8 �9 ا��%�ر  
             ����9 ��M ��(      )    ـ Wن �%�ر  
                         	��� ��M �DW ـ    (      )  

��
.......:.....................................................................................أ5�ى   
           .................................................................................................  
           ..............................................................................................  
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� �! ا9W`�؟ھ� 
�ى أن ��D(ن ا_"'م ا���� -42  
�� ھ(  b�@" ـ ا_��1ء    (      )  
                b@�0�
(      ) ـ   

... …………………………………………………………ـ ���ذا ؟  
    ……………………………………………………………………  
43-  �9 ��ا����@� ����LBم ا�B("� ��'��ت ا����  �B3�2008  140- 08ا����(م ا���B��ي ر�	 �� رأ

؟ ا�����  
 V��B� 0ا  ـU    (      )                          V��B�            �� 0A Hإ�    (      )  

V��B� ��M ـ         (      )                      V��B� ��M  ا_ط'ق H@"    (      )  
..................................................................................................ـ ���ذا ؟  

     .......................................................................................................  
44-  0��� ا�����9 ��0 08ور ��D(ن ا��1(��ت ا��0�A m01 أن ھ����
؟2001ھ�   

           C�)
(      )    ـ   
  (      )   ـ ��1 �� ھ(    
          CUا�
(      )    ـ   

�! وLD ��U�ك 
��.� ا��%����ت ا������ �9 ا��Fا*�؟   -45  
�� ا�����9         �A H@" 0�� ـ    (      )  
�� ا�����9    �A H@" �ac
 Q ـ    (      )  
�� ا�����9 �A دة��(      )    ـ 
�3	 �9 ز  

 ���A 0�1
���ت �%

�ى أن ھ�Bك  /Bا�����9 �9 ا��Fا*� أذ�أھ	 ھ�ه ا��%����ت ؟ـ إذا   
............................................................................................................ 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

.............................................................................. 
ر "�@� ا����� ؟ـ ھ� 
��^/ ��1(��ت ��D)D�� �9 إط�46  

     	�D ـ     (      )  
       Q ـ    (      )  

 ـ ���A �9 ا_�B� ���U	 ��ھ� ا���	 ا��(��U ا��� ؟
............................................................................................................ 

…………………………………………………………………….  

�ى أن ا���� ا�����  �! ا9W`� أن �LB	 �9 إط�ر ؟ ھ� -47  

    �Bـ ��;�ق أ5'���ت ا���     (      )  
(      )      ـ ��D(ن �k"'م                
(      )      ـ ���� ���                       

...................................................................................................ـ ���ذا؟  
…………………………………………………………………… 

:��ھ( رأ�� �9 ا��(^("�ت ا������  -48  
��D(ن ا�)(ارئ ، ��D(ن . 1990ـ ا�1(اD�! ا����@�1 ����� ا��أي وا���.�� �;� ��D(ن ا_"'م 

.�! أ;� ��(��ت ا���� ا����� �9 ا��Fا*�  2001ا��1(��ت     
�(    )أ"��ض  (    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� )    (   �%0ة  أوا9  
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 �B3� م'"Qن ا)D�� ا�����9  1990ـ ���Aا������! و ���01م ا�`���Dت ا�=�9��  ��� 	�.  

�(    )أ"��ض  (    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� (    )   �%0ة  أوا9  
�� ا�����9 ـ "0م إ�[�ء "K.A ��)1 ا������! ��=K رM.� ا�3@)� 9�A !� 0ا�� �.  

�(    )أ"��ض  (    )     �%0ة أ"��ض(    )  أوا9� (    )   �%0ة  أوا9  
49-�� ��ا��%����ت ا�D)D�1�� ا��� 
�=	 ا����ر�� ا������ �9 ا��Fا*� ؟ �9 رأ  

(     )   ���B.� إ�0U �.��B�                      (     )             �� 0A Hا         
 M     �.��B� ��                     (     )     ا_ط'ق H@" �.��B���M(     )  

 ا����ر ا�)�'&:  ا���� ا�%���$� ووا� ا����ر	� ا������. 
�� ا�����9 �9 ا��Fا*�؟-50�A ق)�� Cاد ا������! أ9��  �ر ا��1�%�Dھ� ا ���9 رأ  

  	�D ـ      (      )  
   Q ـ  (      )  
- �A �9 ذا؟��� 	�B� ���UQا ��

...........................................................................................................................
    ............................................................................. 

51- ���Wر ا�%�Dھ� ا ���� ا�����9 �9 ا��Fا*�؟�9 رأ�A ق)�� Cاد ا������أ9 !��  
 	�D ـ    (      )  
  Q ـ  (      )  

���A �9 ا�B� ���UQ	 ���ذا؟  - 
...........................................................................................................................

..................   ...........................................................  
�� ا�����9 -52�A ق)�
 ��"���UQا���دات وا����1�0 ا Y�� ك�Bى أن ھ�
ھ�   
�9 ا��Fا*� ؟    

  	�D ـ    (      )  
   Q ـ     (      )  

 	�B� ���U_ا ���A �9. أھ���  ؟ �أذ  
............................................................................................................  

........................................................................................................... 
53- �.� !�  ����� ��"���UQا ��ا������! ؟ ھ� 
��01 أbD �! ا���Y�� ������ V ا�1`�  

  	�D ـ     (      )  
   Q ـ    (      )  

� ھ�ه ا�1`��� ؟ . ذا �D/ ا_�B� ���U	 ـ إ@��
 	� ) ��0� !� �;��=! ا�5��ر أ(  
   Cا����� 	ـ ��           (      )    !�(      )     ـ ا���@�� ا����� �@����C(      )        ـ ا�0  

(      )    ـ ا����ة ا�9o� �8�$�اد    (      )       ـ ا8W(ل ا������   (      )      ـ ا�@[�      
��
:............................................................................................أ5�ى   

          ..................................................................................................  
�*�(# ا�����:� +�,�-#� ا����ر ا���دس :رؤ(� ا������/  ��#(� ا����.� و'!

0����A 0  ا�����ت ا������  �9 ا��Fا*� ��A��  ��9 ھ� �9 رأ�� ؟ -54�
 �B� V@ـ اذا ط  
(   )ـ �M*.� (   )     ـ ��D0��    (   )      ـ �1.(�� (   )        ـ U�0ة (   )        ـ ����زة   
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�@� ���("� �! ا��%='ت  ا��� 
ac� �9  "�� ا�����9  وا������!  -55 ���9. �@=%� � 	��
)��0ودة 0Uا    ـ ��0ودة  -;��ة 0Uا( �0AE ا��1����ت ا������   

                         !�Bك ا�����9 �@���ة ا�$��8 �@�(اط���Dـ ا..............................  
...........................ـ 
�50 اF�UWة اB�W��  �9 إ�'ء ا5W.�ر  وا��[)��ت ا������     

...................................ـ ا�����H@"  Y ا��B� وا��)�ف                                
     �8�5 f���� H@" ـ إ��ءة ا��$0ام ا�����9  �9 ا���(ل......... ....................  
...............................ـ 
�50 ر�Uل ا���ل واW"��ل  �@��aE� H@"  ا������!             
       ���................................ـ اQ"���د "@H أ�@(ب ا_�aرة  وأ5.�ر ا��KB وا���  
...............................  ـ 
�3�c� �50ت ا_"'ن وا_-��ر  �9 ا�B%�  �9 ا����   

...............................ـ ا�`[(ط  ا��� ���^�� رؤ��ء  ا������  "@H ا������!      
.............................ـ ا�`[(ط  ا��� 
��^�� ا����در  ا��=(��� "@H ا������!     

ھ��� �! و��U ���� �9 ا��Fا*� V3A ا��Wر�� ا��ر
V ا�1�(د ا��� 
�اھ� ��(�� �����  ا�� -56
.LD�ك  

 ��(      )    ـ ا�1�(د ا�3�����  ا��� 
��^�� ا�3@)� ا���  
 ��(      ).ـ ا�1�(د ا����Qد  

(      )    ـ ا�1�(د ا�D)D�1�� وا��%�����  ا����و^� "@H ا������!   
3�cدا�5 ا�� ��(      )    � ا������ ـ ا�1�)د ا���B��  ا�$��8  �3�(�ة  رؤ��ء ا����  

 ��"���UQا 	ا�1� ��^��
(      )    ـ ا�1�(د ا���UQ"��  ا���   
(      )ـ ا�1�(د ا����و^�  "@H ���در ا5W.�ر  وا���@(��ت   

�  أ;�  �0ر ��=!  �! ا����� ا������  �9 ا��Fا*� ؟ -57�1���  �
�Aا�ھ� ا����  
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
................................................ 

:ت ا�2)��� ا������  
(   )��B 60أ;� �! (   )       ��B   60ا��B� .(   ) !�40 H  40أ�� �! : ا�3!  -01  
(      )     أH;D (      )                              ذ�  :  ا�B(ع  -02  
(      ) D�a           (      ) ����U(ي(      )         ��(�j  :   ا���3(ى ا���@���  -03  
04-  !�(      ) �Fدوج ا�@[� (      )    9�3D��(      )         "����   :           �[� ا��=(  
06- ��� ���
..…………………………………………:ا�	 ا������ ا���   
...…………………………………………:�B(ات ا�$.�ة ا������  -07  
(      )    9�D                   (      ) ��3D(ع ا������ ا��� 
��� ��� ـ  "����   -08  

(      )    (��� A=    (      )               ـ �8�5                                              
                     ��Bـ وط                 (      ) ��@��    (      )  

09-   ��Bا��� �.
(      )    ���8       : ا��  
                              	3� K�*ر    (      )  

                           ����
 K�*ر    (      )  
                           ��
…………………………………………أ5�ى   

10- b�9 ���
..………………………………………………ا�31	 ا��ي   





























































  

  

  

  )3(ا	���� ر�� 

 �� ��� ا	��اد ا	�� �� ������

�2001��ن ا	����ت  















  

  

  

  

  )4(ا	���� ر�� 

������ق ا	�����  01-06ر��  ا
  ا	��� وا	���	�� ا	�ط���

 



11	ÏbF�Ç
æuF�Ñ_Çè	W��U��Ç	WMñ��Ç

ãÇd���ÇñêuM�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	WñOK�_Ç	W��ñM�Ç
®®®®®	UNàà�L�d�è	WñOK�_Ç	W��ñM�Ç

dzÇe'Çf�u�ÈdG*ÇUO�O�UO�UD�Ñu�
äèÏ	ÌÑU�	æÇbK�w�dF�Ç	ÈdG*Ç

WàM�
Ì®Ï	1070,00
Ì®Ï	2140,00

Ì®Ï	13,50	WñOK�_Ç	W��ñM�Ç	sL�Ì®Ï	27,00	UN�L�d�è	WñOK�_Ç	W��ñM�Ç	sL�®ÉdOF�ñ��Ç	V��	º	WI�Uñ��Ç	5Mñ��Ç	w�	ÑÏUñB�Ç	ÏbF�Ç	sL�®5�d�ALK�	U�Uñ��	ÓÑUNH�Ç	rñK��è®æÇuMF�Ç	dOOG��	èÃ	ÌU�����	èÃ	ÊU�Çd���Ç	b�b���	ÁÇu�	ÉdO�_Ç	Éb�d'Ç	äU�ÑÅ	WHOH�	âU�ÑÅ	ÈuKD*Ç®dDñ�K�	Ì®Ï		60,00	ÓU�Ã	vK�	dAñM�Ç	sL�

WàM�
Ì®Ï	2675,00
Ì®Ï	5350,00
UNOK�	ÏÇe�

äU�Ñ�Ç	ÊUIH�

à�	1427	åU�	åñd��		29	ÁU����Ç
å	2006	WM�	d�Çd��		28	o�Çu*Ç

d�d�ñ��Çè	ÉÑÇÏ�ÇW�uJ�K�	Wñ�UF�Ç	W�U�_Ç
WWW.JORADP.DZ
ãÇd���Çè	l�ñD�ÇWñOL�ñd�Ç	WF�D*Ç

WD��		dzÇe'Ç		376	È®Õ	¬f�ÇÑ	ÏÇd�	d��	¬5�U���Ç	w�
	09	v�Å	 021.54.35.06 º	n�UN�Ç021.65.64.63 021.54.35.12 f�UH�Ç
dzÇe'Ç		3200-50 	È®Ì®ÍTélex : 65 180 IMPOF DZ060.300.0007 68 KG	WñOH�ñd�Ç	WOLMñ��Çè	W��H�Ç	pM�s�u�Ç	ÌÑU�	5�d�ALK�	WñO�M�_Ç	WKLF�Ç	ÈU��060.320.0600.12	WñOH�ñd�Ç	WOLMñ��Çè	W��H�Ç	pM�



11	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç à�	1427	åU�	åñd��	29å	 2006	WM�		d�Çd��	283

12	w�	ÎñÑR?????????*Ç	0697	r�Ñ	d?????????�_Ç	v?C????????�?????????I?????????0è	oñKF?�?*Çè	1997	WM?�	d?�U?M?�	21	o�Çu?*Ç	1417	åU�	æU?C?�Ñ¬ÉdO�c�Çè	W�K�_Çè	w�d(Ç	ÏU�F�U�
ÎñÑR*Ç	0193	r�Ñ	wF�dA�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I0è	1993	W?????M?????�	d?????�U??????M?????�	19	o�Çu?????*Ç	1413	åU?????�	V�Ñ	26	w�¬rñL?�?*Çè	äñb?F?*Ç	¬1993	W?M?�?�	W?ñO?�U?àà*Ç	æu?�U?�	sñL?àààC?�?*Çè¬tM�	145è	136	æU�ñÏU*Ç	ULñO��
29	w�	ÎñÑR????*Ç	0899	r�Ñ	æu????�U????I????�Ç	vC????�?????I????0è	1999	W?????M?????�	u?????O??????�u?????�	13	o�Çu?????*Ç	1420	åU?????�	äñè_Ç	lO??????�Ñ¬w�b*Ç	åUzu�Ç	ÉÏUF��U�	oñKF�*Çè
êÐ	27	w�	ÎñÑR?*Ç	0405	r�Ñ	æu?�U?I??�Ç	vC?�??I?0è	sñLC?�?*Çè	2005	WM?�	d?�Çd?�?�	6	o�Çu?*Ç	1425	åU�	W?ñ�?(Çw�U???L???�????��Ç	ÌU???�Ï�Ç	ÉÏU???�Åè	æu???�????�???�Ç	rO????E???M???�	æu???�U????�¬5�u��LK�

¬ÁÇÑÒu�Ç	fK��	v�Å	ÙUL���Ç	bF�è	
º	tB�	w��Ç	d�_Ç	ÑbB�

äñè_Ç	qBH�Ç
W�bONL�	åUJ�Ã

	º	w�Q�	U�	v�Å	d�_Ç	Çc�	ábN�	º	v�è_Ç	ÉñÏU*Ç
W?(U?B??*Çè	rK?�??�Ç	q�Ã	s�	âU??�?O??*Ç	åU?J??�Ã	c?O?H??M?�		¬êdzÇe'Ç	VFAK�	ÉbOñ��Ç	ÉÏÇÑ�Ç	s�	dñ�F*Ç	¬WñOM�u�Ç
äUL?J�?�Ç	vK?�	êdzÇe?'Ç	VF?A�Ç	rO?L?B�	b?O?�&	ÑÇdI���	W?�ÑèdC�Ç	¬W?OM�u?�Ç	W(UB?*Çè	rK��Ç	W�U?O�®Uà�ÑuàD�è	Wñ�_Ç

w�U��Ç	qBH�Ç
rK��Ç	ÈU����Ç	v�Å	WO�Çd�Ç	ÊÇÁÇd��Ç	cOHM�

äñè_Ç	r�I�Ç
Wñ�U�	åUJ�Ã

qB??H??�Ç	Çc???�	w�	ÉÏÑÇu??�Ç	åU???J??�_Ç	oñ�???D??�		º	2	ÉñÏU??*ÇÈU?J??�ÑÇ	w�	Çu??�ÑU??�	èÃ	Çu?�??J??�ÑÇ	s�c??�Ç	ÕU?�??�_Ç	vK??�U??N???O??K???�	V�U???F???*Çè	Õu??B???M??*Ç	äU???F???�_Ç	s�	d???�??�Ã	èÃ	qF???�87è	2	ÑñdJà�	87è	1	ÑñdààJ�	87è	ÑñdJàà�	87	ñÏÇuàà*Ç	V�uà0©2	ÉdIH�Ç¨	6	ÑñdJ�	87è	5	ÑñdJ�	87è	4	ÑñdJ�	87è	3	ÑñdJ�s�	10Ññd??J??�	87è	9	Ññd??J??�	87è	8	Ññd??J??�	87è	7Ññd??J??�	87è®UN�	WD��d*Ç	äUF�_Ç	Çc�è	ÊU�uIF�Ç	æu�U�

o�Çu?*Ç	1427	åU�	åñd?�?�	28	w�	ÎñÑR?�		01 06	r�Ñ		d?�ÃâU?à�??O?�	c??O?àH??M?�	sàñL??C?�??�	¬2006	W?M?�	d??�Çd?�?�		27®WàñOM�u�Ç	Wà(	UàB*Çè	rK��Çàààààààààààààààààààààààààààààà
¬W�ÑuNL'Ç	fOzÑ	æÅ

124è	122	æU?�ñÏU??*Ç	U??L??ñO?�	�	¬Ñu??�??�ñb??�Ç	vK?�	ÁU??M??�	 ¬tM�
W??(U???B???*Çè	r?K???�??�Ç	q?�Ã	s�	âU???�???O???*Ç	vK???�	ÁU???M???�è	d?�?L??�?�?�	29	åu?�	ÁU?�??H?�??�Ç	w�	tO??K?�	âÏU??B?*Ç	W??ñO?M??�u?�Ç¬2005	WM�
d?H?�	18	w�	ÎñÑR?*Ç	15466	r�Ñ	d?�_Ç	vC?�?I?0è	æu?�U?�	sñL??C?�?*Çè	1966	W?M?�	u??O?�u?�	8	o�Çu?*Ç	1386	åU?�¬rñL�*Çè	äñbF*Ç	¬WO�b*Ç	ÊÇÁÇd��Ç
d?H?�	18	w�	ÎñÑR?*Ç	15566	r�Ñ	d?�_Ç	vC?�?I?0è	æu?�U?�	sñL??C?�?*Çè	1966	W?M?�	u??O?�u?�	8	o�Çu?*Ç	1386	åU?�¬rñL�*Çè	äñbF*Ç	¬WOzÇe'Ç	ÊÇÁÇd��Ç
d?H?�	18	w�	ÎñÑR?*Ç	15666	r�Ñ	d?�_Ç	vC?�?I?0è	æu?�U?�	sñL??C?�?*Çè	1966	W?M?�	u??O?�u?�	8	o�Çu?*Ç	1386	åU?�¬rñL�*Çè	äñbF*Ç	¬ÊU�uIF�Ç
êÐ	13	w�	ÎñÑR?????*Ç	2070	r�Ñ	d?????�_Ç	vC?????�?????I?????0è	oñK?F?�??*Çè	1970	W?M?�	d??�Çd?�?�	19	o�Çu?*Ç	1389	åU?�	W?ñ�??(Ç¬WO�b*Ç	W�U(U�
éÏUL?�	14	w�	ÎñÑR*Ç	5771	r�Ñ	d�_Ç	vC?�?I0è	oñK?F??�??*Çè	1971	W?M??�	XA??�	5	o�Çu?*Ç	1391	åU?�	W??O??�U??�??�Ç¬rñL�*Çè	äñbF*Ç	¬WOzUCI�Ç	Éb�U�*U�
êÐ	17	w�	ÎñÑR????*Ç	10576	r�Ñ	d????�_Ç	vC????�???I????0è	1976	W??????M??????�	d??????�??????L??????�??????�Ï	9	o�Çu??????*Ç	1396	åU??????�	W??????ñ�??????ààà(ÇU?L?ñO?�	�	¬rñL?�?*Çè	äñb?F?àà*Ç	¬qO?�?�?àà�?�Ç	æu?�U?�	sñL?C?�?*Çè¬tM�	276	ÉñÏU*Ç
9	w�	ÎñÑR?????*Ç	1184	r�Ñ	æu?????�U?????I??????�Ç	vC?????�?????I??????0è	sñLC�?*Çè	1984	WM?�	uO?�u�	9	o�Çu*Ç	1404	åU�	æUC?�Ñ¬rñL�*Çè	äñbF*Ç	¬Éd�_Ç	æu�U�
26	w�	ÎñÑR????*Ç	1190	r�Ñ	æu????�U????I?????�Ç	vC????�?????I????0è	oñKF?�?*Çè 	1990	WM?�	q�d?�Ã	21	o�Çu?*Ç	1410	åU�	æU?C?�Ñ¬rñL�*Çè	äñbF*Ç	¬qLF�Ç	ÊU��F�

dààà�ÇèÃ



11	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Çà�	1427	åU�	åñd��	29å		2006	WM�		d�Çd��	28 4
ñq�	o�	w�	W???O??�u??L???F??�Ç	éu???�b??�Ç	wC???I??M???�	º	9	ÉñÏU??*ÇV�??�??�		U??O??zU??N??�	tO???K??�	åu??J??�??�	d??O??�è	Óu??�??�??�	h?�??�äUF�_Ç	s�	d��Ã	èÃ	qF�	ÈUJ�ÑÇ	w�	t�Çd?��Ç	èÃ	t�UJ�ÑÇ®ç��Ã	2	ÉñÏU*Ç	w�	ÉÑu�c*Ç	åUJ�_Ç	w�	UNOK�	ÕuBM*Ç
w�	UN?O?K?�	Õu?BM?*Ç	ÊÇÁÇd?��Ç	o�?D?�	�	º	10	ÉñÏU?*ÇÇu?à�??J??�ÑÇ	s�c??�Ç	ÕU??�??�_Ç	vK??�	ç��Ã	9	è	8è	6è	5 	ñÏÇu?*ÇäULF��Ç	èÃ	ÊU�dà(Ç	ãUN��Ç	èÃ	WO�UL'Ç	ÑÒUà:Ç	äUàF�ÃèÃ	U?N?O?�	Çu??�ÑU?�	èÃ	¬W?O?�u??L?F?�Ç	s�U??�_Ç	w�	ÊÇd?àñ�?H??�?*Ç®UNOK�	Çu{ñd�
éu?�b??�Ç	ÁU??C?I??�Ç	s�	æèb??O??H?�??�??*Ç	Ïu??F?�	º	11	ÉñÏU?*Çv�Å	¬ç�?�Ã	9è	8è	7è	6è	5	ñÏÇu????*Ç	Ùu????{u?????�	¬W????ñO????�u?????L????F????�Çw�	U?N?O?K?�	Õu?B?M?*Ç	ÊU?O??K?J?A?�Ç	äU?L?J?�?�Ç	Ñu?�	rN??�u?O?�®d�_Ç	Çc�

Y�U��Ç	r�I�ÇWO�uLF�Ç	éu�b�Ç	ÁUCI��	WOzÇd��Ç	b�ÇuI�Ç
ÊUDK�?�U�	¬qBH?�Ç	Çc�	åuNH?�	w�	bBI?�	º	12	ÉñÏU*Çº	çU�ÏÃ	WMñO�*Ç	ÊUDK��Ç	¬ÕuB)Ç	vK�	¬WñB�<Ç
ÊU?O??K?B??M?I??�Çè	W?ñ�U??F?�Ç	ÊU??O??K?B??M?I??�Çè	ÊÇÑU?H??�?�Ç	¬Wñ�dzÇe'Ç¬æuñ�UF�Ç	ÈÇñuM�Ç	¬Wñ�ÑuNL'Ç	Á��è	¬wM�u�Ç	s�_Ç	`�UB�	¬wM�u�Ç	ãÑb�Ç	`�UB�	ÉñÏU*Ç	w�	Ïb��	u�	UL�	WOzUCI�Ç	W?�dA�Ç	×U�{	®WOzÇe'Ç	ÊÇÁÇd��Ç	æu�U�	s�	©7	ÉdIH�Ç¨	15
åU?????�Ã	q?�??????1	h?�??????�	ñq�	v?K??????�	sñO??????F??????�??????�	º	13	ÉñÏU?????*Ç7è	6è	5	ñÏÇu*Ç	åUJ�Ã	oO�D�	ÑU�Å	w�	¬WB�?<Ç	ÊUDK��Çº	w�Q�	U�	vK�	U�uB�	qL�A�	`�dB�	.bI�	¬ç��Ã	8è
èÃ	U??N??O???�	U??J??�d???�	æU??�	èÃ	U??N???�??J???�ÑÇ	w�??�Ç	äU???F??�_Ç	¬UNOK�	U{ñd��
WK?O?�è	ñq�	èÃ	ÊÇd?�?H?�?*Ç	èÃ	dzU?�c?�Ç	èÃ	W?�?K?�_Ç	çc?�	w�è	®äU??F?�_Ç	çc??N?�	W??K?�	ÊÇÐ	X�U??�	U?�Òu??�?�	éd??�ÃvK�	UN?ñ�b�	èÃ	ÉÑu�c?*Ç	ÊUDK?�K�	U?NLñK?��	æÃ	tOK?�	¬W�U(Ç®tO�	ÉÏu�u�	æuJ�	w��Ç	æUJ*Ç
æÃ	V�?�	w?�?�Ç	ÊU??�U??O?�??�Çè	`�d??B??�?�Ç	ÌÐu??/	Ïñb??�?�®rOEMñ��Ç	o�d�	s�	UNMLC��
äu��	Ñu?�	¬WB�?<Ç	ÊUDK?��Ç	vK�	V�?�	º	14	ÉñÏU*Çb?M?�	¬c?�?ñ�?�	êc?�Ç		åU?F?�Ç	VzU?M??�Ç	å��Å	¬	U?N?�U?�Ã	h�?A?�Ç®WLz�*Ç	WO�u�UI�Ç	dO�Çb��Ç	¬ÁUC���Ç

w�	qB????H?????�Ç	w�	åU????N????��Ç	W????�d?????�	h�????�????�	º	3	ÉñÏU????*ÇåUJ�Ã	oO�D?�	ÁUM�Ã	ÃdD?�	æÃ	sJ1	w��Ç	WO?�dH�Ç	qzU�?*Ç®qBH�Ç	Çc�
w�U��Ç	r�I�ÇWñO�uLF�Ç	éu�b�Ç	ÁUCI�Ç

ñq�	o�	w�	W???O??�u??L???F??�Ç	éu???�b??�Ç	wC???I??M???�	º	4	ÉñÏU??*ÇUNO?K�	ÕuB?M*Ç	äU?F�_Ç	s�	d�?�Ã	èÃ	�F�	VJ?�ÑÇ	h��UJ�d?�	æU�	èÃ	¬ç��Ã	2	ÉñÏU*Ç	w�	ÉÑu�c?*Ç	åUJ?�_Ç	V�u0Éd?�?H?�Ç	ÁU?M?�Ã	W?B?�?<Ç	ÊU?D?K?�?�Ç	v�Å	t?�?H?�	rñK?�è	¬U?N?O?�d�_Ç	Çc?�	d?A?�	a�ÑU?�è	2000	WM?�	d?�U?M?�	13	5�	Éb?�?L*Ç	®WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç	w�
ñq�	o�	w�	W???O??�u??L???F??�Ç	éu???�b??�Ç	wC???I??M???�	º	5	ÉñÏU??*Çs�	ÁÇb?�?�Ç	d??N?�Ã	(6)	W?�?�	çU??B?�Ã	q�Ã	w�	¬åu?I??�	h�?�äu??�??*U??�	¬W??ñO??L??�ñd??�Ç	Éb??�d??'Ç	w�	d??�_Ç	Çc??�	d??A??�	a?�ÑU??�äUF�_Ç	ÈU?J�ÑÇ	s�	ñnJ�è	W?ñB�?<Ç	ÊUDK?��Ç	åU�Ã	U?�u�87è	Ññd??J???�	87	ñÏÇu??*Ç	åU???J??�Ã	V�u???àà0	U??N???O??K???�	Õu??B???M??*Ç©2	ÉdIH?�Ç¨	6	ÑñdJ�	87è	3	ÑñdJ�	87è	2	ÑñdJ�	87è	1	ÑñdJ�s�	10	Ññd??J??�	87è	9	Ññd??J??�	87è	8	Ññd??J??�	87è	7Ññd??J??�	87èd?zU??�Ðè	W??�??K??�Ã	s�	t�b??�	U??�	rñK??�??�è	¬ÊU??�u??I??F??�Ç	æu??�U??�®éd�Ã	WKO�è	ñq�è	ÊÇdñ�H��è
ñqà�	o�	w�	W??àO??�u??L??F?�Ç	éu??�b??�Ç	wC??I??M??�	º	6 	ÉñÏU?*Ç¬t�ÑU�	èÃ	wMà�u?�Ç	ÈÇd��Ç	q�ÇÏ	w�	Y�?�	q��	h��s�	d��Ã	èÃ	qF?�	ÈUJ�ÑÇ	w�	t�Çd?��Ç	èÃ	t�U?J�ÑÇ	V��?�w�	ÉÑu?�c??*Ç	åU??àJ?�_Ç	V?�u?0	U??N??O?K??�	Õu??B?M??*Ç	äU??F?�_Çq�Ã	w�	WñB�<Ç	ÊUDK��Ç	åU?�Ã	U�u�	q�1	¬ç��Ã	2	ÉñÏU*Çd?�_Ç	Çc?�	d??A?�	a�ÑU?�	s?�	ÁÇb?�?�Ç	d??N?�Ã	(6)	W?�?�	çU??B?�Ã®t�U�UAM�	b�	l{u�	ÍdB�è	¬WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç	w�
ñq�	o�	w�	W???O??�u??L???F??�Ç	éu???�b??�Ç	wC???I??M???�	º	7	ÉñÏU??*Çs�	d??�???�Ã	èÃ	qF??�	ÈU???J??�ÑÇ	w?�	ãÑU??�	èÃ	VJ???�ÑÇ	h�??�87è	4	Ññd??J???�	87	5??�ñÏU??*Ç	w�	U???N??O??K??�	Õu???B??M??*Ç	äU??F???�_ÇW��	çU?B�Ã	q�Ã	w�	åu?I�	¬ÊU?�uI?F�Ç	æu?�U�	s�	5	ÑñdJ?�Éb?�d??'Ç	w�	d?�_Ç	Çc??�	d??A?�	a�ÑU??�	s�	ÁÇb??�?�Ç	d??N??�Ã	(6)v�Å	p�c???�	Íñd???B??�è	t?�U???�U??A???M???�	ñb???�	l{u???�	¬	W???ñO???L??�ñd???�Ç®UN�U�Ã	q�1	w��Ç	WB�<Ç	ÊUDK��Ç
ñq�	o�	w�	W???O??�u??L???F??�Ç	éu???�b??�Ç	wC???I??M???�	º	8	ÉñÏU??*Ç¬	nK���Ç	ÊÇÁÇd?��	UI�è	èÃ	UO?�UO�	tOK?�	åuJ��	h�?�UNOK�	ÕuB?M*Ç	äUF�_Ç	s�	d��Ã	èÃ	qF?�	t�UJ�ÑÇ	V���U??�u??�	q�??1	¬ç��Ã	2	ÉñÏU??*Ç	w�	ÉÑu???�c??*Ç	åU???J??�_Ç	V�u???0d?N?�Ã	(6)	W?�?�	çU??B?�Ã	q?�Ã	w�	W?B??�?<Ç	ÊU??D?K??�?�Ç	åU??�Ã¬WñO?L?�ñd?�Ç	Éb?�d?'Ç	w�	d?�_Ç	Çc?�	d?A?�	a�ÑU?�	s�	ÁÇb?�?�Ç®t�U�UAM�	b�	l{u�	ÍdB�è
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èÃ	t�U???J???�ÑÇ	V�???�???�	U???O????zU???N???�	tO???K???�	åu???J???�???�	h?�???�	ñq�ÕuBM*Ç	äUF�_Ç	s�	d��Ã	èÃ	qF�	ÈUJ�ÑÇ	w�	t��ÑUA�ñwMF?�	d?O�	¬ç��Ã	2	ÉñÏU*Ç	w�	ÉÑu?�c?*Ç	åU?J�_Ç	w�	U?N?O?K�ÕuBM?*Ç	uHF?�ÇèÃ	WO?�uLF?�Ç	éu�b?�Ç	ÁUCI?�Ç	ÊÇÁÇd�S�®d�_Ç	Çc�	V�u0	UNOK�
s�	¬wzU?????N????M????�Ç	r?J????(Ç	b????F?????�	¬b????O????H?????�????�????�	º	19	ÉñÏU????*ÇÕuBM?*Ç	åUJ?���	UI?��	U?NC?OH?��	èÃ	W�u?IF?�Ç	äÇb�?��ÇV�???�???�	Y�???�	q�???�	h�???�	ñqà�	¬Ñu???à�???�ñb???�Ç	w�	U???N???O???K???�s�	d???�???�Ã	èÃ	q?àF???�	ÈU???J???�ÑÇ	w�	t?�???�ÑU???A???�	èÃ	t?à�U???àJ???�ÑÇw�	ÉÑu??�c???*Ç	åU??àJ??àà�_Ç	w?�	U??N???O??K??�	Õu???B??M???*Ç	äU??àààF???�_Çéu??�b???�Ç	ÁU??C???I???�Ç	ÊÇÁÇd??�S???�	ñwM???F??�	d???O??�	¬ç�?�Ã	2	ÉñÏU??*Ç®d�_Ç	Çc�	V�u0	UNOK�	ÕuBM*Ç	uHF�Ç	èÃ	WO�uLF�Ç
ÊU??�u???I??F???�Ç	æu??�U???�	åU??J???�Ã	v�Å	Öñd??F???�??�	º	20	ÉñÏU??*ÇÊÇÁÇd???��Ç	b???�Ã	s�	ÏU???H???�????�Ç	s�	ñq�	¬Ïu???F???�U????�	W???I???ñK???F???�???*Ç�F???�	q�???I???�???�???*Ç	w�	V?J???�d???�è	qB???H???�Ç	Çc???�	w�	ÉÏÑÇu???�ÇÉÑu�c?*Ç	åUJ?�_Ç	w�	U?NO?K?�	ÕuB?M?*Ç	äUF?�_Ç	s�d?��ÃèÃ®ç��Ã	2	ÉñÏU*Ç	w�

Y�U��Ç	qBH�Ç
WñOM�u�Ç	W(	UB*Ç	e�eF�	v�Å	WO�Çd�Ç	ÊÇÁÇd��Ç

äñè_Ç	r�I�Ç
ÇèÏUH��Ç	s�c�Ç	ÕU��_U�	Wñ�U)Ç	ÊÇÁÇd��Çw�b*Ç	åUzu�Ç	ÉÏUF��U�	oñKF�*Ç	æu�UI�Ç	s�

âu????I????(Ç	s?�	æU????�d?????(Ç	ÊÇÁÇd????�Å	v?G????K?????�	º	21	ÉñÏU????*ÇåU??J??�Ã	s�	ÇèÏU??H??�??�Ç	s?�c??�Ç	ÕU??�??�_Ç	o�	w�	W???L??zU??I??�Ç®w�b*Ç	åUzu�Ç	ÉÏUF��U�	oñKF�*Ç	æu�UI�Ç
qB;Ç	ÊUF?�U�?*Ç	s�	ÁUH��Ç	s?�	ÉÏUH�?��Ç	w��?J�ÉÏUF�?�U�	oñK?F�*Ç	æu?�UI?�Ç	s�	4è	3	5�ñÏUL?K�	UI?��	U?NOK?�®UOzUN�	UF�U�	¬w�b*Ç	åUzu�Ç
ÊUà�u?àIF?�Ç	æu?à�Uà�	åU?ààJ?�Ã	v�Å	ÖdààF?��	º	22	ÉñÏU*Ç21	ÉñÏU*Ç	åU?ààJ�Ã	sà�	ÏU?àààH�?�Ç	s�	ñqà�	¬Ïu?àF�U?�	W?ààIàñK?àF�?*ÇäU?F?�_Ç	s�	d??�?�Ã	èÃ	�F?�	q?�?I?�?�??*Ç	w�	VJ?à�d??�è	¬ç�à�Ãw�	ÉÑu�c*Ç	ÊU�uIF�Ç	æu?�U�	åUJ�Ã	w�	UNO?K�	ÕuBM*Ç®d�_Ç	Çc�	s�	2	ÉñÏU*Ç
âu????I????(Ç	s?�	æU????�d?????(Ç	ÊÇÁÇd????�Å	v?G????K?????�	º	23	ÉñÏU????*ÇåU??J??�Ã	s�	ÇèÏU???H??�??�Ç	s?�c??�Ç	ÕU??�???�_Ç	o�	w�	Éc??�???�??*Ç®w�b*Ç	åUzu�Ç	ÉÏUF��U�	oñKF�*Ç	æu�UI�Ç
v�Å	W??à�U??à(Ç	X?�Ï	U??L??K???�	¬W??à�èb??�Ç	c???�??�??�	º	24	ÉñÏU??*Ç5??????�Çu???????I???????�Ç	ÑU???????à�Å	w�	¬W???????à�u???????àK???????D???????*Ç	ÊÇÁÇd???????à��Ç	¬p�ÐozU??�	ñq?à�	là�Ñ	qà�Ã	s?�	¬U??àN???�	äu???àL??F???*Ç	ÊU???L??O???E???M??�???�ÇèåU??àJ??�Ã	s�	ÇèÏU???àH??�??�Ç	s�c???�Ç	ÕU??à�??�_Ç	t?àN??�Çu??�	êÑÇÏÅ®w�b*Ç	åUzuà�Ç	ÉÏUàF��U�	oàñKF�*Ç	æu�UI�Ç

ÊU?O?K??B?M??I?�Ç	èÃ	ÊÇÑU??H?�??�Ç	åU?�Ã	h�??A?�Ç	q?�?�	ÇÐÅt�U?�?�d?B?�	l�d?�	æÃ	Éd??O?�_Ç	çc?�	vK?�	V�?�	W??ñ�d?zÇe?'Çv�Å	U???N???K???�d???�	w�???�Ç	W???ñO???�ÑU???)Ç	æèR??ñA???�Ç	ÉÑÇÒè	r?K???�	v�Å®ÇbOH�	çÇd�	w�u�U�	dO�b�	ñq�	c���	w��Ç	äbF�Ç	ÉÑÇÒè
WO�uL?F�Ç	éu�b?�Ç	ÁUCI?�Ç	Ê�U�	lC�?�	º	15	ÉñÏU*Çv�Å	¬ç��Ã	9è	8è	7è	6è	5è	4	ñÏÇu?*Ç	w�	U??N?O??K?�	Õu??B?M??*Çº	WO��Ç	b�ÇuI�Ç
¬wzÇb���Ç	oO?I��?�Ç	WK?�d�	w�	ÁÇd��Ç	æU?�	ÇÐÅ		1¬WOzUCI�Ç	WF�U�*Ç	s�	ÁUH��Ç	W�ÑuNL'Ç	qO�è	ÑñdI�
V��	¬wzUC�	oOI%	Ùu{u�	äU?F�_Ç	X�U�	ÇÐÅ		2rJ��	ÑÇd�	èÃ	d?�Ã	ÑÇb�Å	oOI?��K?�	WOzU?CI�Ç	WN?'Ç	vK�¬WO�uLF�Ç	éu�b�Ç	ÁUCI�U�
w�	b??O?�	èÃ	q?O?�Q??�	Ùu??{u??�	W??O??C??I?�Ç	X?�U?�	ÇÐÅ		3ÖdF?ï�	¬rJ�?K?�	WO?zUC?I?�Ç	ÊUN?'Ç	åU�Ã	W?�èÇb?�	èÃ	äèb'Çw��Ç	åU?N?��Ç	W?�d?�	vK?�	W?ñ�UF?�Ç	W?�U?O?M?�Ç	s�	VK?D?�	nK*Ç¬WO�uLF�Ç	éu�b�Ç	ÁUCI�Ç	ÑdI�
3	W?�U??(Ç	w�	U??N??O??K?�	Õu??B??M??*Ç	b?�Çu??I??�Ç	o�??D??�		4®UOKF�Ç	WLJ;Ç	åU�Ã	iIM�U�	sFD�Ç	vK�	ç��Ã
¬ÊÇÑÇd?àI??�ÇèÃ	åU??J??�_ÇèÃ	ÊU??F??�U??�??*Ç	Ïñb??F??�	W??�U??�	w�Éd?zÇÏ	w�	Ïu?�u?*Ç	W?�U??O?M?�Ç	w�	W?àB??�?<Ç	W?�U?àO?M??�Ç	æu?àJ?�®h�A�Ç	tOà�	qà��	êc�Ç	æUJ*Ç	UN�UB��Ç

l�Çñd�Ç	r�I�ÇuHF�Ç
UO?zU?N�	rN?O?K�	åu?J?;Ç	ÕU�?�_Ç	b?O?H�?�?�	º	16 	ÉñÏU*Çd�?�Ã	èÃ	qF?�	ÈUJ?�ÑÇ	w�	rN?��ÑU?A?�	èÃ	rN�U?J?�ÑÇ	V�?��w�	ÉÑu??�c??*Ç	åU??J??�_Ç	w�	U??N??O??K??�	Õu??B??M??*Ç	äU??F??�_Ç	s�U?N?O?K?�	Õu?B?M?*Ç	åU?J?���	U??I?�?�	u?H?F?�Ç	s�	¬ç��Ã	2	ÉñÏU?*Ç®Ñu��b�Ç	w�
åuJ;Ç	ÕU��_Ç	uH?F�Ç	s�	ÉÏUH���Ç	s�	v?M����èÃ	WO?�U?L?'Ç	ÑÒU?:Ç	äU?F?�Ã	Çu?�?J?�ÑÇ	s?�c?�Ç	U?O?zU?N?�	rN?O?K?�s�U??�_Ç	w�	ÊÇd??ñ�?H??�??*Ç	äU??L??F??�??�Ç	èÃ	ÊU??�d?(Ç	ãU??N??�??�Ç®UNOK�	Çu{ñd�	èÃ	UNO�	Çu�ÑU�	èÃ	¬WO�uLF�Ç
UO?zU?N�	rN?O?K�	åu?J?;Ç	ÕU�?�_Ç	b?O?H�?�?�	º	17 	ÉñÏU*Çd�?�Ã	èÃ	qF?�	ÈUJ?�ÑÇ	w�	rN?��ÑU?A?�	èÃ	rN�U?J?�ÑÇ	V�?��4	Ññd?J?�	87	5�ñÏU?ààà*Ç	w?�	U?N?àO?K?�	Õu?B?àM?*Ç	äU?F?àà�_Ç	s�U??I???�???�	u???H???F???�Ç	s?�	¬ÊU???�u???I???F??�Ç	æu???�U???�	s?�	5	Ññd??J???�	87è®Ñu��ñb�Ç	w�	UNOK�	ÕuBM*Ç	åUJ���

f�U)Ç	r�I�Ç
UNCOH��è	ÊU�uIF�Ç	äÇb���Ç

èÃ	W???�u????I????F????�Ç	äÇb???�????�????�Ç	s�	b????O????H????�????�???�	º	18	ÉñÏU????*Ç¬Ñu��ñb?�Ç	w�	UN?OK�	Õu?BM*Ç	åU?J���	U?I��	¬U?NC?OH�?�
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ñq�	ÉU??à�u?�	w?zU?àC??�	rJ??�	V�u??0	Íñd??B??�	º	30 	ÉñÏU?*Çb???F???�	t?�???�???�	v?K???�d???�????F???�	r�è	çÑU????à�???�Ã	XF????D???I????�Ç	h�???�æèÏ	XO??I??�	w�??�Ç	W??O??�u??�U??I???�Ç	qzU??�u??�Ç	ñqJ??�	ÊU??�d??�??�???�Ç®éèb�
æÇbàI?�	WàM?�U?àF�	d?àC?��	W?àO?zUàC?I?�Ç	Wà�d?àA?�Ç	ñbF?�rñK???�??�è	®Y?�??�???�Ç	ÊU???O???K???L??�	d???à�Å	vK???à�	wM???F???*Ç	h�???A???�ÇêÐ	h�???�	êÃ	v�Å	èÃ	Ïu???I???H??*Ç	âu???àI???�	êèÐ	v�Å	d???àC???;ÇÁÇb�?�Ç	Éb�Çè	W?M�	ÒèU?��?�	�	q�Ã	w�	¬p�Ð	w�	W?à�K?B�®WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç	w�	d�_Ç	Çc�	dA�	a�ÑU�	s�
w�	s�Ñu????à�c???*Ç	ÕU????à�???�_Ç	vK????à�	V�????�	º	31	ÉñÏU????*ÇW?B?�?<Ç	W?O?zU?C?I??�Ç	W?N?'Ç	åU?�Ã	éu?�Ï	l�Ñ	ç��Ã	30	ÉñÏU?*Ça�ÑU???�	s�	ÁÇb????�???�Ç	d???N???�Ã	(6)	W???�???�	ÒèU???�???�????�	�	qà�Ã	w�®æÇbIH�Ç	WM�UF�	dC��	rOK��
ÁUM?�	Ïu?I?H?*Ç	ÉU?�u?�	w{U?I?�Ç	rJ?(Ç	Ñb?B?�	º	32	ÉñÏU?*ÇW?�?K?B??�	êÐ	h�?�	q�	s�	èÃ	t�??�Ñè	b?�Ã	s�	VK??�	vK?�®Wñ�UF�Ç	W�UOM�Ç	s�	èÃ	p�Ð	w�
qà�Ã	w�	UàOzUN�è	U?àOzÇb��Ç	h�<Ç	w{U?àI�Ç	qàBH�®éu�b�Ç	l�Ñ	a�ÑUà�	s�	ÁÇbàà��Ç	(2)	s�dàN�	ÒèUà���	�
Ùu??{u??�	ÉU???�u??�U???�	rJ??(Ç	æu???àJ??�	æÃ	sJ???1	º	33	ÉñÏU??*Çs�	ÁÇb��Ç	Çb�Çè	ÇdN�	ÒèUà���	�	q�Ã	w�	iI?ñM�U�	sF�®rJ(U�	oDñM�Ç	a�ÑU�
(6)	W�?�	ÒèU?�?��	�	q�Ã	w?�	UO?K?F?�Ç	WL?J?;Ç	qB?H?�è®ÑUD��Ç	a�ÑU�	s�	ÁÇb��Ç	dN�Ã
æu�U?I?�Ç	Éñu?I?�	WO?zU?C?I?�Ç	Éb?�U�?*Ç	`M?L?�	º	34	ÉñÏU?*Ç32	ÉñÏU*Ç	w�	s�Ñu�c*Ç	ÕU��_Ç	b�Ã	s�	VK�	vK?�	ÁUM�®ç��Ã
âu????I?????(Ç	W?????�èñb?????�Ç	W????O?????�Çe?????O?????�	qñL?????�?????�????�	º	35 	ÉñÏU????*ÇÇc�	vH?Fï�è	®W?C�d?H?�Ç	bI?�	ÏÇb�Å	vK?�	oñ�u?LK?�	WñI?��?�?*Ç®qO����Çè	l�UD�Ç	âuI�	s�	bIF�Ç
ÉUà�u?�U?�	wzU?àN?M�Ç	r?Jà(Ç	Ññd?à�?�	æÃ	V�?�	º	36	ÉñÏU?*ÇW�UO?M�Ç	s�	VK�	v?Kà�	ÁUàM?�	WàO�b?*Ç	Wàà�U?à(Ç	Êñ��à�	w�®Wñ�UF�Ç
ÕuB?M?*Ç	WO?�u?�UI?�Ç	ÑU?��Ç	ÙuL?�?�	tO?K�	Vñ�d?�?�è®t�	äuLF*Ç	l�dA��Ç	w�	UNOK�

Y�U��Ç	r�I�Ç
WñOM�u�Ç	ÉU�Q*Ç	U�U�{	âuI�	êèÐ	i�uF�

Õu??B??M???*Ç	U??�Çe???*Çè	âu??I???(Ç	vK??�	ÉÏU???�Ò	º	37	ÉñÏU??*ÇâuI�	êèc�	¬ULN�	äuL?F*Ç	rOEMñ��Çè	l�dA?��Ç	w�	UNOK�ÉñÏU?*Ç	w�	s�Ñu?�c?*Ç	W?ñO??M?�u?�Ç	ÉU?�Q?*Ç	U??�U?�?{	ÕU?�?�_Ç¬p�U??N??�Ç	ÉU??�u??�	U??O??zU??N??�	U??L??J??�	æèÒu??�??�	s?�c??�Ç	¬ç��Ã	28®W�èb�Ç	tF�b�	i�uF�	w�	o(Ç

w�U��Ç	r�I�Ç`�d�?�	ñq�?�	Çu�U?�	s�c?�Ç	ÕU�?�_U?�	Wñ�U?)Ç	ÊÇÁÇd?��ÇWKBñ�*Ç	äUF�_Ç	V���	qLF�Ç	s�	êÑÇÏÅWñOM�u�Ç	ÉU�Q*U�	
Wà�ÑÇÏÅ	ÊÇÁÇd?àà�Å	Ùu?à{uà�	æU?à�	s�	ñqàJ?�	º	25	ÉñÏU?*ÇäU?F??�_Ç	V�??�??�	¬W??à�èb??�Ç	U??N??�Ñd??à�	qàL??F??�Ç	s�	`�d??à�??�??K??�¬U?N?�	W?�ñu??<Ç	åU?N?*Ç	ÑU??à�Å	w�	¬W?O?M??�u?�Ç	ÉU?�Q??*U?�	W?K??B?�?*Ç¬ÁUC?���Ç	b?M�	¬èÃ	qG?A�Ç	r�U?�	w�	t�U�ÏÅ	ÉÏU?�Å	w�	o(Ç®t�	äuLF*Ç	l�dA��Ç	ÑU�Å	w�	¬W�èb�Ç	tF�b�	i�uF�	w�
®rOEMñ��Ç	o�d�	s�	ÉñÏU*Ç	çc�	oO�D�	ÊUOHO�	Ïñb%

Y�U��Ç	r�I�ÇWñOM�u�Ç	ÉU�Q*Ç	ÑÇdJ�	s�	W�U�u�Ç	ÊÇÁÇd�Å
êQ?�	¬w?�U?O??�??�Ç	×U??A??M??�Ç	W??�ÑU?2	l?M??L?�	º	26 	ÉñÏU?*Çs�	äèR?????????�????????�	h?�????????�	ñq?�	v?K????????�	¬äU????????J????????�_Ç	s?�	q?J????????�ÉU???�Q????*Ç	v�Å	vC????�Ã	êc???�Ç	s?�b???K????�	Öd???G????*Ç	äU???L????F???�????��Ç®WñOM�u�Çs�	q�	vK?�	w�U?O?�?�Ç	×U??A?M?�Ç	W?�ÑU?2	lM?L??ï�	U?L?�s�	r�ñd?????�U?????�	¬i�d?????�è	W????O?????�U????�Ñ�Ç	äU?????L?????�_Ç	w�	ãÑU?????�ÖÇd�_	s�b�Ç	äU?LF�?�Çè	ÈU�Ñ�Ç	UN?�ñ�?�	w��Ç	dzU?�)ÇW�UO?�	oO�?D�è	l{è	w?�	t�O?�èR�?0	ÑÇd��Ç	¬WO?�Çd�Å®W�èb�Ç	ÊU��R�è	Wñ�_Ç	ñb{	nMF�Ç	bñ�L�

l�Çñd�Ç	qBH�Çs�ÏuIH*Ç	nK0	qñHJ��Ç	W�UO�	r�Ï	ÊÇÁÇd�Å
äñè_Ç	r�I�ÇWñ�U�	åUJ�Ã

h�A?�Ç	W?ñOM?�u�Ç	ÉU?�Q?*Ç	WO?�?{	d�?�?F�	º	27 	ÉñÏU*Çs�	r$	êc??�Ç	ñÕU??)Ç	ád??E???�Ç	w�	t�Çb??I??H??�	Íñd???B??�	êc??�Çs�	ÉÏUO�	ñqJ�	UNO?�	VFA�Ç	qB�	w��Ç	¬WñO?M�u�Ç	ÉU�Q*ÇW??(U???B???*Çè	rK??�???�Ç	q�Ã	s?�	âU??�???O???*Ç	vK???�	W??I???�Çu???*Ç	ä��®WñOM�u�Ç
vK???�	W???ñO???M???�u???à�Ç	ÉU???àà�Q???*Ç	W???àO???�???{	W???àH???�	V?ñ�d???à�???�d?à�Å	vK??à�	W?O??zU?C??I?�Ç	W??à�d?àA??�Ç	U??à�b?àF??�	æÇb?àI??�	W?M??�U?F??�®éèb�	æèb�	Y��	ÊUOKL�
W?ñO??M??�u??�Ç	ÉU??à�Q??*Ç	W??O??�??{	W??ààH??�	äñu??�??�	º	28 	ÉñÏU?*Ç®wzUààC�	rJà�	V�u0	ÉUàà�u�U�	`�dààB��Ç	w�	oà(Ç

w�U��Ç	r�I�ÇV�u0	ÉU�u�U�	`�dB��Ç	vK�	o�D*Ç	ÁÇd��ÇwzUC�	rJ�
Õu??àB???M??*Ç	åU???ààJ??�_Ç	s?�	d??àE???M??�Ç	ñi?G??�	º	29	ÉñÏU??*Çw�	ÉÏÑÇu?à�Ç	åU??àJ?�_Ç	o�??D?�	¬Éd??àà�_Ç	æu?�U??à�	w�	U?àN??O?K??�®ç��Ã	28	ÉñÏU*Ç	w�	s�Ñu�c*Ç	s�ÏuIH*Ç	vKà�	r�I�Ç	Çc�



11	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç à�	1427	åU�	åñd��	29å	 2006	WM�		d�Çd��	287
ÉÑuB�	¬W?F�U?��	êÃ	w�	ÙèdA?�Ç	Òu�?�	�	º	45	ÉñÏU*Çs�_Çè	ÙU???�ñb???�Ç	éu???�	ÏÇd???�Ã	o�	w�	¬W???O???�U???L???�	èÃ	W???�Ïd???�s�	Êc?ñH?�	äU?L?�Ã	V?�?�?�	¬U?N?���Ã	l?O?L?�?�	¬W?ñ�Ñu??N?L?�?K?�ØUH?(Çè	W?ñ�_Ç	Éb$è	¬ÊU?J?K�?L?*Çè	ÕU�?�_Ç	W?�UL?�	q�ÃW??ñO???�Çd???I??1ñb???�Ç	W???ñ�d??zÇe???'Ç	W???ñ�Ñu??N???L???'Ç	ÊU??�???�R???�	vK???�	®WO�FñA�Ç
åbF�	`�d?B�?�Ç	WñB�?<Ç	WO?zUCI?�Ç	WN?'Ç	vK�	V��®éuJ�	èÃ	Ú��Å	ñq�	äu��
ÊÇu???M???�	(3)	Ë��	s�	f�????(U???�	V�U???àF???�	º	46 	ÉñÏU??*Çv�Å	ÌÏ	250.000	s�	W???�Çd???ààààG???�è	ÊÇu???M???�	(5)	fL???�	v?�Åt�U?�??�d?àB?�	ä�?�	sàà�	¬qL?F??ààà�?�??�	s�	ñqà�	¬ÌÏ		500.000WñOM?�uààà�Ç	ÉU?à�Qààà*Ç	ÍÇd?à�	¬dàà�Â	qàL?�	ñêÃ	èÃ	t�U�U?à��	èÃW???àñ�Ñu???N???L???ààà'Ç	ÊU???�???�R???0	ÓU????ààà�???L???K???�	U???N???�	ñb???ààà�????F???�	èÃáU???ààF???{�	èÃ	¬W???àñO???�???F???ñA???ààà�Ç	W???àñO???�Çd???I???1ñb???�Ç	W???àñ�d???zÇe???à'ÇU�u�b?�	s�c�Ç	U?N�Çu�Ã	W?à�ÇdààààJ?�	ÑÇdààààà{��	èÃ	¬W?à�èb�Çq�U?????;Ç	w�	d?????àzÇe????à'Ç	W?????àF????L?????�	t�u?????ààA????�?????�	èÃ	¬ád????àA?????�®WO�èb�Ç
W??O???zÇe???'Ç	ÊU??F???�U???�??*Ç	W???ñ�U???àF???�Ç	W??�U???ààO???M??�Ç	d???�U???àà�??�®UOzUIK�
UN?OK?�	Õu?BM?*Ç	W?�uI?F?�Ç	n�UC?�	¬Ïu?F�Ç	W?�U?�	w�®ÉñÏU*Ç	çc�	w�

l�U��Ç	qBH�Ç
WO�U��	åUàJ�Ã

çU?????ñ�Å	tK??????�èÃ	êc?????�Ç	i?�u?????H?????�??????�U?????�	�?L?????�	º	47	ÉñÏU?????à*ÇÊU?D?K?�?K?�	U?I?�?�è	2005	W?M?�	d?�?L?�??�?�	29	åu?�	ÁU?�?H?�?�Ç¬W?�Ñu?N?L??'Ç	fO?zÑ	c?�?�??�	æÃ	sJ?1	¬U?�Ñu??�?�Ï	t�	W?�ñu??<Çc????O????H????M?????�????�	W????�Ò�?�Ç	éd????�_Ç	ÊÇÁÇd????��Ç	q?�	¬X�è	ñêÃ	w?�	®WOM�u�Ç	W(UB*Çè	rK��Ç	âU�O�
Éb??????�d???????àà'Ç	w?�	d???????àà�_Ç	Çc???????à�	d???????ààA??????M???????�	º	48	ÉñÏU??????*ÇW???àñO???�Çd???I???1ñb???�Ç	W???àñ�d???zÇe???à'Ç	W???àñ�Ñu???N????L???�???K???�	W???àñO???L???�ñd???�Ç®WàñO�FñA�Ç
27	o�Çu??*Ç	1427	åU??�	åñd??�??�	28	w�	d??zÇe??'U???�	Ññd??�®2006	WM�	d�Çd��

WIOKH�u�	e�eF�Ç	b��

37	ÉñÏU?*Ç	w�	tO??K??�	Õu?B??M??*Ç	i�u??F?�??�Ç	º	38	ÉñÏU?*ÇV�???�???�	d????�Â	i�u???F????�	êQ???�	W???�???�U????D???*Ç	æèÏ	äu???�????�	ç��Ã®W�èñbK�	WO�b*Ç	WO�èR�*Ç
Ñu�c?*Ç	i�uF?��Ç	l�Ïè	ÈU?��?��	o�?D�	º	39	ÉñÏU*Çl�dA��Ç	w�	UNOK�	ÕuB?M*Ç	åUJ�_Ç	¬	ç��Ã	37 ÉñÏU*Ç	w�V���	5�u�*Ç	U�U�C�Ç	`�UB�	ULN�	äuL?F*Ç	rOEMñ��Çè®ÈU�Ñ�Ç
o�d?????�	s�	ÉñÏU?????*Ç	çc?????�	oO?????�?????D?????�	ÊU?????O????H?????O?????�	Ïñb?????%®rOEMñ��Ç

f�U)Ç	qBH�Ç
wM�u�Ç	p�UL��Ç	e�eF�	v�Å	WO�Çd�Ç	ÊÇÁÇd��Ç

w�?????�Ç	d?????�_Ç	ÏÇd?????�Ã	ÑU?????�?????�?????�Ç	Òu?????�?????�	�	º	40	ÉñÏU?????*Çw�	ÉÑu?�c??*Ç		äU?F??�_Ç	w�	U??N?�ÑU??�Ã	b?�Ã	Ùu??K?C??�	XO??K?�??�Ç5{ñd?��	èÃ	5?L?�U�?�	èÃ	5?OK?�Ã	5?K�U?�	¬ç��Ã	2	ÉñÏU?*ÇV�?�?�	¬äU?àJ?�_Ç	s�	qàJ?�	êQ?�	¬rN?�?�?�U?F?�èÃ	¬ÁU?�d?�	èÃäèR?�??*Ç	çÑU??�?�??�U??�	rN??�ÑU??�Ã	b?�Ã	U??N??�	åU?�	W??�Ïd??�	äU??L?�Ã®æuà�UàI�Ç	åUà�Ã	tà�UàF�Ã	sà�	bO�u�Ç
sàJ???�	U???L???N???�	¬e???O???O???L???�	ñq?à�	vK???�	V�U???àF???�	º	41 	ÉñÏU??*Ç40	ÉñÏU??*Ç	w�	ÉÑu??�c??*Ç	d??àà�_Ç	ÏÇd??àà�Ã	ño�	w�	¬t?à�??àF??O??�??�ÊÇuM?�	(3)	Ë��	v�Å	dN?�Ã	(6)	Wà�?�	s�	f�?(U�	¬ç�à�ÃÌÏ 100.000	v�Å	ÌÏ	10.000	s�		Wà�ÇdàG�è
XO??K??�??�Ç	w�??�Ç	W??�èd??à;Ç	d?�_Çb??O??H??�??�??�	º	42 	ÉñÏU?*ÇU?N??�??M??L??�	W??�U??�Å	s�	¬ÈU??à�Ñ�Ç	w�	U??N??�ÑU??�Ã	b??�Ã	Ùu??K??C??�®wM�u�Ç	s�UC��Ç	æÇuMF�	¬W�èb�Ç
ÉÏUN?�	V�u?0	ç��Ã	ÉÑu?�c?*Ç	W?�U��Ç	w�	ño?(Ç	`M1®WàñB�<Ç	W�ÑÇÏ�Ç	ÊUDK��Ç	UNLñK��
o�d?????�	s�	ÉñÏU?????*Ç	çc?????�	oO?????�?????D?????�	ÊU?????O????H?????O?????�	Ïñb?????%®rOEMñ��Ç
ÉñÏU*Ç	w�	ÉÑuà�c*Ç	Wà�èb�Ç	Wà�U?à�Å	ádB�	º	43	ÉñÏU*Çêc?�Ç	W?M?�e??�?K?�	ñÕU?)Ç	hO??B?�?�?�Ç	ÈU??�?�	s�	¬ç��Ã	42®¢ñwM�u�Ç	s�UC�K�	ñÕU)Ç	âèbMB�Ç¢	t�ÇuM�
o�d?????�	s�	ÉñÏU?????*Ç	çc?????�	oO?????�?????D?????�	ÊU?????O????H?????O?????�	Ïñb?????%®rOEMñ��Ç

ÓÏU��Ç	qBH�Ç
ÙU?àM??B?�	êd??àzÇe?à'Ç	V?àF?A??�Ç	æU?à�d??à�	b??O?�??&	ÊÇÁÇd?àà�ÅWO�FA�Ç	WO�ÇdI1b�Ç	W�dzÇe'Ç	W�ÑuNL'Ç	Éb$
Çu???????L????????�U????????àà�	s?�c????????�Ç	5????????ààM???????�Çu????????*Ç	ñæÅ	º	44	ÉñÏU?????????*ÇØUH?(Ç	w�è	d?àzÇe?ààà'Ç	Ébàà$	wà�	rN?�e?àààà�è	rN?�Çeàà�?�U?�®UOM�è	U��	Çu���Ã	b�	æu�uJ�	¬Wñ�_Ç	ÊU���J�	vK�
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العدد العدد 24
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحـد األحـد 5  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 11 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 5 جمادى األولى عام جمادى األولى عام  1429 هـ هـ
11 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم رقم 08 - - 140  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــــمــــــــادىادى
األولى األولى عـام عـام 1429 اJوافق  اJوافق 10  مايو سنة مايو سنة r2008 يحديحدّد
الالــــــــــنــــــــــظــــــــــام الام الــــــــنــــــــــوعوعـي لي لــــــــعـالقالقــــــــــات الات الــــــــعــــــــــمـل اJل اJــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــقــــــــة

.Xبالصحفي.Xبالصحفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
rبناء على تقرير وزير االتصال -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr الســيـــمــا اJـــادتــان  85 - 4
rو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�قـتضى األمر رقم 97 - 09 اJؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اJوافق 6 مـارس سنة 1997 واJتـضمن الـقانون

rتعلق باألحزاب السياسيةJالعضوي ا
- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

rتممJعدل واJا rالعقوبات
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون  رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

rتممJعدل واJا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

rتممJعدل واJا rبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اJــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اJــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 02 اJــــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اJــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واJــتــعــلق
بـالـوقـايـة من الـنـزاعــات اجلـمـاعـيـة في الـعـمل وتـسـويـتـهـا

rتممJعدل واJا rو¨ارسة حق اإلضراب
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 03 اJــــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اJــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واJــتــعــلق

rتممJعدل واJا rفتشية العمل�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 04 اJــــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اJــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واJــتــعــلق

rتممJعدل واJا rبتسوية النزاعات الفردية في العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اJــــؤرخ في 8
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 3  أبــريل سـنـة 1990 واJــتـعـلق

rعدلJا rباإلعالم
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

 rتممJعدل واJا rبعالقات العمل

بـاJـنفـعـة العـمـوميـة لـعمـلـيـة حتديث خط الـسـكة احلـديـدية
الـرابط بـX الـثـنـيـة - تـيـزي وزو وكـهـربـته إلى غـايـة واد
عــيــسيr نـــظــرا لــطــابع الـــبــنى الــتــحــتـــيــة  ذات اJــصــلــحــة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

2 : : يـخـص طـابـع اJــنـفــعــة الــعــمــومـيــةr األمالك اJـادة اJـادة 
الــــعــــقــــاريــــة و/أو احلــــقــــوق الــــعـــــيــــنــــيــــة الــــعــــقــــاريــــة الــــتي
سـتــسـتــخـدم كــرحـاب إلجنــاز الـعــمـلـيــة اJـذكــورة في اJـادة

األولى أعاله.

اJـادة اJـادة 3 :  :  تــــقــع األراضــي اJــذكـــورة فــي الـــمـادة 2
أعــاله الـتـي تقــدر مــساحتـهــا اإلجـمـاليـة بـ 41 هــكــتارا
و 62 آرا و 74 ســــنـــتــــيــــارا في تــــراب واليــــتي بــــومـــرداس
وتــيــزي وزوr وحتــدد طـبــقــا لــلــمــخــطط اJــلـحـق بـأصـل هـذا

اJرسوم.

4 : : قــوام األشـغــال اJــلــتــزم بــهـا إلجنــاز عــمــلــيـة اJـادة اJـادة 
حتــديـث خط الــســـكـــة احلــديـــديـــة الــرابــط بـــX الـــثــــنـــيــة -

تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسيr كما يأتي :

rأشغال الردم العامة -

rوضع السكة احلديدية -

r(31) مبنى Xإجناز واحد وثالث -

r(2) Xإجناز نفق -

rإجناز البنايات اخلاصة باحملطات واخلدمات -

- توفير ووضع اJنشآت الثابتة اخلاصة باإلشارات
rواالتصاالت الالسلكية

- كــهـربــة الـســكـة احلــديـديـة (ســلك الــتـيــار واحملـطـات
الكهربائية الفرعية).

اJـادةاJـادة 5 :  : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اJــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اJــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيـــنــة الــعـــمــومـــيــة فـــيــمــا يـــخص عـــمــلــيـــة نــزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز
عملـية حتـديث خط السكـة احلديـدية الرابط بـX الثـنية -

تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي.

اJـــــادةاJـــــادة 6 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــــوم في اجلــــــريــــــدة
الــــرّســـمـــيّــــة لـــلــــجـــمـــهــــوريّــــة اجلــــزائـــريّـــة الــــدّ�ـــقــــراطـــيــّـــة

الشّعبيــّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1429
اJوافق 10 مايو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم



5 جمادى األولى  عام جمادى األولى  عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1424
11 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

تـــطــــبق أحـــكــــام هـــذا اJـــرســـوم أيــــضـــا عـــلـى مـــعـــاوني
الــــصـــــحــــافــــة الــــذيـن حتــــــدد قــــائــــمــــــتــــهم فـي االتـــــفــــاقـــــيـــة

اجلماعية.      

اJـادةاJـادة 3 :  : تـطـبق األحــكـام الـتـشـريـعـيــة والـتـنـظـيـمـيـة
Xـهني عـلى كل الصـحفـيJتـعـلقـة بالـسر اJـعمـول بهـا واJا
مـهـمـا كـان نـشـاطـهم وطــبـيـعـة عالقـة الـعـمل الـتي تـربـطـهم

بجهاز الصحافة اJستخدم.

اJــــادة اJــــادة  4 :  : بـــــغض الـــــنــــظـــــر عـن أحــــكـــــام اJــــادة 28 من
الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اJــــؤرخ في 8 رمــــضــــان عــــام 1410
اJوافق 3 أبـريل سنة r1990 اJعدل واJـذكور أعالهr يـقصد

في مفهوم أحكام هذا اJرسوم �ا يأتي :
جــهــاز الــصــحــافــة :جــهــاز الــصــحــافــة : كـل نــشــريــة أو وســيـــلــة إعالمــيــة
سـمعـية بـصـرية أو إلـكتـرونيـة وظـيفـتهـا  األسـاسيـة جمع

rاخلبر ونشره
األنـشطـة الـصحـفـية :األنـشطـة الـصحـفـية : كل األنـشـطة الـتي تـهدف  إلى
الـــبــــحث عن  األخــــبـــار الـــيــــومـــيـــة أو الــــدوريـــة وجـــمــــعـــهـــا
وانتقائها واسـتغاللها وتقد�هـا واJوجهة للتوزيع والبث
العـمـومي مهـمـا كانـت الدعـامـة اإلعالميـة اJـستـعـملـة لـهذا
الغرض والتي تـمارس داخل التراب الـوطني أو باخلارج

   rمن طرف مراسل أو مبعوث خاص

مـعـاون مـعـاون الـصـحـافـة :الـصـحـافـة : كل عــون يـشـغل مـنـصـبـا يـتـمـثل
في القيام بأعمـال ال تنفصل عن األنشطة الصحفية التي

rترتبط مباشرة بالتحرير
صحـفي مستقل : صحـفي مستقل : كل صحفي يـتصرف بصفته عامال
مــســـتــقال يـــعــمـل حلــســابـه اخلــاص ويـــقــدم خــدمـــاته لـــفــائــدة
أجـــــهــــــزة الـــــصـــــحـــــافـــــة حـــــسـب الـــــشـــــروط احملـــــددة �ـــــوجب

اتفاقيات.
الفصل الثانيالفصل الثاني

احلقوق و الواجبات احلقوق و الواجبات 

5 : : فـي إطـــــــار عـالقــــــــة الـــــــعــــــــمـل ودون اإلخالل اJــــــادة اJــــــادة 
rعمــول بهمــاJقررة في الـتشريع والتنظـيم اJباحلقوق ا

يحق للصحفي :
 - احلـــصـــول عـــلى بـــطـــاقــة تـــعـــريف مـــهـــنـــيـــة خـــاصــة
بـالصـحـفي الدائم والـتي يـحدد شـكـلهـا وشـروط تسـلـيمـها

 rعن طريق التنظيم
 - حــريـة الـــرأي وكــــذا االنـــتـمــــاء الــسـيـــاسي عـلى
أال �س التصريح العلـني عنهما باJصـالح اJعنوية جلهاز

rستخدمJالصحافة ا
 - رفض الــــــتـــــوقــــــيع عــــــلى كــــــتـــــابــــــاته إذا تــــــعـــــرضت

rلتعديالت جوهرية مهما كانت صفة القائم بالتعديل

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 90 - 14 اJـؤرخ في 9 ذي
الـقــعــدة عـام 1410 اJـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 1990 واJــتــعـلق

rتممJعدل واJا rبكيفيات ¨ارسة احلق النقابي
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97 - 03 اJـــــــــؤرخ في 2
رمـــضـــان  عــام 1417 اJــوافق 11 يــنـــايــر ســـنــة 1997  الــذي

rدة القانونية للعملJيحدد ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق  اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 19 اJؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق

rبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 473
اJـؤرخ في 8 شعـبـان عام 1418 اJـوافق 8 ديـسـمــبـر ســـنة

rتعلق بالعمل بالتوقيت اجلزئيJ1997 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 211
اJؤرخ في 10 جمـادى الثانـية عام 1425 اJوافق 28 يـوليو
سنة  2004 الـذي يحدد كيـفيات اعتـماد الصحـفيX الذين

rهنة حلساب هيئة تخضع لقانون أجنبيJارسون ا�

يرسم مايأتييرسم مايأتي

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 4 من الـقـانون
رقم 90 - 11 اJـؤرخ في 26 رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 21
أبــريل سـنـة r1990 اJــعـدل واJـتــمم واJـذكــور أعالهr يـهـدف
هـذا اJـرسـوم إلى حتـديد الـنـظـام الـنـوعي لـعالقـات الـعمل

.Xتعلقة بالصحفيJا

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـادةاJـادة 2 : : بــغــض الــنـظــر عن أحــكـــام الــقــــانـون رقــم
90 - 07 اJـؤرخ في 8 رمـضـان عام 1410 اJـوافق 3  أبـريل

ســـنـــة r1990 اJـــعــــدل واJـــذكـــور أعـالهr تـــطـــبـق أحـــكـــام هـــذا
اJــــرســـــوم عــــلى كـل الــــصــــحــــفــــيــــX األجــــراء الــــدائــــمــــX أو
اJــــتــــعــــاقـــــدين الــــذين �ــــارســـــون في أجــــهــــزة الــــصــــحــــافــــة
العـمـوميـة واخلاصـة أو اJـنشـأة من أحزاب سـيـاسيـة وكذا

مراسلي الصحافة.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 5 جمادى األولى عام جمادى األولى عام  1429 هـ هـ
11 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

اJـادة اJـادة 8 :  :  حتـدد مــهن فـرع " الـصـحـافـة " وتــصـنـيـفـهـا
في االتفاقية اجلماعية  في شكل مدونة مرجعية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
عالقات العملعالقات العمل

اJادة اJادة 9 :  : يشتـرط في توظيف كل صـحفي أو معاون
الــصـحــافــة إبــرام عــقــد عــمل كــتــابي مــهــمــا كــانت طــبــيــعـة

عالقة العمل.

اJـادة اJـادة 10 : : يتـعـX على أجـهـزة الصـحـافة اJـسـتخـدمة
االمـتثـال لألحـكام الـتـشـريعـيـة والـتنـظـيمـيـة اJـعمـول بـها
واJـتـعـلقـة بـتـنصـيب الـعـمـال ومـراقبـة الـتـشغـيل من أجل

احلصول على منصب شاغر للصحفي.

اJــادة اJــادة 11 : : بـــغض الــنـــظــر عن األحـــكــام الـــتــشــريـــعــيــة
والتـنـظيـمـية اJـعـمول بـهاr يـبـرم عقـد الـعمـل Jدة  مـحددة

أو غير محددةr سواء بالتوقيت الكامل أو اجلزئي. 
يــجب أن يـــتــضــمـن عــقــد الــعـــمل اJــبـــرم بــX اجلــهــاز
الـصحفي اJسـتخدم  والصـحفي أو معاون الـصحافة على
اخلصوص طبيـعة عالقة العمل والتـصنيف اJهني ومكان
العـمل وكيفـيات دفع األجرة وكـذا اJكافـآت والتعـويضات

اJستحقة.
القسم القسم األولاألول

عقد عقد العمل Jدة محددة وغير محددةالعمل Jدة محددة وغير محددة

اJـادةاJـادة 12 :  : يـبـرم عـقـد الـعمـل Jدة مـحـددة  بـالـتـوقيت
الكامل أو اجلزئي في احلاالت اآلتية :

1 - اJـــهــــام واألعـــمــــال الـــصـــحــــفـــيـــة الــــتي يـــنــــجـــزهـــا
بــــالــــتــــوقـــــيت الــــكــــامل أو اجلــــزئـي الــــصــــحــــفي أو مــــعــــاون
الـصحافـة على أسـاس فتـرة تعـاقديةr حتـدد مدتـها بـاتفاق

مشترك.
2 - األعـمـال الـصـحـفـيـة الــتي يـنـجـزهـا صـحـفي عـلى
أسـاس فـتـرة تـعـاقـديـة مـحـددة مـسـبـقـا قـصـد الـقـيـام �ـهام
صــحــفــيــة أو أشـغــال ظــرفــيــة ذات طـابـع مـســتــمــر أو غــيـر

مستمرr متجددة أو غير متجددة.

اJادة اJادة 13 : : بغض النظـر عن األحكام اJنصـوص عليها
في التشـريع والتنـظيم اJـعمول بـهماr �ـكن مراجعـة عقد
Xــــبــــرم بـــJــــدة غــــيــــر مـــحــــددة حــــسب االتــــفـــاق اJ  الـــعــــمل

الطرفrX السيما في احلاالت اآلتية :
- مـــنح امــــتـــيــــازات أخـــرى غـــيــــر تـــلك اJــــذكـــورة في

rمنوحة في إطار االتفاقية اجلماعيةJالعقد أو ا
rنجزة في البيتJاألعمال الصحفية ا -

- اJـلــكـيـة األدبـيـة والـفـنــيـة والـعـلـمـيــة عـلى مـؤلـفـاته
واحلق في نـشـرها حـسب الـشـروط احملـددة في عـقـد الـعمل

  rعمول بهماJوطبقا للتشريع والتنظيم ا
 - االسـتـفادة من عـقـد تـأمـX تـكمـيـلي يـغـطي مـجمل
اخملـــاطــر االســـتــثـــنــائــيـــة الــتي قـــد يــتـــعــرض لــهـــا في إطــار
¨ـــارســـة أنـــشـــطــــته اJـــهـــنـــيـــةr فـي حـــالـــة وجـــوده �ـــنـــاطق
الــنـزاعـات والـتــوتـرات أو اخملـاطــر الـكـبـرى واJــكـتـتب من

rستخدمJجهاز الصحافة ا
rبـأي حـــال من األحــوال rهـذا Xال يـعـفـي عقـد الـتـأمـ
جهـــاز الـصــحـافة اJـسـتخــدم من االلتـزامــات اJنـصـوص
علـيهــا في التـشريع والـتنـظيم اJـتعـلقـX بحوادث الـعمل

rهنيةJواألمراض ا
 - الـتــكـوين اJــتــواصلr السـيــمـا بــغــرض الـتــخـصص
الــذي يــتم حتــديــد كــيــفــيــات تــنــفــيــذه في إطــار االتــفــاقــيــة

rاجلماعية
 - احلــــــمـــــايــــــة مـن كل أشــــــكــــــال الـــــعــــــنف والــــــتــــــعـــــدي
والــتــخــويف أو الــضــغط لــلــحــصــول عـلـى دعم وتــسـهــيالت
الـسـلـطـات العـمـومـيـة لـتمـكـيـنه من الـوصـول إلى مـصادر

rاخلبر أثناء القيام �هامه
 - رفض كل تـعـليـمـة حتـريـريـة من أي مـصـدر كانت
غـــيــر تـــلـك الــصـــادرة عن مـــســـؤوله فـي جــهـــاز الـــصـــحـــافــة

rستخدمJا
 - االستفادة من الـترقية فـي حدود الشروط احملددة

في االتفاقية اجلماعيةr بالنسبة للصحفي الدائم.

6 :  : يــتــعــX عـلـى  الـصــحــفي بــعــنــوان واجــبـاته اJـادة اJـادة 
القيام �ا يأتي :  

 - عـــدم نــــشـــر أي خـــبـــر مـن شـــأنه اإلضــــرار بـــجـــهـــاز
rستخدم أو �صداقيتهJالصحافة ا

 - احلـصول عـلى مـوافقـة مـستـخدمـه قبل كل الـتزام
بــالـــتــعـــاون بــأي شـــكل من األشـــكــال مع أي جـــهــاز صـــحــفي

آخر.
الفصل الفصل الثالث الثالث 

شروط ¨ارسة مهنة الصحفيشروط ¨ارسة مهنة الصحفي

اJادة اJادة 7 : : على كل طالب Jمـارسة األنشطة الصحفية
أن يــكــون حــائــزا شــهــادة الــتــعــلـيـــم الــعــالــي ذات الــصــلـــة
اJـبــاشـــرة أو غــيـر اJــبـاشــرة بـاJــهـنـة وأال يــكـون  قــد حـكم
عـلـيه نـهـائـيـا بسـبب جـنـايـة أو جـنـحـة وأن يكـون مـتـمـتـعا

بحقوقه اJدنية والوطنية.
غيـر أنه �كن لـكل شـخص يثـبت مـؤهالت تتـناسب

واألنشطة الصحفيةr االلتحاق �هنة الصحفي.
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حتــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات تــنـــفــيـــذ هــذه الـــعــطـــلــة في
االتفاقية اجلماعية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
تعليق وإنهاء عالقة العملتعليق وإنهاء عالقة العمل

اJــــادة اJــــادة 21 : : يــــخــــضع تــــعــــلــــيق وإنــــهــــاء عالقــــة الــــعــــمل
للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJــادة اJــادة 22 :  : بـــغض الــنـــظــر عن األحـــكــام الـــتــشــريـــعــيــة
اJـعمول بها واJـتعلقة بـتعليق عالقـة العملr ال �كن إعادة
rإدماج الـصحفـي الذي تعـرض حلكـم نهائـي مخل بـالشرف

في منصب عمله عند انقضاء مدة التعليق.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـادة اJـادة 23 : : يتـعـX على أجـهـزة الصـحـافة اJـسـتخـدمة
تـــــطـــــبـــــيق أحـــــكـــــام الـــــقــــانـــــون رقم 90 - 11 اJـــــؤرخ في 26
رمــضــان عــام 1410 اJــوافق 21 أبــريل ســنــة r1990 اJــعــدل
واJــــتـــــمـم واJــــذكـــــور أعـالهr وأحــــكـــــام هـــــذا اJـــــرســــوم عـــــلى
الـــصــــحــــفــــيـــX األجــــراء أومــــعـــاونـي الـــصــــحــــافـــة الــــذين ¡

توظيفهم قبل تاريخ صدور هذا اJرسوم. 
اJادة اJادة 24 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1429

اJوافق 10 مايو سنة 2008.
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم رقم 08 - - 141  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــــمــــــــادىادى
األولى األولى عـام عـام 1429 اJوافق  اJوافق 11  مايو سنة مايو سنة r r2008 يعديعّدل
اJاJــــــــرسرســــــوم الوم الــــــــتــــــــنــــــــفــــــيــــــــذيذيّ  رقمرقم 90 - - 226 ا اJــــــــؤرؤرّخ في خ في 3
محرمحرّم م عـام عـام 1411 اJوافق  اJوافق 25  يوليولـيو سنة يو سنة 1990 الذي الذي
يحيحـدّد حقوق الد حقوق الـعمعمـال الذيال الذيـن �ارسون وظن �ارسون وظـائف عائف عـلياليا

في الدولة وواجباتهمفي الدولة وواجباتهم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
- بـنـاء على الـدسـتـورr السيّـمـا اJـادتان 85 - 4 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اJــؤرخ في 17 رجب عــام 1420 اJــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واJـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــX في الـــــوظــــــائف اJـــــدنـــــيـــــة

rوالعسكرية للدولة

- اســـتــــعـــــمـــال الــــصـــــحـــفـي  لـــوســــائـــله اخلــــاصـــة في
rالعمل

- احلـصول على  تـرخيص في حـالة تعـاونه مع جهاز
صحافة آخر. 

القسم الثانيالقسم الثاني
فترة فترة التجريبالتجريب

اJــــادة اJــــادة 14 :  :  يـــــخــــضـع تـــــوظــــيـف جــــهـــــاز الـــــصــــحـــــافــــة
لـلصـحفـي  للـمرة األولىr إلى فـتـرة جتريب تـوضح مدتـها

في عقد العمل.

اJادة اJادة 15 : : يستفيـد الصحفي الذي ¡ تـوظيفه لفترة
جتريـبيـة من نفس احلـقوق الـتي يسـتفـيد مـنهـا الصـحفي

الدائم.

اJادة اJادة 16 :  : يـتعX عـلى الصحـفي في فترة الـتجريب
احترام ما يأتي : 

rااللتزامات التعاقدية -
rالنظام الداخلي جلهاز الصحافة -

- أخالقيات اJهنة.

اJـادة اJـادة 17 : : بـعد انـقـضـاء مـدة الـتـجـريب اJـذكورة في
اJــــادة 14 أعـالهr  وفي حــــالــــة مــــا إذا كــــان هــــذا الـــتــــجــــريب
مـجــديــاr يــثــبت الــصـحــفي في مــنــصــبهr ويــســلم له جــهـاز
الــــصــــحــــافــــة اJـــســــتــــخــــدم شــــهــــادة  بــــغـــرض  إيــــداع اJــــلف
لـلحـصول عـلى بطـاقة الـتعـريف اJهـنيـة اJنـصوص عـليـها

في اJادة 5 من هذا اJرسوم.

القسم القسم الثالثالثالث
مدة العمل والغيابات مدة العمل والغيابات 

اJادة اJادة 18 :  : بغض النظـر عن األحكام اJنصـوص عليها
في الــتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول بـهـمـا يـأخـذ تـوزيع مـدة

العمل بعX االعتبار خصوصيات كل جهاز صحافة.

اJادة اJادة 19 :  : دون اإلخالل بأحـكام الـقانون رقم 90 - 11
اJـؤرخ في 26 رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 21 أبــريل ســنـة
r1990 اJــعـدل واJـتـمـم واJـذكـور أعالهr واJــتـعـلـقــة بـالـعـطل

وأيـام الـراحـة الـقـانـونـيـةr يـسـتـفـيـد الـصـحفـي الـذي يعـمل
خالل أيـام الـراحـة القـانـونـيـةr من راحـة تعـويـضـيـة حسب

الشروط احملددة في االتفاقية اجلماعية.

اJادةاJادة 20 :  : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعية اJعمول
بـهاr �كن الصحـفي أن يستفيـد من عطلة خاصـة �ناسبة

اJؤتمرات اJهنية و اJلتقيات واأليام الدراسية.
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العدد العدد 12
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 20  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 23  فبراير سنة  فبراير سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



20 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 412
23 فبراير سنة فبراير سنة 2011 م م

أمـــــر رقم أمـــــر رقم 11 -  - 01  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20  ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1432
اJـوافق اJـوافق 23  فـبـرايـر سـنة   فـبـرايـر سـنة q  q2011  يـتـضـمن رفع حـالةيـتـضـمن رفع حـالة

.wالطوارwالطوار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بــنــاء عـلى الــدّســتـورq ال ســيّــمـا اJــادتـان 91 و 124
qمنه

- و~ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-02 اJؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اJــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993

qwتضمن تمديد مدة حالة الطوارJوا

- و~ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 92-44 اJـؤرخ
في 5 شـــعــــبـــان عـــام 1412 اJــــوافق 9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1992

qتممJا qwتضمن إعالن حالة الطوارJوا

qوبعد اجتماع اجمللس األعلى لألمن -

- وبـعـد اسـتـشـارة رئـيس اجملــلس الـشـعـبي الـوطـني
ورئــــيس مــــجـــلس األمــــة والـــوزيــــر األول ورئـــيـس اجملـــلس

qالدستوري

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اJــاداJــادّة األولى  :ة األولى  : يـــلـــغى اJـــرســوم الـــتــــشــــريــــعـي رقم
93-02 اJـؤرخ في 14 شـعـبـان عـام 1413 اJـوافق 6 فـبـراير

سـنة 1993 واJتـضـمن تمـديـد مدة حـالـة الطـوارqw اJـعلـنة
~ــــــوجـب اJــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 92-44 اJــــــؤرخ في 5

شعبان عــام 1412 اJوافق 9 فبرايــر سنة 1992.

اJاداJادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا األمر فـي الــجريــدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 20  ربـيع األول عام 1432 اJوافق
23  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أوامـرأوامـر
أمـــــر رقم أمـــــر رقم 11 -  - 02  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20  ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1432
اJــوافق اJــوافق 23  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة q  q2011  يــتــمم األمـــر رقـميــتــمم األمـــر رقـم
66-155 اJــــؤرخ فــي  اJــــؤرخ فــي 18 صـــفــــر عـــام  صـــفــــر عـــام 1386 اJــــوافـق  اJــــوافـق 8

يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة 1966  واJـــتــضـــمن قــانـــون اإلجــراءات  واJـــتــضـــمن قــانـــون اإلجــراءات
اجلزائيةاجلزائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بناء على الدّستورq ال سيّما اJادتان 122-7 و124
qمنه

- و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية

- و~ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اJــاداJــادّة األولى  :ة األولى  : يــهـــدف هــذا األمـــر إلى تــتـــمــيم األمــر
رقم 66-155 اJــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اJــــــوافق 8
يونيو سنة 1966 واJتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.

2 : : تـــتــــمـم اJـــادة 125 مـــكـــرر 1 مـن األمـــر رقم اJــاداJــادّة ة 
66-155 اJــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اJــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966  واJذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

q(بدون تغيير) : ادّة 125 مكرر 1 : الفقرة األولىJا"

تلزم الرقابـة القضائية اJتهم أن يخضعq بقرار من
قـــاضي الـــتـــحـــقـــيقq إلـى الـــتــزام أو عـــدة الـــتـــزامـــات وهي

كالتالي :

احلاالت من 1  إلى 8..........(بدون تغيير).............

9) اJــــكــــوث في إقــــامــــة مــــحــــمـــيــــة يــــعــــيــــنـــهــــا قــــاضي
التحقيقq وعدم مغادرتها إال بإذن هذا األخير.

يـكـلف قـاضي الـتـحـقـيق ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـية
~راقبة تنفيذ هذا االلتزام وبضمان حماية اJتهم.


