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إلاعالم والسلطة في الجسائر :و اقع حرية الصحافة
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نجاة لحضيري

*

ّ
ّ
الظلوت ب ّ
مثلذ عالكت ّ
الصحافت مىكىعا لعدًد ألابدار وامللازااث ،وػكلذ خسٍت
ّ
وخسٍت الىؿىل إلى مـادز
املمازطت الصحفُت -التي جخمظهس في الحم في لاعالم
املعلىمت وخسٍت معالجت الللاًا إعالمُا في إهاز اللىاهين  -مىاكُع بدث مخىاؿل
ّ
الزجةان الظاهسة لاعالمُت بالظُاطت واملجخمع ،كما ػكلذ ألادواز املحىزٍت املىىهت بها
واملخمثلت جددًدا في بلىزة السأي العام ،لازةازّ ،
الخثلُف ،والةدث في الحلائم ووؼسها
مجاالث للملازات العلمُت للظاهسة لاعالمُت.
اهخمذ العدًد مً ألابدار بمىكىع خسٍت الصحافت ،وٍمكً في هرا ّ
الظُاق أن
وؼير إلى بعم ّ
الدزاطاث الجصائسٍت ،2والعساُت 3والغساُتّ .4
جوسكذ الدزاطاث الجصائسٍت
1

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

هىفمبر  ،7707كلُت العلىم لاوظاهُت والحلازة لاطالمُت ،جامعت وهسان  ،0أخمد بً بلت ،وهسان،
الجصائس.
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.

*

 2منها:
Brahimi, B. (1987). Le pouvoir et la presse en Algérie : Doctrine de l’information
et idiologie politique. Thèse de doctorat d’État, Paris 2.
ألاشزق بً عةد هللا .)7700( ،حرية الصحافة والحدود الواردة عليها :دراسة مقارنة .أهسوخت دكخىزاه

في علىم لاعالم والاجـال ،جامعت وهسان ،0أخمد بً بلت ،الجصائس.
بً دزَع أخمد .)7777( ،حرية الحعبير وحرية الصحافة وأخالقيات العمل إلاعالمي :الجسائر
نموذجا .زطالت ماجظخير في علىم الاعالم والاجـال ،جامعت وهسان ،الجصائس.
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ّ
إلى وكع خسٍت ّ
الخعددًت
الصحافت في الجصائس في عالكتها مع الحم في لاعالم كةل
الظُاطُت ولاعالمُت وبعدها ،كما هاكؼذ مسخلف ّ
ّ
املعىكاث وامللاًلاث التي اعتركذ
ّ
الصحافت املكخىات أزىاء ممازطت الحم في لاعالم وطعيها للىؿىل إلى مـادز
املعلىماث ،بِىما عالجذ دزاطاث أزسي الجاهب اللاهىوي بغُت امللازهت بين الدؼسَعاث
لاعالمُت الجصائسٍت والدؼسَعاث العساُت والفسوظُت جددًدا ،وكد دعذ مجمل هخائجها
إلى كسوزة جىطُع مجال الحسٍاث وحظهُل طةل الىؿىل إلى مـادز املعلىماث ،مع
كسوزة جدُين الدؼسَعاث لاعالمُتّ .أما الدزاطاث ألاجىتُت فلد عالجذ مىكىع ّ
خسٍت
الصحافت في العالم العسبي وزاوخه بالخىمُت زـىؿا في ّ
ظل ألاهظمت الؼمىلُت التي
ّ
جدخكس املؼهد لاعالمي وحسخسه للدظىٍم للظُاطاث العمىمُت للظلى الخىفُرًت.
ّ
جازٍسُا ،أزسث الخد ّىالث الظُاطُت في الجصائس على الصحافت وخسٍتها ،فلد كاهذ
الصحافت املكخىات في الجصائس (الـادزة باللغخين العساُت والفسوظُت) مع بداًت
الاطخلالل عمىمُت وهىُت ،وػكلذ وطُلت جسوٍج للظُاطاث الحكىمُت واسامجها بهدف
الحؼد الجماهيري والخعةئت الؼعةُتً ،ؤهسها في ذلك كاهىهُا كاهىن  0987لإلعالم،5
لكً أخدار الخامع مً أكخىاس  ،0988املخأزسة بتراجع عائداث الةترول مىخـف
إكافت الى دزاطاث جصائسٍت ميؼىزة.
ّ
بساهُمي ابساهُم .)0997( ،الحم في لاعالم أو الخعلم الـعب للدًملساهُت .املجلت الجسائرية
لالثصال (.)4
كيران دمحم .)7776( ،خسٍت الصحافت في ظل الخعددًت الظُاطُت في الجصائس ،مجلت جامعة دمشق
.)4 -6(09
Kirat, M. (1992). La liberté de la presse en Algérie avant octobre 1988: contrastes
et difficultés. Revue Algérienne de communication (8).

 3منها:
ّ
خماد إبساهُم .)0980( ،الصحافت والظلوت الظُاطُت في الىهً العسبي :دزاطت خالت في كىء أشمت
املعازكت في الصحافت املـسٍت املعاؿسة  ،0980-0970مـس :جامعت اللاهسة.
مكاوي عماد .)7777( ،أزالكُاث العمل لاعالمي :دزاطت ملازهت ،مـس :الداز املـسٍت ،اللةىاهُت،
ن.7.
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.
 5كاهىن  0 -87املؤزر في  7زملان عام  ،0467املىافم ل ـ  7غؼذ طىت ٌ ،7700عدل ألامس زكم

 056 -66املؤزر في  08ؿفس عام  ،0686املىافم ل ـ  6فبراًس ً ،0987خلمً كاهىن لاعالم.
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زماهِىاث اللسن املاض ي فخدذ املجال للحسٍاث الظُاطُت ولاعالمُت وطمدذ بئوؼاء
أخصاب طُاطُت وصحف زاؿت بعد ؿدوز دطخىز  ،60989إذ ظهسث ّ
عدة صحف
زاؿت طعذ إلى معالجت مسخلف الللاًا الظُاطُت والاجخماعُت لخعِؽ برلك فترة ما
ّ
عسف بـ"الفترة الرهةُت" زالل طىتي  ،0990-0997ولكً طسعان ما جللف هامؽ هره
الحسٍاث الصحفُتّ ،
فخم جىكُف عدد معخبر مً العىاوًٍ الصحفُت وحعلُم أزسي ،كما
طاهمذ الاغخُاالث التي هالذ العدًد مً ممخنهي هرا اللواع بعد جىكُف املظاز
الاهخسابي في حعلُد الىكع املنهي أكثر ،زـىؿا ّ
جساء فسق اخخكاز املعلىمت ألامىُت
ومىع وؼسها إال بئذن مً الظلواث املخىلت كاهىهُا ،وهى ما اعخبره الصحفُىن مجحفا
ّ
ّ
وٍدد مً ّ
خسٍت معالجت مسخلف
في خلهم وال ًمكنهم مً الىؿىل إلى املعلىمت،
املىاكُع التي ّ
كسطها الدطخىز أوال زم كاهىن لاعالم الـادز طىت .0997
ّ
علدث ّ
الصحافت املكخىات ّ
وألامىُت عالكت ّ
الخداعُاث ّ
ّ
بالظلوت ،كما
الظُاطُت
خسٍت ّ
ّ
ّ
زللذ الخةاطا في مفاهُم ّ
ألاخادًت
والصحافت وخدود جوةُلاتها ،ففترة
الخعةير
الحصاُت التي ّ
ّ
امخدث مىر اطخلالل الجصائس لغاًت طىت  0989أعوذ بدكم كاهىن
ّ
لاعالم الـادز طخت  0987للصحفي ؿفت املىاكل في الحصب ،واملىظف الري ٌظعى
إلى ّ
الخعةئت ّ
ّ
الخىمىٍت ،بِىما
والدعاًت ملخخلف البرامج الحكىمُت في مسخلف املجاالث
ّ
ّ
الخعددًت -هظسٍا -مىازا كاهىهُا وطُاطُا مغاًسا أزس على أدواز الصحفي.
أوجدث فترة
للد أبان كاهىن لاعالم الري ؿدز طىت  70997والري دام طسٍاهه ألكثر مً  67طىت
عً مددودًخه ،ولم ٌعد ٌظخجُب ل ّ
لخوىزاث الحاؿلت في املمازطت الصحفُت والحم في
ّ
ّ
لاعالم ،واساؿت مع ظهىز لاعالم الجدًد ،وهى ما جولب طلظلت مً مداوالث الدؼسَع
لاعالمي 8لخغُير الىكع وهخج عنها إؿداز كاهىن  7707لإلعالم.9

 6الجمهىزٍت الجصائسٍت الدًملساهُت الؼعةُت ،دطخىز  0989املؤزر ًىم  76فُفسي .0989

 7كاهىن  7 -97املؤزر في  8زملان عام  ،0407املىافم ل  6أبسٍل  ،0997املخعلم باإلعالم.
 8عسفذ الجصائس عدة مداوالث الدؼسَع لاعالمي عبر طلظلت مً مؼازَع كىاهين زالل الظىىاث:
 ،7776 ،7777 ،7770 ،7777 ،0998والتي جمدث كلها لعدة أطةاب؛ للخفـُل أكثر خىل ملامُنها
ًٌسجى الاهالع على ألاهسوخت املركىزة آهفا.
 9كاهىن علىي زكم  75 -07املؤزر في  08ؿفس عام  ،0466املىافم ل ً 07ىاًس  7707املخعلم باإلعالم.
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منهجية الدراسة
السطالت إلى ملازات ممازطت الصحافت املكخىات في ّ
على كىء ما طةم ،طعذ ّ
ظل
خسٍت ّ
الظُاق هفظه إلى ملازات واكع ّ
كىاهين لاعالم في الجصائس ،كما طعذ في ّ
الصحافت
املكخىات في عهد ّ
الخ ّ
عددًت زـىؿا في الفترة املمخدة بين أكخىاس  0988وجاهفي .7707
اعخمدث ّ
ّ
ّ
كاهىهُت ملازهت ومسحُت)،
(جازٍسُت،
الدزاطت على زالر ملازااث
الصحافت في الجصائس مً زالل فهم عالكتها ّ
خسٍت ّ
اطتهدفذ جدلُل واكع ّ
بالظلوت
ألزالكُاث املهىت ،كما اطخعاهذ ّ
ّ
الدزاطت بمجمىعت مً الخلىُاث
ومدي امخثالها
ٌ
ّ
املخمثلت في :امللابلت والاطخمازة .أجسي الخدلُم املُداوي في والًتي :وهسان والجصائس
ّ
ّ
ًىمُاث ّ
مثل في زالزت ّ
زاؿت هي :الوطن
وهىُت
العاؿمتّ ،أما مجخمع الةدث فلد ج
ّ
( )El Watanكوثيديان دورون ( )Quotidien d’Oranالـادزجان باللغت الفسوظُت،
ّ
باللغت العساُت ،وكد ّ
جم اعخماد معُاز ألاكدمُت في ازخُاز الصحف
والخبر الـادزة
ّ
ّ
ّ
املدزوطت التي عاٌؼذ فترة الخعددًت ،وكرا وظةت امللسوئُت في الظىق لاعالمي ،مع جىىع
لغت الـدوز.
ك ّدز عدد الصحفُين الرًً جفاعلىا مع الاطخمازة  60صحفُا مً أؿل  077صحفي
ّوشعذ عليهم الاطخمازاث ،فُما ٌأ ّ
جسٍذ امللابالث مع مظؤولي الصحف الثالر وبعم
ّ
الصحفُت،
الصحفُين ،ومع مدامي معخمد لدي املحكمت العلُا ومسخف في الجسائم
وزئِع أطةم للحكىمت الجصائسٍت فترة الدظعُيُاث ،ووكُل الجمهىزٍت لدي مدكمت
وهسان ،وعدد مً ألاطاجرة املخخـين في علىم لاعالم والاجـال والعلىم الظُاطُت
وعلم الاجخماع لاعالمي املىدظةين لجامعتي وهسان 0و وهسان .7

نحائج الدراسة
الصحافة في الجسائر :حرية نسبية من حيث الخطابات واملمارسات
بالظُاق الظُاس ي ،فلد ّ
الصحافت في الجصائس ّ
جسجةى خسٍّت ّ
جدىل دوز الصحفي
جدزٍجُا وفم املهام املىىهت به في مؤطظخه ،مً "الصحفي املىظف ( ،)0965 -0967إلى
الصحفي املىاكل ( ،)0968-0965إلى الصحفي امللتزم بئًدًىلىجُت الدولت
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( ،)0988 -0976إلى الصحفي املنهي ( ،)0990-0989إلى الصحفي املكافذ ()0999 -0997
والصحفي عىن الدولت (ما بعد طىت ( .")0999زشاقي ،7704 ،ؾ.)077 .
ّ
لم جصل ّ
الصحافت في الجصائس في هىز الدؼكل ،فهاجع الخىف مً الىكىع في
مدل ّ
الجسائم ّ
ّ
الُىمُاث الثالر ّ
الدزاطت،
الصحفُت ًفسق هفظه على طُاطت جدسٍس
جةين الىخائج ّ
بدُث ّ
ّ
املؤطظاث لاعالمُت ًميزون بين الجسائم
أن صحفيي هره
الصحفُت وٍل ّمىن بمسخلف العلىااث املفسوكت في خال لازالل بها ،فسبرتهم ّ
املهىُت
ّ
دفعتهم إلى اكتراح حعدًالث ّ
جصئُت على كاهىن  7707لإلعالم الري ًسون فُه مللـا
للحسٍاث ّ
ّ
الصحفُت وماوعا لها.
ّ
ّ
الُىمُاث املدزوطت في املخولةاث املهىُت وإجساءاتها
ٌعكع جدكم صحفيي
املىكىعُت مظخىي هُئاث ّ
الخدسٍس إذ حظهس على الخكىًٍ املظخمس لفسٍم جدسٍسها بغُت
ججىُبهم الىكىع فُما ًمكً أن ّ
ًـىف كمً الاهدساف لاعالمي املنهي ،وهرا ما هجده في
ّ
زواباث مظؤولي الُىمُاث الثالر الرًً ًؤكدون على دوز الخكىًٍ املظخمس للصحفُين
ملىاجهت مثل هره ألازواء املهىُت (دعا كاهىن  7707لإلعالم إلى جسـُف  %7مً
ميزاهُت ّ
الصحف لخكىًٍ الصحفُين).
ّ
ّ
ًسف الدوز املىىن بالصحفي ومً وزاءه الُىمُتّ ،
فجل الخـسٍداث جؤكد
ّأما فُما
على ّ
أن لاعالم بالدزجت ألاولى هى أطاض املهىت ،وهى ما ٌظخىجب آلُا كمان خسٍت
ّ
الىؿىل إلى مـادز املعلىماث ،وغُابها ًمثل عائلا زئِظا في ممازطت هره املهىت .للد
عُىت الةدث عً زكاها عً ظسوف العمل في ّ
كؼفذ ّ
املؤطظاث الصحفُت الخاؿت
وجفلُلها على الجسائد الىهىُت العمىمُت ،لكً هرا املىكف ًلابله ّ
جىجع مً
ؿعىااث الىؿىل إلى املعلىمت التي ًسون طةلها "ملفلت" ما ٌعُم جأدًت مهامهمّ .
ولعل
ألاهم باليظةت لهم في العمل الصحفي هى جىاطب خسٍت الصحافت مع الحم في لاعالم.
ّ
ججدز لاػازة إلى ّ
أن اللسب الجغسافي ًمثل أهم معُاز في اليؼس الصحفي للجسائد
املدزوطت ،لُأحي الظةم الصحفي في آزس الترجِب إلدزاكهم ّ
الجُد أن ذلك كد ًىكع
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ّ
ّ
ّ
واساؿت في خال عسكلت طةل الىؿىل والخأكد
املؤطظت لاعالمُت في مخابعاث كلائُت
مً مـادز املعلىمت.

عالقة محوثرة بين الصحافة والسلطة في الجسائر
ّ
ٌعد كاهىن العلىااث الـادز طىت  ،107770وكةله جدهىز الىكع ألامني في فترة
الدظعُيُاث في الجصائس ،أهم العىاؿس التي حظةتذ في جىجس عالكت الصحافت ّ
بالظلوت
ّ
الخعددًت -مً الخلُِم املالي ومىعها مً
في الجصائسً ،لاف إلى ذلك معاهاتها  -في فترة
لاػهاز العمىمي.
للد خكمذ هره الظسوف العالكت املخىافسة بين الصحافت املكخىات ا ّ
لخاؿت
ّ
والظلوت ،فةالسغم مً الخعدًل الري جاء به كاهىن لاعالم الـادز طىت 7707
اللاض ي بئلغاء سجً الصحفي ،إال ّأهه في امللابل ّ
أكس غساماث مالُت ما ًىكع املؤطظت
لاعالمُت في لافالض املالي و ّ
يهددها بالغلم والصوال مً طىق لاعالم الىهني ،لرلك ّ
عبر
ّ
مجخمع الةدث عً مىاكفه الظلةُت اججاه هرا اللاهىن ،والري ًمثل تهدًدا ملظخلةل
الصحافت الخاؿت الري ازجةى بالسهان الخجازي الةدذ .هرا الىكع بلدز ما ّ
ًدد مً
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاؿت مىبرا مً مىابس
املؤطظاث
جىجهها هدى الاخترافُت ،فئهه ًجعل مً هره
ّ
واساؿت دوزها
اللىاُاث الخفُت واملخلازات املـال ،،كما ًةعدها عً مهىتها لاعالمُت
في جكىًٍ السأي العام وجىىٍسه خىل الللاًا التي تهمه.
أن كاهىن العلىااث اطخواع أن ًلةى املمازطاث الصحفُت أو ّ
ال ًةدو ّ
جىبها
الاهدساف لاعالمي ،إذ لم ًكً كافُا فسق علىااث زـىؿا ّ
أن معظم مىاد اللىاهين
العلىٍت وختى كىاهين العلىااث كابلت للخأوٍل وٍـعب معها الخمُيز بين الجسائم
املخدازلت مثل اللرف ،الظب ،ولاهاهت أو املظاض بأشخاؾ عمىمُين أو هُئاث
ّ
هظامُت ،لرلك ًؤكد فاعلى مجخمع الةدث على كسوزة جدُين وحعمُم مـولحاث

 10كاهىن زكم  04-00مؤزر في  7زملان عام  ،0467املىافم ل  7غؼذ طىت ٌ ،7700عدل ألامس زكم
 056 -66املؤزر في  08ؿفس عام  ،0686املىافم ل ـ ً 8ىهُى طىت  0966واملخلمً كاهىن العلىااث.
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ّ
ّ
ومؤطظخه في
الدؼسَع في املجال لاعالمي إلشالت الغمىق واللتع ،وإهـاف الصحفي
خدود ما جملُه اللىاهين.
ّ
املحددة لألزالكُاث لاعالمُت أو مُثاق الؼسف الصحفي غاملت
جةدو املىازُم
ألنها أغفلذ ّ
بدوزهاّ ،
عدة جىاهب ّ
جمع العملُت لاعالمُت والاجـالُت ،زـىؿا عىدما
ّ
ًخعلم ألامس بخددًد خدود وؼس أو مىع وؼس امللامين لاعالمُت بمسخلف أػكالها :
هـىؾ ،زطىم كازٍكاجىزٍت ،ؿىز ...وغيرها ،وفي هرا الـدد ًةدي مجخمع الةدث زغةت
في حعدًل جصئي ملىاد كاهىن  ،7707مع إلغاء وشازة لاعالم واطدةدالها بمجلع أزالكُاث
املهىت ،وَعخلد خظبهم أهه ًمىدهم خسٍاث معخبرة ،وٍلمً ممازطت صحفُت اخترافُت.
وٍؤكد مجخمع الةدث على أهمُت مُثاق ألازالق املهىُت الري ًدمي مهىت الصحافت،
وهىا ًلع على عاجم الىلاباث الصحفُت دوز خماًت الصحفي مهىُا واجخماعُا ،وهره
املهام جةلى -خظبهم -غائةت هدُجت الـساع لاًدًىلىجي ،واهدـاز اهخمامها في املـال،
الصخـُت والظُاطُت ألفسادها.

خطاب إعالمي جعددي أم ازدواجية في الصحافة الخاصة؟
كؼفذ املمازطت لاعالمُت للصحافت الخاؿت في الجصائس ،وفم مجخمع الةدثّ ،
بأن
العىاوًٍ الصحفُت الخاؿت مدؼابهت امللامين ،وهى ما كد ّ
ٌعبر عً عدم وجىد
حعددًت إعالمُت ،في ظل غُاب اطخلاللُت الصحف مالُا وطُاطُا ،كما ّ
ّ
أن ازجةان
الظُاطاث لاعالمُت بمالكيها مً جهت ،وااللىاهين التي جفسكها الظلوت مً جهت أزسي
ّ
ًؤزس طلةا على امللامين التي جيؼسها الصحف.
ّ
جةين ّ
ظلذ مظألت اطخلاللُت الصحافت الخاؿت مىكىعا للىلاغ ،وكد ّ
أن واكع
هره الاطخلاللُت مسهىن بمـادز جمىٍلها الخاؾ ،فىفلا لللاهىن الجصائسي ّ
فئن
ّ
ّ
واالخالي هي ّ
زاؿت
مؤطظت
الصحف الثالر املدزوطت هي ػسكاث ذاث أطهم،
ٌظخىجب عليها الةدث عً لاػهاز الري ًلمً بلاءها في الظىق ،في ّ
ظل واكع إعالمي
ًدخكس لاػهاز العمىمي ،خظب جـسٍداث مجخمع الةدث ،لرا ٌعبر املةدىزىن عً

69

هجاة لحليري

همىح في الةدث عً مـادز جمىٍل مالي بعُدا عً الىكالت الىهىُت لإلػهاز ،وهرا ما
ّ
ًؤزس طلةا على عائداث الجسائد وؿمىدها في ّ
الظىق.
ًةدو مولب اطخلاللُت الصحافت مولةا طُاطُا كةل أن ًكىن مولةا إعالمُا ،ففي
الخاؿت مً زالل مىدها خم لاػهازّ ،
ّ
جم فس ،املجال ّ
خال ّ
فئن ذلك
للصحافت
ّ
طُجىبها الىكىع جدذ زخمت اللىاُاث الخفُت التي جمخلك املال ،وحظخغلها مىبرا لفسق
إًدًىلىجُتها أو خماًت مـالحهاّ ،
ألن غُاب الاطخلاللُت طُجعل مظخلةل الصحف
ججازٍا بدخا جخدكم فُه زهاهاث ّ
الظىق وهى ما ًؤكده مجخمع الةدث املدزوض.
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