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قیمة عظمى في حیاة األفراد على امتداد التاریخ البشري كان مفهوم الحریة قضیة لها

اعات، وقد كان اإلنسان وال یزال حتى اآلن ینظر إلیها على أنها مطلب أساسي یجب والجما

بالنشاط اإلنساني، الحصول علیه، مثلها مثل الطعام والمسكن، فالحریة مرتبطة ارتباطا كبیرا 

إذ أن النظم االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة ألي مجتمع من المجتمعات تكون نتیجة 

حتمیة للتفاعل بین العوامل المرتبطة بالبیئة والحضارة ماضیا وحاضرا، فالنضال من أجل 

.الحریة نضال قدیم قدم التاریخ، تقوم به الجماعات واألفراد ضد أوساطهم السیاسیة

وینطبق هذا المفهوم على الشخص الذي ال یخضع إلى قهر أو سلطة، حیث له حریة 

)1(.التصرف طبقا إلرادته وطبیعته، فهي فقدان اإلرغام والقدرة على االختیار والمشاركة

تلك الملكة الخاصة التي تمیز الكائن الناطق من حیث هو موجود، "والحریة هي 

ال من إرادة غیره، ویترتب على ذلك انعدام العسر عاقل یصدر أفعاله عن إرادته هو،

الخارجي والقهر واإلرغام واإلجبار واإلكراه في الفعل، واالنعتاق من أسر العبودیة أو 

)2(".االختیار أو القرار، إلى غیر ذلك من المعوقات األساسیة للحریة الفردیة
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الجزائریة بتحریر الوطن من السعي إلى الحریة هو مسعى نبیل حققته الثورة التحریریة 

االستعمار، والیوم تسعى إلى تجسید في المیدان هذه الحریة وكل الحریات بأنواعها وأشكالها 

وخاصة في مجال اإلعالم الذي هو محل اهتمامنا من خالل هذه الدراسة التي تهدف إلى 

.........الوقوف أمام مفهوم الحریة في القانون العضوي الخاص باإلعالم 

نالحظ أن هذا القانون لم یحدث جدال في المجتمع الجزائري وخاصة في أوساط 

أصحاب المهنة ورجال السیاسة، هذا المقال هو عبارة على قراءة أولیة وسریعة في بعض 

.المواد لهذا القانون

:الخاص باإلعالم) 15-12(تقدیم شكلي للقانون العضوي رقم 

م أول 2012جانفي 12الصادر رسمًیا بتاریخ )15-12(یعتبر القانون العضوي رقم 

قانون عضوي لإلعالم في تاریخ الجزائر المستقلة، وبذلك یكون قد جاء هذا القانون بعد 

سنة على استعادة اإلستقالل الوطني وفي وقت أصبح اإلعالم الوطني یتخبط في 50مرور 

حة اإلعالمیة العالمیة مشاكل عدیدة ویكاد صوت الجزائر أن ال یسمع وال یشاهد في السا

.وفي ظل الفراغ القانون لبعض نواحي تشیر هذا القطاع الحساس

مرت واحد وعشرون سنة بالتمام والكمال على صدور آخر مشروع قانوني إعالمي 

.م1990ینظم الساحة اإلعالمیة، وهو قانون 

تطورات م، حدثت عدة2011م إلى 1990وخالل كل هذه الفترة أي الفترة الممتدة من 

وتغیرات مست العدید من المیادین والمجاالت ومن بینها المیدان اإلعالمي، ومنه أصبح 



م ال یكفل متطلبات الصحافة الجزائریة، وأضحى من الواجب ومن األولویات 1990قانون 

إصدار قانون إعالمي جدید یتماشى مع طموحات الصحفیین خصوًصا في ظل العولمة 

.ر الجزائر بمنئى عنهاوالعصرنة التي ال تعتب

حیث إننا في عصر التسابق الصحفي والفضائیات، والقارئ أو المشاهد على حد 

سواء تهمه اإلحترافیة في نقل الخبر، مع العلم أن الجمهور الجزائري فقد مصداقیته في 

وسائل اإلعالم الجزائریة خصوًصا الثقیلة منها، إذ أصبح یتجه إلى قنوات أخرى قصد 

حقیقة والحصول على أخبار دقیقة ومفصلةتقصي ال

وهذا ما أدى بإعادة النظر في القوانین اإلعالمیة، واحتیاجات الساحة اإلعالمیة، 

وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان وبعد رأي المجلس الدستوري، صدر القانون 

.ینایر12هـ الموافق لـ1433صفر 18المؤرخ في 12/05العضوي رقم 

12مادة مقسمة في إطار 133ظم القانون العضوي المتعلق باإلعالم حریة اإلعالم في ن

.باب تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتنظیم حریة اإلعالم

م، وبذلك تبدأ مرحلة متمیزة 2012ینایر 12وقد تم نشره في الجریدة الرسمیة یوم 

.وجدیدة في تاریخ الصحافة الجزائریة

:بابا نوردها كما یلي12موزعة على ) مادة133(كر، یتضمن القانون وكما سبق الذ

).مواد5(أحكام عامة یتكون من :الباب األول



.نشاط اإلعالم عن طریق الصحافة المكتوبة:الباب الثاني

المادة (إلى ) 6المادة (من ) مادة27(إصدار النشریات الدوریة ویتكون من :الفصل األول

32.(

إلى 33المادة (، من )مواد7(التوزیع والبیع في الطریق العام ویتكون من : الفصل الثاني

).39المادة 

إلى ) 40المادة (، من )مادة18(سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ویتكون من : الباب الثالث

).57المادة (

:النشاط السمعي البصري وینقسم إلى فصلین: الباب الرابع

إلى ) 58المادة (، من )مواد6(ممارسة النشاط السمعي البصري ویتكون من : الفصل األول

).57المادة (

- 65-64المادة (وهي ) مواد3(سلطة ضبط السمعي البصري، یحتوي على :الفصل الثاني

66.(

حتى ) 67المادة (، من )مواد6(وسائل اإلعالم اإللكترونیة ویتضمن : الباب الخامس

)3().72المادة (

:مهنة الصحفي وآداب أخالقیات المهنة ویحتوي على فصلین:ب السادسالبا
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).91المادة (حتى ) 73المادة (من ) مادة19(مهنة الصحفي ویتكون من : الفصل األول

المادة (إلى ) 92المادة (من ) مواد8(آداب وأخالقیات المهنة ویحتوي على : الفصل الثاني

99.(

إلى ) 100المادة (وذلك من ) مادة15(صحیح ویتضمن حق الرد وحق الت: الباب السابع

).114المادة (

).115المادة (تحت عنوان المسؤولیة، یحتوي على : الباب الثامن

11(المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط اإلعالمي ویتكون من : الباب التاسع

).126المادة (إلى ) 116المادة (، من )مادة

).129-128-127(الصحافة وترقیتها یتضمن المواد دعم: الباب العاشر

).130المادة (نشاط وكاالت اإلستشارة في اإلتصال یضم : الباب الحادي عشر

)4().133-132-131: (أحكام اإنتقائیة وختامیة ویشمل المواد:الباب الثاني عشر

حریة یالحظ على هذا القانون من الناحیة الشكلیة أنه تناول لجوانب أوسع تخص

.م، وبكل القوانین والمواثیق في الجزائر1990اإلعالم مقارنة بقانون اإلعالم لـ

:من الحق في اإلعالم في الحق اإلتصال
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م المتعلق باإلعالم، 2012جانفي 12المؤرخ في ) 15-12(القانون العضوي رقم 

هدف هذا ی:"ینص في الباب األول وهي عبارة على أحكام عامة وفي المادة األولى أنه

القانون العضوي إلى تحدید المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في اإلعالم وحریة 

".الصحافة

مبدأ الحق في اإلعالم للمواطن وممارسة حریة الصحافة ال ینفصلهما هذا القانون 

".عن بعضهما ألن الحق في اإلعالم وحریة الصحافة

یهدف هذا القانون العضوي إلى تحدید "ة واضحة المادة األولى من هذا القانون تصرح بصف

".المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في اإلعالم وحریة الصحافة

فیما یخص الحق في اإلعالم وحریة الصحافة فیقودنا إلى الحدیث عن حریة التعبیر 

لتعبیر حق من الحقوق األساسیة لإلنسان، بحیث أن لكل مواطن الحق في ا"التي نعتبرها 

".عن آرائه وأفكاره ومعتقداته دون أي ضغط أو إكراه

حق الفرد في إتخاذ اآلراء دون تدخل فیها ویشمل هذا الحق "ونعني بحریة التعبیر 

حریة البحث عن المعلومات أو األفكار من أي نوع ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك 

لب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قا

".وذلك في حدود القانون من أجل حمایة النظام العام



من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن لكل ) 19المادة (وقد جاء في مضمون 

إنسان الحق في الحریة واعتناق اآلراء بمأمن من التدخل، وحریة التماس المعلومات 

.وتلقیها وٕاذاعتها بمختلف الوسائل دون التقید بحدود الدولةواألفكار

هي روح الفكر الدیمقراطي ألنها صوت ما یحوم بخواطر "فحریة الرأي والتعبیر 

".الشعب وطبقاته المختلفة

حق كافة المواطنین الفعلي والمؤید بحمایة القانون في "وتعرف حریة التعبیر على أنها 

وعلى األخص حق التعبیر السیاسي، بما في ذلك نقد الحكام ونقد حریة التعبیر الفردي 

تصرفات الحكومة ومنهجها، ونقد النظام السیاسي القائم وكذلك نقد النظام االقتصادي 

".واالجتماعي، ونقد األیدیولوجیات السیاسیة المسیطرة

الفكري حریة الفرد الذي یتبنى في كل مضمار، الموقف "وتعرف أیضا على أنها 

".الذي یختاره، سواء في موقف داخلي أو فكر حمیم أو إتخاذ موقف عام

.وتعتبر حریة التعبیر أهم ما ناد به مشروع قانون الحریات العامة

:متطلبات حریة الرأي والتعبیر- ب

)5(:وقد حددت متطلبات حریة الرأي والتعبیر في النقاط التالیة

.اإلیمان الراسخ بالعقل الذي یؤلف المناقشة والحوار والجدل-1

.32م، ص 2003الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، أخالقیات العمل اإلعالمي، حسین عماد مكاوي،- 5



: انحسار الحصانة عن أي فرد في المجتمع، بمعنى أال یكون ألحد أیا كانتصفته-2

.حاكما أو محكوما، عالما أو جاهال حصانة أو عصمة

ولیس الصواب أو الخطأ حكرا على فرد دون غیره، أو جماعة دون غیرها وهي نتیجة 

.منطقیة

.اإلیمان بالعقل الذي قد یصیب وقد یخطئ-3

وجود بیئة تتسم بالتسامح، تسود فیها حریة الرأي والتعبیر، بمعنى أن یكون في -4

المجتمع التسلیم بحق االعتراض والمخالفة في الرأي والمعارضین فیه، وذلك نتیجة 

تؤمن منطقیة لكون عقل الفرد عرضة ألن یخطأ وأن یصیب، ومن ثم ال یمكن لبیئة 

.بالعقل أن تصادر رأیا ألنه ال یوافقها

إذا كان كل "ومن أقواله المأثورة " جون ستیوارت میل"وأول من ناد بها هو الفیلسوف 

البشر یمتلكون رأیا واحدا وكان هناك شخص فقط یملك رأیا مخالفا، فإن إسكات هذا 

البشر إذا توفرت الشخص الوحید ال یختلف عن قیام هذا الشخص الوحید بإسكات كل بني

)6(".له القوة

وهذه اإلشارة قویة للقوة التي یمكن أن یشكلها الرأي العام إذا كان صائبا ولم توضع 

وكثیرا ما تختلف اآلراء وتتباین فیما بینها خاصة . له حدود سوى اعتداءه على حریة اآلخرین

من أصحابها أن رأیه هو إذا استهدفت جمیعها الخیر العام ولكن من زوایا مختلفة فیعتقد كل

.16- 15م، ص ص 2000، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن، عبر األقمار الصناعیةاإلعالم الدولي والصحافة مجد الھاشمي، - 6



األفضل واألكثر تحقیقا للمصالح العامة، وهكذا یزداد األمر صعوبة كلما ازدادت شؤون 

.الحیاة تعقیدا

ومع ذلك وفي جمیع األحوال من حق كل فرد أن یرى ما یشاء وأن یعبر عن رأیه 

.بكافة الطرق المشروعة بل ومن المصلحة أن تمارس حریة الرأي

:والصحافةحریة اإلعالم

یحدد هذا القانون في بابه األول قواعد ومبادئ ممارسة حق اإلعالم، وهذا ما تحدده 

یمارس نشاط اإلعالم بحریة في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشریع ): "2المادة رقم (

:والتنظیم المعمول بهما وفي ظل احترام

.الدستور وقوانین الجمهوریة-

.األدیانالدین اإلسالمي وباقي-

.الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع-

.السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة-

.متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني-

.متطلبات النظام العام-

.المصالح االقتصادیة للبالد-

.مهام والتزامات الخدمة العمومیة-

.حق المواطن في إعالم كامل وموضوعي-



.سریة التحقیق القضائي-

.الطابع التعددي لآلراء واألفكار-

.كرامة اإلنسان والحریات الفردیة والجماعیة-

:حریة اإلعالم

:تعرف حریة اإلعالم على أنها

كالتعبیر بواسطة الكلمة والخطاب : حریة التعبیر العامة للفكر في جمیع أشكاله"-

یعتبر هذا .)7("والصراخ والغناء والكتابة والصحافة الدوریة واإلذاعة والتلفزیون

.التعریف كامل وواضح في إعطاء نظرة متوازنة لمفهوم حریة اإلعالم

حق وسائل اإلعالم في عرض كل ما یهم الناس معرفته، "یعرف أیضا على أنه -

وحق الناس في تبادل المعلومات والحصول على األنباء من أي مصدر، وحق 

. )8("بة مسبقةالناس في إصدار الصحف والتعبیر عن آرائهم دون فرض رقا

نالحظ أن هذا التعریف ناقص فحریة اإلعالم لیس حق الناس في إصدار 

الصحف وفقط، فأین وسائل اإلعالم األخرى؟

إمكانیة إبالغ اآلخرین باألخبار أو اآلراء عبر وسائل "وحریة اإلعالم هو -

.وهذا تعریف واضح وشبه كامل)9(".اإلعالم

.38موریس نخلة، مرجع سبق ذكره، ص - 7
.26محمد سعد إبراھیم، مرجع سبق ذكره، ص - 8
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قیة الحریات، ألنه ال توجد حریة إعالم هي حریة أساسیة وهي شرط ضروري لب"-

إال في بلد حر، ولهذه الحریة مضمون سیاسي مباشر بقدر ما تنتقده 

)10(".الحكومة

:دوریات ونشریات بدون قیود أو شروط

".إصدار كل نشریة دوریة یتم بحریة"أن ) 11المادة (تنص 

حریة الصحافة، وحریة ومفهوم حریة اإلعالم ینطوي على عدة مفاهیم فرعیة أهمها 

.الرأي، وحریة البث اإلذاعي والتلفزیوني، والمتصل بشبكة المعلومات وغیرها

لیكن معلوما لدى الجمیع بأنه ال یوجد تعریف دقیق لمفهوم حریة الصحافة حتى في 

وقتنا الحاضر، فقد تعددت مفاهیمها بتعدد واختالف شعوب العالم وسیاستهم، ویجدر الذكر 

لقلیل من البلدان ومعظمها في الغرب قد قطعت شوطا بعیدا في ممارسة حریة أن هناك ا

الصحافة والتي أصبحت لدیهم من ضروریات الحیاة، أما بالنسبة للعالم الثالث بما في ذلك 

البلدان العربیة فإن حریة الصحافة تبقى نوعا من البذخ والكمالیات، فقد نبذت جانبا حریة 

)11(.ات ولم تعتبر مطلبا أساسیا للشعب وال للمجتمع ككلالصحافة في هذه المجتمع

:وفیما یلي عرض لبعض التعریفات التي تتعلق بحریة الصحافة

.263موریس نخلة، مرجع سبق ذكره، ص - 10
.65سلیمان جازع الشمري،  مرجع سبق ذكره، ص - 11



وهو تعریف . )12("الصحافة الحرة هي تعبیر صادق عن الدیمقراطیة السلمیة"-

.ناقص یحتاج للكثیر من التفصیل

ب، فال یستخدم الكاتب حریة الصحافة تعني من بین ما تعني التزام حدود األد"-

اقتصر هذا التعریف على . )13("التهدید واالبتزاز لفرض رأیه وتسقیه آراء اآلخرین

مخاطبة الكاتب فقط، وهذا ما یجعلنا نستفسر عن األطراف األخرى للرسالة 

. اإلعالمیة

تعتبر حریة الصحافة فرعا من فروع حریة الطباعة والنشر، غیر أن لها أهمیتها "-

ظرا لطابعها السیاسي، ألنها تسمح بنقد الحكومة وكشف أخطائها أمام الخاصة ن

وهل . )14("لذلك عادة ما تدافع عنها المعارضة وتخشاها الحكومة. الرأي العام

حریة الصحافة تقتصر على نقد الحكومة فقط؟

حریة الصحافة هي عدم وجود إشراف حكومي أو رقابة من أي نوع، كما تعني "-

رغم أن هذا التعریف یكاد . )15("ار الصحف دون قید أو شرطحق الناس في إصد

.كامال إال أن هناك طرف ناقص هو الصحفي

أن مفهوم " الصحافة والقیود الحكومیة"في مقال له عن " ویفر"فیما بین الصحافي 

)16(:حریة الصحافة یعرف من ثالث زوایا مختلفة وهي

.غیاب نسبي للقیود والمعوقات الحكومیة-1
.87حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص - 12
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.غیاب نسبي لجمیع القیود الحكومیة والقیود األخرى-2

لیس فقط عدم وجود قیود ومعوقات في هذا المجال، ولكن أیضا تواجد تلك -3

الظروف الضروریة والالزمة للتأكید على نشر األفكار المختلفة بشكل نسبي 

.للجمهور

.كان من الممكن أن یكتفي الباحث بالتعریف األخیر دون تكرار للمعلومات

)17(".حق إصدار الصحف وتملكها لمن یشاء: "ویقصد بحریة الصحافة أیضا-

..... ولكن هناك الكثیرون ممن یملكون الصحف وال یملكون حق الكلمة، فأین حریة 

الحریة في "بالمیثاق العالمي لحقوق اإلنسان، ویمكن تعریف حریة الرأي والتعبیر حسبه بأنها 

".طریق الكالم والكتابة أو عمل فني بدون رقابةالتعبیر عن األفكار واآلراء عن 

یمكن القول بصفة عامة أن حریة الرأي والتعبیر لیست إال سقوط العوائق التي تخول 

وحریة . دون أن یعبر المرء بفطرته الطبیعیة عن ذاته وعن مجتمعه تحقیقا لخیره وسعادته

اد، وحریة االعتقاد تعني حریة الكالم وحریة التعبیر هما النتیجة الطبیعیة لحریة االعتق

التفكیر واإلیمان بما نرى أنه الحقیقة، فهي الحریة التي تجعلنا ال نضطر إلى اعتناق آراء 

.نعتقد أنها خاطئة، وحریة االعتقاد هي أولى الحریات ألنها تحدد الحریات األخرى

لمة والخطاب كالتعبیر بواسطة الك: حریة التعبیر العامة للفكر في جمیع أشكاله"فهي 

".والصراخ والغناء والكتابة والصحافة الدوریة أو المسرح والسینما واإلذاعة والتلفزیون

.86ماجد راغب لحلو، مرجع سبق ذكره، ص - 17



یقصد بأنشطة اإلعالم في مفهوم هذا القانون العضوي، كل ): "03المادة (كما تنص 

نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أیة وسیلة مكتوبة أو 

".ة أو متلفزة أو الكترونیة وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منهمسموع

: واقع حریة التعبیر في الصحافة اإللكترونیة

نالحظ هنا الجدید الذي جاء به القانون العضوي، حیث أدخلت في أول مرة في 

النشاط الجزائر مسألة اإلعالم االلكتروني الذي كان موجوًدا فعلًیا لكنه غائًبا قانوًنا أصبح 

.اإلعالمي الجزائري مقننا بصفة رسمیة على شبكة االنترنت وهذا نرحب به

".یمارس نشاط اإلعالم عبر االنترنت بحریة) "66المادة (ویضیف نفس القانون في 

إذا نظرنا إلى بیئة العمل الصحفي في الصحافة اإللكترونیة عبر االنترنت كفضاء 

ابلة للتحكم فیها، كمان هو الحال في بیئة الصحافة إلكتروني غیر مقید بقیود صارمة أو ق

المطبوعة، سنالحظ أنها قد تمكنت من الجرأة في التناول وحریة النشر، فهي ترفع من سقف 

الحریة للمهنة وتقلص تدریجیا دور الرقابة الحكومیة والالحكومیة على ما ینشر، وهذا كله 

كما أنها فتحت عصرا جدیدا فیما . ا من قبلیعني أنها خلقت الدیمقراطیة في بلدان لم تعهده

یتعلق بحریة التعبیر، وقدمت نافذة لممارسة عمل صحفي ال تحده قیود أو حدود رقابة األمر 

الذي وفر مدخال مستقال یمكن أن نطل من خالله على جزء من ظاهرة الصحافة 

المي إلى أن ظاهرة ویشیر في هذا الصدد العدید من الباحثین في المجال اإلع. اإللكترونیة



الصحافة اإللكترونیة، تطرح أمامنا واقعا جدیدا، یمكن أن یقدم الوجه اآلخر والرأي اآلخر 

بمنتهى السهولة والیسر، ویقفز فوق حواجز تكمیم األفواه وٕاخفاء الحقائق وكتم الرأي في 

)18(.الصدور

رئیس الحلقة األخیرة من سلسلة حریة اإلعالم في الجزائر كانت مع خطاب 

. 15/04/2011الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة یوم 

أكد رئیس الجمهوریة أن قانون اإلعالم المقبل سیتمم التشریع الحالي برفع التجریم عن 

الجنح والكتابات الصحفیة وأوضح الرئیس بوتفلیقة في خطابه إلى األمة أن قانون اإلعالم 

تشریع الحالي خاصة في رفع التجریم عن الجنح سیأتي بمعالم لمدونة أخالقیة ویتمم ال

الصحفیة، وأشار إلى أن حریة التعبیر هي واقع یشهد علیه تنوع وسائلنا اإلعالمیة وجرأة 

الجدیر بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فیه حریة الصحافة واقعًا "، مضیفًا أنه "نبرتها

م الثقیلة المتمثلة في التلفزیون واإلذاعة كما أكد رئیس الدولة، أن أجهزة اإلعال. ملموساً 

في كنف احترام القواعد األخالقیة التي "مطالبة باالنفتاح على مختلف تیارات الفكر السیاسي 

وذكر أن هذه األجهزة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم ". تحكم أي نقاش كان

نیة، وفي حد ذاته، تعمیم الثقافة وذلك یلزمها على اإلسهام في ترسیخ الهویة والوحدة الوط

والترفیه وأعلن الرئیس بوتفلیقة في هذا السیاق عل أنه سیتم دعم الفضاء السمعي البصري 

، من أجل "العمومي بقنوات موضوعاتیة متخصصة ومفتوحة لجمیع اآلراء المتعددة والمتنوعة

آخر زیارة في http://www.geocities.com/askress2009:جمال غیطاس، الصحافة اإللكترونیة في المؤتمر الرابع للصحفیین- 18
23/02/2010.



حزاب الناشطة في توسیع هذا االنفتاح على المواطنین وممثلیهم المنتخبین ومختلف األ

. )19(الساحة على حد سواء

أن یمارس 2012جانفي 12الصادر بتاریخ 05- 12من القانون 51جاء في المادة 

–مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي –هیئات عمومیة (النشاط السمعي البصري من قبل 

، ومن خالل هذه المادة نالحظ أن )المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري

البصري قد أصبح مفتوحًا ومتفتحًا لكل الجزائریین، سواء –مجال الممارسة لإلعالم السمعي 

لكن نالحظ أن هذا القانون . الخ...على المستوى المواطنین أو الهیئات أو المؤسسات

ملة من المواد التي یشترط أن تضاف إلیها تشریعات وقوانین خاصة العضوي یحتوي على ج

حیث تحدد مهام وصالحیات سلطة الضبط السمعي "65بها، وهذا ما تقصده المادة 

". البصري، وكذا تشكیلتها وسیرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري

ن ننتظر بعضًا من الوقت أصبح النشاط في مجال السمعي البصري حرًا لكنه بقي أ

.لكي یصدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري في الجزائر

هذا القانون یحتوي على جملة من المواد التي تتحدث على إضافات تشریعیة عن 

إننا في صدد قراءتها ودراستها لنشرها في أقرب . طریق التنظیم التي ستصدر في المستقبل

. وقت

. 15/04/2011جریدة النھار، خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة یوم - 19



یم قد رفع على الصحافیین ورجال اإلعالم، هذا مؤكد في هذا على العموم إن التجر 

القانون األخیر، وأن السمعي البصري قد تحرر من االحتكار الذي كان یتمیز به، وللحدیث 

. بقیة

الباب الرابع یتحدث عن النشاط السمعي البصري

المادة (الفصل األول یتطرق إلى ممارسة النشاط السمعي البصري بعدما یعرف في 

النشاط ) 59المادة (ما المقصود بالنشاط السمعي البصري، یوضح بكل الوضوح في ) 58

السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومیة ونعتبر هذا المبدأ باالتجاه الصحیح لكي تصبح 

.المصلحة العامة فوق الجمیع

د اإلعالمي من القانون العضوي هي التي أحدثت تغییًرا جذرًیا في المشه) 61المادة (

الجزائري، حیث فتحت الباب واسًعا أمام قطاع السمعي البصري الغیر حكومي أي التابع 

.لرأس المال الخاص بالجزائر

سنة مضت والكل كان ینتظر لحظة فتح المجال 50منذ فجر االستقالل إلى الیوم، 

مادته (ي السمعي البصري إلى الخواص الجزائریین، فجاء هذا القانون العضوي وخاصة ف

:یمارس النشاط السمعي البصري من قبل) 61

.هیئات عمومیة-

.مؤسسات أجهزة الدولة-

.المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري-



.ویمارس هذا النشاط طبًقا ألحكام هذا القانون العضوي والتشریع المعمول به-

سلطة ضبط السمعي أنه یجب إبرام اتفاقیة بین) 63المادة (كما یتضح من خالل 

البصري والمستفید من الترخیص إلنشاء كل خدمة موضوعاتیة لالتصال السمعي البصري 

والتوزیع عبر خط اإلرسال اإلذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات اإلذاعیة 

.الكهربائیة، ویعد هذا االستعمال طریقة شغل خاص للملكیة العمومیة للدولة

توضح القطاع العمومي من القطاع الخاص وكذا صحافة األحزاب ) بعةالمادة الرا(

. والجمعیات ولكل قطاع في فضائه ممیز عن غیره

إبراز المبادئ العالمیة وقیم حقوق اإلنسان بكل تفاصیلها ) المادة الخامسة(نالحظ في 

. المعروفة عالمًیا

ة المكتوبة یتضمن في أما الباب الثاني المتعلق بنشاط اإلعالم عن طریق الصحاف

منه على أنه تعتبر نشریات ) 6المادة (فصله األول إصدار النشریات الدوریة، حیث تنص 

دوریة في مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف والمجالت بجمیع أنواعها التي تصدر في 

.فترات منتظمة


