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 :ملخص

انتشار استخدامات بموضوع  يهتم هذا المقال
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة التي طرحت تطبيقات 

 الذيفي الفضاء اإللكتروني أبرزها قطاع اإلعالم  ةعديد
هذا  استخدامات لقد ارتبطت. سمي باإلعالم الجديد

 المولود الجديد بتوفر تقنية اإلنترنت كحتمية تكنولوجية
وكغيرها من وسائل اإلعالم لم .سابق إنذار دون جاءت

حبيسة المطبوع كممارسات إعالمية تقليدية الصحافة  تبق
بل سعت إلى إنتاج شكل إعالمي جديد وضعته ضمن 

 ذهه.نسخة إلكترونية موجهة لنوع جديد من الجماهير
 ةنشأت بين وسائل اإلعالم التقليدي التي عالقةال
 الصحافة جعلت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثةو 

خلي عن النسخة أمام جدلية الت صعبموقف  في
كانت تمثل أهم موارد التمويل للصحافة  والتي- المطبوعة 

االنتقال إلى الطبعة اإللكترونية لمواكبة  أو-المكتوبة
هذا ذلك فإن ل.التطورات الحاصلة في الساحة اإلعالمية

واقع الصحافة المكتوبة ما بين الطبعة ل يتعرض المقال
كترونية في ظل الورقية واالنتقال الحتمي إلى النسخة االل

  .السياسة اإلعالمية للجزائر
  

الصحافة المكتوبة، الصحافة : الكلمات المفتاحية
  .قانون اإلعالمااللكترونية، 

Abstract : 
 
This study is the result of the diffusion of 

modern communication technology which 

has produced many applications in the 

electronic space.The use of this innovation 

is linked to the availability of the Internet as 

a technological necessity. Like the rest of 

the other media, the printed material does 

not remain trapped in traditional habits but 

has sought to produce a new format of 

media developed in an electronic version. 

Thissituation puts the pressintoa tricky 

position in whichit has to choose between 

keeping the work with the printed versions 

since it has always constituted the main 

revenue or change to adopting the new 

forms of publication based on the electronic 

versions in virtual spaces. All these 

strategies have to take account of the 

Algerian information new laws and 

environment. 
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  :مقدمة

إن البدايات األولى لوسائل اإلعالم انطلقت مع الصحافة المكتوبة، التي كانت تعـد وسـيلة مهمـة فـي نقـل األخبـار 

ـــان يـــووســـيلة لتـــوفير المعلومـــات للجمـــاهير، بح ـــب  االحـــتاللث وجهـــت فـــي بـــداياتها نحـــو القضـــية الجزائريـــة إب لتكـــون أغل

بعــد االســتقالل تغيــر  .الكتابــات حــول الصــراع والبحــث عــن الحريــة واالســتقالل، لتغطــي الطبقــة المثقفــة فــي الجزائــر آنــذاك

الوضــع وتغيــرت بــذلك مضــامين هــذه الصــحف التــي كانــت تخــدم الحــزب الواحــد، فــي ظــل االنتشــار الواســع لألميــة وسياســة 

ذاك تمثـل فــي حـت المجـال لالنفجـار االجتمـاعي آنـاآلخـر، هـي أوضـاع إذن فتانتهجـت نـوع مـن التهمـيش واإلقصـاء للـرأي 

هـي أحــداث إذن  .كبيـر فــي المسـتوى المعيشـي وانهيـار حـاد ألسـعار الـنفط ، الـذي تقـاطع مـع تـرد1988أكتـوبر  5أحـداث 

مهـــدت لتغييـــر الخارطـــة السياســـية واإلعالميـــة فاتحـــة المجـــال للتعدديـــة اإلعالميـــة وهـــذا مباشـــرة مـــع تعـــديل الدســـتور عـــام 

عيه لرجـــال اوالـــذي فـــتح المجــال علـــى مصـــر  19/03/1990المـــؤرخ فــي  94، ثــم صـــدور المنشـــور الحكــومي رقـــم 1989

ئــد خاصــة مــع بعــض االمتيــازات للصــحافيين الــذين كــانوا فــي القطــاع اإلعــالم مــن أجــل فــتح مؤسســات إعالميــة وٕانشــاء جرا

لتتعاقــب بعــد ذلــك جملــة مــن القــوانين فــي إطــار فــتح المجــال للتعديــة  .ســنوات ثــالثمن بينهــا دفــع أجــورهم لمــدة العمــومي،

وي رقــم اإلعالميــة مــع ســن جملــة مــن المــواد التــي تضــبط العمــل المهنــي للصــحفيين، وصــوال إلــى مــا يســمى القــانون العضــ

الذي تضمن في بابه الثاني تنظيم إصدار نشرية دورية، أما الباب الثالث فشـمل سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة  12-05

إلــى المــادة  67وجملــة المهــام الموكلــة لهــا، ليــأتي البــاب الخــامس تحــت إطــار وســائل اإلعــالم اإللكترونيــة وخصــص المــادة 

  .نية وضوابطها المهنيةحول الحديث على نشاط الصحافة اإللكترو  71

الصـحافة المكتوبـة كغيرهـا  تمـن مجـاالت الحيـاة المهنيـة، واجهـ ومع انتشار تكنولوجيات اإلعالم وتوغلها في العديد      

مـن وســائل اإلعــالم هــذا التطــور التكنولــوجي، الــذي دفــع بـالكثير مــن النســخ الورقيــة إال انتهــاج طريــق المنافســين فــي قطــاع 

لتتحــول بــذلك أغلــب العنــاوين الصــحفية إلــى الطبعــة اإللكترونيــة، متجــاوزة مرحلــة الطباعــة الورقيــة التــي  الصــحافة المكتوبــة

أرهقت كاهل المؤسسات اإلعالمية جراء التكاليف المرتفعة، زيادة علـى احتكـار اإلشـهار مـن قبـل المؤسسـة الوطنيـة للنشـر 

صــــرت الوقــــت ق البعيــــدة ألن تكنولوجيــــات اإلعــــالم اختواإلشــــهار، باإلضــــافة إلــــى تجــــاوز مرحلــــة التوزيــــع خاصــــة للمنــــاط

في موقــف حــرج ال الصــحفية الورقيــةالعنــاوين  أصــبحتومــع تعــدد مميــزات الطبعــة اإللكترونيــة  .والمســافات والجهــد أيضــا

ة وبشــريإضــافية تحســد عليــه، ألن االنتقــال مــن الــورقي إلــى اإللكترونــي لــم يكــن بهــذه الســهولة فالبــد مــن تــوفر مــوارد ماديــة 

فــي وقــت غيــر مناســب فــي ظــل إصــدار فــي الجزائــر الحتميــة التكنولوجيــة فرضــت نفســها باإلضــافة إلــى كــون ، متخصصــة

أهــم جوانــب العمــل  يالتــي لــم تغطــو مــن إصــالحات للوضــع القــانوني للممارســة اإلعالميــة،  تبعتــهومــا  2012قــانون إعــالم 

  . المهني للصحافة المكتوبة
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وضــعية الصــحافة المكتوبــة فــي الجزائــر بــين االحتفــاظ بالنســخة الورقيــة، وٕاصــدار الطبعــة جــاءت هــذه الدراســة لتحديــد وقــد 

  .2012اإللكترونية، من خالل قراءة لجملة التعديالت التي جاء بها القانون العضوي لإلعالم 

  : ولإلجابة على هذه اإلشكالية ال بد من معرفة جملة من المعالم

  .تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر •

السياســة اإلعالميــة الخاصــة بممارســة مهنــة الصــحافة المكتوبــة فــي الجزائــر، فــي ظــل انتشــار تكنولوجيــا االتصــال  •

  .الحديثة

  .بداية الصحافة اإللكترونية وتقنينها في الجزائر •

  : المفاهيم تحديد-1

وهــي مرتبطــة بــالطبع والطباعــة  pressفــي معجــم المصــطلحات اإلعالميــة تســتخدم كلمــة صــحافة بمعنــى : الصــحافة -

 وهـي علـم فـن إصـدار الصـحف مـن جرائـد ومجـالت، ويتمثـل ذلـك،journalismوتعنـي أيضـا  .ونشر األخبـار والمعلومـات

  .1، فكلمة الصحافة تشمل إذن الصحيفة والصحفي في نفس الوقتفي كتابة وتحرير المواد الصحفية

يطلـق هـذا المصـطلح بصـورة عامـة علـى الصـحافة التـي ): Electronic Journalism( الصـحافة اإللكترونيـة -

تستعين بالحاسبات اإللكترونية في كافة عمليات اإلنتـاج والنشـر، وهـو يشـير إلـى الصـحيفة الالورقيـة التـي يـتم نشـرها علـى 

نهـا وطبـع مـا شبكة اإلنترنت، ويقوم القارئ باستدعائها وتصـفحها والبحـث داخلهـا باإلضـافة إلـى حفـظ المـادة التـي يريـدها م

 .2يرغب في طباعته

ترتكز فكرة عمل الصـحيفة اإللكترونيـة علـى بـث مـادة الصـحيفة علـى إحـدى شـبكات خـدمات المعلومـات التجاريـة الفوريـة، 

 . 3وخاصة عبر شبكة اإلنترنيت العالمية مستخدمة في ذلك تقنيات حديثة ظهرت كوليدة لتكنولوجيا االتصال

ـــانون اإلعـــالم - ـــانون : ق ـــل الصـــحافة واإلذاعـــة ق ـــة دور النشـــر والبـــث مث ـــتلخص فـــي حري اإلعـــالم بمفهومـــه التقليـــدي ي

والتلفزيــون وصــناعة الســينما، ثــم نشــأت أوســاط جديــدة وتنتمــي إليهــا مثــل اإلنترنــت وملتيميــديا، ويهــتم بتنظــيم أهــداف حقــوق 

م، بحيــث تضــمن تعدديــة اآلراء وحريــة أوسـاط اإلعــالم، بضــمان بنيــة تحتيــة لالتصـاالت تكــون متمتعــة بحريــة فــي االسـتخدا

الفكر وحمايـة مسـتخدمي وسـائل اإلعـالم وحمايـة الملكيـة الفكريـة، حيـث يعـد قـانون اإلعـالم ضـرورة ملحـة فـي المجتمعـات 

المعاصــرة بهـــدف وضـــع قيـــود فـــي التجــاوزات المهنيـــة، القيميـــة ومتطلبـــات األمـــن الــوطني وحمايـــة األفـــراد والممتلكـــات مـــن 

 .4الخروقات
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  :النظري إلطارا-2

لم تشهد الصحافة خالل عدة قرون من تاريخها، تطورات سريعة ومتالحقة كما حـدث مـع وسـائل :الصحافة المطبوعة -

ة جعلهــا ذات انتشــار قــرون كــي تتطــور بشــكل يتــيح إمكانيــ أربعــة اإلعــالم األخــرى، فمطبعــة غوتنبــوج احتاجــت إلــى نحــو

ارع كمـا هــو معـروف خــالل القــرن العشـرين، ليتــيح إمكانيـة تطــور تقنيــات ولكـن التطــور التقنـي عمومــا تســ .جمـاهيري واســع

وبـالطبع فـإن التقنيـات الحديثـة التـي  ،الصحف وأحجامها وقلل من تكاليفهاالطباعة، وأضاف تحسينات جوهرية إلى أشكال 

ويشـير بـاحثون مثـل ماكلوهـان وسـبيل  .تعززت من خالل هذه الفترة وما قبلها أتاحت للصحف فرص أقـوى للتطـور المهنـي

وتوفلر إلى أن الكلمة المطبوعة التي تعد الصحافة من بين مظاهرها تمثل إحدى مراحل التطور البشـري التـي تلتهـا مرحلـة 

وقد أتاح تطور تكنولوجيا االتصال إمكانيات تعزيز مضامين الصحف وٕادخـال الكومبيـوتر فـي نظـم  .اإلنجازات اإللكترونية

  .5بالمراحل الطباعية المختلفة الحصول على المعلومات وانتهاءً ب الصحافة بدءُ صناعة 

  :ت الصحافة المكتوبة بالجزائر بخمس مراحل نلخصها في هذه النقاطمرّ :تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر -

 le "بإنشـاء يوميـةتميزت بغياب نصوص تنظيمية لقطاع اإلعالم، كما تميـزت : )1965-1962( المرحلة األولى -

peuple و" ، ومجلــة الجــيش1962" الشــعب"و"Révolution Africaine " كمــا تــم تــأميم اليوميــات الفرنســية وتعويضــها

بيوميــات جزائريــة تصــدر باللغــة الفرنســية، وكانــت هــذه اليوميــات متشــابهة المضــمون ومتواضــعة النوعيــة، وتميــزت أيضــا 

6احة اإلعالميــة وذلــك قبــل تأميمهــابتفــوق الصــحف الفرنســية وهيمنتهــا علــى الســ
خــالل هــذه المرحلــة ســعت الجزائــر علــى ،

اســترجاع ممتلكــات أخــذها و  هو فرنســيإلغــاء كــل مــا مــن خــالل:)الجــزأرة والتــأميم(الســيطرة علــى وســائل اإلعــالم مــن خــالل 

  .المستعمر

حيــث اســتمر تواجــد الصــحافة الفرنســية واســتمر معهــا تطبيــق  كثيــرا، إن الوضــع القــانوني لإلعــالم بعــد االســتقالل لــم يتغيــر

تشـريع الفرنسـي، فـي أبقى العمل جاريا حسب ال 1962ديسمبر 31 فقانون، الذي نص على حرية الصحافة، 1882قانون 

وشــهدت هـذه الفتــرة صـدور الكثيــر مــن الصـحف كمــا تميــزت  .س فيهــا تعـارض مــع السـيادة الوطنيــةالتـي لــي جميـع الميــادين

دم إصــدار أي قــانون يــنظم الممارســة اإلعالميــة، وهــو مــا أطلــق عليــه فتــرة الفــراغ القــانوني، باســتثناء المرســوم الخــاص بعــ

مؤسسـة ذات طـابع عمـومي تجـاري تحتكرهـا  التي اعتبرت 1/8/1963بتنظيم اإلذاعة والتلفزيون، ووكالة األنباء الجزائرية 

 La : 7، كما تقرر تأميم الصحف االستعمارية الثالث1963سبتمبر 17ي السلطة، كما اتبع نظام وسياسة جزأرة وتأميم ف

dépêche d’Alger ,La dépêche de Constantine,L’écho d’Oran ثـل بقايـا ، وذلـك علـى اعتبـار أنهـا تم

التـي نصـت علـى أن الدولـة  19، فلـم يضـف شـيئا غيـر تلـك المـادة رقـم 1963أمـا عـن دسـتور .جذور االسـتعمار الفرنسـي

  .حرية االجتماع، التضامن، الكلمة امن حرية الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى، وكذتض
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 الـذي فـرض 1964-12-3الصـادر  96-356ظهـور المدرسـة العليـا للصـحافة بمقتضـى المرسـوم  كما شهدت هذه الفترة

يمكن أن نسـتنبطها فـهـذه الفتـرة فـي أمـا عـن دور الصـحافة أو الصـحفي  .يمي للعاملين في القطاع اإلعالميالتأهيل األكاد

هناك ضـوابط توجـب علـى كـل صـحفي ووكالـة أنبـاء وأولهـا هـي احتـرام : من خالل تصريح وزير اإلعالم آنذاك الذي يقول

  .8السيادة الوطنية للبالد

تميزت بظهور أول الئحة تنظيمية لقطـاع اإلعـالم أوكلـت للصـحافة دور الخدمـة ):1978-1965( المرحلة الثانية -

بــدأت هــذه  ."ElMoudjahid"إلــى " Le peuple"ويــل يوميــة تهــا للقطــاع العــام، كمــا تميــزت بتحي، وقننــت تبع9لعموميــةا

المرحلة باعتالء الرئيس الراحل هواري بومدين سدة الحكم، والذي عمل على دعم النظام االشتراكي من خـالل تبنيـه الكثيـر 

وبالتــالي بــدأت تتجلــى  ...راعيــة، ثــورة ثقافيــة، ثــورة صــناعيةمــن المفــاهيم االشــتراكية، مثــل المخططــات، التــأميم، الثــورة الز 

 توقــفذه المرحلـة عرفـت هــ.صــبغة إيديولوجيـة تــدور حـول الســلطةفيهـا الحيــاة اإلعالميـة ب مظـاهر مرحلــة جديـدة اصــطبغت

بعـض الجزائـريين المسـلمين وبعـض الفرنسـيين طـرف مـن  1937تأسست سـنة الخاصة والتي Alger républicainجريدة 

تتــولى توزيــع الصــحافة كانــت  التــي Hachetteبتــأميم شــركة هاشــيتحينهــا الدولــة كمــا قامــت ذوي االتجــاه االشــتراكي، 

أهم ما يميـز أيضـا  إن. وبذلك تضع رقابة على كل ما يكتب ،101968نشر واإلشهارللتأسيس الشركة الوطنية المكتوبة، و 

يجـــب أن يمـــارس  نـــص علـــى أن الصـــحفي الـــذي) 1968ســـبتمبر  9(القـــانون األساســـي للصـــحفيين المهنيـــين : هـــذه الفتـــرة

عليــه أن يعمــل علــى تنميــة وعيــه وتكوينــه السياســي، بعــد ذلــك جــاءت تعليمــة الي كمــا أنــه يجــب ضــمهنتــه ضــمن منظــور ن

تضـمن العديــد الــذي ، 1976، وبعــده دسـتور 1976الميثـاق الـوطني  تالهــاالخاصـة بتصــنيف الصـحفيين،  1973أفريـل 5

حريــة االجتمــاع، حريــة المعتقــد، حريــة الــرأي والتعبيــر،  ،علــى الحقــوق والحريــات األساســية لإلنســان مــن المــواد التــي تــنّص 

  .11لكنه أهمل حرية اإلعالم

م، كمـا تميـزت بظهـور 06/02/1982فيها وضع قانون اإلعالم الصادر يوم تم): 1988-1979( المرحلة الثالثة -

 ،"المنتخــب" :، وبعــض األســبوعيات"واإلرشــاد" التــذكير"بعــض المجــالت اإلســالمية الخاصــة ، "العصــر"مجلــة دينيــة رســمية

تمثـل  كلهـاو . بالفرنسـية Horizonsالمساء بالعربية، و ،م1985ويوميتين مسائيتين عام  ؛باللغتين" أضواء المسار المغربي

بعـــض االنفتـــاح اإلعالمـــي والتحـــول المحتشـــم فـــي المســـار السياســـي للـــبالد الـــذي أراد إعطـــاء الصـــبغة الثقافيـــة للمؤسســـات 

قطاع اإلعالم بتجهيزات مادية حديثة، ساعدت على تنشيطه، وٕاشـعال فتيلـة  اإلعالمية، بدال من الطابع السياسي، وتطوير

كمــا تمخــض عــن هــذه المرحلــة مــا جــاء بــه المــؤتمر الرابــع لجبهــة التحريــر الــوطني . 12المنافســة بــين الصــحف الموجــودة

المية، مـا بـين كما تمت إعادة هيكلة بعض المؤسسات اإلع، 13، والذي وافق ألول مرة على الئحة خاصة باإلعالم1979

بشــكل شــامل ومفصــل عــن القطاعــات  1982، وكــذا االنتقــال مــن الفــراغ القــانوني إلــى التشــريع اإلعالمــي 1986-1987

األخــرى، إدمــاج القطــاع اإلعالمــي مــع القطــاع االقتصــادي والسياســي، ظهــور حركــة الصــحفيين الجزائــريين، التــي فجــرت 

انوني إلــى أن الوضــع زاد تأزمــا، إذ كانــت القــوانين ذات طــابع يخــدم ، ومــن الخــروج مــن الفــراغ القــ1988أحــداث أكتــوبر 
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عامـا، بعـد  20جـاء بعـد فـراغ قـانوني دام لمـدة  1982السلطة في المقام األول لم تراعي العنصر الخبري، قـانون اإلعـالم 

كـــون مـــن ، يت1976االســـتقالل، وضـــغوطات عانـــت منهـــا الصـــحافة الجزائريـــة، حيـــث اســـتمد معظـــم أحكامـــه مـــن دســـتور 

مادة تـدور فـي فلـك النشـر وتوزيـع النشـريات، اإلذاعـات الخاصـة والمسـؤولية وحـق الـرد واألحكـام الجزائيـة، كـان توجـه 128

نحــو ضــمان حمايــة األســس والركــائز التــي يقــوم عليهــا النظــام الحــاكم وتغلــيظ جانــب الواجبــات والممنوعــات والعقوبــات فــي 

  .14من مواده %50نحو أكثر من 

تعـد تتويجـا للمرحلـة السـابقة، إذ هي مرحلة ما بعد االنفتاح اإلعالمي والسياسي و ):1991-1989( الرابعةالمرحلة  -

، فتـدعم )39المـادة (، الـذي سـمح بتأسـيس الجمعيـات السياسـية وبحريـة الصـحافة وتنوعهـا 1989تم إعـالن دسـتور فبرايـر 

الخاصـــة والحزبيـــة، الســـبيل، اإلرشـــاد، التضـــامن، بـــذلك اإلعـــالم العمـــومي الجهـــوي بإصـــدارات جديـــدة، ونشـــأت الصـــحف 

، فكانت بذلك الجزائـر البلـد العربـي الوحيـد الـذي 15عنوانا عموميا وخاصا وحزبيا 140الخ، شهدت هذه المرحلة ...البالغ، 

لكثيـر ا الماديـة، والسياسـية فاختفـت اهـ، غيـر أنـه لـم يـدم طـويال بسـبب عـدة مشـاكل أهمامن نوعـهفريـد اإعالميـ اشهد انفجـار 

عبـارات  35/36تضـمن فـي مادتيـه  )23/02/1989(تأسيسي جديد  قانونتميزت هذه المرحلة بظهور كما . من العناوين

إال المؤسســـات  –إلـــى منـــع كـــل مؤسســـات مهمـــا كانـــت  ام المســـاس بحرمـــة حريـــة المعتقـــد وحريـــة الـــرأي، كمـــا أشـــارتتحـــرّ 

وهـــي األهـــم علـــى التعدديـــة  40عـــالم، كمـــا نصـــت المـــادة مـــن حجـــز أي مطبـــوع أو أيـــة وســـيلة مـــن وســـائل اإل -القضـــائية

الحزبيــة وبالتــالي تــم اإلعــالن عــن تأســيس العديــد مــن األحــزاب السياســية مــن قبــل بعــض الشخصــيات وهــذه األخيــرة أسســت 

ثــم ، "الخبــر"ظهــور العديــد مــن العنــاوين الخاصــة بدايــة مــع  ...العديــد مــن الجرائــد الناطقــة باســمها والمعبــرة عــن توجهاتهــا،

، وقــد ســمحت الحكومــة بظهورهــا وشــجعتها بمــنح المقــرات وضــمان رواتــب الصــحفيين،  Liberté،"الصــح آفــة"ثــم " الــوطن"

ليـأتي بعـد ذلـك قـانون اإلعـالم  16الذين كانوا يعملون في الصحافة العمومية في حال انتقالهم للعمل في الصحافة الخاصة،

، والذي يقضي برفع احتكـار السـلطة لملكيـة وسـائل اإلعـالم، خاصـة الجرائـد والمجـالت، كمـا جـاء 1990أفريل  3الجديد، 

فيــه وألول مــرة تعريــف دقيــق للصــحفي المحتــرف وأصــبح بموجبــه قــانون التأهيــل المهنــي شــرطا أساســيا لترقيــة والتعيــين فــي 

، بعـد ذلـك قامـت السـلطة بإنشـاء غـرف خاصـة أو متخصصـة فـي 1962تحـول نـوعي لـم يحـدث منـذ  وسائل اإلعالم وهـو

جنح الصحافة على مستوى المحاكم للنظر في الشكاوى المرفوعة ضد التجاوزات الصحفية وهو ماأثر سلبا علـى الممارسـة 

وكــــذلك المطالبـــــة بأخالقيــــات المهنـــــة اإلعالميــــة الحــــرة، وأدى أيضـــــا للمطالبــــة بتـــــدعيم قــــانون اإلعـــــالم بقــــوانين تكميليـــــة 

 .17اإلعالمية

 1992فيفــري  9مرحلــة إعــالن حالــة الطــوارئ وٕاقــرار مرســوم  وهــي: إلــى يومنــا هــذا1992المرحلــة الخامســة مــن  -

، والتـي قامـت باتخـاذ 1992جويليـة  8 فـي حكومة بلعيد عبد السـالم، التـي حلـت محـل حكومـة أحمـد غزالـي تهاعتمدالذي 

، ... la Nation، "صــح آفــة"لقــانون حالــة الطــوارئ، كإمكانيــة غلــق بعــض الصــحف وتعليــق بعضــها، إجــراءات مكملــة 

حـــل كمـــا تـــم . أن األنبـــاء التـــي تنقلهـــا هـــذه الصـــحف قـــد تمـــس بـــاألمن والنظـــام العمـــوميين، والمصـــالح العليـــا للـــبالدبحجـــة 
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، كــل هــذه األمــور ســمحت 1990وقــانون ، 1982، وتجميــد العمــل بــبعض مــواد قــانون 1993المجلــس األعلــى لإلعــالم 

للســلطة بتضــييق الخنــاق علــى الصــحافة المســتقلة، وذلــك باســتعمال األســلوب المباشــر مــن خــالل سلســلة االعتقــاالت فــي 

صفوف الصحفيين، من خـالل إصـدار القـرار الـوزاري المشـترك بـين وزارتـي الثقافـة واالتصـال والجماعـات المحليـة، المـؤرخ 

ذي بموجبـــه تقـــرر الســـلطة احتكـــار المعلومـــات األمنيـــة ومنـــع نشـــر كـــل خبـــر ال يـــأتي مـــن الخاليـــا ، الـــ1994جـــوان 7فـــي 

، مـــن خـــالل شـــن العمـــال إلضـــرابات يطـــالبون فيهـــا بـــدفع أجـــورهم 1994الرســـمية، باإلضـــافة إلـــى ظهـــور أزمـــة المطـــابع 

نيـــة اإلشـــهار للمؤسســـة ، حيـــث فوضـــت ميزا18المتـــأخرة، وهـــو مـــا أدى إلـــى التضـــييق علـــى الصـــحافة مـــن خـــالل اإلشـــهار

وتقرر من خالل منشور وزاري أن يتم اختيار الدعم اإلشـهاري مـن طـرف الوكالـة الوطنيـة  ANEPالوطنية للنشر واإلشهار

 %30للنشر واإلشهار، وتالها صدور منشور آخـر يحـدد مـن خـالل أن الصـفحات اإلشـهارية ال يجـب أن تتجـاوز مسـاحة 

فــتح المجــال نوعــا مــا لــبعض اإلصــالحات، حيــث تــم إجــراء  1996اء دســتور بعــد ذلــك جــ.مــن مجمــوع صــفحات الجرائــد

أفريــل  -17تعــديالت أســفرت عــن تقلــيص األحــزاب السياســية وتكــريس حقــوق اإلنســان وبعــض الحريــات، تلتــه تعليمــة رقــم 

، 2000، أعطي من خاللها الضوء األخضر لمناقشة مشاكل قطاع اإلعالم ، ثم جـاء مشـروع قـانون اإلعـالم لسـنة1997

االعتــراف بحقــوق أكبــر للصــحفيين، الحــد مــن تــدخل الســلطة السياســية فــي اإلعــالم، االعتــراف بحــق التــأليف : نــص علــى

، 69مـادة رقـم 2للصحفي الجزائري ومنحه نسبة من العائـدات التـي تتحصـل عليهـا المؤسسـة الصـحفية، تضـمن فـي فصـله 

، جــاء ذلــك 2001الميــة، ثــم تــاله تعــديل قــانون العقوبــاتنصــت علــى إنشــاء مجلــس أعلــى ألخالقيــات وشــرف المهنــة اإلع

تزامنا مع حركة احتجاجية واسعة لناشري الصحف واإلعالميين والتنظيمات المهنية الرافضـة لمشـروع القـانون والـذي انتهـى 

  :بإقرار مجموعة من التعديالت لقانون العقوبات أهمها

مليــون، أو بهمــا معــا، فــي حالــة  25ماليــين ســنتيم و 5اوح بــين أشــهر وســنة، أو بغرامــة ماليــة تتــر  3عقوبــة الســجن بــين 

اإلساءة أو اإلهانة أو القذف إلـى شـخص رئـيس الجمهوريـة عـن طريـق الكتابـة أو بالرسـم، إضـافة إلـى أنـه يعاقـب بـالحبس 

ارة أو مــن شــهرين إلــى ســنتين كــل مــن أهــان قاضـــيا أو موظفــا أو ضــابطا أو أحــد رجــال القــوة العموميــة بــالقول أو باإلشـــ

  .بالتهديد

م لألمـر رقـم ماعتبر المجلس األعلى ألخالقيات المهنة اإلعالمية في بيان له أن مشروع القـانون المعـدل والمـتومن جهته، 

ريـة ح خطيـرة ضـدّ  انزالقـاتالمتعلق بقانون العقوبات في مواده الخاصة باإلهانة والشتم والسب والقذف، يتضـمن  156/66

  .يؤدي إلى عودة الرقابة من جديدالصحافة وحرية التعبير 

 مـعفلسـفته،  ة، لعـدم وجـود التـوازن فـي أدبيـات الـنص القـانوني، وزعزعـ2002مشروع قانون اإلعـالم أكتـوبر كما تم رفض 

تابعة للسلطة، كمـا خفـف نوعـا مـا مـن العقوبـات المتعلقـة بـبعض الجـرائم الإخضاع الترخيص إلصدار نشرية وزارة اإلعالم 

، عمــل هــذا 2003ب والشــتم، إال أن نفــس العقوبــات توجــد فــي قــانون العقوبــات، تــاله مشــروع قــانون اإلعــالم المتعلقــة بالَســ
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المشروع على رسم إطـار التنظـيم المؤسسـاتي وأعطـى تصـورا مسـبق للحقـل اإلعالمـي عـن طريـق مبـدأ الضـبط، وألول مـرة 

ة ضـبط الصـحافة المكتوبـة، وسـلطة ضـبط السـمعي طرحت فكرة الملكية الفكرية والمعنوية للصحفي الجزائري، ظهـور سـلط

حـدد كيفيـة اعتمـاد الصـحفيين الـذين   2004جويلية 22المؤرخ في 211/04البصري، بعد ذلك ظهر المرسوم التنفيذي رقم

 Leيمارسون المهنة لحساب هيئة تخضـع لقـانون أجنبـي، تميـزت هـذه الفتـرة بتوقـف العديـد مـن الصـحف لفتـرات متقطعـة، 

Matin, Liberté, احتـدمت المواجهــات بــين  2004، الـرأي، وذلــك مـن خــالل توجيــه العديـد مــن االتهامـات لهــا، فـي فتــرة

، نــص علــى الحصــول علــى بطاقــة تعريــف صــحفية 2008الســلطة والصــحافة الجزائريــة، ليــأتي بعــد ذلــك مشــروع قــانون 

ادة مـــن الحقـــوق الماليـــة والمعنويـــة، التكـــوين للصـــحفيين الجزائـــريين، الملكيـــة الفكريـــة والمعنويـــة والحـــق فـــي النشـــر، االســـتف

، مـن 2011المتواصل للصحفيين، الحماية من كل أشكال العنف،  ليأتي بعد ذلك المصـادقة علـى مشـروع قـانون ديسـمبر 

، حيث خصص حيز أكبر للحديث عن أخالقيـات المهنـة اإلعالميـة، ورفـع التجـريم 2012خالل القانون العضوي لإلعالم 

  .للصحفيين

  : واقع وتحديات ،المطبوع اإللكتروني للصحافة المكتوبة

هــل يمكــن القــول أن الصــحيفة الورقيــة قــد انتهــت؟ هــي قضــية جدليــة تناولتهــا الكثيــر مــن األصــوات مــن داخــل المؤسســات 

عـدد المهنية في الصحافة، أو في وسائل اإلعالم األخـرى، كمـا تناولهـا بعـض المسـتثمرين فـي ميـدان اإلعـالم، إلـى جانـب 

من الدراسات من الحقل األكاديمي، وقد يرى البعض أنـه ال يتخيـل يومـا مـا فـي المسـتقبل أن ال تكـون هنـاك صـحيفة علـى 

 .19طاولة اإلفطار الصباحي، ألنها عادة أصبحت تستوجب بقاء الصحف الورقية وعدم تالشيها

، ووصـلت المجلـة "مـن قتـل الصـحافة" عنـوان وقد نشرت مجلة اإليكونومست البريطانيـة تقريـرا عـن الصـحافة تحـت        

وقـد أشـار التقريـر إلـى أن . إلى نتيجة مؤداها أن وضع الصـحافة هـو مصـدر قلـق، ولـيس مصـدر رعـب كمـا يظـن الـبعض

العقود الماضية قد شهدت انخفاضا في توزيع الصحف في الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وأوربـا، واسـتراليا، ونيوزيالنـدا، وقـد 

لفيلـب " نهايـة الصـحيفة" إلنترنت في تسريع معدالت االنخفاض في السـنوات الماضـية واستشـهدت المجلـة بكتـاب أسهمت ا

آخـر صـحيفة ورقيـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة،  سيشـهد) عامـاأقل من أربعين  أي(م 2043ميير، والذي تنبأ أن عام 

 . 20ه قراءة هذه الصحيفةعندما يقذف بها أحد القراء جانبا بعد أن تكون قد أنهكت

استشهد فيليب ميير في تحليله، التنبؤ بسـقوط الصـحيفة ونهايتهـا علـى أرقـام توزيـع الصـحف، حيـث ذكـر أن العقـود الثالثـة 

الماضية شهدت تراجعـا فـي التوزيـع، وبشـكل منـتظم فـي نسـب التراجـع، ويـرى المهنيـون أن اإلنترنـت هـو المسـبب وراء هـذا 

يشـير إلـى أن اإلنترنـت هـو أحـد هـذه األسـباب، ولـيس السـبب الوحيـد، وهكـذا أشـار أنـه فـي حالـة بقـاء  التراجع، ولكن الواقع

، وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا الوقـــع 2043نســـبة االنخفـــاض علـــى مـــا هـــي عليـــه، فمـــن المتوقـــع أن تســـقط الصـــحيفة فـــي العـــام 

تهــا، إذا اعتمــدت النمــوذج االقتصــادي يــرى أن هنــاك فرصــة مواتيــة أمــام الصــحف إلنقــاذ ذا Myirالتشــاؤمي إال أن مييــر 
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الـــذي يقترحـــه فـــي كتابـــه، والـــذي يعتمـــد علـــى وظيفـــة المســـؤولية االجتماعيـــة للصـــحافة التـــي يجـــب أن تكـــون هـــي المنـــتج 

ــأثير أو النفــوذ هــو الــذي يجــب أن تســوق لــه الصــحف،  األساســي للصــحافة ولــيس األخبــار والمعلومــات، أي أن نمــوذج الت

  .21وليس النموذج التجاري

أن كثيــرا مــن الصــحف الحاليــة فــي المملكــة المتحــدة ستتالشــى فــي  Murdochوتوقــع المليــاردير العــالمي روبــرت مــاردوك 

 .22القريب العاجل، ولن يتحمل سوق الصحف أكثر من صحيفة واحدة في كل سوق صحافية

يومية ماتـت كصـحافة مدفوعـة الفرنسية أن الصحافة ال) Mediaميديا (بمجلة  Jacques Atalyويرى الكاتب جاك أتالي 

 .23الثمن، وذلك ببساطة ألن اإلنترنت فرضت هيمنتها على اإلعالم المكتوب

  : الصحافة اإللكترونية في الجزائر

عن عـدم اسـتخدامها، كمـا أثبتـت الدراسـات ولـذلك  %75إن الوسائط المتعددة والنصوص الفائقة يفصلها المتعرض بمقدار 

  .24ه، خاصة أننا نتحدث بشكل كبير حاليا عن التوجه إلى الصحافة اإللكترونيةالبد أن يلم الصحفي بمهارات

ظهــرت الصــحافة اإللكترونيــة فــي الجزائــر فــي التســعينيات حيــث كانــت بــدايتها عبــارة عــن نســخ إلكترونيــة للعنــاوين        

صـــحيفة يوميـــة تعتمـــد  46 عنـــوان إعالمـــي وأكثـــر مـــن 19المطبوعـــة، إذ نجـــد معظـــم العنـــاوين اإلعالميـــة والتـــي تقـــدر بــــ 

غالبيتهـــا علـــى النشـــر اإللكترونـــي كوســـيلة لتوزيـــع مضـــمونها بـــدور تكميلـــي لنســـخة مطبوعـــة، ظهـــرت النســـخة اإللكترونيـــة  

، إضــافة إلــى ظهــور صــحف إلكترونيــة 1989، ثــم تلتهــا جريــدتي ليبرتــي والخبــر ســنة 1997لجريــدة الــوطن فــي نــوفمبر 

التي تتمتع بسمعة طيبة ووزنا هاما في سوق اإلعالم اإللكترونـي الـراهن، " TSAائر كل شيء عن الجز : "قائمة بذاتها مثل

  . 25والتي تالها نشوء عدة صحف إلكترونية ذات طابع إخباري ومتنوعة المواضيع والمتفاعلة مع جمهور قرائها

وهكذا تنوعت الخارطة اإلعالمية في الجزائـر مـا بـين صـحف خاصـة وأخـرى حزبيـة وحتـى عموميـة بـاللغتين العربيـة       

والفرنسية، هذه األخيرة التي تربعت على عرش اإلعالم في الجزائر فـي ظـل غيـاب المنافسـة مـع التلفزيـون واإلذاعـة بسـبب 

  . 26بقائهما حكرا على الدولة

يوم هناك العشرات مـن اليوميـات والـدوريات إال أن الصـحف األكثـر انتشـارا يمكـن تحديـدها فـي الصـحف وعموما فال       

باللغــة العربيــة والمجاهــد بالفرنســية، أمــا أكثــر الصــحف رواجــا بالنســبة " الشــعب"العموميــة وبالنســبة لليوميــات نجــد صــحيفة 

،كمــا ظهـرت عنـاوين أخـرى أخـذت تأخــذ 27"األحـرار"و" وماليـ"و" الشـروق اليـومي"و" الخبــر"للصـحافة المسـتقلة نجـد جريـدتي 

، "الـوطن"بالعربية والفرنسية وأخـرى باللغـة الفرنسـية نجـد " وقت الجزائر"و" النهار الجديد"مكانها في الساحة اإلعالمية منها 

ـــديان"، "لوســـوار دالجيـــري"، "ليبـــارتي" ـــم تكـــن الصـــحف الصـــادرة فـــي الجزائـــر بمعـــزل عـــن مـــا "لوكوتي شـــهده عـــالم ، هـــذا ول

التكنولوجيــا الحديثــة لالتصــال، فقــد وظــف أصــحاب المؤسســات اإلعالميــة هــذه التكنولوجيــات فــي مجــال الطباعــة عــن بعــد 
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بواسطة األقمار الصناعية نظرا لشساعة مساحة البلد، كذلك استخدمت أحدث الطـرق فـي الطباعـة وتـم إدخـال األلـوان إلـى 

  .28الصفحات الرئيسية للجرائد وغيرها

عـن  1993وفي هذا السياق عرفت الجزائر ظاهرة اإلنترنـت كغيرهـا مـن البلـدان الناميـة فـي التسـعينيات وهـذا سـنة         

وتــم هــذا االرتبــاط فــي  Dialupبواســطة خــط هــاتفي متخصــص  Ceristطريــق مركــز البحــث فــي اإلعــالم العلمــي والتقنــي 

بعـد ذلـك بسـنة تـم السـماح 29رة الـربط مـن ايطاليـا عبـر البحـر،إطار اتفاقية تعاون مع اليونسكو، حيث قامـت الجزائـر بمباشـ

، 1995للبــاحثين العلميــين باالســتعمال المجــاني للشــبكة، ليــتم فــتح أول مصــلحة لالشــتراك يســتفيد منهــا المســتعملون ســنة 

ن يمتلكـون وهذا في حدود الطاقة المخولة لهذا االرتباط المتخصص، مما جعـل االشـتراك مفتوحـا فقـط أمـام األشـخاص الـذي

وبالتعــاون مــع مصــالح البريــد والمواصــالت تــم تــدعيم الكابــل األول بخــط متخصــص  1997فــي ديســمبر 30ســجال تجاريــا،

إلـى  2000آخر، ليتمكن بعدها الخـواص مـن االسـتثمار فـي هـذه الشـبكة، حيـث ارتفعـت أعـداد مقـدمي الخدمـة فـي مـارس 

فــي الجزائــر مــن الخــدمات المتطــورة لشــبكة اإلنترنــت وانتشــارها وفــي هــذا الســياق اســتفادت الصــحافة المكتوبــة 31شــركة، 18

  ". الصحافة اإللكترونية"أو " صحافة اإلنترنت"الواسع ما مهد لظهور نوع آخر من الصحافة يطلق عليه 

ال أن رغم أن الجزائـر كانـت متـأخرة نوعـا مـا فـي مجـال الصـحافة اإللكترونيـة مقارنـة بالـدول العربيـة واألوروبيـة، إ         

حيـث كانـت جريـدة الـوطن باللغـة الفرنسـية ســباقة ، 199732تجربـة الصـحافة المكتوبـة مـع اإلنترنـت ألول مـرة كانـت نهايــة 

إلـى اعتنـاق النشـر اإللكترونـي وٕانشـاء موقـع لهـا عبـر الــواب، وهـذا بعـد إلغـاء االحتكـار علـى مركـز البحـث العلمـي والتقنــي 

تطلب الحصول على موقـع بشـبكة اإلنترنـت مـن مسـؤول أي جريـدة سـجال تجاريـا أمام المزودين الخواص لإلنترنت، حيث ي

لكـــل هيئـــة ذات طـــابع تجــــاري ووجـــود مقـــر مركــــزي أو مكتـــب تنســـيق بـــالجزائر مــــع دفـــع اشـــتراك مــــالي كـــل ســـنة بقيمــــة 

ليــوم أول ، لتكــون جريــدة ا1998بعــد تجربــة الــوطن تلتهــا جريــدتي ليبــارتي باللغــة الفرنســية أيضــا فــي جــانفي  33.دج1000

  .199834صحيفة باللغة العربية تنشر على اإلنترنت، وهذا في فيفري 

  : التحديات التي فرضتها الصحافة االلكترونية

ليست مجانيـة فهـي تسـتلزم امـتالك  hardwareمع توافر المحتوى المجاني في اإلنترنت، وجب اإلشارة إلى أن التجهيزات 

شخصــي لهــا، مثــل جهــاز الكومبيــوتر، اشــتراكات اإلنترنــت، وتجهيــزات تقنيــة أخــرى، مــع العلــم بإمكانيــة اســتخدام مثــل هــذه 

التجهيـــزات مجانـــا فـــي عـــدد مـــن المواقـــع والمؤسســـات مثـــل المدرســـة والجامعـــة والنـــادي ومواقـــع عامـــة أخـــرى، وكثيـــر مـــن 

اللكترونية عبر اإلنترنت مجانا، كمـا أن محركـات البحـث تقـدم بالتأكيـد خـدماتها المعلوماتيـة بشـكل الصحف تقدم خدماتها ا

مجــاني بكــل لغــات العــالم، ولكــن أغلــب المؤسســات اإلعالميــة  تطلــب فــي المقابــل التســجيل فــي الموقــع، بهــدف بيــع هــذه 

تغطيـــة التكـــاليف فقـــد اتجهـــت بعـــض هـــذه المعلومـــات لشـــركات التســـويق نظيـــر عوائـــد ماديـــة، وفـــي ظـــل عـــدم الربحيـــة أو 

المؤسســات إلــى تقــديم جــزء مــن الخدمــة اإلخباريــة مجانــا، مقابــل الــدفع مقابــل االســتزادة والبحــث عــن مزيــد مــن المعلومــات 
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، وهــذا مــا تقدمــه الكثيــر مــن الصــحف العالميــة، حيــث تقــدم صــفحتها األولــى مجانــا 35وتفاصــيل هــذه األخبــار والموضــوعات

  . واالستفاضة في الموضوع تحتاج اشتراك مدفوع الخدمةبينما التفاصيل 

  : مصادر اإلعالن في الصحف االلكترونية

مصدر الدخل الرئيسي لمواقع الصحف اإللكترونية هو من اإلعالن المتكرر على كـل صـفحة، باإلضـافة إلـى اإلعـالن إن 

ل اإلعالنـات المبوبــة علـى الشــبكة التجـاري فقـد نجحــت كثيـر مـن الصــحف فـي اسـتحداث مصــادر إضـافية للـدخل مــن خـال

  .التي تدر أرباحا كبيرة

يعطـي المعلـن سـيطرة ال نظيـر لهـا بـين وسـائل اإلعـالن األخـرى إليصـال رسـالته للمسـتهلك، فهـو : اإلعالن على االنترنـت

بعينـه، كمـا يستطيع أن يطلب أال يظهر إعالنه إال لمتصحفين قادمين من األردن فقط أو أمريكـا فقـط أو مـن أي بلـد آخـر 

انــه يســتطيع أن يطلــب إظهــار اإلعــالن لفئــة عمريــة معينــة أو للــذكور دون اإلنــاث المعتمــين بالرياضــة ال لقــارئ األخبــار 

ومـن خـالل قـوائم  ispالسياسية، ويتم ذلك باستخدام بروتكوالت التعريـف بالمسـتخدم مـن خـالل تزويـد خدمـة الـربط الشـبكي 

المتصـــفحون بتعبئتهـــا عنـــدما يشـــتركون فـــي خدمـــة البريـــد اإللكترونـــي أو يقومـــون التـــي يقـــوم  Registration التســـجيل 

بالتســوق مــن خــالل الشــبكة وبــالطبع فــإن احتســاب قيمــة اإلعــالن يتغيــر حســب متطلبــات المعلــن نفســه أضــف إلــى ذلــك 

  .36رقام هنابإمكان المعلن مراقبة نتائج حملته اإلعالنية بشكل مستمر من خالل الشبكة فال مجال للتالعب باأل

  : 2012قراءة في نص القانون العضوي لإلعالم 

يتبادر إلى الذهن ألول وهلة أن قانون اإلعالم يعني تلك النصوص القانونية التي تضعها السلطات العامـة فـي الدولـة      

لتقييــد حريــة التعبيــر، غيــر أن هــذه الحــدود الضــيقة التــي تتضــمن هــذه الفكــرة أصــبحت فــي الوقــت الــراهن شــيئا ال يهــتم بــه 

لذي يمكننا أن نعرفه بمجموعـة القواعـد القانونيـة التـي تحكـم المؤسسـات اإلعالميـة بالنسبة للمفهوم الحديث لقانون اإلعالم ا

  .37المختلفة والعاملين فيها داخليا وخارجيا

يتضـمن هـذا القــانون اثنـا عشــر بابـا حيــث يحتـوي البــاب األول علـى أحكـام عامــة، كمـا خــص البـاب الثــاني لنشـاط اإلعــالم 

، أما الباب الثالث فـاهتم بسـلطة ضـبط )شريات، التوزيع، والبيع في الطريق العامإصدار الن: (عن طريق الصحافة المكتوبة

البصـري، سـلطة  -ممارسة النشـاط السـمعي: ( الصحافة المكتوبة، بينما تمحور الباب الرابع حول النشاط السمعي البصري

ول مـــرة وســـائل اإلعــــالم ، أهـــم جديـــد صـــحبه هـــذا القـــانون أدرج فـــي البـــاب الخـــامس، الـــذي ذكـــر أل)البصـــري–الســـمعي 

اإللكترونيــة، مقارنــة مــع قــوانين اإلعــالم التــي عرفتهــا الجزائــر ســابقا، أمــا البــاب الســادس ففصــل طــويال فــي مســألة مهنــة 

الصــحافي مــع أخالقيــات وآداب المهنــة، تنــاول البــاب الســابع حيثيــات حــق الــرد وحــق التصــحيح، بينمــا عــالج البــاب الثــامن 

رسة النشـاط الصـحفي، هـذا وقـد اهـتم البـاب التاسـع بالمخالفـات المرتكبـة فـي إطـار ممارسـة النشـاط المسؤولية المتعلقة بمما
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اإلعالمــي، أمــا البــاب العاشــر فــنص علــى دعــم الصــحافة وترقيتهــا، كمــا ذكــر نشــاط وكــاالت االستشــارة فــي االتصــال فــي 

  . 38خيرالباب الحادي عشر، وأخيرا أدرج أحكام انتقالية في الباب الثاني عشر واأل

  :39قراءة لمعطيات الباب الثاني نشاط اإلعالم عن طريق الصحافة المكتوبة

تصـنف  6المـادة : الفصل األول من هـذا البـاب تضـمن مـواد مـن القـانون ينضـم إصـدار النشـريات الدوريـة     

/ عـــالم العـــامالنشـــريات الدوريـــة لإل: المجـــالت تصـــدر فـــي فتـــرات منتظمـــة وهـــي صـــنفين/ النشـــريات الدوريـــة فـــي الصـــحف

يحتـوي ) شـهري/أسـبوعي(شـرح لمحتويـات ملحـق النشـرية الدوريـة  9النشريات الدوريـة المتخصصـة، وجـاء فـي نـص المـادة 

جملــة اإلجــراءات الواجــب 11أخبــار أكثــر تفصــيال كمــا أنــه ال يبــاع منفصــال عــن النشــرية الدوريــة، هــذا وجــاء نــص المــادة 

حاملــة جملــة النقـــاط التــي يتضـــمنها  12علقــة بإيـــداع تــرخيص، لتليهــا المـــادة التقيــد بهــا قبـــل إصــدار أي نشــرية دوريـــة ومت

مـن نفـس البـاب التـي صـرحت بعـدم أحقيـة نفـس الشـخص المعنـوي  25، انتقاال إلـى المـادة 11التصريح المذكور في المادة

لنشـرية الدوريـة التـي بشرح مفصل لمحتويات كل عـدد مـن ا 26أن يمتلك أو يسير أكثر من مؤسسة إعالمية، لتأتي المادة 

التــي نصــت علــى عــدم طبــع أي  1990التــي تعــد إضــافة عــن قــانون  27يجــب أن يلتــزم صــاحب النشــرية بهــا، امــا المــادة 

وتدخل هنـا صـالحيات سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة التـي تقـر  26عدد من النشرية الدورية دون الخضوع ألحكام المادة

مــن هــذا البــاب  28بــه المــادة  مــا جــاءترية ألحكــام هــذا القــانون، باإلضــافة إلــى بإيقــاف اإلصــدار إلــى غايــة مطابقــة النشــ

مـــن المســـاحة اإلجماليـــة،  1/3تحديـــد مســـاحة اإلشـــهار واالســـتطالعات اإلشـــهارية  داخـــل الصـــحيفة، والـــذي تـــم تحديـــده بــــ

ذا البــاب المتعلــق مــن هــ 30لإلعــالم، تضــمنت المــادة  1990وكإضــافات جديــدة فــي هــذا القــانون مقارنــة مــع نــص قــانون 

بإصــدار النشــريات الدوريــة، وجــوب نشــر حصــيلة الحســابات الخاصــة بالنشــريات الدوريــة مصــدقا عليهــا عــن الســنة الفارطــة 

وأي إخالل بأحكام هذه المادة سيعرض النشرية لإليقاف من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبـة بعـد أن تقـوم هـذه األخيـرة 

بمنع إعـارة اسـم النشـرية لجهـة  31شر حساباتها في أجل ثالثين يوما، في حين جاءت المادة بتوجيه إعذارا لهذه النشرية لن

  .أخرى أو تأجير مكان النشر لمحل تجاري أو سند

التـي نصـت علـى طريقـة توزيـع  35، 34، 33اد و مـن خـالل المـ: الفصل الثاني تضمن التوزيع والبيع بالطريق العام

النشـريات الدوريـة األجنبيـة، التـي تخضـع ألحكـام هـذه المـادة، لكـن  34أدرجت ضـمن المـادة وبيع النشريات الدورية، حيث 

لتوضـيح كيفيـة اسـتيراد النشـريات الدوريـة األجنبيـة، مـن خـالل الحصـول علـى تصـريح مسـبق مـن سـلطة  37جاءت المـادة 

ت الدوريـــة مـــن قبـــل الهيئـــات الخـــاص بإصـــدار أو اســـتيراد النشـــريا 38ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة، هـــذا وجـــاء نـــص المـــادة 

  .األجنبية والبعثات الدبلوماسية والموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
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  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة : الباب الثالث 

مـن هـذا البـاب مهـام سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة باعتبارهـا سـلطة مسـتقلة تتمتـع بالشخصـية  40تضمنت المادة       

حســب معطيــات هــذا البــاب فقــد تــم تبــديل المجلــس األعلــى للصــحافة بســلطة ضــبط الصــحافة .المعنويــة واالســتقالل المــالي

ارها كشخص معنـوي ويـتم محاسـبته أمـام القـانون وتضـمنت ذات المكتوبة وٕاحالة كل صالحياته لهذا الجهاز، حيث تم اعتب

فقــد  57إلــى المــادة 41المـادة جملــة الحقــوق والواجبـات التــي انــدرجت تحــت مهـام هــذه الســلطة، أمـا بــاقي المــواد مــن المـادة 

إذا تعلـق  تضمنت نصوص قانونية خاصة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة وأهم اإلجراءات القانونية التي تقع علـى عاتقهـا

  .األمر بمخالفة أحد نصوص التشريع

خاص بوسائل اإلعالم اإللكترونيـة، حيـث تضـمن مـادتين فقـط ، 2012الباب الخامس من القانون العضوي لإلعالم 

وهذا القانون فإن الجديد يظهر مـن خـالل إدراج  1990عن الصحافة اإللكترونية، في قراءة لنص قانون العضوي لإلعالم 

لخـاص وســائل اإلعــالم اإللكترونيـة، ومقارنــة مـع القــوانين الخــاص بتنظـيم الممارســة اإلعالميـة بــالجزائر ســابقا، هـذا البــاب ا

مــن هــذا البــاب بتعريــف الصــحافة اإللكترونيــة علــى أنهــا كــل خدمــة اتصــال مكتــوب عبــر اإلنترنــت  67هــذا وجــاءت المــادة 

طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويـتحكم فـي موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص 

محتواهـــا االفتتـــاحي، هـــذه المـــادة تضـــمن مصـــطلحات مطاطـــة يمكـــن تأويلهـــا كـــل حســـب وجهـــة نظـــره، ألنهـــا لـــم تتضـــمن 

فقـد تضـمنت شـرح لنشـاط الصـحافة المكتوبـة  68اإلجراءات القانونية التي تنظم طريقة إصدار جريدة إلكترونية، أما المادة 

اإلنترنت، على أنـه إنتـاج مضـمون أصـلي، موجـه للصـالح العـام، ويجـدد بصـفة منتظمـة ويتكـون مـن أخبـار لهـا صـلة  عبر

باألحداث وتكون موضوع معالجة ذات صحفي، كما نصت على أن المطبوعات الورقيـة ال تـدخل هـذا التصـنيف إذا كانـت 

دة ال تتعلــق بنســخ الصــحافة الورقيــة عبــر اإلنترنــت إذا إذن أحكــام هــذه المــا. النســخة عبــر اإلنترنــت واألصــلية متطــابقتين

 2كانت مطابقة للنسخة األصلية، كما تم اإلشارة إلى أن نشاط هذا النوع من اإلعالم يكون في ظـل مـا نصـت علـه المـادة 

لبـاب الثــامن مـن األحكـام العامــة المتعلقـة بــاحترام جملـة مــن األمـور مــن بينهـا عـدم المســاس بالدولـة ورموزهــا، بينمـا عــالج ا

المسؤولية المفترضـة، المسـؤولية المشـتركة، : المسؤولية المتعلقة بممارسة النشاط الصحفي التي تم تقسيمها إلى ثالثة أنواع

التـي نصـتا علـى  128و 127المسؤولية الفردية، ليأتي الباب العاشر من هذا القانون لدعم الصحافة وترقيتها عبـر ماديتـه 

التـي تمنحهـا الدولـة لهـذا النشـاط اإلعالمـي، باإلضـافة إلـى دعـم الصـحفي المهنـي مـن خـالل دورات أهـم اإلعانـات الماديـة 

تكوينيــة وهـــذا فــي إطـــار ترقيــة األداء اإلعالمـــي، إذن مــن خـــالل قـــراءة فــي نـــص المــواد المتعلقـــة بتنظــيم نشـــاط الصـــحافة 

ألخـــرى وهـــذا مـــا يثيـــر غموضـــا وتناقضـــا فـــي اإللكترونيـــة، نجـــد أنـــه تـــم إدراج نشـــاط هـــذه األخيـــرة ضـــمن وســـائل اإلعـــالم ا

، ألن الوسائل اإلعالميـة تختلـف حسـب طابعهـا ونشـاطها مـن صـحافة مكتوبـة إلـى 2012معطيات نص القانون العضوي 

سمعي بصري إلى سمعي، كما نالحظ استعمال مفاهيم ومصطلحات مطاطة لها أكثر من معنى، ممـا يضـع المهنيـين أمـا 

ا أن مــواده فــي أغلــب أحكامهــا دمجــت بــين نشــاط الوســائل اإلعالميــة التقليديــة واإللكترونيــة مــا تأويلهــا بصــفة مختلفــة، كمــ
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التــي جــاءت لتنظــيم النشــاطين، دون اعتبــار لالختالفــات  2تعلــق بالصــحافة المكتوبــة، مــن خــالل الرجــوع ألحكــام المــادة 

  .بينهما

  : نتائج الدراسة

لحضــاري والفكــري لــدى شــعوب العــالم، إنهــا تتجــه إلــى فئــة القــراء فــي لصــحافة الورقيــة كنســخة مطبوعــة التطــور اتمثال -

المجتمع، الطبقة المثقفة إن صح التعبير، لذا وجب تقنينها وتنظيم نشـاطها وفـق مـا يناسـب المهنـي والقطـاع اإلعالمـي فـي 

 . الجزائر

لإلعــالم، يعتبــر إضــافة فــي إن تنصــيب هيئــة ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة فــي الجزائــر بعــد حــل المجلــس األعلــى  -

 .لتنظيم عمل هذه الهيئة 57إلى المادة 40قطاع الممارسة اإلعالمية، وقد تم تخصيص الباب الثالث انطالقا من المادة 

جاءت وسائل اإلعالم كتمثيل لمصطلح السلطة الرابعة في البالد، وهذا ما زاد من أهمية نشاطها ومكانته، ووجـب علـى  -

ضـــبط الصـــحافة المكتوبـــة ورقيـــة كانـــت أم مطبوعـــة علـــى إعـــادة النظـــر فـــي مـــواد القـــانون العضـــوي  القـــائمين علـــى ســـلطة

لإلعــالم، الــذي قــزم مــن حجــم أهميــة هــذه الوســائل، ودمــج نشــاطها مــع بعضــها الــبعض دون مراعــاة خاصــية كــل وســيلة 

 . إعالمية

عـــالم واالتصـــال الحديثـــة مـــن وســـائط وصـــول وســـائل اإلعـــالم إلـــى الفضـــاء الرقمـــي، بفضـــل مـــا أتاحتـــه تكنولوجيـــا اإل -

وخصــائص، جعلتهــا محــط أنظـــار الجمهــور الــذي فـــرض نفســه هــو اآلخـــر فــي الســاحة اإللكترونيـــة عبــر مواقــع التواصـــل 

االجتمـــاعي وأصـــبح لـــه رأي فـــي صـــياغة المضـــامين اإلعالميـــة، هـــو أمـــر البـــد أن يقـــف عنـــده التشـــريع الجزائـــري، ويـــنظم 

 . إلعالمنشاطه وفق المعطيات الجديدة ل

تــم إدراج نشــاط الصــحافة اإللكترونيــة ضــمن أنشــطة وســائل اإلعــالم األخــرى، مــن ســمعي بصــري وســمعي، دون وضــع  -

سلطة خاصة بمراقبة نشاط الصـحافة اإللكترونيـة، التـي تسـعى هـي األخـرى علـى دعـم هـذا النـوع الجديـد مـن اإلعـالم، فـي 

 . عار حرية التعبير منتهكين حرمة هذا النشاطظل وجود دخيلين على قطاع اإلعالم الذين يتغنون بش

  :خاتمة

أعــاله، تتضــح لنــا معــالم الممارســة اإلعالميــة فــي ظــل القــوانين العضــوية الخاصــة  الدراســةمــن خــالل مــا جــاء فــي نــص 

باإلعالم، التي جاءت بحلة جديدة حسب مقتضيات األوضاع الراهنة للسياسة وممارسة اإلعالميـة فـي الجزائـر، مـن خـالل 

مــن شــأنها تحســين وضــعية الصــحافة المكتوبــة، وتطــويرا لهــا أضــاف هــذا القــانون بــاب  2012ضــافة مــواد لــنص القــانون إ

خاص بالصحافة اإللكترونية، مع أن مواده تعد محتشمة نوعـا مـا مقارنـة مـع مـا يمـارس فـي ظـل الفضـاء الرقمـي وشـبكات 
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لـق عليـه صـحافة المـواطن، وهـذا مـا نجـده مغيبـا نوعـا مـا التواصل االجتماعي، التي كرست نوع جديد من الصـحافة مـا يط

فــي نــص القــانون العضــوي المتعلــق بــاإلعالم، انطالقــا مــن مقولــة الحاجــة تبــرر الوســيلة، لكــن فــي أغلــب األحيــان تكــون 

، الــذي غيــب 2012الوســائل غيــر مناســبة للحاجــة، وهــذا مــا نستشــفه مــن خــالل قــراءة معطيــات القــانون العضــوي لإلعــالم 

ثير من األمور الخاصة بالممارسـة اإلعالميـة خاصـة فـي ظـل تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال الحديثـة، حيـث مـرت مـواده الك

الخــاص بتنظــيم هــذا القطــاع مــرور الكــرام، فــي ظــل غيــاب صــياغة أحكــام واضــحة لتنظــيم عمــل ونشــاط اإلعــالم فــي هــذا 

  . اإلطار

  :الهوامش

                                                           

1
 .15،ص 1961الحياة، بيروت، الصحافة العربية نشأتها وتطورها، الطبعة األولى، منشورات مكتبة دار : أ ديب مروة -

 .43، ص 2003، مكتبة الفالح، تونس، 1اإلنترنت واإلعالم، الصحافة اإللكترونية، ط: حسني محمد نصر -2
 . 39، ص 2005، دار الكتب العلمية، القاهرة، 1اإلعالم اإللكتروني، ط: نين شفيق  -3
  يا الموسوعة الحرة ويكيبيد -4
 .7-9، ص ص 2001ومجتمع اإلعالم، منشورات الزمن، الرباط، المملكة المغربية، العولمة : يحيى اليحياوي -5
  .     2018-2017، ص ص 2007، دار أقطاب الفكر، االتصالتاريخ وسائل : فضيل دليو  -6
  .124،ص 1992عالم االتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: زهير إحدادن -7
  .124نفس المرجع، ص   -8
  .218مرجع سابق، ص : فضيل دليو -9

  .130ص: زهير إحدادن، مرجع سابق -10
11-ZahirIhadaden, La Presse écrite en Algérie de1965à 1982,Editions Ihadaden 
« Atturath »,Alger,2002,p18. 

  .219مرجع سبق ذكره، ص : فضيل دليو  -12
  .1998الرقابة والتعتيم، مؤسسة الجزائر للطباعة والنشر والتسويق، الحرية،: سلطة الصحافة في الجزائر :جيالليعباسة   -13
  .142،ص10،1992،عددلالتصال، المجلة الجزائرية 1988-1962السياسة اإلعالمية الجزائرية، : صالح بن بوزة -14
  .221، ص ذكره مرجع سبق: فضيل دليو  -15
الواقع والتطلع نحو المستقبل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم الصحافة اإللكترونية بالجزائر، بيت تحدي : يمينة بلعاليا -16

  .118،ص2006-2005واالتصال،
  .147مرجع سبق ذكره، ص : زهير إحدادن -17
  .148نفس المرجع، ص  -18

19- Braid Florangel, "The Future of Newspaper Industry», Manila Bulletin, September 9, 2006. 
20- The Economist, "The future of Newspapers, Who killed the newspaper ?, August24.2006. 
21- Meyer Philip, The vanishing newspaper : saving journalism in the information age, University of 
Missouri press,2004. 
22 - Platell Amanda, "Did Rupert Murdoch Get it Wrong? Will the Guardian Outlast all the other Broadsheet 
Newspapers? New Statesmen, December, 17, 2001, p37. 



ALGERIAN JOURNAL OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES 
�ا���� ���������� ا�� ا)'&�!%�� و !# "! ��ا�

AJHSS-N°02-2017 

 

29 

 

                                                                                                                                                                                                 

23 - http://ajournalisst. Maktoobbog.com 
24 - http://www.aawsat.com/details.asp ?section=492766&issueno=10929 .  

  .152زائر، مرجع سبق ذكره، ص الصحافة اإللكترونية في الج: يمينة بلعيا -25
اإلنترنت ومستقبل الصحافة الورقية بالجزائر، ورقة بحث مقدمة لمؤتمر صحافة اإلنترنت في العالم العربي، الواقع : محمد شطاح -26

  .63، ص2005والتحديات، الشارقة، 
  .63ص : نفس المرجع -27
  .63ص  :المرجعنفس  -28
، كنوز الحكمة للنشر 1واإلعالم الحديثة، االستخدام والتأثير،ط االتصالتكنولوجيا : محمد الفاتح حمدي، مسعود بوسعدية، ياسين قرناني -29

  .61، ص 2011والتوزيع، الجزائر، 
عينة من الصحفيين، مذكرة  إسهامات اإلنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر، دراسة وصفية استطالعية على: فاطمة تيميزار  -30

  .81،ص 2008-2007لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، 
الجمهور المتفاعل في الصحافة اإللكترونية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة : كريمة بوفالقة -31

 .57،ص2010الجزائر، 
على الموقع بتاريخ  االطالعالمدونات العربية المكتوبة بين التعبير الحر والصحافة البديلة، تم : أمينة نبيح-32

12/2/2017http://kenanaonline.com/users/mavie/posts/85364 69ص.  
  .148اإللكترونية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص الصحافة : يمينة بلعاليا  -33
  .64مرجع سابق، ص  :بوفالقةكريمة  -34
35-  http://www.aawsat.com/details.asp ?section=492766&issueno=10929   
الدكتوراه اإلعالم في الصحافة اإللكترونية العربية االلتزام والتجاوز في الخطاب والطرح، رسالة مقدمة للحصول على درجة : خالد غازي -36

  .180، ص 2009الصحافة، جامعة القاهرة، 
، 23مكانة قانون اإلعالم وعالقته بفروع القوانين األخرى، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد : عزوق الخير -37

 .15، ص 2011نوفمبر
  .المتعلق باإلعالم 2012يناير سنة  12الموافق لـ 1433 صفر عام 18المؤرخ في  05-12رقم : القانون العضوي لإلعالم -38
 .نفس المرجع -39

  

  


