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 بحث مواقف

اقع: الجسائر في والسلطةإلاعالم   حافةالص   ةحري   و
2182جانفي /8811 كحوبرأ: ديةالحعد   بعد

1 

 *لحضيري  نجاة

لذ عالكت 
ّ
 و لازااث، مىكىعا لعدًد ألابدار واملحافت الّص بلوت الّظ مث

ّ
ت لذ ػك خٍس

ت الىؿىل إلى مـادز التي جخمظهس في الحم في لا -صحفُت املمازطت ال عالم وخسٍّ

تو  تاملعلىم مخىاؿل ع بدث ُكامى  -معالجت الللاًا إعالمُا في إهاز اللىاهين  خٍس

لذعالمُت بالظُاطت واملجخمع، كما الزجةان الظاهسة لا 
ّ
املىىهت بها  تألادواز املحىٍز ػك

 ووؼسهاالحلائم  الةدث فيثلُف، و ، الخّ السأي العام، لازةاز بلىزةجددًدا في واملخمثلت 

 مجاالث للملازات العلمُت للظاهسة لاعالمُت.

ت ألابدار بمىكىع خاهخمذ العدًد مً  مكً في هرا الّظ ٍس ُاق أن الصحافت، ٍو

توؼير إلى بعم الّد  ت الدزاطاث  جوّسكذ. 4والغساُت 3والعساُت، 2زاطاث الجصائٍس الجصائٍس

                                                           
 5أهسوخت دكخىزاه في علىم الاعالم والاجـال، إػساف الدكخىز دمحم بسكان، هىكؼذ علىا ًىم أخد  1

، أخمد بً بلت، وهسان، 0، كلُت العلىم لاوظاهُت والحلازة لاطالمُت، جامعت وهسان 7707هىفمبر 
  الجصائس.

* Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
 منها:  2

Brahimi, B. (1987). Le pouvoir et la presse en Algérie : Doctrine de l’information  
et idiologie politique. Thèse de doctorat d’État, Paris 2. 

أهسوخت دكخىزاه  .حرية الصحافة والحدود الواردة عليها: دراسة مقارنة. (7700) ،ألاشزق بً عةد هللا
 ، أخمد بً بلت، الجصائس.0في علىم لاعالم والاجـال، جامعت وهسان

ع أخمد حرية الحعبير وحرية الصحافة وأخالقيات العمل إلاعالمي: الجسائر . (7777) ،بً دَز
 زطالت ماجظخير في علىم الاعالم والاجـال، جامعت وهسان، الجصائس. .نموذجا
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ت الّص  إلى وكع دًت مع الحم في لاعالم كةل الخعّد في عالكتها  الجصائسحافت في خٍس

كاث وامللاًلاث التي اعتركذ مسخلف املعىّ  ذهاكؼُاطُت ولاعالمُت وبعدها، كما الّظ 

لىؿىل إلى مـادز طعيها لحافت املكخىات أزىاء ممازطت الحم في لاعالم و الّص 

عاث املدزاطاث أزسي الجاهب اللاهىوي بغُت  عالجذ بِىمااملعلىماث،  لازهت بين الدؼَس

ت  عاث العساُت والفسوظُت جددًدا، وكد دعذ مجمل هخائجها و لاعالمُت الجصائٍس الدؼَس

اث وحظهُل طةل الىؿىل إلى مـادز املعلىماث، مع  إلى كسوزة جىطُع مجال الحٍس

عاث لاعالمُت ت ث ألاجىتُت فلد عالجذ مىكىع خسٍّ أّما الدزاطا .كسوزة جدُين الدؼَس

التي ألاهظمت الؼمىلُت  في ظّل ه بالخىمُت زـىؿا خالصحافت في العالم العسبي وزاو

 جدخكس ا
ّ
مسه ملؼهد لاعالمي وحسخ   العمىمُت للظلى الخىفُرًت.لظُاطاث ل للدظٍى

سُا   ،جاٍز
ّ
تها، فلد كاهذ حصالث الظُاطُت في الجصائس على الىّ سث الخدأز افت وخٍس

في الجصائس )الـادزة باللغخين العساُت والفسوظُت( مع بداًت الصحافت املكخىات 

ج للظُاطاث الحكىم وػكلذ وطُلت ،عمىمُت وهىُتالاطخلالل  ت واسامجها بهدف ُجسٍو

 ،5لإلعالم 0987كاهىهُا كاهىن في ذلك الحؼد الجماهيري والخعةئت الؼعةُت، ًؤهسها 

تراجع عائداث الةترول مىخـف املخأزسة ب ،0988لكً أخدار الخامع مً أكخىاس 

                                                           

ت   ميؼىزة.إكافت الى دزاطاث جصائٍس
الجسائرية  املجلت .. الحم في لاعالم أو الّخعلم الـعب للدًملساهُت(0997) ،بساهُمي ابساهُم

 .(4) لالثصال
ت الصحافت في ظل الخعددًت الظُاطُت في الجصائس، (7776) ،كيران دمحم   جامعة دمشق مجلت. خٍس

09(6- 4.) 
Kirat, M. (1992). La liberté de la presse en Algérie avant octobre 1988: contrastes  

et difficultés. Revue Algérienne de communication (8). 
 منها: 3

. الصحافت والّظلوت الظُاطُت في الىهً العسبي: دزاطت خالت في كىء أشمت (0980) ،خماد إبساهُم
ت املعاؿسة   اللاهسة.، مـس: جامعت 0980-0970املعازكت في الصحافت املـٍس

ت، اللةىاهُت، (7777) ،مكاوي عماد . أزالكُاث العمل لاعالمي: دزاطت ملازهت، مـس: الداز املـٍس
 .7ن.

4 Rugh, W. A. (1979). The Arab press: News media and Political Process in the Arab 

World (Contemporary issues in the Middle East). New York: Syracuse University Press; 

1st edition, January 1. 

  ، ٌعدل ألامس زكم7700 غؼذ طىت 7 ــ، املىافم ل0467 زملان عام 7 املؤزر في 0 -87 كاهىن 5 

 .، ًخلمً كاهىن لاعالم0987 فبراًس 6 ــ، املىافم ل0686 ؿفس عام 08 املؤزر في 056 -66
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اث الظُاطُت ولاعالمُت لزماهِىاث اللسن املاض ي فخدذ املجال  بئوؼاء  وطمدذلحٍس

0989 دطخىز ؿدوز بعد صحف زاؿت و أخصاب طُاطُت 
حف ظهسث عّدة صإذ  ،6

ما طعذ إلى معالجت مسخلف الللاًا الظُاطُت والاجخماعُت لخعِؽ برلك فترة  زاؿت

ف  ولكً ،0990-0997 زالل طىتي "الرهةُت"الفترة بـ عسف
ّ
هره  هامؽطسعان ما جلل

اث الصحفُت ً الصحفُت عدد معخبر مًجىكُف  فخّم  ،الحٍس كما ، أزسي وحعلُم  العىاٍو

الاغخُاالث التي هالذ العدًد مً ممخنهي هرا اللواع بعد جىكُف املظاز  طاهمذ

فسق اخخكاز املعلىمت ألامىُت  اء، زـىؿا جسّ أكثر املنهي د الىكعُحعلفي الاهخسابي 

الصحفُىن مجحفا  وهى ما اعخبره ،مىع وؼسها إال بئذن مً الظلواث املخىلت كاهىهُاو 

 
ّ
دّد مً  ،املعلىمتنهم مً الىؿىل إلى في خلهم وال ًمك ت معالجت مسخلف خسٍّ ٍو

 . 0997طها الدطخىز أوال زم كاهىن لاعالم الـادز طىت املىاكُع التي كسّ 

ُّ داعُاث الّظ دث الخّ عّل  لوت، كما حافت املكخىات بالّظ ت عالكت الّص ُاطُت وألامى

ت ألاخادًّ فترة ف ،حافت وخدود جوةُلاتهاعةير والّص ت الخّ مفاهُم خسٍّ  في االخةاطزللذ 

 ُّ  أعوذ بدكم كاهىن  0989ث مىر اطخلالل الجصائس لغاًت طىت ت التي امخّد الحصا

  ،ؿفت املىاكل في الحصبللصحفي  0987 الـادز طخت  عالملا 
ّ
ف الري ٌظعى واملىظ

بِىما ت، عاًت ملخخلف البرامج الحكىمُت في مسخلف املجاالث الخىمىٍّ عةئت والّد إلى الخّ 

ا-فترة الخعّددًت أوجدث   مىازا كاهىهُا وطُاطُا مغاًسا  -هظٍس
ّ
س على أدواز الصحفي. أز

0997 لاعالم الري ؿدز طىت كاهىن للد أبان 
اهه والري دام  7 طىت  67ألكثر مً طٍس

في املمازطت الصحفُت والحم في لخوّىزاث الحاؿلت لولم ٌعد ٌظخجُب  ،عً مددودًخه

ب واساؿت مع ظهىز لاعالم الجدًد،  ،عالملا 
ّ
 وهى ما جول

ّ
ع طلظلت مً مداوالث الد ؼَس

 .9لإلعالم 7707كاهىن  لخغُير الىكع وهخج عنها إؿداز 8لاعالمي

                                                           
ت الدًملساهُت الؼعةُت،  6 ت الجصائٍس  .0989 فُفسي  76 املؤزر ًىم 0989 دطخىز الجمهىٍز
ل  6، املىافم ل 0407زملان عام  8املؤزر في  7 -97كاهىن  7  ، املخعلم باإلعالم.0997أبٍس
ع كىاهين زالل الظىىاث:  8 ع لاعالمي عبر طلظلت مً مؼاَز عسفذ الجصائس عدة مداوالث الدؼَس

أطةاب؛ للخفـُل أكثر خىل ملامُنها  ، والتي جمدث كلها لعدة7776، 7777، 7770، 7777، 0998
سجى الاهالع على ألاهسوخت املركىزة آهفا. ًٌ 

 املخعلم باإلعالم. 7707ًىاًس  07، املىافم ل 0466ؿفس عام  08املؤزر في  75 -07كاهىن علىي زكم  9
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 ة الدراسةمنهجي  

 في ظّل  ممازطت الصحافت املكخىاتت طالت إلى ملازاالسّ طعذ  ،على كىء ما طةم

حافت ت الّص ُاق هفظه إلى ملازات واكع خسٍّ الّظ ، كما طعذ في في الجصائس كىاهين لاعالم

 . 7707جاهفي و  0988دًت زـىؿا في الفترة املمخدة بين أكخىاس عّد عهد الخّ في املكخىات 

ُّ اعخمدث الّد  س ُّ زاطت على زالر ملازااث )جاٍز مسحُت(، ملازهت و  تت، كاهىه

لوت عالكتها بالّظ هم حافت في الجصائس مً زالل فت الّص اطتهدفذ جدلُل واكع خسٍّ 

ُّ ومدي  الخلىُاث  زاطت بمجمىعت مًاث املهىت، كما اطخعاهذ الّد امخثالها ألزالك

 
ّ
جسي الخدلُم املُداوي .والاطخمازة لت في: امللابلتاملخمث

ٌ
في والًتي: وهسان والجصائس  أ

لفلد ج ا مجخمع الةدثأّم  ،العاؿمت
ّ
ُّ  تفي زالز مث ُّ ًىم   الوطنهي:  تت زاؿّ اث وهى

(El Watan ) كوثيديان دورون (Quotidien d’Oran 
ّ
غت الفسوظُت، ( الـادزجان بالل

 الـادزة  الخبرو
ّ
لصحف في ازخُاز اغت العساُت، وكد جّم اعخماد معُاز ألاكدمُت بالل

ع مع جىىّ  ،ىق لاعالميوظةت امللسوئُت في الّظ وكرا دًت، املدزوطت التي عاٌؼذ فترة الخعّد 

 لغت الـدوز.

 
 
صحفي  077صحفُا مً أؿل  60 الاطخمازة مع جفاعلىا الرًً الصحفُين عدد زّد  ك

جسٍّ  ،وّشعذ عليهم الاطخمازاث
ٌ
وبعم  الثالرمع مظؤولي الصحف  امللابالثذ فُما أ

ُّ  ومسخفمدامي معخمد لدي املحكمت العلُا ومع ، الصحفُين ت، في الجسائم الصحف

ت فترة الدظعُيُاث حكىمتأطةم للوزئِع  ت و ، و الجصائٍس مدكمت  لديكُل الجمهىٍز

العلىم الظُاطُت و خخـين في علىم لاعالم والاجـال املمً ألاطاجرة  عددو  ،وهسان

  .7و وهسان  0وعلم الاجخماع لاعالمي املىدظةين لجامعتي وهسان

 راسةنحائج الد  

  الخطابات واملمارسات من حيثنسبية حرية  :الجسائرالصحافة في 

الصحفي  جدّىل دوز ُاق الظُاس ي، فلد في الجصائس بالّظ حافت ت الّص ٍّ جسجةى خس 

جُا وفم املهام املىىهت  إلى (، 0965 -0967الصحفي املىظف )"مً  ،في مؤطظخه بهجدٍز

 الدولت  تًدًىلىجُئ(، إلى الصحفي امللتزم ب0968-0965الصحفي املىاكل )
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( 0999 -0997املكافذ )صحفي (، إلى ال0990-0989، إلى الصحفي املنهي )(0988 -0976)

 .(077. ؾ ،7704 زشاقي،) ".(0999والصحفي عىن الدولت )ما بعد طىت 

 الّص لم جصل 
ّ
ؼكل، فهاجع الخىف مً الىكىع في حافت في الجصائس في هىز الد

ُّ ًحفُت الجسائم الّص  س الُىم زاطت، الّد  اث الثالر مدّل فسق هفظه على طُاطت جدٍس

ظاث لاعالمُت ًميزون بين الجسائم هره املؤّط  ين الىخائج أّن صحفيبدُث جةيّ 

ُّ ف، بهازالل خلف العلىااث املفسوكت في خال لا ّمىن بمسل  الصحفُت وٍ   ت سبرتهم املهى

ُّ ادفعتهم إلى اكتر   لإلعالم الري ًسون فُه  7707ت على كاهىن ح حعدًالث جصئ
ّ
 ـاملل

 حفُت وماوعا لها.اث الّص للحسٍّ 

م صحفي
ّ
ُّ ٌعكع جدك وإجساءاتها  اث املدزوطت في املخولةاث املهىُتي الُىم

ساملىكىعُت مظخىي هُئاث الخّ  ً إذ  دٍس سها بغُت  حظهس على الخكٍى م جدٍس املظخمس لفٍس

عالمي املنهي، وهرا ما هجده في ا ًمكً أن ًـّىف كمً الاهدساف لا هم الىكىع فُمججىُب

 
ّ
ً املظخمس للصحفُين دون على دوز ازواباث مظؤولي الُىمُاث الثالر الرًً ًؤك لخكٍى

مً  %7لإلعالم إلى جسـُف  7707 كاهىن  املىاجهت مثل هره ألازواء املهىُت )دع

ً الصحفُين(.ميزاهُت الّص   حف لخكٍى

  الدوز املىىن بالصحفي ومً وزاءه الُىمُت، فجّل  أّما فُما ًسّف 
ّ
داث جؤك د الخـٍس

ت هى أطاض املهىت، وهى ألاولى على أّن لاعالم بالدزجت  ما ٌظخىجب آلُا كمان خٍس

 الىؿىل إلى مـادز املعلىماث
ّ
املهىت. للد  ممازطت هرهل عائلا زئِظا في ، وغُابها ًمث

 ُّ ظاث الصحفُت الخاؿت زكاها عً ظسوف العمل في املؤّط  ىت الةدث عًكؼفذ ع

ع مً الجسائد الىهىُت العمىمُت، لكً هرا املىكف ًلابله جىّج على وجفلُلها 

ولعّل مهامهم.  جأدًت ما ٌعُم "ملفلت"طةلها إلى املعلىمت التي ًسون  ؿعىااث الىؿىل 

ت الصحافت مع الحم في هم باليظةت لهمألا    .عالملا  في العمل الصحفي هى جىاطب خٍس

ل أهم معُاز إلى لاػازة جدز ج
ّ
اليؼس الصحفي للجسائد في أّن اللسب الجغسافي ًمث

ُّ املدزوطت، لُأحي الظةم الصحفي في آزس  د أن ذلك كد ًىكع الترجِب إلدزاكهم الج



لحليري  هجاة  

68 

 ظت لاعالمُت في مخابعاث كلائُت واساؿّ املؤّط 
ّ
د ت في خال عسكلت طةل الىؿىل والخأك

 مً مـادز املعلىمت. 

 
 
 لطة في الجسائر حافة والس  رة بين الص  عالقة محوث

7770ٌعّد كاهىن العلىااث الـادز طىت 
وكةله جدهىز الىكع ألامني في فترة  ،10

لوت الدظعُيُاث في الجصائس، أهم العىاؿس التي حظةتذ في جىجس عالكت الصحافت بالّظ 

ومىعها مً مً الخلُِم املالي  -دًتفترة الخعّد في  - معاهاتهاذلك في الجصائس، ًلاف إلى 

 ػهاز العمىمي. لا 

ت لخاؿّ صحافت املكخىات االبين للد خكمذ هره الظسوف العالكت املخىافسة 

 7707عالم الـادز طىت عدًل الري جاء به كاهىن لا مً الخّ ، فةالسغم والظلوت

ه اللاض ي ب
ّ
كع املؤطظت ما ًى  أكّس غساماث مالُتفي امللابل ئلغاء سجً الصحفي، إال أه

يهّددها بالغلم والصوال مً طىق لاعالم الىهني، لرلك عّبر و لاعالمُت في لافالض املالي 

 و  ،هرا اللاهىن مىاكفه الظلةُت اججاه مجخمع الةدث عً 
ّ
 تهدًدا ملظخلةلل الري ًمث

ما ًدّد مً ةدذ. هرا الىكع بلدز الصحافت الخاؿت الري ازجةى بالسهان الخجازي ال

ه ًجعل مً هره املؤّط  ،الاخترافُتهها هدى جىّج 
ّ
ت مىبرا مً مىابس اث الخاؿّ ظفئه

ت دوزها خلازات املـال،، كما ًةعدها عً مهىتها لاعالمُت واساؿّ املخفُت و اللىاُاث ال

سه خىل الللاًا التي تهمه. ً السأي العام وجىٍى  في جكٍى

بها جىّ أو  املمازطاث الصحفُت  طخواع أن ًلةىكاهىن العلىااث اال ًةدو أّن 

عظم مىاد اللىاهين زـىؿا أّن م علىااث، إذ لم ًكً كافُا فسق الاهدساف لاعالمي

ت وختى كىاهين ل العلىااث العلٍى ـعب معها ال كابلت للخأٍو خمُيز بين الجسائم ٍو

اللرف، الظب، ولاهاهت أو املظاض بأشخاؾ عمىمُين أو هُئاث  مثل املخدازلت

  ، لرلكهظامُت
ّ
حعمُم مـولحاث جدُين و د فاعلى مجخمع الةدث على كسوزة ًؤك

                                                           
، ٌعدل ألامس زكم 7700غؼذ طىت  7 ، املىافم ل0467 زملان عام 7مؤزر في  04-00 كاهىن زكم 10

 واملخلمً كاهىن العلىااث. 0966ًىهُى طىت  8 ــ، املىافم ل0686ؿفس عام  08املؤزر في  056 -66
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ّ
ع في املجال لاعالمي إلشالت الغمىق والل ظخه في تع، وإهـاف الصحفي ومؤّط الدؼَس

 خدود ما جملُه اللىاهين.

جةدو املىازُم املحّددة لألزالكُاث لاعالمُت أو مُثاق الؼسف الصحفي غاملت 

زـىؿا عىدما ة جىاهب جمّع العملُت لاعالمُت والاجـالُت، ألّنها أغفلذ عّد  ،بدوزها

م ألامس بخددًد خدود وؼس أو مىع وؼس امللامين لاعالمُت بمسخلف أػكال
ّ
:  هاًخعل

ت، ؿىز... وغيرها، وفي هرا الـدد  كاجىٍز زغةت مجخمع الةدث ًةدي هـىؾ، زطىم كاٍز

، مع إلغاء وشازة لاعالم واطدةدالها بمجلع أزالكُاث 7707حعدًل جصئي ملىاد كاهىن في 

عخ ،املهىت اث  مًمىده أههلد خظبهم َو  ٍلمً ممازطت صحفُت اخترافُت.و  معخبرة،خٍس

ؤكد مجخمع الةدث على أهمُت  ، الري ًدمي مهىت الصحافت هىُتزالق املألا مُثاق ٍو

هره و ، خماًت الصحفي مهىُا واجخماعُا دوز لىلاباث الصحفُت ًلع على عاجم اوهىا 

في املـال،  اهخمامها واهدـاز ،ًدًىلىجيهدُجت الـساع لا غائةت  -همظبخ-جةلى املهام 

 .ألفسادها الصخـُت والظُاطُت

دي أم ازدواجية إعالميخطاب 
  ؟ةالخاص  حافة الص  في  جعد 

كؼفذ املمازطت لاعالمُت للصحافت الخاؿت في الجصائس، وفم مجخمع الةدث، بأّن 

ً الصحفُت الخاؿت مدؼابهت امللامين،  وجىد  ر عً عدمٌعبّ كد  ماوهى العىاٍو

ازجةان  كما أّن  ،لاللُت الصحف مالُا وطُاطُااطخغُاب  في ظلدًت إعالمُت، حعّد 

وااللىاهين التي جفسكها الظلوت مً جهت أزسي  ،الظُاطاث لاعالمُت بمالكيها مً جهت

 
ّ
 س طلةا على امللامين التي جيؼسها الصحف. ًؤز

ذ
ّ
واكع ن أّن جةيّ  للىلاغ، وكد مىكىعاالصحافت الخاؿت  ت اطخلاللُتمظأل ظل

لها الخاؾ هره الاطخلاللُت مسهىن بمـادز للاهىن الجصائسي فئّن ل اىفل، فجمٍى

 تظت زاؿّ الي هي مؤّط واالخّ الصحف الثالر املدزوطت هي ػسكاث ذاث أطهم، 

واكع إعالمي  في ظّل  ،ٌظخىجب عليها الةدث عً لاػهاز الري ًلمً بلاءها في الظىق 

داث مجخمع الةدثب ، خظالعمىمي لاػهازًدخكس  لرا ٌعبر املةدىزىن عً  ،جـٍس
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ل مالي مـادز الةدث عً  همىح في ما  راوه ،الىكالت الىهىُت لإلػهاز بعُدا عًجمٍى

 
ّ
 ىق. س طلةا على عائداث الجسائد وؿمىدها في الّظ ًؤز

في ف، اإعالمُ مولةاكىن ًكةل أن  اطُاطُمولةا الصحافت اطخلاللُت مولب ةدو ً

ذلك فئّن ت مً زالل مىدها خم لاػهاز، حافت الخاؿّ جال للّص املفس،  جّم  خال

لفسق  امىبر حظخغلها و  ،اللىاُاث الخفُت التي جمخلك املال جدذ زخمتبها الىكىع طُجىّ 

 مظخلةل الصحف طُجعل ألّن غُاب الاطخلاللُتًدًىلىجُتها أو خماًت مـالحها، إ

ا بدخا  وهى ما ًؤكده مجخمع الةدث املدزوض. ىق جخدكم فُه زهاهاث الّظ  ججاٍز


