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ABSTRACT : Algeria has known since its independence to the present day the emergence of 

many media legislations regulating the work of the media. Its purpose was to find a consensus 

ground between professionals and the authority, which despite its approval of the principle of 

media pluralism in 1989, However, it still controls the process of information, while the media 

advocates greater freedom in the expression and access to the sources of the news, and behind this 

is to deliver the correct information to the readers who demand their right to inform the subject 

and impartially away from all the political interactions and narrow personal interests of those with 

influence in the various branches of the state up to its pyramid. 

 Since the written press in Algeria was the center of attention of all media laws, including the first 

organic law of the media for the year 2012, it is now required to submit a informations compatible 

with all constitutions and covenants that have a direct relationship to journalistic work ethics, 

which in recent years have become the subject of debate and exchange of media Among the various 

actors in the Algerian media scene, divided between a supporter of a commitment to the ethics of 

the written press, and demands for more rights, even if at the expense of professional ethics . 

Keywords: the written press, the Algerian editorial revolution, media legislation, journalistic 

ethics, and political pluralism . 

 

 ملخص: 

اإلعالم عرفت اجلزائر منذ استقالهلا إىل يومنا هذا ظهور العديد من التشريعات والقوانني اإلعالمية املنظمة لعمل وسائل  
بصفة عامة، كان الغرض من وراءها إجياد أرضية توافقية بني املهنيني، من إعالميني وأكادمييني والسلطة، اليت على الرغم 

م، إال أهنا ما تزال متسك بيد من حديد بكل دواليب التحكم يف سريورة 1989من إقرارها ملبدأ التعددية اإلعالمية سنة  
الميون حبرية أكرب يف التعبري، ويف الوصول إىل مصادر اخلرب، ومن وراء ذلك إيصال املعلومة املعلومة، يف حني ينادي اإلع
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الصحيحة للقراء، الذين يطالبون حبقهم يف إعالم موضوع ونزيه، بعيدا على كل التجاذابت السياسية، واملصاحل الشخصية 
 الضيقة لذوي النفوذ يف خمتلف أجهزة الدولة وصوال إىل هرمها.

أن الصحافة املكتوبة يف اجلزائر أخذت حقها من كل القوانني اإلعالمية، مبا فيها القانون العضوي األول لإلعالم   ومبا
مباشرة 2012لسنة   هلا عالقة  اليت  واملواثيق  الدساتري  مع كل  تتوافق  إعالمية  مادة  بتقدمي  اآلن  مطالبة  أضحت  م، 

األخرية حمل نقاش وتراشق إعالم بني خمتلف الفاعلني يف   أبخالقيات العمل الصحفي، اليت أصبحت خالل السنوات
الساحة اإلعالمية اجلزائرية املنقسمة بني مؤيد لاللتزام أبخالقيات الصحافة املكتوبة، وبني مطالب حبقوق أكثر حىت وان 

 كان ذلك على حساب أخالقيات املهنة.

زائرية، التشريعات االعالمية، أخالقيات الصحافة، التعددية الصحافة املكتوبة، الثورة التحريرية اجل الكلمات املفتاحية: 
 السياسية.  

 

 مـــــقـــــدمــــــــة: 

أصبحت وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها تلعب دورا كبريا يف حياة األمم والشعوب حىت أضحت تنافس دور 
فع ابلسواد األعظم من النقاابت والتنظيمات العاملة األسرة واملدرسة يف التأثري على قرارات الفرد واجملتمع معا، هذا ما د

يف حقل اإلعالم مبطالبة احلكومات وأنظمة احلكم يف خمتلف البلدان ملراجعة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل يف احلفاظ 
على مكوانت ومقومات وثوابت الدول، والشك أن أخالقيات املهنة الصحفية أصبحت مطلبا أساسيا لدى العديد 

التنظيمات واحلكومات وحىت الشعوب نظرا للدور الذي يلعبه اإلعالم، إال أن مطالبة اإلعالميني حبرية أكثر للتعبري   من
على أرائهم اجتاه خمتلف األزمات اليت تعيشها دوهلم ترك البعض منهم خيرج يف الكثري من األوقات عن إطار أخالقيات 

اد مع السعي إىل نشر أسرار هؤالء على صفحات اجلرائد أو عرب أمواج مهنته بنقله خلصوصيات احلياة الشخصية لألفر 
األثري وخمتلف الفضائيات، لذا كان لزاما على رجال اإلعالم أن يضعوا ألنفسهم وملهنتهم مواثيق وأخالقيات تضبط 
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عالمية الصحيحة تغطيتهم ملختلف القضااي واألحداث حىت ال خترج عن إطارها املهين وال تتجاوز حدود املمارسة اإل
 واحرتام ذوق القارئ. 

إن مواثيق أخالقيات مهنة الصحافة ليست ابلقانون املسلط والرادع، إمنا هي أنظمة أخالقية حتدد جمموعة األطر،   
الضوابط واملبادئ املعمول هبا يف كل بلدان العامل قصد ضبط عالقات أصحاب املهنة فيما بينهم، وعالقتهم جبمهورهم 

تلف القنوات التلفزيونية بنوعيها األرضية والفضائية، وهذه املواثيق  من قراء للجرائد، مستمعي اإلذاعات واملشاهدين ملخ
والدساتري تعد مبثابة الدليل األخالقي الذي يلتزم به العاملون يف قطاع الصحافة جتاه خمتلف فئات اجلمهور املستهدف 

لى تطوير وحتسني ظروف من قيل هذه الوسيلة اإلعالمية أو تلك. لقد وجدت هذه املواثيق يف األساس لتسهر وتعمل ع
عمل الصحفيني، يف حني ال تستهدف وضع قيود على املمارسة الصحفية، إمنا تذكري الصحفي حبتمية وضرورة حتمل 
مسؤوليته يف ما ينقله من أخبار إىل اجلمهور، وتذكريه أبن الرسائل الصحفية عبارة عن خدمة للصاحل العام، وليست 

 سلعة ملن يدفع أكثر. 

القيات املهنة الصحفية جتاوزت كل احلدود واألقطار لتصبح مسألة عاملية حترتم يف فحواها خصوصيات إن مسألة أخ
كل بلد إال أن التقيد هبذه األخالقيات مل يصل بعد إىل مستوى تطلعات األسرة اإلعالمية بعد أن أصبحنا نعيش كثريا 

الردا أدخل  الذي  الصحفي  للعمل  أساءت كثريا  اليت  التناقضات  تقريبا حىت وان كانت هذه من  البلدان  ءة يف مجيع 
األخرية ختتلف من دولة إىل أخرى،  بعدما أن أضحى الساسة يتدخلون مباهلم الفاسد وبنفوذهم داخل دواليب السلطة 
إلرغام الصحفي على ترك أخالقيات مهنته ومواثيق شرفها جانبا مكتفيا ابخلوض يف صحافة الفضيحة واملداهنة سعيا 

ظفر بصفقة لإلعالانت أو لتكرمي يف أحد الصالوانت قد يبعده ولو مؤقتا عن مهمته النبيلة املتمثلة يف نقل مهوم منه لل
واهتمامات القراء والساكنة. إن تراجع وسائل اإلعالم خاصة العمومية منها يف التقيد أبخالقيات املهنة الصحفية يتضح 

ومات دون حتليل أو متحيص ملا جاء فيها من أرقام ونسب وإحصائيات، جليا عند نقلها لبياانت خمتلف الوزارات واحلك
أمر يعتربه الكثري من أهل املهنة أنه خروج عن أخالقيات العمل الصحفي والتشويه لدور هذه الوسيلة أو تلك يف نقل 

على اإلاثرة مهما كان احلقائق عن اجلهات الرمسية وعن األفراد. إن رغبة الصحفي يف السعي إىل السبق اإلعالمي وحبثه  
نوعها أو مصدرها قد يفتح الباب أمام اإلعالميني لالنسالخ عن أخالقيات مهنتهم والضرب بكل املواثيق والدساتري 
اليت تسري قطاع الصحافة عرض احلائط، فالصحفي مطالب دوما بكشف املستور وفضح كل املمارسات والسلوكيات 
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حنو مرحلة أكثر احرتافية ومهنية أضحى أكثر من ضرورة، أصبح االلتزام أبخالقيات مهما كانت النتائج، ومبا أن االجتاه  
املهنة الصحفية الوتر احلساس يف جناح أي منظومة إعالمية يف العامل، وهو ما تركنا نركز يف هذا املقال على موضوع 

اليت عرفتها البالد منذ االستقالل إىل األخالقيات الصحفية يف اجلزائر من خالل خمتلف التشريعات والقوانني اإلعالمية  
 يومنا هذا. 

 أخالقيات مهنة الصحافة يف التشريعات اإلعالمية قبل التعددية :    -1
م، أوىل التشريعات يف اجلزائر  1956تعد أرضية مؤمتر الصومام   م:1956أرضية مؤمتر الصومام    1-1 

اط والدعاية، ابإلضافة إىل كوهنا جاءت لتنظيم اليت اهتمت ابإلعالم بعدما أن خصصت فصال كامال لوسائل النش
وإدارة املاليني من اجلزائريني يف ثورة عظمى، وكان من اقرتاحات تلك األرضية تعزيز الوعي السياسي للمجاهدين يف 

حق اجلبالو اجلزائريني يف القرى و املداشر و الرد بوضوح وبسرعة على كل االذاعات اليت بزعمها املستعمر الفرنسي يف 
 iالثورة التحريرية وقادهتا. 

ومل يذكر مصطلح "اإلعالم" يف هذه األرضية إال مرة واحدة فقط، يف حني مل تتطرق ذات األرضية لدور الصحافة بعد 
االستقالل كفاعل كبري يف النهوض مبختلف أوجه التنمية، وكركيزة أساسية إلحداث نقلة نوعية لقطاع اإلعالم مبختلف 

زائر، إال أهنا أسهمت يف إنشاء وأتسيس جريدة "اجملاهد" الناطق الرمسي جلبهة التحرير الوطين الذي أجهزته داخل اجل
ابلرغم من اإلمكانيات شبه املنعدمة، والوسائل احملدودة جدا اليت كانت   1956جوان    15ظهر عددها األول يف  

عالمية الشرسة للمستعمر ضد الثورة اجلزائرية،  متلكها جبهة التحرير. مت استغالل هذه اجلريدة للرد على اهلجمات اإل
مع العمل على التذكري مبختلف االجنازات واالنتصارات اليت كانت حتققها ثورة التحرير، األمر الذي مكنها من إيصال 

تنشر  والتغطيات الصحفية اليت كانت   صوهتا وسياستها اإلعالمية يف الداخل ويف اخلارج، مركزة من خالل كل املقاالت
عرب "اجملاهد" على فلسفة التحرر من قيود االستعمار، وهو ما ترك ابلسلطات الفرنسية آنذاك تفكر يف إجياد حلول 

-63مستعجلة لتشويه مسعة جريدة "اجملاهد" داخليا مث خارجيا، األمر الذي دفع ابملستعمر إىل تزييف أربعة أعداد )
رد جبهة التحرير الوطين كان قواي إعالميا فاضحا لسياسة ، إال إن  1958( من ذات اجلريدة سنة  65-66- 64

 املستعمر يف سعيها إلحداث قطيعة بني اجلزائريني وجريدة "اجملاهد". 
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وجتب اإلشارة يف هذا السياق إىل بعض الرتدد يف تسمية هذه اجلريدة بني ثالثة عناوين "املكافح"، "اجملاهد" و"اجلزائري"، 
لبعده الديين املعرب عن قطيعة سياسية، أخالقية وثقافية مع االحتالل الفرنسي وانسجامها مع قبل اختيار امسها النهائي  

الشعار اإليديولوجي "الثورة من الشعب  اعتمادها  الشعبية للثوار ب"اجملاهدين"، كما اختلف حول جدوى  التسمية 
 iiخلارجية ." وللشعب" الذي قد يضعف اإلمجاع الداخلي ويؤثر خاصة على دعم بعض األطراف ا

م أي اهتمام لإلعالم واحلرايت الفردية ابلرغم 1962مل يعط ميثاق طرابلس :1962ميثاق طرابلس     1-2 
من كونه جاء إلجياد األساليب املثلى إلدارة وتسيري البالد بعد االستقالل، ما ترك الصحافة خالل هذه املرحلة تدخل 

اختيار نظام احلزب الواحد أسلواب للحكم مباشرة، واقتصر احلديث يف هذا امليثاق خانة الركود واجلمود بعدما أن مت  
 :iiiعلى احملاور التالية 

 . األخذ مببدأ احلزب الواحد، حيث تقرر يف هذا امليثاق حتويل جبهة التحرير الوطين إىل حزب سياسي وحيد   - أ

 تبين االشرتاكية كنظام للجزائر املستقلة.  -ب

 تصاد وطين قوي ومستقل. ضرورة بناء اق  - ج

سبتمرب يف ظروف سياسية صعبة، وجاء ليكرس قانون كان قد   9صدر دستور  :  1963دستور     1-3 
املتعلق ابلعمل اإلعالمي، وذلك لتأكيد اإلبقاء على التشريع القدمي حلرية الصحافة املستمد من   1962صدر يف 

 الفردية وحرية الصحافة. الذي أقر احلرايت    1881القانون الفرنسي 

" اليت تنص على أن حرية الرأي واملعتقد والعبادة مضمونة وجيب احرتامها، 4وأهم ما جاء يف هذا الدستور نذكر املادة" 
" على ضمان حق العمل، الدفاع عن احلرية واحرتام كرامة الشخص، نبذ العنصرية وخاصة تلك 10كما أكدت املادة "

" 19ن، هي من األهداف األساسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ونصت املادة " القائمة على العرق والدي
على ضمان حرية الصحافة وحرية االجتماع وحرية الرأي والتعبري. وركز هذا القانون على الصحافة املكتوبة اليت وجدت 

 ivخلدمة أهداف النظام احلزيب القائم آنذاك. 
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هذا امليثاق أوىل القوانني املنظمة ملهام وزارة اإلعالم، حيث حددت اهليكل    صدرت يف:1964ميثاق    1-4 
مديرية اإلدارة العامة ومديرية التوثيق والدراسات والنشر ومديرية الصحافة   التنظيمي لوزارة االتصال أبربع مديرايت هي

 والعالقات العامة ومديرية التنظيم والعالقات العامة. 

الرئيس "أمحد بن بلة" إبلغاء هذه الوزارة وتعويضها مبديرية اإلعالم لدى رائسة اجلمهورية، م قام  1964لكن يف سنة  
 1م، أتسيس أول منظمة للصحفيني يف اجلزائر حتت اسم " احتاد الصحافيني اجلزائريني".1964كما مت يف جويلية  

بعيدا عن االهتمام   ظل موضوع أخالقيات املهنة الصحفية:  1968القانون األساسي للصحفيني     1-5 
، الذي تضمن حتديد حقوق 526-68م مبقتضى األمر رقم  1968سبتمرب   09إىل غاية صدور قانون الصحفي يف  

وواجبات الصحفي إىل جانب بعض مبادئ أخالقيات املهنة بشكل موجز، ملتبس وغامض وما جيب على الصحفي 
نة الصحفية وعن ضوابط ذات طابع نضايل، وظهر القانون أن يلتزم به وذلك يف مواد قليلة حتدثت عن أخالقيات امله
" من القانون املذكور" صحفيا كل 02تعترب املادة " و      2بعد أن كان موضوع أخالقيات املهنة بعيدا عن االهتمام. 

كتوبة مستخدم يف نشرية صحفية يومية أو دورية اتبعة للحزب أو احلكومة أو يف وكالة وطنية أو هيئة وطنية لألنباء امل
 أو الناطقة أو املصورة، والذي يتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة والنظامية وذات أجر." 

ويرخص هذا القانون للصحفي نشر مؤلفاته العلمية واألدبية والفنية وخيول له احلق يف ممارسة العمل النقايب والعطلة 
اسم "جلنة بطاقة   31ح البطاقة املهنية، وتطلق عليها املادة  والرتقية، وحيدد الفصل السادس من هذا القانون اجلهة اليت متن

اهلوية"، كما وصفت العقوابت يف الفصل اخلامس من هذا القانون ابلتأديب املهين وهي درجتني: األوىل هي اإلنذار 
 حية بعامني. والتوبيخ، والثانية هي التنزيل من الدرجة أو التوقيف عن العمل مع سحب البطاقة املهنية احملددة الصال

م، يتضمن إحداث جلنة ترتيب الصحفيني املهنيني، كما مت إصدار 1969/ 20/01تدعم هذا القانون بقرار مؤرخ يف  
هذا ونصت الفقرة األوىل من املادة   3م، يتضمن تعيني جلنة التحكيم والتأديب.1971/ 06/ 01قرار أخر مؤرخ يف  

 صحفي من أخالقيات مهنته مركزة على مايلي:" من هذا القانون على ما جيب أن يلتزم به ال5"
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 ميارس الصحفي وظيفته ضمن نشاط نضايل.  −

 أن ميتنع عن تقدمي األخبار الكاذبة أو إشاعتها.  −

 أن يلتزم ابلسر املهين ماعدا قضااي األسرار العسكرية اليت متس أبمن الدولة.  −

 4شخصية. أن ميتنع عن استعمال االمتيازات املرتبطة ابلوظيفة ألغراض  −

ما يالحظ على هذا القانون أنه تناول أخالقيات املهنة بشكل غامض كما انه تضمن واجبات على الصحفي االلتزام 
هبا، مما جيعله خاضعا للسلطة القائمة آنذاك،  هذا ويعترب كذلك لدى الفاعلني يف احلقل اإلعالمي واألكادميي موجزا 

أعطى للواجبات والطابع العقايب اهتماما كبريا، يف الوقت الذي غض فيه الطرف وانقصا يف الكثري من النقاط، بعدما أن  
على العديد من احلقوق الصحفية وكذا حرية املهنة، ابإلضافة إىل كونه ظل حبيس نظرية ثالثية األبعاد يتقامسها كل من 

م، 1965جوان   19عرفته اجلزائر بعد  احلزب، احلكومة والنقابة، علما وأن هذا القانون جاء بعد الفراغ القانوين الذي 
أين أسندت مهمة ملئ هذا الفراغ إىل جملس الثورة الذي أثقل كاهل الصحافيني ابألوامر والتعليمات، أما عن فصوله 
فقد اشتملت على تعريف الصحايف وواجباته وإجراءات التوظيف والراتب واملكافأة والرتقية والرتخيص وأخالقيات املهنة 

 لصحفية. والبطاقة ا

مبثابة تطبيق ملا ورد يف   1982جاء قانون  :  1982أخالقيات املهنة من خالل قانون اإلعالم     1-6 
م، الذي أكد على ضرورة حتديد دور الصحافة املكتوبة و دور اإلذاعة والتلفزيون بواسطة 1976امليثاق الوطين لسنة  

 القانون الذي يكرس حق املواطن يف اإلعالم. 

أول قانون شامل لإلعالم يف اتريخ اجلزائر بعد مرور عشرين   1982فيفري    6اإلعالم الصادر رمسيا بتاريخ  ويعترب قانون  
سنة على االستقالل، يف وقت كانت الضغوطات تالحق قطاع الصحافة بعدما أن جلأت أجهزة احلزب الواحد إىل خنق 

ري، وكانت خالل هذه الفرتة األجهزة اإلعالمية املمارسة الصحفية ومصادرة حرية الصحفيني، يف ظل فراغ قانوين كب
و قانون النشر الصادر 1967تسري بقوانني جمزئة كما هو احلال ابلنسبة لقانون املؤسسات الصحفية الصادر يف نوفمرب  

 .5" 1973يف  
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دان اإلعالمي، هذا ما فاجلزائر مل متتلك ميثاقا ألخالقيات املهنة الصحفية إال مؤخرا بعد أن ساد الفراغ القانوين يف املي 
جعل الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية اجلزائرية ولفرتة طويلة ظلت تعمل وفق القوانني الصادرة عن السلطة احلاكمة 

 .6هو سائد يف الدول الدميقراطية األخرى  على عكس ما

، على أن تسند مهمة مديري " من هذا القانون إىل أن احلق يف اإلعالم حق أساسي جلميع املواطنني02وتشري املادة " 
" منه، ابعتبار أن الصحفي احملرتف 06أجهزة اإلعالم إىل مناضلني يف حزب جبهة التحرير الوطين، كما تنص املادة " 

" هو "كل مستخدم يف صحيفة يومية أو دورية اتبعة للحزب أو الدولة أو هيئة وطنية لألنباء، ويكون 33وفق املادة " 
األنباء ومجعها وانتقائها وتنسيقها وعرضها، ويتخذ هذا النشاط مهنته الوحيدة واملنتظمة اليت متفرغا دوما للبحث عن  

" املراسل الذي ميارس نشاطه صحفيا كذلك، وتسلم لع وزارة اإلعالم بطاقته 34يتلقى مقابلها أجرا "، وتعترب املادة "
 .       7املهنية 

 مواد:  5نة مباشرة فهي قليلة جدا ميكن حصرها يف أما عن املواد اليت ختص أخالقيات وآداب امله

": يعمل الصحفي احملرتف بكل مسؤولية والتزام على حتقيق أهداف الثورة كما حتددها النصوص األساسية 35املادة"   -
. وهذا يعين أن الصحفي البد عليه أن يكون ملتزما  مببادئ حزب جبهة التحرير الوطين، 8حلزب جبهة التحرير الوطين 

وما جاء يف الئحة   526-68وابلتايل ربطه إبيديولوجيا مببادئ احلزب الواحد، ومنه فقد مت تكريس مطالب األمر  
 م. 1979املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطين 

"على انه" جيب على الصحفي احملرتف أن حيرتس من إدخال أخبار خاطئة أو غري اثبتة وينشرها أو 42تنص املادة "  -
مح بنشرها، واستعمال االمتيازات املرتبطة ابملهنة يف أغراض شخصية مع االحرتاس من تقدمي األعمال املمجدة أن يس

املادة واملمارسة  تناقض أخر بني هذه  بيعها أو جناحها لفائدة الصحفي". وهنا نقع يف  أو مادة يعود  ملزااي مؤسسة 
 أو الذي ينتقدها يعاقب.   اإلعالمية، على اعتبار أن الصحفي الذي ال ميجد السلطة 
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": حيب على الصحفي احملرتف زايدة على احرتام مبادئ األخالق املهنية واملسؤولية االجتماعية، أن جيعل 43املادة "  -
 عمله مندرجا يف إطار السمو ابملثل العليا لتحرير اإلنسان والسالم والتعاون ضمن روح العدالة واملساواة بني الشعوب. 

للصحفي احملرتف احلق واحلرية الكاملة يف الوصول إىل مصادر اخلرب يف إطار الصالحيات املخولة له   ":45املادة "  -
قانوان. وهنا جند غموضا أخر فاملادة منحت الصحفي احلق للوصول للمعلومات من جهة ومن جهة أخرى وسيلة ضغط 

 قانونية هي الصالحيات املخولة له. 

": سر املهنة حق وواجب معرتف به للصحافيني...، وهذا أمر جيد وضروري لرتقية املمارسة اإلعالمية 48املادة "  -
" اليت حتدد جماالت ليس للصحفي احلق يف االحتفاظ 49لوال أن هذا احلق مقيد من محاية السر املهين وذلك يف املادة " 

لسر االقتصادي واالسرتاتيجي و املساس ابألطفال واملراهقني وعندما ابلسر املهين أثناءها وهي جمال السر العسكري وا
 9يتعلق األمر أبسرار التحقيق القضائي. 

للصحفيني مثلما جاء  1982ضف إىل هذه املواد، نصوص أخرى تتحدث عن "حق النقد البناء" الذي خيوله قانون 
يم املصاحل العمومية وسريها جرمية من جرائم القذف، و يشكل النقد البناء الرامي إىل حتسني تنظ ": ال121يف املادة " 

يقدح يف شرف  يعد النقد اهلادف واملوضوعي الصادر عن احلرص على حتسني وترقية الفن الذي ال ": ال125املادة " 
 10ويف اعتبار الشخص صاحب العمل الفين من قبيل جرائم القذف. 

لكوهنا   كانت أتخذ ابليد اليسرى ما تعطيه للصحفي ابليد اليمن   الدولة  م هو أن1982ما نالحظه على قانون اإلعالم  
كانت تتظاهر أهنا متنح الصحفيني الكثري من احلقوق يف وقت كانت تقيد تلك احلقوق مبواد تفقدها معناها وحتد من 

م  صالحيتها، تقيده  فحواها  للصحفي، لكن يف  ممنوحا  ظاهراي حقا  الواحد حتمل  املادة  وقت كانت  ن كل هذا يف 
كما أن ذات القانون منح نفسه سلطة وضع اخلطوط احلمراء الواجب   اجلهات، ليجد نفسه عاجزا على التخلص منها،

على الصحفي عدم التفكري يف جتاوزها مثله يف ذلك املؤسسة اإلعالمية، ويف حالة حدوث عكس ذلك تكون السلطة 
 زائية اليت ترمي هبا يف وجه الصحفي إذ سجل عليه أي جتاوز،احلاكمة مضطرة إلخراج ترسانتها من األحكام العقابية اجل
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م، مبثابة املنعرج احلاسم ابلنسبة لإلعالم اجلزائري حيث شهدت 1982إال أنه وعلى الرغم من كل ما قيل تبقى سنة  
 مناقشات جادة وصرحية خبصوص قطاع اإلعالم من قبل احلزب الواحد آنذاك. 

هذا القانون تطرق وبطريقة سريعة ألخالقيات املهنة الصحفية، حيث مل حيدد املقاييس واملعايري اليت   ما ميكن القول أن 
تبين مبادئ أخالقيات املهنة، وجند أن معظم مواد هذا القانون تغلب عليها صفة القاعدة القانونية اآلمرة، وطابع الوجوب 

عدد املواد اليت نصت على الواجبات واملمنوعات والعقوابت   واملنع والعقاب يف أكثر من نصف هذا القانون، حيث بلغ 
مادة فقط نصت على حقوق الصحفي واملواطن   17مادة، يف املقابل جند    68يف حق الصحفي واملؤسسة اإلعالمية  

 يف اإلعالم، وقد كان هذا القانون حمل انتقاد أغلب رجال املهنة.

، إال 1962الكبري الذي شهده الفضاء اإلعالمي اجلزائري منذ سنة   على الرغم من أن  هذا القانون جاء بعد الفراغ 
ياسي الذي عاشت فيه املؤسسات اإلعالمية اجلزائرية، أي النظام االشرتاكي الذي أنه كان املرآة العاكسة للوضع الس

. كانت تطبقه البالد، فتم الرتكيز على واجبات الصحايف يف إطار الثورة االشرتاكية  
وزارة اإلعالم وحزب جبهة التحرير الوطين واملنظمات اجلماهريية   –هة أخرى على هيمنة وسيطرة الدولة  كما ركز من ج

مادة لإلجراءات العقابية ضد الصحافيني وهلذا مسي   43على وسائل اإلعالم، ونالحظ أن القانون خّصص    -التابعة له
كان يطبق عليها قانون العقوابت، وليس قانون اإلعالم   من قبلهم بقانون للعقوابت، هذا ابإلضافة إىل كون جرائم النشر

ابلرغم  من خصوصيتها واختالفها الكلي عن ابقي اجلرائم األخرى اليت تعيشها احملاكم بصفة خاصة واجملتمع بصفة 
 عامة. 

 أخالقيات املهنة يف تشريعات اإلعالم بعد التعددية:    -2

مل يكن   1989يرى بعض الباحثني" أنه قبل إقرار التعددية السياسية سنة    :1989دستور فيفري    2-1 
هناك حديث عن أخالقيات وآلداب املهنة الصحفية، ألن الصحفي يف ذلك العهد كان جمرد موظف يف خدمة برامج 

ر انعكاسا طبيعيا النظام السياسي وإيديولوجيته، حبيث يعترب مصادر ومفهوم أخالقيات وقواعد املهنة الصحفية يف اجلزائ
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للنظام السياسي القائم وتطوره، ويرى أن مصادر أخالقيات املهنة هي السلطة العمومية واملؤسسات اإلعالمية واملنظمات 
 11املهنية"  

م، ظهرت التعددية اإلعالمية، وهكذا تبلورت الصحافة احلزبية 1989وكنتيجة إلقرار التعددية احلزبية يف دستور فيفري  
م هو املنطلق األساسي 1989فدعمتا الصحافة العمومية اليت كانت موجودة لوحدها يف السوق، إن دستور    واملستقلة،

للتعددية اإلعالمي، إذ أنه فتح اجملال للحرايت الدميقراطية، كحرية الرأي وحرية أتسيس األحزاب السياسية وخمتلف 
م كان يضمن 1989راء واألفكار، ورغم أن دستور  اجلمعيات واملنظمات، فظهرت قنوات جديدة للتعبري عن خمتلف اآل 

م، حىت نالحظ جتسيد 1990حرية اختاذ املبادرات، إال انه كان ينبغي االنتظار إىل غاية السداسي الثاين من سنة  
م حيتاج إىل قوانني ونصوص تنظيمية تفسر األحكام العامة وحتدد 1989املمارسة التعددية لإلعالم، حيث كان دستور  

 12بط اليت يسري عليها اإلعالم. الضوا

اليت فتحت اجملال للتعددية السياسية واإلعالمية   1988بعد أحداث أكتوبر  :  1990قانون اإلعالم    2-2 
بعدما أن أقر التعددية ابلنسبة للصحافة املطبوعة وأبقى ،  1982خمالفا متاما لقانون    1990والفكرية، ظهر قانون  

ال  يد  البصري يف  السمعي  رقم    دولة،القطاع  املنشور  أمام  1990/ 19/3بتاريخ    4وجاء  األمر  الصحافيني    ليرتك 
العاملني يف املؤسسات اإلعالمية العمومية لالختيار بني البقاء يف القطاع العمومي أو إنشاء مؤسسات صحفية مستقلة 

ة وقد أعطيت على شكل شركات مسامهة، أو االلتحاق بصحف اجلمعيات ذات الطابع السياسي أو األحزاب السياسي
يف هذا اإلطار تسهيالت مالية خمتلفة، حيث منحت الدولة مقدما رواتب ثالث سنوات للصحافيني الذين قرروا ترك 

 1990القطاع العام وإصدار جرائد خاصة، وجتدر اإلشارة هنا أن اللجنة اليت سهرت على وضع قانون اإلعالم لسنة 
 عهد احلزب الواحد، و مل يشارك أي حزب يف وضع هذا القانون، كانت تتكون من نواب اجمللس الشعيب الوطين يف

ولعل أهم ما جاء يف هذا القانون هو إلغاء الرقابة اإلدارية على الصحف وإصدارها وتعددها وكذا على إنشاء جملس 
فيه: " أول   لإلعالم لتنظيم العمل اإلعالمي، كما تضمن أيضا مواد تتعلق أبخالقيات املهنة اإلعالمية وأهم ما جاء 

"  "ميارس حق اإلعالم حبرية يف إطار 03مادة ميكن أن نستشف منها مبدءا من مبادئ أخالقيات املهنة هي املادة " 

 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 19- 38-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 31 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

حق  اإلعالم  يف  احلق  أن  أي  الوطين،  والدفاع  اخلارجية  السياسة  ومقتضيات  لألشخاص  اإلنسانية   الكرامة  احرتام 
                                       13مقدس." 

الصحفي احملرتف أبنه: "كل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها   07/ 90" من قانون اإلعالم  28وتعرف املادة "
وانتقائها واستغالهلا وتقدميها خالل نشاطه الصحايف الذي يتخذه مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله."، كما حتدد 

                                                    14في، وهو اجمللس األعلى لإلعالم. " اجلهة املخولة بتسليم بطاقة الصح 30املادة " 

املادة "   يعمل يف 33وتشري  إذا كان  السياسية، حىت  أو  النقابية  االنتماءات  الصحفي احملرتف عن  " إىل حرية رأي 
ائري وألول مرة يف اتريخ الصحافة اجلزائرية  " فقد أقر فيها املشرع اجلز 34األجهزة اإلعالمية العمومية، أم عن املادة" 

شرط الوعي، إذ ميكن للصحفي أن يتوقف عن العمل إذا تغريت سياسة املؤسسة اإلعالمية مبا ال يتناسب معه، ومنه 
فان الصحفي حتصل على نوع من احلرية واحلقوق اليت كان حمروما منها يف ظل سلطة احلزب الواحد ليصبح يف عهد 

                                      15اختياراته وتوجهاته وقناعاته الفكرية."   التعددية سيد
"من نفس القانون تنص على حق الصحفيني احملرتفني يف الوصول إىل مصادر اخلرب، يف حني جاءت املادة 35املادة " 

للصحفي أن ينشر معلومات ببعض االستثناءات حيث تنص على " أن حق الوصول إىل مصادر اخلرب ال جييز    36"
من شاهنا أن متس أو هتدد األمن الوطين أو الوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطين أو 

 سرا اقتصاداي اسرتاتيجيا او متس حبقوق املواطن وحريته الدستورية أو أن متس بسمعة التحقيق القضائي. 

الصحفيني اخلاضعني ألحكام هذا القانون وواجب عليهم وال ميكن أن يتذرع ابلسر ": السر املهين هو حق  37املادة " 
املهين أمام اجلهات القضائية يف احلاالت املتعلقة بسر من أسرار الدفاع الوطين أو املتعلقة ابألطفال واملراهقني أو املساس 

 16. الواضح أبمن الدولة و اإلعالم الذي ميتد إىل التحقيق والبحث القضائيني

كما تلزم ذات املادة مدير النشرية ابلسر املهين يف حال متابعة كاتب املقال ابستثناء الكشف عن اسم كاتب املقال 
"على انه " يتعني على الصحفي احملرتف أن حيرتم 40يف حني نصت  املادة "   ،17غري املوقع أو املوقع ابسم مستعار 

ه ملهنته مع ضرورة احرتام احرتام حقوق املواطنني الدستورية والفردية و وبكل صرامة أخالق وآداب املهنة أثناء ممارست
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احلرص على تقدمي إعالم موضوعي و ضرورة تصحيح ما يتبني أنه خاطئ و التحلي ابلنزاهة واملوضوعية والصدق يف 
لوشاية واالمتناع عن التعليق على األحداث واالمتناع عن التحريض على العرقية والعنف واالمتناع عن القذف والشتم وا

استغالل السمعة املرتبطة ابملهنة ألغراض شخصية.كما حيق للصحفي أن يرفض أي تعليمة آتية من مصدر أخر غري 
 18مسئويل التحرير. 

م، فتح اجملال واسعا أمام اخلواص لالستثمار يف قطاع اإلعالم، ومنه احلفاظ على حق 1990إن قانون اإلعالم لسنة  
م موضوع بعيدا عن التخندق داخل هذا املعسكر أو ذاك، على أن تقدم الدولة كل الضماانت للصحفيني املواطن يف إعال

قصد متكينهم من الوصول إىل مصادر اخلرب بكل سالسة، ومن وراء ذلك احلفاظ على حق القارئ يف احلصول على 
 مادة إعالمية تلتزم ابملصداقية واحلياد.

م، مسح إبعادة بعث الروح من جديد يف اجمللس األعلى لألعالم الذي أريد 1990م هذا ونشري إىل كون قانون اإلعال
" من هذا التشريع اإلعالمي، يف حني كلف هذا اجمللس 19له أن يكون بديال لوزارة اإلعالم وهو ما نصت عليه املادة "

بعد عشرية سوداء ذهب ضحيتها   ابحملافظة على مكسب التعددية اإلعالمية والسياسية التعددية اليت عرفتها اجلزائر
م، ليضع جمموعة من القيم األخالقية 1990العشرات من الصحفيني والكتاب واملثقفني. هذا وجاء قانون اإلعالم لسنة  

   واملبادئ املهنية للسماح لقطاع اإلعالم ابلعمل يف إطار أخالقيات وآداب مهنة الصحافة. 

 ( :2003-2002-2001مشاريع قوانني اإلعالم )   2-3 

" كان هذا املشروع يف عهد وزير الثقافة "حمي الدين عميمورم:  2001مشروع قانون اإلعالم لسنة     - أ                
م، حتت اسم "قانون متعلق مبمارسة االتصال" حيث تضمن التأسيس للمجلس 2001جانفي    27، وقد نشر بتاريخ  

األعلى لالتصال الذي ميلك صالحيات املوافقة أو منع صدور النشرايت الدورية واعتماد املؤسسات السمعية البصرية 
ائي بشأهنا كما وضع شروط صعبة فيما خيص صدور و صالحيات تعليق صدور أية نشرية دورية من صدور احلكم القض 

 النشرايت. 
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كان هذا املشروع يف عهد الوزيرة "خليدة تومي"، ولقد مت م:  2002مشروع قانون اإلعالم لسنة     -ب  
م، وقد تضمن حرية إصدار النشرات الدورية، 2002أكتوبر  14نشره يف املواقع االلكرتونية لوزارة الثقافة واالتصال يوم  

ك بعد احلصول على موافقة الوزارة الوصية ابإلعالم بدال من وكيل اجلمهورية املختص إقليميا مثلما كان عليه احلال وذل
 .1990يف قانون اإلعالم لسنة 

كما تضمن هذا املشروع قرار العفو الشامل، وذلك مبناسبة إحياء ذكرى عيد االستقالل الوطين، حيث نص هذا النص 
العفو املقررة لفائدة الصحفيني تشمل توقيف هنائي لعقوابت السجن  و/أو الغرامة املالية اليت   على: "...إن إجراءات 

حكمت على الصحفيني بسبب اهانة موظف عمومي، إهانة مؤسسة أو هيئة نظامية، القذف والشتم..."، ابالضافة 
هم أعضاؤه وال كيفية تنصيبهم  إىل إقرار حرية االتصال السمعي بصري وإنشاء جملس السمعي بصري، دون ذكر من  

 وإنشاء اللجنة الوطنية لبطاقة الصحفي احملرتف. 

اجلديد الذي جاء به هذا القانون هو مادته األوىل اليت حتدد م:  2003مشروع قانون اإلعالم لسنة     -ج 
البصري"، هذا وقد خلت أحكام شروط وقواعد ممارسة اإلعالم يف إطار احرتام "مبدأ حرية الصحافة واالتصال السمعي  

م من احلكام العقابية )اجلزائية(، وحسب األستاذ إبراهيم إبراهيمي، فان هذا املشروع قد احتفظ ببعض 203مشروع  
م، هذا ما ترك بعض الصحفيني يعربون عن تذمرهم من املشروع الذي جاءت به 1990من مواد قانون اإلعالم سنة  
ة تومي" خاصة فيما تعلق ابستمرار وصاية الوزارة على قطاع اإلعالم و الغياب الواضح وزيرة الثقافة واالتصال "خليد

للوضعية املهنية واالجتماعية للصحفي و طريقة إصدار بطاقة الصحفي و إصدار قانون اإلشهار ومضمونه وإصدار 
 قانون سرب اآلراء.

م، نذكر 2003ابية اليت جاء هبا مشروع قانون اإلعالم  جزء من األسرة اإلعالمية أبدوا ارتياحهم فيما خيص النقاط االجي
منها إلغاء األحكام اجلزائية و ختصيص اباب كامال )الباب السابع( لدعم الدولة للصحافة ومحاية الصحفي من أخطار 

اع السمعي املهنة ومحاية حياته عندما يرسل إىل مناطق احلرب أو تلك اليت تنتشر هبا األمراض واألوبئة القاتلة وفتح قط
 19البصري على التعددية.
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صادق الربملان اجلزائري على تعديل قانون العقوابت مبوجب :  2001قانون العقوابت اجلزائري لسنة     2-4 
ن يف فرتة حكومة "أمحد أوحيي" ومت 2001جوان    26ه املوافق ل1424ربيع الثاين    4املؤرخ يف    01/09أمر رقم

صلى -بعض النقاط املتعلقة أبخالقيات املهنة الصحفية منها احرتام الرسول    وتضمن  1990اعتماده كبديل لقانون  
 20منع التمييز املذهيب أو اجلنس أو الديين و منع التحريض على الكراهية.  وبقية األنبياء والرسل و -هللا عليه وسلم 

واب  كما " مادة موزعة على عشرة أب133تضمن هذا القانون العضوي ":  2012قانون اإلعالم    2-5 
أكد وألول مرة على ضرورة فتح السمعي البصري الذي ظل حمتكرا ومغلقا لسنوات وأثري الكثري من اجلدل حول هذا 
القانون بني مؤيدين ملضمونه ابعتباره يشري إىل ضرورة فتح جمال السمعي البصري ومعارضني له على اعتبار أنه مل أييت 

 م. 1990يرق إىل مستوى قانون    مبا كان منتظرا منه، مقيدا للحرايت ومل 

وضعت املادة الثانية للقانون اخلطوط العريضة للعمل اإلعالمي واإلطار العام هلا، وحدود املمارسة اإلعالمية فأكدت 
اهلوية   على أن نشاط اإلعالم ميارس حبرية يف ظل احرتام الدستور وقوانني اجلمهورية، الدين اإلسالمي وبقية الدايانت،

لقيم الثقافية للمجتمع، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، متطلبات النظام العام، املصاحل االقتصادية للبالد، الوطنية وا
اإلنسان  واألفكار، كرامة  لآلراء  التعددي  الطابع  القضائي،  التحقيق  سرية  وموضوعي،  إعالم كامل  املواطن يف  حق 

 21واحلرايت الفردية واجلماعية. 

" األهداف اليت ينشدها اإلعالم وهي االستجابة حلاجات املواطن يف اإلعالم والثقافة والرتبية والرتفيه  05وحتدد املادة " 
الوطنية  الثقافة  وترقية  احلوار  وثقافة  املواطنة  ترقية روح  و  الدميقراطية  وقيم  اجلمهوري  النظام  مبادئ  ترقية  و  واملعارف 

اللغوي والثقايف الذي مييز اجملتمع اجلزائري واملسامهة يف احلوار بني ثقافات العامل القائمة   وإشعاعها، يف ظل احرتام التنوع
 22على مبادئ الرقي والعدالة والسلم.

" من هذا القانون،"صحفيا حمرتفا كل شخص يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها وانتقائها ومعاجلتها 71وتعترب املادة " 
ب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو مصلحة اتصال مسعية بصرية أو جهاز إعالم عرب االنرتنت، أو تقدمي اخلرب لدى أو حلسا
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" الصحفي من ممارسة مهنة أخرى إال 74ويتخذ من هذا النشاط مهنته املنتظمة ومصدرا رئيسا لدخله"، ومتنع املادة " 
 23توب حيدد حقوق الطرفني وواجباهتما." إىل عقد عمل مك76برتخيص من اهليئة املستخدمة اليت ختضع وفق املادة "

" املادة  يف  القانون  يعرتف  املهنة،  وأخالقيات  الصحفي  مبهمة  املتعلق  السادس  الباب  الوصول 83ويف  يف  ابحلق   "
للمعلومات وحق املواطن يف اإلعالم و ينص على " جيب على كل اهليئات واإلدارات واملؤسسات أن تزود الصحفي 

 اليت يطلبها مبا يكفل حق املواطن يف اإلعالم." ابألخبار واملعلومات  

املادة " اليت نصت عليها  الوصول إىل مصادر اخلرب يف احلاالت  أنه مينع على الصحفي احملرتف  " وهي كل 84غري 
مايتعلق بسر الدفاع الوطين و عندما ميس اخلرب أبمن الدولة أو السيادة الوطنية مساسا واضحا، وعندما يتعلق األمر 

ة البحث والتحقيق القضائي، وعندما يتعلق املر بسر اقتصادي اسرتاتيجي، وعندما يكون من شان اخلرب املساس بسري
" على السر املهين للصحفي وتنص "يعد السر املهين 85ابلسياسة اخلارجية املصاحل االقتصادية للبالد.كما تؤكد املادة "

 ."   حقا ابلنسبة للصحفي واملدير مسؤول كل وسيلة إعالم 

" منه انه: "جيب على الصحفي أن 92و ينص الفصل الثاين من القانون بعنوان: آداب وأخالقيات املهنة يف املادة " 
" على 93يسهر على االحرتام الكامل آلداب وأخالقيات املهنة خالل ممارسته للنشاط الصحفي"، كما تنص املادة "

 باشرة أو غري مباشرة." انه "مينع انتهاك احلياة للشخصيات العمومية بصفة م

ينص القانون على إنشاء جملس أعلى آلداب وأخالقيات املهنة ويسهر على احرتامها وتطبيقها يف املمارسة اإلعالمية  و
وحتدد احلقوق والواجبات املتعلقة ابلصحفي ويقر عقوابت على من خيالفها، ولعل إنشاء جملس خاص أبخالقيات املهنة 

 خالقيات املمارسة اإلعالمية وآداهبا. يعترب اهتماما واضحا أب 

" تقول: "يعرض كل خرق لقواعد آداب وأخالقيات مهنة الصحافة أصحابه إىل عقوابت أيمر هبا اجمللس 97أما املادة "
" على: "أن اجمللس العلى آلداب وأخالقيات مهنة 98األعلى آلداب وأخالقيات مهنة الصحفي"، كما تنص املادة "

 24دد طبيعة هذه العقوابت وكيفيات الطعن فيها."الصحافة هو من حي
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وكان وزير االتصال السابق "انصر مهل" قد أدىل قبل صدور هذا القانون على انه جاء ليحدد بوضوح قواعد وآداب 
االجتماعي  الصعيد  للصحفيني على  أفضل  أنه يضمن محاية  اجلزائر، كما أكد على  الصحافة يف  مهنة  وأخالقيات 
اإلعالم  وسائل  إىل  والتصحيح  الرد  ليوسع حق  جاء  للصحفيني، كما  ابلنسبة  احلبس  عقوبة  يلغي  أنه  واملهين، كما 
االلكرتونية، كما انه يكفل محاية خاصة للمواطن وضمان حقه يف اإلعالم مع أتطري شروط ممارسة مهنة الصحفي، كما 

 25أنه جاء مواكبا لكل التحوالت داخل وخارج الوطن. 

 

 امتة:اخل

خنلص يف األخري للقول أن امليزة البارزة يف كافة التشريعات اإلعالمية اجلزائرية سيما تلك املتعلقة ابلصحافة املكتوبة، هو 
حرصها على تضييق اخلناق على الصحفيني وتقييدهم بقائمة مطولة من الواجبات واألحكام، مع هامش ضئيل للحقوق، 

أو مصادرة عتادها وممتلكاهتا واردة يف أي وقت، ضف إىل ذلك معاانة كل العناوين لتبقى إمكانية غلق مقر أي صحيفة  
الصحفية تقريبا من قضية اإلشهار اليت تبقى مؤجلة إىل اتريخ غري مسمى، ومن صالحيات السلطة احلاكمة، يف وقت 

التعددية، وهو ما جتس أمام  فتح قطاع اإلعالم  اجلزائر خطت خطوات عمالقة يف سياسة  الواقع مع أن  د يف أرض 
الصحافة املكتوبة والتلفزيون يف انتظار أن أييت الدور على اإلذاعة، ذلك سعيا من النظام لضمان هامش أكرب من حق 
بتوفري حرية أوسع للصحفي الذي أضحى مطالبا بتحمل كل  االلتزام  املواطن يف إعالم موضوعي، صادق ونزيه مع 

ما ينقله من أخبار إىل اجلمهور متاشيا مع املستجدات الراهنة يف الساحة احمللية   مسؤوليته وتوخي األمانة الصحفية يف
 والدولية يف ظل احرتام كل القيم اإلخبارية. 

 قائمة الــمـــراجــــــــــــــع: 
 أوال : الـكتب بــاللغة الـعــربـية.
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