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Abstract :

This study aims to deal with the
question of codification of the
electronic press in Algeria through the
definition of researchers; Europeans
and Arabs by giving its specificities
and types. We studied deeply the
organic code of information 05-12 in
particular its articles managing the
electronic press and the important
remarks which are linked to. We also
discussed the future of codification of
this press in Algeria through what was
said in Algerian mass media about
National Workshop of Electronic
Press in Algeria which was held on
February 20, 2020.
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تيدف ىذه الدراسة الى التطرق إلشكالية
 وىذا من،تقنين الصحافة االلكترونية في الجزائر
خبلل تعريف الصحافة االلكترونية من خبلل بعض
 وذكر أىم مميزاتيا،الباحثين الغربيين والعرب
- 12  ثم تطرقنا لقانون االعبلم العضوي.وأنواعيا
 وما نصت عميو مواده المنظمة لمصحافة05
 ثم تناولنا.االلكترونية وأىم المبلحظات حوليا
مستقبل تقنين الصحافة االلكترونية في الجزائر من
خبلل ما تم تداولو في وسائل االعبلم الجزائرية
حول الورشة الوطنية لمصحافة االلكترونية في
.2020  فيفري20 الجزائر والتي تم تنظيميا في
، قانون االعبلم، صحافة الكترونية:كممات مفتاحية
. الجزائر،تقنين
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تقنين الصحافة االلكترونية...

مقدمة:

لطالما كان موضوع التشريع اإلعبلمي محل جدل ونقاش ما بين دعاة حماية حرية الصحافة

واالعبلم ومؤيدي سن قوانين تكفل تحمل الصحفيين لمسؤولياتيم اتجاه الجميور ونتائج ما يقدم من أخبار
ومعمومات قد تكون تجاوزات في حق األفراد والمؤسسات .وبتطور وسائل االعبلم بعد التزاوج ما بينيا

وبين العالم االفتراضي أو األنترنت ،أصبح الجدل أكثر تناوال عن إمكانية تقنين العالم الرقمي أو عمى

األقل وسائل االعبلم الناشطة فيو .حيث يتميز ىذا العالم بالكم اليائل والتدفق الحر لممعمومات وعدم
وجود حراس بوابة عمى ىذه المعمومات وأحيانا غموض ىوية المصادر المنتجة ليا ،مع صعوبة

استرجاعيا في حالة حذفيا أو توقف الموقع المنتج ليا .من جانب آخر ال يمكن تجاىل أن وسائل

االعبلم الرقمية أصبحت أكثر انتشا ار وتأثي ار واستقطابا لمجميور ولمعاممين في مجال االعبلم.

وتعد الصحافة االلكترونية واحدة من أنواع وسائل االعبلم االلكتروني والتي شكمت رافدا ميما لممعمومة

في الفضاء الرقمي من تحول وسائل اإلعبلم التقميدية إلى الفضاء الرقمي الجديد بغية التكيف مع الوضع

الجديد ،ولكسب ق ارء من الجيل الرقمي الجديد.

وقد شيدت مؤسسات اإلعبلم الجزائرية عمى غرار اإلعبلم العالمي والعربي .تحوال جذريا حيث سعت

مؤسسات تقميدية عدة .إلى نقل محتوياتيا جرائدىا الورقية إلى الفضاء الرقمي ،خاصة بعد وصول شبكة

االنترنت إلى معظم الجزائر ،بغية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء .وقد ساعد ىذا التحول
القارئ الجزائري في تقصي المعمومات والوصول إلى العناوين اإلعبلمية الجزائرية منيا والعربية وحتى

العالمية بسبب كوكبية ىذه االنترنت.

إال أن االشكال المطروح حول طرق تقنين الصحافة االلكترونية في الجزائر ،خاصة وأن مجال

التشريع اإلعبلمي شيد ركودا منذ صدور قانون االعبلم سنة  1990وما تبع ذلك من أحداث العشرية

السوداء ،والتي انعكست عمى الممارسة اإلعبلمية والقوانين المنظمة ليا .وبحمول سنة  2012تم اصدار

قانون االعبلم العضوي  05 – 12والذي تطرق لمصحافة االلكترونية من خبلل بعض مواده ،وىي تعد
قميمة بالنظر إلى أىمية الصحافة االلكترونية من النواحي اإلعبلمية ،الجماىيرية والتكنولوجيا .فأصبح

السؤال يطرح حول واقع تقنينيا في ظل ىذا القانون ،ومستقبل تطوير النصوص المنظمة ليا.
 .1ماهية الصحافة االلكترونية:

تعتبر الصحافة االلكترونية واحدة من وسائل االعبلم الرقمي ،وقد اختمفت تعريفاتيا وتعددت خصائيا

بتنوع مقومات البيئة الرقمية ،كما اختمفت أنواعيا وأصنافيا.

 .1.1مفهوم الصحافة االلكترونية :تطور مفيوم الصحافة االلكترونية بتطور الصحف االلكترونية ذاتيا،
والبد أن يعبر المفيوم عن أركان الشيء المراد تعريفو ،وحيث أن الصحافة االلكترونية ظاىرة حديثة

نسبيا ،فإن اجتيادات كثيرة حاولت وضع وتحديد مفيوم ليا غير أنو ينبغي االشارة إلى أن الظاىرة في

حالة ديناميكية وتتطور بتطور أجيال وتطبيقات الوسيط وىو االنترنت.
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 -في الدول الغربية:

تتحدث "ميمندا ماك آدمز " "Milinda Mac Adamsالتي كانت مسؤولة عن تطوير المحتوى في

الواشنطن بوست في األنترنت منذ إنشائيا في  ،1993عن تجربتيا في الصحيفة خبلل فترة إنشائيا عمى

مدى  16شي ار تقول " كانت أىم األسئمة التي تدور في ذىننا كيفية تحويل الصحيفة األم إلى صحيفة
إلكترونية في وسيمة جديدة ىي االنترنت واضعين اعتبارات ىامة ىي:
-

أن تكون صحيفة االنترنت مختمفة عن الصحيفة المطبوعة.
ان يكون محتوى صحيفة االنترنت ذو قيمة.

أن يكون المحتوى جزء من مجموعة كبيرة من المعمومات التي توفرىا الوسيمة االلكترونية.

أن يكون مقروءا عمى شاشة الكمبيوتر" (صادق ،2009 ،ص)32

من خبلل التعريف نبلحظ تركيز االعبلمية ميمندا ماك آدمز عمى خصائص الصحيفة االلكترونية

وما يمكن أن تضيفو من ميزات تجعميا مختمفة عن نظيرتيا الورقية وخصوصا من ناحية محتوى

الصحيفة ،كما نبلحظ أن "مارك ديوز " " Mark Deuzeوالذي ساىم في أولى الجيود التي حاولت

تعريف صحافة االنترنت ،حيث ركز في تعريفو عمى صحافي االنترنت والمعايير التي البد أن تنطبق
عميو مثمو مثل الصحافي في الصحافة الورقية المطبوعة  ،حيث يرى أن " صحافي االنترنت ىو في

المقام األول صحافي ،وىذا يعني أن أي تعريف ليذا القائم باالتصال يجب أن يتبع الموجيات التي تم
قبوليا لممينة ككل ،والتي تنظر لمصحافي كمحترف لعممو ويحصل عمى األقل عمى نصف دخمو من

الصحافة  ،ويعمل في وسط صحافي أو قاعة صحفية أو مجمس تحرير في مؤسسة صحافية  ،ويؤدي

عممو الصحفي عبر أو عمى األقل في واحدة من االنشطة الصحافية الرئيسية وىي جمع األخبار

واختيارىا والكتابة وتحرير النصوص .إذا فإن صحافي االنترنت بيذه االعتبارات ىو صحافي محترف

يعمل لدى جية تعمل في الصحافة االلكترونية في الشبكة" (صادق ،2009 ،ص)33

.

وبحسب شاين بومان و كريس ويميس  "Shayne Bowman/ Chris Willis " :فإن صحافة

االنترنت ىي صحافة المواطن حيث أنيا " نشاط لممواطنين يمعبون خبللو دو ار حيا في عممية جمع

وتحرير األخبار ،وىذه المشاركة تتم بنية من الوسائل االعبلمية بمعمومات دقيقة وموثوق بيا ومستقمة

تستجيب لمتطمبات الديمقراطية" ويضيف الباحثان " :نحن في بداية الحقبة الذىبية لمصحافة ،وىي

صحافة لم نعيدىا من قبل وقد تنبأ الكثير من الخبراء في مجال الصحافة والمعموماتية أن خمسين بالمئة

من االنتاج الصحفي سيتم بواسطة المواطنين بحمول عام . "2021
-

في الوطن العربي:

يرى فوضيل دليو بأن مفيوم الصحافة االلكترونية ":ينطبق عمى النسخ اإللكترونية لمصحافة الورقية

وعمى الصحافة المعدة خصيصا لمنشر عبر وسيمة إلكترونية" (دليو ،2010 ،ص.)129ويرى محمد

لعقاب بأن الصحافة االلكترونية ىي ":تمك التي ليس ليا نسخة ورقية عادة ما تصدر في شكل النص
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الفائق ،HTMLوىو النمط الذي يتيح إبداعا جديدا بالنسبة لمصحافة من حيث تقنية العرض واالستغبلل

أو الحفظ و االسترجاع" (لعقاب ،2007 ،ص.)95مضيفا أن تراكم الخبرات التكنولوجية ىي التي تؤدي

إلى ابتكار وسائل إعبلم جديدة (لعقاب ،2003 ،ص.)63

ويشدد" الصادق الحمامي" عمى ضرورة التدقيق في تعريف مصطمح الصحافة االلكترونية قائبل:

“تعتبر مسألة توصيف اإلعبلم االلكتروني أو الصحافة االلكترونية مسألة رئيسة تستوجب الدقة في

استعمال المفاىيم ،في وقت تكاثرت فيو المصطمحات كاإلعبلم الجديد والصحافة االلكترونية .ويمكن تفسير

التردد في توصيف االنترنت بسبب تعقد مسألة اإلعبلم في عبلقتو باإلنترنت من جية وتنوع الممارسات

االعبلمية المستحدثة من جية أخرى" (الحمامي ،2009 ،ص  .)19كما يعرفيا بأن“ :الصحافة

االلكترونية صحافة في كل األحوال ،لكنيا صحافة ذات وسائط جديدة حافظت عمى مقوماتيا األساسية
كممارسة خاضعة لمعايير معمومة ال تتغير كميا بتغيير الوسائط "مكتوبة ،مرئية ،إذاعية ،الكترونية “.

مؤكدا بأن ":الصحافة االلكترونية ليست ابتكا ار تكنولوجيا فحسب بل ىي كذلك ابتكار تتفاعل فيو الممارسة
الصحفية وقواعدىا مع التكنولوجيا لتنتج نوعا متجددا من الصحافة غير منقطع عن الصحافة التقميدية"

(الحمامي ،2009 ،ص.)3

أما محمود عمم الدين فيعرف الصحافة االلكترونية عمى أنيا تجمع بين مفيومي الصحافة ونظام

الممفات المتتابعة أو المتسمسمة فيي منشور الكتروني دوري يحتوي عمى األحداث الجارية سواء المرتبطة

بموضوعات عامة ،أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة ،ويتم قراءتيا من خبلل جياز الكمبيوتر ،وتكون
متاحة عبر شبكة اإلنترنت والصحيفة االلكترونية غالبا ما تكون مرتبطة بصحيفة مطبوعة( .محمود،

 ،2008ص ، )12ويتساءل "الصادق الحمامي" عن إمكانية اعتبار ما يكتبو الجميور إعبلما ،قائبل بأن:
«إن لمقول مثبل بأن المضامين الجديدة التي ينشرىا المستخدمون في المدونات "صحافة "نتائج نظرية

حاسمة تدفعنا إلى التخمي عن التعريف النظري والمؤسساتي – القانوني الذي نتداولو عن الصحافة كخطاب
مخصوص ذي أسس مينية وأخبلقية .أما عمميا فاعتبار المدونين صحفيين قد يعني أيضا سحب الحقوق

التي يتمتع بيا الصحفيون عمى المدونين "كبطاقة الصحفي مثبل" .تحيل ىذه األسئمة المشروعة والضرورية

عمى صعوبة توصيف الصحافة االلكترونية بسبب الطابع غير المستقر لمبيئة التواصمية واإلعبلمية التي

تعمل داخميا من جية وبسبب حداثة الظاىرة والتحوالت المستمرة التي تط أر عمييا" (الحمامي،2009،

ص.)65

ويرى محمود عمم الدين أيضا أن الصحافة االلكترونية ىي ":الصحف التي يتم اصدارىا ونشرىا عمى

شبكة االنترنت وغيرىا من قواعد البيانات التي تقدم خدماتيا لمجميور نظير اشتراك مثل " أمريكا أون الين

 "America On Lineو" كمبيوسرف  ."CompuServeوتكون عمى شكل جرائد تبث عمى شاشات

الحاسبات االلكترونية ،وتعطى صفحات الجريدة التي تشمل المتن والصور والرسوم والصوت والصورة
المتحركة " .وتأخذ الصحيفة اإللكترونية شكبل أو أكثر من األشكال التالية:
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-

نفس الجريدة المطبوعة الورقية

-

طبعات سابقة من الجريدة

-

موجز بأىم محتويات الجريدة الورقية

أرشيف لمصحيفة

تقارير ومساحات لمرأي

خدمات مرجعية واتصاالت مجتمعية

الكثير من المجبلت والجرائد االلكترونية ليس ليا اصدارات عادية مطبوعة

نبلحظ من خبلل التعريف تركيز الباحث عمى ذكر وسيط الصحف االلكترونية الشبكي ،والوسيط

المتمثل في الحاسب اآللي ،باإلضافة إلى ايراد بعض أشكاليا الفنية التي توظفيا لتوصيل المضمون إلى

القراء.

ومن جية أخرى يعرفيا سعيد محمد الغريب النجار :بوصفيا ":الصحف عمى االنترنت « online

»  newspapersبأنيا الصحف التي يتم نشرىا واصدارىا عمى شبكة االنترنت سواء كانت ىذه الصحف

بمثابة نسخ أو إصدارات عمى االنترنت لصحف ورقية مطبوعة »  ، « electronic editionsأو بمثابة
صحف خالصة عمى االنترنت »  « purely web – based newspapersليست ليا نسخة ورقية

مطبوعة"( .النجار ،2009 ،ص. )560
 .2.1خصائص الصحافة االلكترونية:

تتميز الصحف االلكترونية المنتشرة عمى صفحات االنترنت اآلن بالحيوية والتفاعمية واآلنية

واستخداميا لتقنية الوسائط المتعددة ،وىي الصفات التي تفتقدىا الصحافة التقميدية ،وىذه األخيرة تعمل عمى

ترسيخ انتشارىا داخل حدود المجتمع المعموماتي الذي تتوجو إليو بخطابيا الثقافي(الرزو،2007،ص)406

وعموما يمكن تحديد مزايا وسمات الصحف االلكترونية كالتالي(الفتاح ،2007،ص:)159،158
-

تتيح لمقارئ فرصة قراءاتيا في أي وقت ،بحيث يمكنو أن يطمع عمى آخر األخبار الواردة

-

آنية الصحف االلكترونية  :Onlineوالتي تعد أىم ميزة حيث يمكن تحديث األخبار

في ىذه النوعية من الصحف في أي وقت من أوقات اليوم.

باستمرار عمى مدار الساعة – إذا لزم األمر – وبذلك تتحرر الصحيفة االلكترونية من قيود
الوقت المرتبطة بالطبع والنشر.

-

الصحف االلكترونية غير مقيدة بحدود زمانية معينة ،كما أنيا مجاوزة ألطر المكان،

-

الترابطية النصية ( Hyper Textuailtyجابر ،2009 ،ص :)396،394يعتبر النص

بحيث يمكن االطبلع عمييا في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

الفائق  Hyper Textمن أىم الخصائص المميزة والواضحة التي اضافتيا الشبكة العنكبوتية
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العالمية لبلنترنت .وتقوم فكرة النص الفائق عمى ربط نصوص مختمفة من مصادر ومواقع

-

متعددة في مساحة مكانية واحدة  ،ىذا الرابط يتم من خبلل برامج خاصة بالكمبيوتر .

التحديث المستمر لممضمون المقدم  :Updatingحيث يتم تحديث األخبار بشكل دائم

نظ ار لتبلحق التطورات واألحداث  ،وىو ما يعطي انطباعا لدى المستخدم بالحركة والسرعة في
نقل الواقع إلييا ويعطيو اإلحساس باالستم اررية والتواصل في معرفة كل ما يحدث في البيئة

-

المحيطة.

التغطية الصحفية المتكاممة  :Comprehensive Coverageحيث تجمع االنترنت

بمفرداتيا بين أكثر من عنصر من عناصر الممارسة الصحفية فيي مصد ار صحفيا يزود

بالمعمومات ،وأداة اتصال بالمصدر مثل التمفزيون والبريد االلكتروني وجماعات النقاش ،وىي
وسيمة كتابة ومعالجة لممعمومات .وتساعد كل ىذه العناصر عمى امكانية قيام الصحفي

-

بتغطية متكاممة لحدث ما دونما مغادرة مكتبو أو موقعو (بخيت ،2000 ،ص.)28

اتاحة خاصية التفاعمية  : Interactivityويراد بيا التفاعل بين المصدر أو المرسل وبين

المستقبل من جية ،والتفاعل بين المستخدمين أو الجميور أنفسيم سواء بواسطة المصدر

ومشاركتو أو بدونو من جية أخرى .فالصحافة االلكترونية تتيح التفاعمية من خبلل إمكانية

حدوث تفاعل مباشر بين القارئ والكاتب ،والتعرف عمى اتجاىات القراء ،وآرائيم تجاه

الصحيفة ،إلى جانب إمكانية المشاركة المباشرة لمقارئ في عممية التحرير والتي توفرىا بعض
الصحف االلكترونية لقرائيا ،بأن يضيف تعميقو عمى أي مقال أو موضوع.

الوسائط المتعددة  :Multimediaويقصد بيذه التقنية جمع عناصر إعبلمية مثل الصوت ،الصورة

والفيديو باالضافة إلى النص في وسيمة واحدة مما يدعم مصداقية الخبر .ويؤكد الصادق الحمامي بأن

ىذه الخاصية جعمت المعمومات متشابكة يتحكم في صياغة عبلقتيا المستخدم عن طريق تقنية النص

الحي أو النشيط " ،"Hypertextمضيفا بأنو لم تعد عممية التقبل مشاىدة ،أو استماع ،أو قراءة بل

مبلحة " "Navigationنشيطة تفاعمية (الحمامي ،1998 ،ص )70
-

انخفاض تكمفة إصدار الصحف االلكترونية :يبرز ىذا العامل خاصة عمى مستوى الصحافة

المكتوبة وبشكل أكبر عندما يتم تأسيس موقع إعبلمي الكتروني من حيث أنو يوفر عمى صاحب الجريدة
جزءا من تكاليف طبع وتوزيع النسخة الورقية لمجريدة ،ويضمن لو في الوقت نفسو عددا أكبر من القراء
(الفيصل ،2006 ،ص.)117وقد وفرت ىذه الخاصية فرصة ميمة جدا لمقراء لممشاركة بالتعميق عمى
األخبار وتكذيبيا ،وأفرزت تحدي خطير بالنسبة لمصحافة الورقية التي انقرض بعضيا ولجأ بعضيا
اآلخر لمتواجد عمى منصات النت (أبو أصبع ،2010 ،ص.)407
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عدم حاجة الصحف االلكترونية إلى مقر موحد لجميع العاممين إنما يمكن إصدار الصحف

-

االلكترونية بفريق عمل متفرق في أنحاء العالم.
األرشيف االلكتروني  : Web Based Archiveحيث يمكن لمقارئ االطبلع عمى أعداد

-

السابقة لمصحيفة بسيولة عبر قاعدة البيانات الخاصة بالجريدة ويشمل األرشيف االلكتروني أشكاال
مختمفة من المعمومات :مثل المواد الصوتية ،لقطات الفيديو الحية ،الصور باالضافة إلى المادة المكتوبة
مما يحقق كم ىائل من الموضوعات يتجاوز مئات اآلالف( .محمد ،2011 ،ص. )40
التفتت والبلجماىيرية :ويقصد بيا االنتقال من مفيوم الحشد في التعامل مع جماىير الوسيمة

-

االعبلمية الى مخاطبة اىتمامات األفراد والجماعات حيث يستطيع الفرد من خبلل االطبلع عمى ما ييمو
من خبلل الضغط عمى الروابط التي تمكنو من الوصول الى المواد التي يرغب في الولوج الييا (الدليمي،
 ،2011ص.)223وىو األمر الذي يؤكده "نيكوال نقروبونتي "بالقول ":أما في عصر ما بعد المعمومة
،فيتحول الجميور في بعض األحيان إلى وحدة ،إذ يصبح إنتاج المعمومة محكوما بمنطمق الطمب
وبمعايير شديدة الخصوصية" (نقروبونتي والحمامي ،1998،ص.)63
 .2الصحافة االلكترونية في الجزائر:
لجأت المؤسسات االعبلمية الجزائرية كغيرىا من المؤسسات العربية بعد ربط الجزائر بشبكة
االنترنت إلى إنشاء مواقع الكترونية لمصحف الورقية لمسايرة الوضع الجديد ،ولكسب الكثير من القراء
سواء عمى مستوى الجزائر او العالم العربي أو حتى عمى مستوى العالم الغربي.
وقد ظيرت بعض الجرائد التي ليس ليا دعامة ورقية كجريدة  LE SOUKسنة  1995وىي خاصة
بطمبة الطب ،كما ظيرت جريدة  WATCHALGERIAمن سنة  1998الى  ، 2006باإلضافة الى
جريدة  ، NOUVELLE DU BLEDوجريدة  LANATIONالتي توقفت سنة  1996بسبب ضغوط
سياسية (بعزيز ،2014 ،ص.)79
ويرى الدكتور ابراىيم بعزيز بأن بدايات الصحافة االلكترونية في الجزائر كانت محتشمة بسبب

عدم انتشار االنترنت في الجزائر وبالتالي محدودية قراءة الصحف االلكترونية ،باإلضافة الى نظرة

المنشغمين بالصحافة التقميدية من خبلل اعتبارىم لمجال االستثمار في الصحافة االلكترونية مغامرة

خطيرة .

كما يرى بعض المختصين أن أغمب الصحف الجزائرية عمى الخط ال تختمف عن نسختيا الورقية في

المضمون ،وىناك فقط بعض التعديبلت الطفيفة التي نبلحظيا عمى النسخة اإللكترونية مقارنة بالنسخة
الورقية( .بوعجيمي وبمقاسم ،2005،ص)19
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ويرى البعض بأن الصحافة الجزائرية استفادت كثي ار من ولوج الشبكة خاصة من بعد تخطي حاجز

الرقابة ومساحة النشر الخاصة المحدودة التي تتيحيا الصحف الورقية لمصحفيين.

وفي ىذا الشأن يقول أحد الصحافيين (بوعجيمي وبمقاسم ،2005،ص ص )26،27من جريدة جريدة

ضرورة من ضروريات العصر،
" l’Indépendantأصبح امتبلك موقع عمى االنترنت  ،بالنسبة إليناَ ،

إضافة إلى ذلك إنيا تسمح بضمان حضور جريدتنا عمى المستوى العالمي عن طريق الواب ،ويسمح ذلك

أيضا بتفادي أي رقابة و حذف من شأنيا منع نشر مقال أو توقيف إصدار الجريدة  ".وىكذا وفي أقل

من عامين أنشأت كل الجرائد اليومية في الجزائر " وعددىا في تمك الفترة يتجاوز  20جريدة بالمغتين
العربية والفرنسية" موقعيا الخاصة والتحقت بذلك ببعض الجرائد الخاصة التي خاضت ىذه المغامرة

إبتداءا من سنة  1996ويوضح نفس الصحفي قائبل " :إن جرائدنا اإللكترونية ليست نسخة طبق األصل

لمجرائد الورقية .ذلك أننا نقترح عمى موقعنا أخبارا ،وخاصة السياسية منيا ،و ضيف إلييا المستجدات كل

ساعتين في اليوم ،وخاصة ما ىو موجو منيا إلى قرائنا في الخارج .وتعد األنترنات ،بالنسبة إلينا ،من

بين المزايا العديدة التي تسمح باالنتقال الحر لممعمومات ميما كانت الطبيعة السياسية لؤلخبار التي

ننشرىا".

 .3تقنين الصحافة االلكترونية في الجزائر من خالل القانون العضوي المتعمق باإلعالم :05 – 12

تطرق قانون االعبلم الجزائري الصادر في  15جانفي  2012لمصحافة االلكترونية من خبلل بابو

الخامس حيث عرفيا في المادة  67بأنيا ":كل خدمة اتصال مكتوب عبر االنترنت موجية لمجميور أو
فئة منو ،وينشر بصفة مينية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع لمقانون الجزائري ،ويتحكم في

محتواىا االفتتاحي" (الجريدة الرسمية الجزائرية ،2012 ،ص .)28لتضيف المادة  68سمات الصحافة

االلكترونية حيث نصت عمى " :يتمثل نشاط الصحافة المكتوبة عبر األنترنت ،في إنتاج مضمون أصمي
موجو إلى الصالح العام ،ويجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار ليا صمة باألحداث وتكون موضوع

معالجة ذات طابع صحفي .ال تدخل المطبوعات الورقية ضمن ىذا الصنف ،عندما تكون النسخة عبر

األنترنت والنسخة األصمية متطابقتين".

من خبلل نص المادتين السابقتين نبلحظ أن المشرع الجزائري يشترط مجموعة من الخصائص من

أجل اعتبار نشر الكتروني اعبلمي صحافة الكترونية وتتمثل في:
-

أن تكون منشورة عبر األنترنت وموجية لمجيور العام أو فئة منو.

أن يكون صاحبيا أو مالكيا يخضع لمقانون الجزائري.

أن يكون مضمونيا أصمي وليس طبق أصل لنسخة الورقية إن وجدت.

أن يجدد مضمونيا بصفة منتظمة.

وباالطبلع عمى المادة  71نجد أنيا حددت التزامات الصحافة االلكترونية حيث نصت عمى:

"يمارس نشاط الصحافة االلكترونية والنشاط السمعي البصري عبر األنترنت في ظل احترام أحكام المادة
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 02من ىذا القانون العضوي ".وتتمثل أحكام المادة  02في ممارسة نشاط االعبلم بحرية وفي ظل
احترام ما يمي:
-

الدستور وقوانين الجميورية

الدين اإلسبلمي وباقي األديان

اليوية الوطنية والقيم الثقافية لممجتمع

السيادة الوطنية والوحدة الوطنية

متطمبات أمن الدولة والدفاع الوطني
متطمبات النظام العام

المصالح االقتصادية لمببلد

ميام والتزامات الخدمة العمومية

حق المواطن في اعبلم كامل وموضوعي

سرية التحقيق القضائي

الطابع التعددي لآلراء واألفكار

كرامة االنسان والحريات الفردية والجماعية.

وبالتطرق لممادة  73المنصوص عمييا ضمن الباب السادس من القانون والخاص بمينة الصحافة

وأخبلقيات المينة نجد انيا اعتبرت الصحفيين العاممين في وسائل االعبلم االلكترونية ضمن الصحفيين

المحترفين حيث نصت عمى " :يعد صحفيا محترفا في مفيوم ىذا القانون العضوي ،كل من يتفرغ لمبحث

عن األخبار وجمعيا وانتقائيا ومعالجتيا و /أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء
أو خدمة اتصال سمعي بصري أو سيمة إعبلم عبر األنترنت ،ويتخذ من ىذا النشاط مينتو المنتظمة
ومصد ار رئيسيا لدخمو ".من خبلل نص المادة نبلحظ أن القانون العضوي  05 – 12لم تفرق بين

الصحفيين العاممين في وسائل االعبلم التقميدية عن العاممين في وسائل العبلم عبر األنترنت بما فييا

الصحافة االلكترونية .لكن بالرجوع إلى المادة  79نجد أنيا أوجبت عمى كل مدير مسؤول نشرية لئلعبلم
أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصمين عمى البطاقة الوطنية لمصحفي المحترف ،وأن يساوي عدد

الصحفيين المحترفين عمى األقل ثمث طاقم التحرير .كما يطبق احكام ىذه المادة عمى طاقم تحرير

خدمات االتصال السمعي البصري ،في حين تستثنى من أحكاميا وسائل االعبلم االلكترونية .ومن خبلل

ىذا نستنتج ان بطاقة الصحفي المحترف قد يستفيد منيا الصحفيين العاممين في االعبلم بشقيو المكتوب
والسمعي البصري أكثر من الصحفيين العاممين في االعبلم االلكتروني بما فيو الصحافة االلكترونية.

من ناحية أخرى نجد أن بقية المواد الواردة في ىذا الباب بفصميو األول والخاص بتنظيم مينة الصحفي

والثاني الخاص بآداب وأخبلقيات المينة لم تفرق بين الصحفيين العاممين في االعبلم التقميدي أو

االلكتروني .حيث نصت المادة  – 82عمى سبيل المثال ال الحصر – والمتعمقة بشرط الضمير عمى ما
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يمي " :في حالة تغيير توجو أو مضمون أية نشرية دورية او خدمة اتصال سمعي بصري أو أية وسيمة

إعبلم عبر األنترنت ،وكذا توقف نشاطيا أو التنازل عنيا ،يمكن لمصحفي المحترف فسخ عقد العقد،

ويعتبر ذلك تسريحا من العمل يخولو الحق في االستفادة من التعويضات المنصوص عمييا في التشريع

والتنظيم المعمول بيما".

وفي المواد المتعمقة بمسؤولية الصحافة ،نجد ان قانون االعبلم لم يستثني الصحافة االلكترونية من

ىذه المسؤولية حيث نصت المادة  100المتعمقة بحق الرد والتصحيح عمى ما يمي " :يجب عمى المدير
مسؤول النشرية أو مدير خدمة االتصال السمعي البصري أو مدير وسيمة إعبلم إلكترونية ،أن ينشر أو

يبث مجانا كل تصحيح يبمغو إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء ،تكون قد أوردتيا وسيمة
االعبلم المعنية بصورة غير صحيحة ".كما تضيف المادة  113في ذات السياق ما يمي " :يجب عمى

مدير جياز االعبلم االلكتروني أن ينشر في موقعو كل رد أو تصحيح فور إخطاره من طرف الشخص

أو الييئة المعنية".

من خبلل المادتين المذكورتين سابقا والمتعمقتين بحق الرد وحق التصحيح نبلحظ أن قانون االعبلم

 05 – 12قد أشار وسائل االعبلم االلكترونية بشكل عام دون أن يحدد بعبارة واضحة وبشكل صريح

الصحافة االلكترونية ،وىو ما ال نجده في الباب الثامن الخاص بالمسؤولية حيث نصت المادة  115عمى

ما يمي" :يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جياز الصحافة االلكترونية ،وكذا صاحب الكتابة أو

الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرىما من طرف نشرية دورية أو صحافة الكترونية .ويتحمل مدير

خدمة االتصال السمعي البصري أو عبر األنترنت وصاحب الخبر الذي تم بثو المسؤولية عن الخبر

السمعي و /أو البصري المبث من قبل خدمة االتصال السمعي البصري أو عبر األنترنت" نبلحظ من

خبلل ىذه المادة أن المشرع الجزائري قام بالتفريق بين مختمف أجيزة وسائل االعبلم التقميدية وااللكترونية

ما بين الصحافة المكتوبة وااللكترونية وخدمات االتصال السمعي البصري التقميدية وعبر األنترنت ،وقد

حدد نفس نوع المسؤولية ما بين مختمف وسائل االعبلم تقميدية كانت أو الكترونية وىي المسؤولية المبنية

عمى أساس التضامن.

 .4مستقبل وآفاق تقنين الصحافة االلكترونية في الجزائر:

رغم ما جاء في قانون االعبلم  05 – 12من مواد تخص الصحافة االلكترونية إال أنيا تعد غير

كافية ،فمجمل ىذه المواد قد تطرقت لئلعبلم االلكتروني بشكل عام ،باستثناء المادتين  67و 68التي

عرفت الصحافة االلكترونية وطبيعة نشاطيا والمادة  115التي حددت نوع المسؤولية المترتبة عما ينشر

فييا.

وقد أعرب رئيس االتحاد الوطني لمصحفيين واإلعبلميين الجزائريين "مصباح قديري" في تصريح

لجريدة الشروق أنو البد من تدعيم المواد المنصوص عمييا في قانون  2012والتوسع في مضامينيا
وتحديدىا بدقة من خبلل نصوص تنظم شروط منح االعتمادات الخاصة بيا واطارىا العام لضبط
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نشاطيا .كما اقترح المتحدث أنو البد من سن قانون خاص بالصحافة االلكترونية ،وىو ما يتطمب إدخال
وتطوير التكنولوجيات الحديثة لئلعبلم واالتصال بشكل أشمل ،إلى جانب العمل عمى تحسين نوعية

التدفق واالستثمار أكثر في سوق االتصاالت المتطورة( .الميداوي.)2020،

ووفقا لبيان لمرئاسة فقد أصدر رئيس الجميورية "عبد المجيد تبون" في  04فيفري  2020تعميمات

إلى الوزير األول ،لضبط وتسوية الوضعية القانونية لمصحف االلكترونية الموطنة في الجزائر.

(وكالةاالنباءالجزائرية )2020 ،كما تم اإلعبلن أن ىذه الوسائل اإلعبلمية ستعامل كما تعامل الصحافة

المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية ،وتستفيد من االشيار في حدود ما يسمح بو القانون
وأخبلقيات المينة( .جريدة الخبرالجزائرية.)2020،

وقد نظمت و ازرة االتصال يوم  20فيفري  2020بالمدرسة العميا لمصحافة وعموم االعبلم بالجزائر

العاصمة ورشة وطنية حول الصحافة االلكترونية .وكان وزير االتصال الناطق الرسمي لمحكومة "عمار
بمحيمر" قد أعمن سابقا أن الورشة ستكون األولى من سمسمة ورشات تنظم حول قطاع االتصال

وخصصت الورشة لعرض نص مشروع تمييدي لقانون الصحافة االلكترونية بمشاركة مجموع ميني

القطاع من أجل تكريس وتوضيح األسس التنظيمية لنشاطو( .وكالة االنباءالجزائرية.)2020 ،

كما أكد الوزير في ذات السياق أن عدد المواقع اإلخبارية االلكترونية  150من بينيم  84مصرحا بيا

لدى الو ازرة ،إال أنيا تنشط في ظل فراغ قانوني ،مما خمق وضعية تتسم بعدم التوازن .وىو ما يستدعي

حسب وزير االتصال "عمار بمحيمر" ضرورة العمل عمى ممئ ىذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط

الصحافة االلكترونية التي أصبحت اليوم أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة

بالجزائر نظ ار لممزايا االقتصادية والمعمومة الفورية التي توفرىا( .االذاعة الجزائرية.)2020 ،
خاتمة:

رغم مرور أكثر من  20عاما عمى ظيور الصحافة االلكترونية في الجزائر ،ووجود أكثر من 150

موقعا إلكترونيا إخباريا ،إال أنو من ناحية النصوص التشريعية المنظمة ليذه الوسيمة نجد نقص كبير

وفراغ قانوني ،أدى إلى ظيور نوع من الفوضى وعدم التوازن في سير نشاط ىذه الوسيمة اإلعبلمية .مما

يستوجب وضع نص قانوني خاص باإلعبلم بشكل عام والصحافة االلكترونية بشكل خاص ،فيي إن
كانت تجتمع مع نظيرتيا الورقية في بعض النقاط التنظيمية كحقوق الصحفيين وواجباتيا ،إال أن ليا

خصائص أخرى كونيا تنتمي إلى العالم الرقمي الذي جعميا تمتاز بالحيوية والتفاعمية واآلنية واستخداميا

لتقنية الوسائط المتعددة ،وغيرىا من المميزات التي تتطمب تنظيم قانونيا خاص يضبط حسن توظيفيا.

ولعل الصعوبة التي تشيدىا الصحافة االلكترونية في الجزائر ىي صعوبة المواكبة بين التنظيم القانوني

والتطور التكنولوجية لمجال االعبلم الرقمي ،حيث أن ىذا األخير يعرف تطو ار سريعا عمى المستويين

الدولي والمحمي ،في حين نجدد أن الجانب التشريعي والتنظيمي يفتقد ليذه السرعة في مواكبة التطورات

التكنولوجية لمصحافة االلكترونية وتنظيميا .وىو ما يشير إلى أنو ال يجب االكتفاء بوضع قانون
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لمصحافة االلكترونية ،وانما المواصمة عمى تطويرىا وتنقيحو ليتماشى مع التطورات المستمرة لئلعبلم

الرقمي.

من جانب آخر البد من اإلشارة إلى أن أزمة كورنا قد أثبت ضرورة االنتقال إلى االعبلم الرقمي،

الذي يتماشى ونمط الحياة الذي فرضو الحجر الصحي سواء من ناحية الجميور المتمقي أو من ناحية

الصحفيين ومؤسساتيم اإلعبلمية .ناىيك عن األزمة المالية التي شيدتيا العديد من الصحف الورقية .كل
ىذه العوامل تتطمب ضرورة االسراع وضع تنظيم قانوني لمصحافة اإللكترونية في الجزائر.

قائمة المراجع:

 -محمد لعقاب.)2007(،وسائل اإلعبلم واالتصال الرقمية ،ط ،1دار ىومة ،الجزائر.

 محمد لعقاب .)2003(،مجتمع اإلعبلم والمعمومات :ماىيتو وخصائصو ،ط  ،1دار ىومة ،الجزائر. -محمود عمم الدين .)2008(،الصحافة االلكترونية ،ط ،1دار السحاب لمنشر والتوزيع ،القاىرة،

.2008

 -حسن مظفر الرزو .)2007(،الفضاء المعموماتي ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،

.2007

 -السيد بخيت.)2000(،الصحافة واالنترنت ،ط ،1العربي لمنشر والتوزيع ،القاىرة.2000 ،

 -عبد األمير مويت الفيصل ،الصحافة االلكترونية في الوطن العربي،ط،1دار الشروق لمنشر والتوزيع،

القاىرة.

 -صالح خميل أبو أصبع.)2010(،االتصال واإلعبلم في المجتمعات المعاصرة ،ط ،6دار البركة لمنشر

والتوزيع ،عمان.

 -منار فتحي محمد .)2011(،تصميم مواقع الصحف االلكترونية ،ط،1دار العالم العربي ،القاىرة.

 -عبد الرزاق محمد الدليمي .)2011(،اإلعبلم الجديد والصحافة االلكترونية ،ط ،1دار وائل ،عمان.

 -إبراىيم بعزيز ،)2014(،الصحافة االلكترونية والتطبيقات االعبلمية الحديثة،ط ،1دار الكتاب الحديث،

القاىرة،

 عباس مصطفى صادق .)2009(،مصادر التنظير وبناء المفاىيم حول االعبلم الجديد ،من فانفربوش إلى نيكوالس نيغروبونتي ،ورقة بحث مقدمة في المؤتمر الدولي لئلعبلم الجديد :تكنولوجيا

جديدة...لعالم جديد ،جامعة البحرين.

 سعيد محمد غريب النجار .)2009(،التفاعمية في الصحف العربية عمى األنترنت ،ورقة بحث مقدمةفي المؤتمر الدولي لئلعبلم الجديد :تكنولوجيا جديدة...لعالم جديد ،جامعة البحرين ،أفريل .2009

 -أميرة عبد الفتاح .)2007(،تكنولوجيا االتصال واالعبلم االلكتروني ،ورقة مقدمة في ممتقى االعبلم

االلكتروني ،القاىرة ،سبتمبر .2007

مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي

المجلذ ،8العذد – 20ديسمبر 0202

الصفحة

002

د .فمة بن دالي

تقنين الصحافة االلكترونية...

 جاسم محمد الشيخ جابر .)2009(،الصحافة االلكترونية العربية المعايير الفنية والمينية :دراسةتحميمية لعينة من الصحف االلكترونية العربية ،ورقة مقدمة لممؤتمر األول :االعبلم الجديد ،جامعة

البحرين ،البحرين.

 جمال بوعجيمي ،بمقاسم بن روان.)2005(،الصحافة االلكترونية في الجزائر :واقع وآفاق ،بحث غيرمنشور مقدم لمؤتمر صحافة االنترنت ،جامعة الشارقة ،كمية االتصال.

 -الصادق الحمامي وآخرون .)2009( ،االنترنت واإلذاعة والتمفزيون ،سمسمة بحوث ودراسات إذاعية،

اتحاد اذاعات الدول العربية ،تونس.

 الصادق الحمامي .)2009(،مناقشة حول ىوية الصحافة االلكترونية ،المجمة العربية لئلعبلمواالتصال الجمعية السعودية لئلعبلم واالتصال ،العدد  ،05نوفمبر .2009

 -الصادق الحمامي .)1998(،الوسائط المتعددة محاولة في تحديد المفيوم ،مجمة االذاعات العربية،

العدد. 2 :

 -نيكوال نقروبونتي ،ترجمة :الصادق الحمامي.)1998(،الحياة الرقمية ،مجمة اإلذاعات العربية،

العدد .5

 -الجريدة الرسمية الجزائرية 15( ،يناير  .).2012القانون العضوي لئلعبلم رقم  ،12-05العدد ،02

الصادق الحمامي ،الصحافة االلكترونية :سياقات االبتكار والتجديد ،متاحة عمى موقع البوابة العربية

لعموم

االعبلم واالتصال.
http://www.arabmediastudies.com/file/sadokhammami.pdf

 -م .الميداوي ،لوضع حد لمفوضى التي تشيدىا :الصحافة االلكترونية بحاجة لقانون يضبطيا ،موقع

الشروق أونبلين الجزائرية .2020/02/18 ،تاريخ االطبلع .2020 /05/03 :الساعة 22:14

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%
D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%
8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A/

 -موقع وكالة األنباء الجزائرية ،نحو تسوية الوضعية القانونية لمصحف االلكترونية بالجزائر 04 ،فيفري

 ،2020تاريخ االطبلع  ،2020/05/31الساعة .12:56

http://www.aps.dz/ar/algerie/83244-2020-02-04-12-49-31،

-موقع جريدة الخبر الجزائرية ،تبون يأمر بتسوية وضعية الصحافة االلكترونية 04 ،فيفري ،2020

تاريخ االطبلع  ،2020/31/05ساعة االطبلع .13:06

https://www.elkhabar.com/press/article/163066/

 -موقع وكالة االنباء الجزائرية ،تنظيم ورشة حول تطوير الصحافة االلكترونية يوم الخميس بالجزائر

العاصمة ،،2020/02/18 ،تاريخ االطبلع  ،2020/05/31الساعة 16:01

http://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/83937-2020-02-18-12-53-32

مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي

المجلذ ،8العذد – 20ديسمبر 0202

الصفحة

002

د .فمة بن دالي

تقنين الصحافة االلكترونية...

 -موقع اإلذاعة الجزائرية ،وزير االتصال يدعو إلى مرافقة وتنظيم الصحافة االلكترونية بالجزائر،

 ، ،2020/02/20تاريخ االطبلع  ،2020/05/31ساعة االطبلع.16:29 :

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200220/189882.html

مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي

المجلذ ،8العذد – 20ديسمبر 0202

الصفحة

002

