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المراسل الصحفي الجزائري في مواثیق و تشریعات اإلعالم: مداخلةعنوان

دراسة الـ إشكالیة1

لقد أصبحت وسائل االتصال الجماهیري تحتل مراكز مهمة في حیاة الشعوب و المجتمعات 

، و ذلك من خالل وضائفها المتنوعة و المتعددة ، و باألخص من حیث إعتبارها وسائل و 

أدوات للممارسة الدیمقراطیة و صناعة الرأي العام حول مختلف القضایا و األحداث التي 

ید من النظم االجتماعیة ، األمر الذي جعل وسائل االعالم المختلفة تهم الجماهیر في العد

تحافظ على تواجدها رغم التنافس الشدید بینها و التطورات المتسارعة التي عرفتها في 

السنوات الماضیة ، فالصحیفة مثال و رغم قدمها كوسیلة اعالمیة اال انها الزالت تنافس 

لكترونیة ، و من بین أهم أسباب بقائها في واجهة الوسائل السمعیة البصریة و حتى اال

التنافس االعالمي إضافة الى خصائصها الفنیة إعتمادها على رجال إعالم من صحفیین و 

مراسلین صحفیین قریبین من وقائع االحداث و القضایا یسعون الى ایصال صور صادقة و 

ي دائم و مستمر لضم موضوعیة عنها ، االمر الذي یدفع بالمؤسسات الصحفیة الى سع

و یسمح لها باداء دورها كسلطة صحفیین و مراسلین أكفاء لتغطیة إحتیاجاتها االعالمیة 

رابعةو كرقیب على المجتمع ، و هو الدور الذي یقلق في العادة القادة و الحكام و السلطات 

عمل التنظیمیة لمختلف المجتمعات خاصة في دول العالم النامي الذي اختلفت نظرته لل



االعالمي و تنظیم المهنة الصحفیة من خالل سن قوانین و تشریعات اعالمیة تتماشى و 

أهدافها الخاصة ، و لعل التجاوزات المتكررة التي تعرفها المهنة الصحفیة في تلك الدول كما 

الحال بالنسبة لبعض الصحفیین و بخاصة المراسلین المحلیین في الجزائر لخیر دلیل على 

یوحي إلى هشاشة أوضاعهم القانونیة و نقص المضامین التشریعیة التي تسمح ذلك ، مما

لهم بأداء مهامهم الصحفیة بكل حریة ، األمر الذي یبرز في األفق التساؤل الرئیسي لهذه 

:المداخلة كالتالي 

الجزائریة مهنة المراسل الصحفي ؟ـ كیف تناولت تشریعات و قوانین اإلعالم  

:تندرج ضمن هذا التساؤل جملة من األسئلة الفریة تتمثل في و بطبیعة الحال 

ـ تساؤالت الدراسة  2

ـ ما هي الظروف التي سنت في خضمها تشریعات او قوانین االعالم في الجزائر ؟

ـ كیف تأثر مفهوم مهنة المراسل الصحفي عبر مختلف المراحل السیاسیة التي مرت بها 

الجزائر ؟

المفروضة على المهنة الصحفیة  بحسب قوانین االعالم الجزائریة ؟ـ ما هي  القیود 

ـ أسباب اختیار الموضوع3

یمكن تلخیص األسباب التي دفعت إلى اختیار هذا الموضوع للدراسة دون غیره إلى أسباب 

.ذاتیة شخصیة و أخرى موضوعیة 

:األسباب الذاتیة ـ3/1



فیة لمراسلي الصحف الوطنیة ، على الرغم من ـ قلة الدراسات المتعلقة بالممارسة الصح

.دورهم الحیوي و تمركزهم الحساس في الحلقة اإلعالمیة برمتها 

ـ االختالفات التي تالحظ في نقل األخبار عن نفس األحداث و الوقائع فیما بین الصحف و 

.الجرائد من جهة ، و بین الصحف و الوسائل اإلعالمیة األخرى من جهة ثانیة 

اولة معرفة الكفاءات العلمیة و المهنیة لمراسلي الصحف الوطنیة و كیفیة دخولها كواحد ـ مح

ین المراسلین الصحفیین بصفة خاصة، و بین الصحف بصفة من المعاییر في التمیز ب

.عامة

:األسباب الموضوعیة ـ3/2

له أداء مهني ـ معرفة مدى تمتع المراسل الصحفي الجزائري بالحمایة القانونیة التي تكفل 

.أفضل 

. ـ تسلیط الضوء على متاعب الممارسة الصحفیة للمراسل الجزائري المحلي  

ـ معرفة طرق تعامل المؤسسات الصحفیة الجزائریة مع المراسل المحلي و عالقاته التنظیمیة 

.معها 

ـ أهداف الدراسة4

:یمكن إیجاز أهداف هذه الدراسة في اآلتي 

دى اهتمام التشریعات اإلعالمیة بوضعیة المراسل الصحفي الجزائري ـ تسلیط الضوء على م

.من خالل عالقته التنظیمیة بالمؤسسات الصحفیة و كیفیة حمایة حقوقه األساسیة فیها 



ـ أیضا تهدف دراستي للتعرف على الكیفیة التي تناولت بها تلك التشریعات حریة التعبیر و 

ة و الحفاظ على سریة المصادر ، و مدى إسهام حق المعرفة و تلقي المعلومة الصحیح

. الصحفیین الجزائریین و المراسلین المحلیین و مشاركتهم في ذلك 

ـ كذلك تسعى إلى تحدید نوعیة الرقابة التي تضمنتها التشریعات اإلعالمیة و اآللیة التي یتم 

.بموجبها فرض الرقابة 

و المراسلین المحلیین و ـ و تهدف دراستي لمعرفة نوعیة العقوبات التي تطال الصحفیین  

.العاملین في المجال الصحفي 

و تشریعات ن یانو ها قتـ كما أهدف من خاللها إلبراز المشكالت و المعوقات التي أغفل

.و بقیت عامال یعیق عمل الصحافة و حریتهاالجزائریةاإلعالم 

ـ تحدید المصطلحات    5

في االنجلیزیة الصحیفة عدة تسمیات تطلق على كبار : ـ تعریف المراسل الصحفي 

المراسلین و التي تشیر إلى طبیعة عملهم و مؤهالتهم و خبراتهم الطویلة ، فالمراسل 

، أي المراسل الجوال الذي ینتقل بین البلدان roving correspondentالصحفي یسمى 

firefighterتغطیات إخباریة موسعة ، كما قد یسمى هذا النوع من المراسلین إلعداد

correspondent التي تدل على مالحقة األحداث الساخنة و تغطیتها من مواقع حدوثها.
)1(



أنه القادر على مواجهة الوقت المحدد ، القادر : " و عرف أحد الدارسین المراسل بالقول 

أن یكون قادرا على جمع األخبار و المعلومات و ابتداع أفكار على الكتابة ، وال بد 

المراسلون هم أناس یعرفون كیف یحفرون : " قائال لتعریفه و أضاف ، "الموضوعات 

)1(" . للحصول على المعلومات أیا كان مصدرها و مهما كان خفیا أو غامضا 

العین لبقیة العالم الذي یدور أن المراسل الصحفي هو األذن و : " أما فیلیب قیالر فیقول 

، أي األذن التي تسمع بها الوسیلة اإلعالمیة و جمهورها ، و العین التي ترى )2("من حوله 

بها وسائل اإلعالم و الجمهور الوقائع و األحداث التي تحیط بالمراسل الصحفي في مكان 

كوسیط بین و المراسل الصحفي هو ذلك الشخص الذي یلعب دوره المألوف ، تواجده

مصادر األخبار و الجمهور المتلقي لها ، بالتالي فالمراسل الصحفي یؤدي دورا ال غنى عنه 

بالنسبة للصحف في نقل الخبر و تحقیق فوریته و سرعته ، هذا باإلضافة أنه ینقل الخبر 

)3(. بعیون الصحیفة و بشكل مختلف عن بقیة الوسائل اإلعالمیة األخرى 

هو النظام القانوني و مجموع القواعد القانونیة المنظمة المتعلقة : ي ـ التشریع اإلعالم

و هو جملة المواد و النصوص ، بممارسة العمال و الموظفون في إطار عالقة العمل 

القانونیة التي تسنها هیئات تشریعیة مختصة ، محرر كتابة تتضمن النقاط الضروریة 

الصحافة و النشاط اإلعالمي و كل ما له صلة الواجب التقید بها ، و الخاصة بتنظیم مهنة

.بهما 

ـ المنهج المستخدم في الدراسة6



إلى المنهج ت، لجأا الفرعیةتساؤالتهإلشكالیة بحثه و من أجل اقتراب الباحث إلى إجابة 

التاریخي التحلیلي في الدراسة بالرجوع إلى القوانین و المواثیق و البحث في الخطابات 

ز على تاریخ اإلعالم المحلي و الممارسة یركمع التتعلقة بتنظیم العمل اإلعالمي الرسمیة الم

مها إلى یقستم تبها ، حیث تمختلف التطورات التاریخیة التي مر عبر الصحفیة في الجزائر 

.الجزائر عاشتهاعدة مراحل موازاةمع مختلف المراحل السیاسیة التي 

یةالجزائر تشریعات االعالم الصحفي فيـ المراسل 7

یعتبــر القــانون األساســي للصــحفیین أحــد أهــم الحریــات العامــة فــي إطــار الصــحافة ، و یمكــن 

اإلدراك بســـــهولة أن أغلـــــب المواثیـــــق الدولیـــــة قامـــــت بإضـــــفاء قـــــانون أساســـــي خـــــاص بمهنـــــة 

حفي ، و ذلــك مـن منطلــق أن العمـل الصــ)4(الصـحفي یجعلـه یتمیــز عـن القــانون العـام للعمـل  

هــو نشــاط یقــوم علــى نشــر األخبــار و المعلومــات لیســاهم بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــي 

صناعة وتكوین الرأي العام ، كما أنه نشاط فكري له دورا فعاال في إحـداث التغیـرات المختلفـة 

.في البناء االجتماعي ككل 

ضــع و تهیئــة قــانون لهــذا فمــن الطبیعــي و حتــى تــؤدي الصــحافة أدوارهــا المختلفــة البــد مــن و 

للمهنــة الصــحفیة و قــانون للصــحفي بوجــه خــاص یحــدد و یــؤطر ممارســته الصــحفیة فــي ظــل 

.أهداف استراتیجیات اجتماعیة محددة 

و بالنســـبة للنظـــام القـــانوني للصـــحفي فـــي الجزائـــر الـــذي یحـــدد مكانـــة المراســـل الصـــحفي فـــي 

:مختلف التشریعات یتمثل في 



525–68الصحفي المحترف في األمر ـ7/1

لقــد اعتبــر النظــام السیاســي فــي الجزائــر فــي الفتــرة التــي تلــت االســتقالل أن الصــحافة تمثــل 

وســـیلة لنشـــر أفكـــار الثـــورة ، و بالتـــالي ضـــرورة تحلـــي الصـــحفي باألفكـــار الموجهـــة للحـــزب و 

م تحدیــد هویــة الصــحفي ، لیــت)1(الحكومــة ، و هــذا مــا تأكــد مــن خــالل جــل الخطابــات الرســمیة 

68المحتـرف ألول مـرة فـي إطـار القـوانین و المواثیـق الرسـمیة بـالجزائر مـن خـالل األمـر رقــم 

المتضمن القانون األساسي للصـحفیین المهنیـین ، و 1968سبتمبر 09الصادر في 525–

تـه فـي هو األمر الذي جاء لینظم و یقنن الحیاة المهنیة للصحفي المحترف الذي یمارس وظیف

)2(.قطاع الدولة والحزب

یعتبـــر صـــحفیا مهنیـــا كـــل مســـتخدم فـــي نشـــرة " مـــن هـــذا األمـــر أنـــه 02و قـــد نصـــت المـــادة 

صـــحفیة یومیــــة أو دوریـــة تابعــــة للحـــزب أو الحكومــــة ، و فـــي وكالــــة وطنیـــة أو هیئــــة وطنیــــة 

ائهـا وتنسـیقها لألنباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة ، متفرغا دوما للبحـث عـن األنبـاء و انتق

و عرضها و استغاللها ، و الذي یتخذ من هذا النشاط مهنته الوحیـدة و النظامیـة ذات األجـر 

، كمـا یعتبـر مـن عــداد الصـحفیین المهنیـین ، المراســلون المصـورون ، المراسـلون الســینمائیون 

لــدائمون ، و المراســلون الرســامون ، و یماثــل الصــحفیین المهنیــین ، المعــاونین المباشــرین و ا

للتحریر كالمحررین المصححین و المحررین المتـرجمین و المحـررین المختـزلین فـي الصـحافة 

و المحررین المذیعین و منسقي الوثائق الصـحفیة ، و یعتبـر بمثابـة صـحفي مهنـي ، المراسـل 



الـــذي یمـــارس نشـــاطه ســـواء فـــي التـــراب الـــوطني أو فـــي الخـــارج ، إذا كـــان مســـتوفیا الشـــروط 

)3(".یها في الفقرة السابقة المنصوص عل

و معنــــى هــــذا أن جمیــــع مــــن یتعامــــل مــــع الصــــحافة بصــــفة منقطعــــة أو ظرفیــــة أو مؤقتــــة ال 

یعتبــرون كصــحفیین مهنیــین ، و الصــحفیون المحترفــون تعطــى لهــم بطاقــة خاصــة مــن طــرف 

.لجنة خاصة، وال یوظف الصحفي إال إذا حصل على هذه البطاقة 

رجــال اإلعــالم تــابعین للوظیــف العمــومي مــن أعــوان الدولــة ، و بالتــالي أصــبح الصــحفیون و

كمــا جــاءت بــه المــادة الخامســة مــن نفــس األمــر ، و التــي اعتبــرت الصــحفي مســؤوال حقیقیــا و 

مبدعا و رجال یكتب عن كل ما یحدث في البالد ، و یجـب أن یصـبح مناضـال عنـد الدولـة و 

)1(.یدافع و یكتب لینشر سیاسة النظام القائم ال غیر

1982الصحفي المحترف في قانون اإلعالم ـ 7/2

ســنة مــن 20بعــد مــرور 1982فیفــري 06الصــادر بتــاریخ 01-82جــاء قــانون اإلعــالم 

اســـتعادة االســـتقالل الـــوطني ، و فـــي وقـــت أصـــبحت فیـــه الصـــحافة تعـــاني مـــن جمیـــع أنـــواع 

.الضغوط في ظل الفراغ القانوني الذي یضمن لها فضاءا من النشاط و الفعالیة 

مـادة یحتـوي المبـادئ 49ة علـى مـدخل یتكـون مـن مـادة موزعـ128و هذا القانون یتكون مـن 

العامـــة ، و خمـــس أبـــواب تهـــتم بـــالتوزیع و النشـــر ، و ممارســـة المهنـــة الصـــحفیة ، و توزیـــع 

ــــرد ، و  ــــداعات الخاصــــة و المســــؤولیة و حــــق ال ــــة و التجــــول للبیــــع ، و اإلی النشــــریات الدوری

أساســیا خاصــا بالصــحفیین بــل جــاء ، إال أن هــذا القــانون لــم یحــدد قانونــا)2(األحكــام الجزائیــة 



منـه حـددت هویـة الصـحفي المحتـرف 33لینظم المهنة الصحفیة بشكل عـام ، ذلـك أن المـادة 

باعتباره كل مستخدم في صحیفة یومیة أو دوریة تابعة للحزب أو الدولة ، أو في هیئـة وطنیـة 

ث عـن األنبـاء و جمعهـا لألنباء المكتوبـة أو الناطقـة أو المصـورة ، و یكـون متفرغـا دومـا للبحـ

و انتقائهــــا و تنســــیقها و اســــتغاللها و عرضــــها ، و یتخــــذ مــــن هــــذا النشــــاط مهنتــــه الوحیــــدة و 

مـــن نفـــس القـــانون المراســـل 34، كمـــا اعتبـــرت المـــادة )3(المنتظمـــة التـــي یتلقـــى مقابلهـــا أجـــرا 

ا صـــحفي محتـــرف یمـــارس نشـــاطه ســـواء داخـــل التـــراب الـــوطني أو خارجـــه ، إذا كـــان مســـتوفی

.33وط المنصوص علیها في المادة للشر 

:و لعل أهم ما یمیز هذا القانون ما یلي 

. تغییر مفهوم الصحفي المهني إلى صحفي محترف *

و قــام هــذا القــانون بالفصــل بــین نــوعین مــن الصــحفیین ، الصــحفیون المحترفــون الوطنیــون *

الذین یتمتعـون بـالروح النضـالیة و الشـعبیة لنظـام الحـزب الواحـد و ارتباطـه بسـیادة الدولـة ، و 

.525-68المبعوثین الخاصین و مراسلي الصحف األجنبیة ، و هو ما أغفله األمر 

الجزائري هنا لم یحدد شروط ممارسة مهنة الصحفي عدى التوجه السیاسـي كما أن المشرع *

.و اإلیدیولوجي للصحفي أو المراسل 

و على اعتبار أن أخالقیات المهنـة الصـحفیة تـؤطر واجبـات و حقـوق الصـحفي ، فـإن معظـم 

و طـابع ، تغلب علیها صفة القاعدة القانونیة اآلمرة ، 1982المواد الواردة في قانون اإلعالم 

الوجوب و المنع و العقاب إذ یمكن تصنیف القسم األكبر من مواده الواردة على النحـو التـالي 



بلغ عـدد المـواد التـي نصـت علـى الواجبـات و الممنوعـات و العقوبـات فـي حـق الصـحفي -: 

.  128مادة من بین 68و المؤسسة الصحفیة 

.حفي و المواطن في اإلعالم مادة فقط نصت على حقوق الص17و هناك بالمقابل * 

أما المواد التـي تخـص بصـفة مباشـرة أخالقیـات و آداب مهنـة الصـحافة فهـي قلیلـة جـدا یمكـن 

:حصرها في خمسة مواد هي 

التــــي تــــرى أن الصــــحفي البــــد علیــــه أن یكــــون ملتزمــــا بمبــــادئ حــــزب جبهــــة 35المــــادة –1

)1(.التحریر الوطني ، و یدافع عن احتیاجات االشتراكیة 

و التـــي تلـــزم الصـــحفي بـــاالحتراس مـــن نشـــر األخبـــار الخاطئـــة ، و اســـتعمال 42المـــادة –2

.االمتیازات المرتبطة بمهنة الصحافة لخدمة المصلحة الشخصیة 

فنصــت علــى حــق الصــحفي فــي الوصــول إلــى مصــادر الخبــر فــي إطــار 45أمــا المــادة –3

لتـــي بقـــت مبهمـــة خاضـــعة لتقـــدیر و الصـــالحیات المخولـــة لـــه قانونیـــا ، و هـــي الصـــالحیات ا

.أهواء السلطة التي یخضع لها الصحفي 

التي نصت على حق الصحفي في السر المهني ، و أنه واجب معترف بـه 48و المادة –4

. للصحفیین 

بتحدیـــــد مجــــاالت ال یحــــق فیهــــا للصـــــحفیین 48قلصــــت مــــن المــــادة 49إال أن المــــادة –5

ال السـر العسـكري ، مجـال السـر االقتصـادي ، عنـدما یمـس مج( االحتفاظ بالسر المهني في 



) اإلعالم أمن الدولة ، أو یمس أطفاال أو مراهقین أو عندما یتعلق بأسـرار التحقیـق القضـائي 

.)1(

و فــي األخیــر یمكــن اإلشــارة أن المشــرع الجزائــري غالبــا مــا كــان یحــذو حــذو التشــریع الفرنســي 

هــو اآلخــر لــم یقیــد الصــحفي بشــروط معینــة لممارســة فــي ســن القــوانین و التشــریعات ، الــذي

مهنة الصحافة لكنه وضع ضوابط في هذا ، و الفـرق الجلـي بـین النظـام الفرنسـي و الجزائـري 

فــي مســألة تنظــیم مهنــة الصــحافة یرجــع إلــى مــن یضــع و یقتــرح آلیــات تنظــیم و ســن قــوانین 

. الصحفي و الممارسة الصحفیة 

الرســـــمیة و التشـــــریعات القانونیــــة فـــــي مجـــــال النشـــــاط ففــــي حـــــین نجـــــد أن وضــــع النصـــــوص

اإلعالمـــي فـــي الجزائـــر هـــي مـــن صـــنع قـــرارات و اقتراحـــات المســـؤولین فـــي الســـلطة و النظـــام 

السیاسي ، نجد أن التجربة الفرنسـیة فـي میـدان تنظـیم مهنـة الصـحافة و وضـع قـانون أساسـي 

اإلعالمـي بالدرجـة األولـى ، للصحفیین كانت من اهتمام الصحفیین و المختصین في المجـال

الصــحفي الســابق مشــروع قــانون خــاص بالصــحفیین تمــت Guermutحیــث قــدم هنــري قرمیــت

، أیـــن تـــم االعتـــراف بالصـــحافة كمهنـــة 1935مـــارس 29المصـــادقة علیـــه و إصـــداره بتـــاریخ 

)2(.فكریة 

1990الصحفي المحترف في قانون اإلعالم ـ 7/3

، و ترســیخ فكــرة 1989فیفــري 23صــالحات و دســتور بعــد أكثــر مــن ســنة علــى ظهــور اإل

قـــــانون جدیـــــد لإلعـــــالم یعبـــــر عـــــن متطلبـــــات و طمـــــوح رجـــــال الفكـــــر و اإلعـــــالم و بخاصـــــة 



الــــذي حمــــل تطــــورا مختلفــــا لقطــــاع 07–90الصــــحفیین ، تــــم إصــــدار قــــانون اإلعــــالم رقــــم 

العامــة مــع تراجــع اإلعــالم بعــد تغییــر طبیعــة النظــام السیاســي ، و فــتح البــاب أمــام الحریــات 

الدولــة عــن احتكــار میـــدان إصــدارات الصــحف ، و إبعــاد صـــفات الموظــف و المناضــل عـــن 

)3(.الصحفي محاوال بكل ذلك تكریس فكرة الحق في اإلعالم الموضوعي 

:مادة موزعة على تسعة أبواب كما یلي 106احتوى 1990و قانون اإلعالم لسنة 

.تحدد مبادئ ممارسة الحق في اإلعالم یتضمن أحكام عامة : الباب األول -

:و یحتوي على فصلین : الباب الثاني -

.یحدد مفهوم القطاع العام و أهدافه في أربع مواد : الفصل األول * 

.یتعلق بإصدار النشریات الدوریة ضمن أربعة عشر مادة : الفصل الثاني * 

.شر مادة خاص بممارسة مهنة الصحفي في ثالثة ع: الباب الثالث -

.یحدد المسؤولیة و حق الرد و التصحیح في ثالثة عشر مادة : الباب الرابع -

.یتضمن النشر و التوزیع و البیع في ستة مواد : الباب الخامس -

.  المجلس األعلى لإلعالم ، دوره و كیفیة تشكیله في ثمانیة عشر مادة : الباب السادس -

.ائیة في ثالثة و عشرون مادة ضم أحكاما جز : الباب السابع -

.أحكاما ختامیة في مادتین : الباب الثامن -

)1(.أحكاما انتقالیة في خمس مواد : الباب التاسع -



و بالنسبة للصحفي المحترف في هذا القانون فقد حدد المشرع الجزائـري فـي البـاب الثالـث فـي 

شخص یتفرغ للبحـث عـن األخبـار و الصحفي المحترف هو كل : تعریفا له بالقول 28المادة 

جمعهــــا و انتقائهــــا ، و اســــتغاللها ، و تقــــدیمها خــــالل نشــــاطه الصــــحفي الــــذي یتخــــذه مهنتــــه 

)2(.المنتظمة و مصدرا رئیسا لدخله 

و المالحــظ لهـــذا التعریـــف یجــد أن المشـــرع الجزائـــري ربـــط العمــل الصـــحفي بالعمـــل أو الجهـــد 

امــــة أو خاصــــة ، و هــــو بــــذلك لــــم یفــــرق بــــین الفكــــري الــــذي یقــــوم بــــه الشــــخص فــــي دوریــــة ع

اختصاصات العامل في المؤسسـة الصـحفیة سـواء أكـان عـامال بـإدارة التحریـر أو المنـدوب أو 

المراسل ، أو حتى المصـور أو العامـل فـي اإلخـراج الصـحفي ، و علیـه فالمشـرع الجزائـري لـم 

خلــق مشــاكل كثیــرة فیمــا یحــدد صــراحة هویــة المراســل الصــحفي ، و تــرك فراغــا قانونیــا كبیــرا 

یخــص تــأطیر مهنـــة المراســل و تنظیمهــا ضـــمن الممارســة الصــحفیة ، خصوصـــا بعــد ظهـــور 

الصحافة الخاصة التي لها تصورات تختلف عن التوجه اإلعالمي الذي كان سائدا قبل میالد 

، حیـث توجهـت جـل تلـك الصـحف إلـى االهتمـام بـاإلعالم المحلـي عـن 1990قانون اإلعالم 

كة كبیــرة مــن المراســلین الصــحفیین مــوزعین علــى التــراب الــوطني لتغطیــة األخبــار طریــق شــب

المحلیة و وضعها أمام عین القارئ ، أضف إلى ذلك أن نسبة كبیرة مـن أولئـك المراسـلین هـم 

مراسلین بالقطعة مـن جملـة المراسـلین المتعـاملین مـع الصـحافة العمومیـة و الخاصـة ، و هـذه 

ن هویتهـا القانونیـة مـن حیـث االحترافیـة ، أو حتـى الحقـوق االجتماعیـة الفئة لـم تعـرف لحـد اآل

)1(.و المادیة في كل التشریعات اإلعالمیة في الجزائر 



و كــــل هــــذه الثغــــرات التــــي أغفلهــــا المشــــرع الجزائــــري ســــواء ارتــــبط األمــــر بالمراســــل الــــدائم أو 

الصــحفیة و تضــمن لــه حقوقــه و المراســل بالقطعــة ، و بغیــاب قاعــدة قانونیــة تــنظم ممارســته 

تحـــدد لـــه واجباتـــه جعلتـــه یعـــاني مـــن مشـــاكل علـــى مســـتوى ممارســـته المهنیـــة ، و كـــذا تجاهـــل 

.المؤسسات الصحفیة لدوره و احترافیته و اعتباره مجرد متعاون هاوي 

أما بخصوص انتظـام المهنـة كشـرط مـن شـروط تمتـع الصـحفي بصـفة االحتـراف ، فقـد اكتفـى 

بمنـع صــحفي المؤسسـات و األجهـزة التابعـة للقطـاع العــام أن 29ري فـي المـادة القـانون الجزائـ

یشغل منصـبا آخـرا لـدى العنـاوین و األجهـزة اإلعالمیـة األخـرى ، دون أن یمـس ذلـك صـحفي 

القطاع الخاص ، أما مهمة تسلیم بطاقة الصحفي المحترف و مدة صالحیتها و كیفیة إلقائهـا 

.30الم كما جاءت به المادة فقد خصصت للمجلس األعلى لإلع

أن 40و بالنســـبة ألخالقیـــات و آداب المهنـــة فتعـــین علـــى الصـــحفي المحتـــرف حســـب المـــادة 

یحتــرم حقــوق المــواطنین الدســتوریة و حریــاتهم الفردیــة مــع الحــرص علــى تقــدیم إعــالم كامــل و 

زاهـة موضوعي و ضرورة تصحیح أي خبر تبـین أنـه غیـر صـحیح ، كمـا أن علیـه التحلـي بالن

و الموضــوعیة ، و الصــدق فــي التعلیــق علــى الواقــع و االبتعــاد عــن االنتحــال و االفتــراض و 

القــــذف و الوشــــایة و التنویــــه المباشــــر و غیــــر المباشــــر بالعرقیــــة ، و عــــدم اســــتغالل الســــمعة 

)2(.المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصیة أو مادیة 

ــ ب اإلیجابیــة التــي جــاء بهــا قــانون اإلعــالم و رغــم أن الصــحفیین الجزائریــون لــم ینكــروا الجوان

، خاصــة و أنهــم ســاهموا مــع اللجنــة التقنیــة 1982بالمقارنــة مــع قــانون اإلعــالم 1990لســنة 



، إال أنهـــم لـــم یتقبلـــوا 1989التـــي قامـــت بصـــیاغة مشـــروع القـــانون األول لإلعـــالم فـــي فیفـــري 

، و التـي أفـرزت فیمـا بعـد )3(وریـة الرقابة التي طبقت على مستوى النیابة العامة لرئاسـة الجمه

و لحـــــد اآلن حســـــب المـــــراقبین و المختصـــــین وجـــــود نظـــــرة متقاربـــــة لـــــدى أغلبیـــــة الصـــــحفیین 

، إذ یـرون أن التعـدیالت التـي جـاء بهـا لـم تخـدم كثیـرا 1990الجزائریین حـول قـانون اإلعـالم 

ر و اإلعــالم ، قطــاع الصــحافة ، و یتفــق معظمهــم فــي أن هــذا القــانون لــم یجســد حریــة التعبیــ

خاصــة فیمــا یتعلــق بمســألة الحــق فــي الوصــول إلــى مصــادر الخبــر الــذي اعتبــروه حــق غیــر 

مضمون ، حیث یصعب علیهم الحصول على الخبر من مصادره ، و حسـب رأي الصـحفیین 

دائمــا ، فــإن الصــحافة لــم تــرق إلــى الموضــوعیة الرتباطهــا بــالخط السیاســي و الــربح الســهل ، 

لهــذا فهـــو مجـــرد 1990یحـــض بالمكانــة الالئقـــة بــه فـــي قــانون اإلعـــالم كمــا أن الصـــحفي لــم

موظــف ال رجــل إعــالم ، و فــوق كــل هــذا فــالفراغ الــذي یمیــز هــذا القــانون هــو عــدم تكیفــه مــع 

، و )1(1992تطــــورات األزمــــة األمنیــــة و حالــــة الطــــوارئ التــــي عاشــــتها الجزائــــر منــــذ فیفــــري 

رت علـــى مـــدى تطبیقـــه ، لهـــذا فـــإن مســـتقبل الصـــحافة بالتـــالي فاألزمـــة السیاســـیة و األمنیـــة أثـــ

ـــة  ـــل فـــي االنفـــراج السیاســـي و األمنـــي و إرســـاء قواعـــد تعددی ـــر المتمث مرهـــون بمســـتقبل الجزائ

ـــة  ـــة حقیقی ـــانون االعـــالم األخیـــر سیاســـیة و إعالمی و 2012جـــانفي 12، خاصـــة بصـــدور ق

لصــحافة و التعبیــر و الــذي مــن المفتــرض أن یعطــي دفعــة و قفــزة نوعیــة علــى مســتوى حریــة ا

حریة الممارسـة االعالمیـة ، عقـب تطبیـق إجراءاتـه العملیـة بعـد عـام مـن تشـكیل سـلطة ضـبط 



الصحافة المكتوبة و الذي سیكون حتما محطة إهتمام و موضوعا لدراسـات مسـتقبلیة لدارسـي 

.اإلعالم و االتصال في الجزائر 

ـ نتائج الدراسة 7

: إلى جملة من النتائج أبرزها لبحثیة للدراسة خلص الباحث طبعا و بعد تطبیق اإلجراءات ا

.ت السیاسیة و األیدیولوجیة التي مرت بها الجزائرـ تأثر قوانین اإلعالم في الجزائر بالتغیرا

.كل المواثیق و الخطابات الرسمیةـ غیاب األبعاد المهنیة للصحفي و المراسل الصحفي في

في األسرة الصحفیةتهمیش مشاركة ـ  تحكم الرأي السیاسي في تسییر قطاع الصحافة نتیجة 

.تنظیم الممارسة اإلعالمیة 

، ةإلعالمیاته اجانتإالصحفي في مهام سیاسیة كان له األثر البالغ في مستوى  دور ـ حصر 

الصحفیین و بحیث غیب الجانب االبداعي في الممارسة الصحفیة وقتل روح المنافسة بین

.المراسلین المحلیین 

ـ غموض مهنة المراسل الصحفي من حیث طریقة التوظیف و عالقته التنظیمیة بالمؤسسات 

الصحفیة ما یجعله عرضة لالستغالل من قبل تلك المؤسسات  خاصة فیما یتعلق باألجر أو 

. النشر و الملكیة الفكریة و كذا التدریب و التكوین 

ر على المهنة الصحفیة في كل التشریعات اإلعالمیة من خالل حرمان ـ التضییق المتكر 

الصحفیین و المراسلین من حقهم في الحصول على األخبار و الوصول إلى مصادرها ، 

.زیادة  على الرقابة المفروضة علیهم و منعهم من حقهم في السر المهني 



ـةخاتم

و في الختام یمكن القول أن حقیقة صناعة اإلعالم و المعلومات ال یمكن أن تتطور بدون 

توفیر حد معین من الحریة و الحقوق التي تصونها كشرط ضروري و موضوعي إلقامتها ، 

و تحقیق مصداقیتها و ثقة الجمهور بها ، و بدون ذلك تظل هذه الصناعة مجرد صناعة 

الحاكمة ، بالتالي فالصحفیون و المراسلون في الجزائر أو حتى في تابعة للسلطة و األجهزة 

و كافة أنحاء العالم ، البد أن یدركوا أن حقوقهم و حریتهم المهنیة هي مطالب دائمة الكفاح 

الحقوق و الحریات كما هو یقتنعوا بان أن كما البد ، إال لما سمیت مهنتهم بمهنة المتاعب 

تقدم على أطباق من الذهب أو الفضة ، بل تتطلب نضاال معروف دائما و مهما كانت ال

ر یهامن قبل جمةمساندمعمتواصال نابعا من إرادة جماعیة  للناشطین في الحقل اإلعالمي 

كي المستفید األول من حریة الصحافة و ممتهنیهاابصفتههاوسائل اإلعالم بمختلف شرائح

.یضمن خدمة إعالمیة متكاملة 
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