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مقدمة

ــت هــذه اإلرادة بشــكل  ــة. وتجل ــة عــى املجــال اإلعالمــي هاجســا للســلطة السياســية الجزائري ــا شــكلت مســألة الرقاب لطامل

ــا  ــا أيض ــا أنَّه ــات، ك ــادر املعلوم ــول إىل مص ــد الوص ــن وتقيي ــجن الصحفي ــون كأداة لس ــتخدام القان ــالل اس ــن خ ــايس م أس

ــة  ــة املكتوب حاف ــاء الصَّ ــلطات إبق ــت السُّ ــام 1989، حاول ــي ع ــاء اإلعالم ــاح الفض ــذ افتت ــه، فمن ــادي. وعلي ــع اقتص ذات طاب

ــا مــن  ــة بديونه ــع للمطالب ــارَس عــى املطاب ــن ضغــوط ُت ــة ب ــيايس، متذبذب غــط السِّ ــا أكــر عرضــة للضَّ ــة لجعله تابعــة للدول

ــات واملناطــق األخــرى. ــل الصحــف إىل الوالي ــة ونق ــراء ورق الطباع ــات ل ــازات وإعان ــح عــى شــكل امتي ــر ومن رشكات النَّ

ـل اإلشــهار العمومــي يف الجزائــر ٪65 مــن ســوق االشــهار1 . وتعتــر املؤسســة الوطنيــة لالتصــال والنَّــر واإلشــهار  ميثِـّ

ــالح األكــر رعبًــا لوضــع وســائل اإلعــالم تحــت الوصايــة، ويظهــر ذلــك  ــلطات الجزائريــة السِّ )2ANEP( ، بالنســبة للسُّ

ــة  ــة االقتصادي ــياق األزم ــة. ويف س ــو املنافس ــة يف ج ــة التكلف ــف منخفض ــرة والصح ــن الكب ــع العناوي ــالل وض ــن خ ــة م خاص

ــذ  ــة3 . ومن ــة الخاص ــوات التلفزيوني ــة والقن ــة واإللكرتوني ــة الورقي ــن الصحاف ــة ب ــاحات اإلعالني ــى املس ــة ع ازدادت املنافس

األزمــة السياســية لعــام 2019 أصبحــت األزمــة أشــد، بعــد أن قــرَّرت القنــوات الخاصــة التــي أيَّــدت فكــرة العهــدة الخامســة 

ــة  ــرتة االنتقالي ــياق الف ــراك يف س ــط الح ــذاك لضب ــلحة آن ــوات املس ــد الق ــح، قائ ــد صال ــد قاي ــق احم ــرتاتيجية الفري ــم اس دع

ملــا بعــد بوتفليقــة مــن خــالل تعزيــز التأطــر األمنــي للمظاهــرات مــن أجــل الحــّد مــن التدفــق الشــعبي. وهكــذا 

ــم  ــل يف دع ــعبية، تتمث ــب الش ــه املطال ــادة يف وج ــة مض ــج لرواي ــالل الرتوي ــن خ ــرات م ــة املظاه ــن تغطي ــض ع ــف البع توق

االنتخابــات الرئاســية لـــ 12 ديســمر2019، ثــم االســتفتاء عــى مســودة الدســتور الجديــد يف 1 نوفمــر 2020 باعتبارهــا 

املخــرج الوحيــد للخــروج مــن األزمــة. هــل ميكننــا بالتــايل تفســر االنحيــاز الســيايس لهــذه الوســائل اإلعالميــة بضعفهــا املــايل؟

توضيــح  إىل  يهــدف  وهــو  تجــاري.  كمنتــوج  لإلشــهار  ــيايس  السِّ االســتغالل  تحليــل  اىل  املقــال  هــذا  يســعى   

يف  بالتدخــل  للدولــة  للســاح   )ANEP( واإلشــهار  والنَّــر  لالتصــال  الوطنيــة  املؤسســة  اســتغالل  يتــم  كيــف 

الســيايس. للنظــام  التســلطي  الطابــع  تعــزز  التــي  الوســائل  إحــدى  عليــه  الرقابــة  وجعــل  اإلعالمــي  الحقــل 

مجال إعالمي بحدود غير واضحة

أدَّى االنفتــاح الســيايس لعــام 1989 إىل اتســاع ميــدان وســائل اإلعــالم مــع ظهــور عــرات الصحــف الخاصــة. وقــد عــزَّز قانــون 

االعــالم لعــام 1990 والقانــون العضــوي لإلعــالم الصــادر يف جانفــي 2012 هــذا االنفتــاح اإلعالمــي، حيــث وصــل عــدد الصحــف 

املكتوبــة إىل 321، مــن ضمنهــا 149 صحيفــة يوميــة مبتوســط ســحب 2.5 مليــون نســخة )دفاتــر االتصــال 2015، 106(. 

 تعكــس هــذه الوفــرة اتســاعا اتســم بســوء التنظيــم، وكذلــك بتوســع دائــرة جمهــور القــراء. ويف عــام 2012 قُــدر عــدد القــراء 

بـــ 425 12491 قارئــا وفًقــا الســتطالع أجرتــه Media and Survey )مليــاين، 2013، 04(. إال أن هــذه الصحافــة املكتوبــة 

شــهدت يف الســنوات األخــرة أشــد األزمــات يف تاريخهــا مــع إغــالق عــرات الصحــف تحديــدا بســب تراجــع عائــدات 

http://www.aps.dz/algerie/104056-distribution-de-la-publi- .15/04/2020 بتاريخ APS .1. توزيع االشــهار العمومي: تطهر القطاع قبل تطبيق قانون العرض والطلب
cite-publique-assainir-le-secteur-avant-l-application-de-la-loi-de-l-offre-et-la-demande. اطلــع عليه بتاريخ 11/21/2020. 

ANEP .2 هي الركة التي تدير االشــهار العمومي. تم إنشــاؤها مبوجب األمر رقم 279-67 الصادر يف 20 ديســمر 1967. ويف عام 1971، منحها األمر رقم 69-71 املؤرخ 19 أكتوبر 
1971 احتكار اإلعالنات التجارية. تم تعزيز هذا االحتكار يف عام 1986، مبوجب املرســوم رقم 86-283 املؤرخ 2 ديســمر، إلعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنر واإلعالن. أخرًا، يف 9 

أكتوبر 1989، أصبحت مؤسســة اقتصادية عامة »EPE ANEP« رشكة مســاهمة.
3. ظهرت يف نهاية عام 2011. أولها الروق يت يف، التي تم إنشــاؤها يف 23/11/2011. تلتها قناة االجزائرية يف 03/01/2012 ثم قناة النهار يف 03/06/2012
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اإلشــهار. وهكــذا، اعتبــاًرا مــن عــام  2015توقفــت عــن الصــدور صحــف مثــل أخبــار الجزائــر بالفرنســية ودزايــر نيــوز باللغــة 

 ،Le Financier، l’Actualité، La Voix d’Oran، l’Echo d’Oran ،العربيــة، أو حتــى صــدى وهــران، جريــدة اليــوم، األحــداث

ثــم La Tribune يف عــام Ahcen-Djabellah، 2019، 63( ،2017(. يف عــام 2019، حــدث نفــس الــيء لجريــدة وقــت 

الجزائــر لرجــل األعــال عــي حــداد، املعــروف بقربــه مــن نظــام بوتفليقــة، فبعــد ســقوطه توقفــت الجريــدة عــن الصــدور.

فعــى  الخاصــة.  التلفزيونيــة  القنــوات  بظهــور  كبــر  اتســاعا  اإلعالمــي  املشــهد  شــهد   2011 عــام  حلــول  ومــع 

قنــوات  ظهــور  يخــى  وكان  املكتوبــة،  الصحافــة  مــن  حــذرا  كان  بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  الرئيــس  أن  مــن  الرغــم 

القنــوات  بعــض  تأثــر  مــن  للحــد  األخــرة  هــذه  بنشــاط  ترخيــص  تــم  أنــه  إال  مســتقلة  خاصــة  تلفزيونيــة 

الجزائــر. إىل  العربيــة  الثــورات  الســتراد  ميولهــم  واحتــواء  املغاربيــة4(  ثــم  األول،  املقــام  يف  )الجزيــرة  العربيــة 

نوميديــا   ، دزايــر يت يف5  الجزائريــة،  الــروق،  النهــار،  قنــاة  مثــل  الجديــدة،  القنــوات  هــذه  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

نيــوز، الهقــار يت يف، والبــالد يت يف، أنشــأتها الصحــف الخاصــة. وقــد أثــار ظهــور هــذه القنــوات يف وقــت مبكــر جــًدا 

مســألة مــدى قانونيتهــا. يف الواقــع، قبــل صــدور نصــوص القوانــن )القانــون العضــوي لعــام 2012، املرســوم التنفيــذي 

مــن  تبــث  التــي  القنــوات  لهــذه  يكــن  مل   ،)2016 االعبــاء  ودفــرت   2014 لعــام  البرصيــة  الســمعية  الوســائل  بشــأن 

الخــارج بفضــل عــرض النطــاق الــرتددي، أســاس قانــوين واضــح. إنهــا بالتأكيــد مملوكــة لــرأس مــال جزائــري وتعمــل 

عــى األرايض الجزائريــة، لكنهــا، مــع ذلــك، ال تعتــر مؤسســات ذات طابــع قانــوين جزائــري. وبالتــايل، فــإن نوميديــا 

الريطــاين. للقانــون  والجزائريــة  يف6  يت  أطلــس  القناتــن  وتخضــع  الســويرسي،  القانــون  مبوجــب  رشكــة  هــي  نيــوز 

الســمعي  قانــون  اصــدار  مــع   2014 مــارس  يف  إال  القنــوات  هــذه  لتســوية  الطريــق  فتــح  يتــم  مل 

أن  بحيــث   . وان(7  والجزائريــة  الهقــار،  النهــار،  الــروق،  )البــالد،  قنــوات  خمــس  واعتــاد  البــرصي 

وقــت. أي  يف  ســحبها  االتصــاالت  لــوزارة  ميكــن  وبالتــايل  عــام،  كل  تجديدهــا  يجــب  االعتــادات  تلــك 

إذا كان هــذا القانــون املتعلــق بالنشــاط الســمعي البــرصي ينــص عــى تنظيــم املشــاريع يف القطــاع الخــاص، إال أنــه 

يحرمهــا مــن صفــة القنــوات العامــة8، حتــى يظــل الخطــاب االعالمــي تحــت ســيطرة الســلطات العموميــة )بوشــعلة، 

2016، 148(. وهكــذا تــم تحديــد األحــكام القانونيــة ملنــح هــذه االعتــادات بحيــث تكــون مســاحة املنــاورة الخاصــة 

ــروق،  ــار وال ــل النه ــن، مث ــال مع ــى مج ــاوض ع ــن التف ــوات م ــض القن ــت بع ــك، تّكن ــع ذل ــر. وم ــد كب ــة إىل ح ــا ضيِّق به

ــن  ــن يعل ــوا أول م ــأن يكون ــوالء ب ــم هــذا ال ــر رســمية للســلطة السياســية. وســمح له ــواق غ ــن خــالل ترســيخ نفســها كأب م

 .)APS( ــاء ــة األنب ــة أو وكال ــة الوطني ــي، اإلذاع ــون الوطن ــل التلفزي ــة مث ــة االعالمي ــزة الدول ــن أجه ــدالً م ــة ب ــرارات املهم الق

ــي،  ــرصي )ARAV(، والت ــط الســمعب الب ــل ســلطة ظب ــات الرســمية األخــرى مث ــاه الهيئ ــم بعــض االســتقاللية تج ــا منحه ك

عــى الرغــم مــن اإلحــاالت العديــدة ضــد تجاوزاتهــا، مل تســتطع اتخــاذ إجــراءات صارمــة واكتفــت بتوجيــه انــذارات.

لكــن مــن حيــث الشــعبية، واجهــت هــذه املحطــات التلفزيونيــة منافســة املواقــع اإلخباريــة عــى اإلنرتنــت التــي ظهــرت يف 

ــن. غــر  ــد الجزائري ــار عن ــا املصــدر املفضــل لألخب ــن، وقــد أثبتــت عــى أنه ــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعري أوائ

4. أنشــأها يف جوان 2011 أســامة مدين، نجل الزعيم الســابق للجبهة اإلســالمية لإلنقاذ عبايس مدين، وتســمى املغاربية، حاليًا قناة األوراس، وتهدف إىل أن تكون قناة عامة، لكن خطها 
التحريري ينتقد بشــدة النظام الجزائري. ونتيجة لذلك، أصبحت املنصة اإلعالمية املفضلة لدى بعض املعارضن الجزائرين، ســواء كانوا فاعلن سياســين أو فاعلن يف املجتمع املدين.
5. بســبب الصعوبات املالية ملجموعة ETRHB اململوكة لرجل األعال عي حداد، الذي يحاكم يف عدة قضايا فســاد، توقفت القناة عن البث. كا توقفت جريدته، وقت الجزائر، 

عن الصدور.
6. توقفــت القنــاة عــن البــث يف 12 مــارس التــايل بعد تفتيش ومصادرة معدات بأمر من محكمة الجزائر العاصمة. وجاء التفتيش بعد بث مقابلة مع أحد القيادات الســابقة للجبهة 

اإلســالمية لإلنقاذ والوزير األســبق أحمد مراين، والتي اعترت تشهرية ضد الرئيس بوتفليقة.
7. مع إغالق قنايت دزاير نيوز ودزاير يت يف، والتهديدات بوقف البث، ال ســيا ألســباب مالية، انخفض عدد القنوات التلفزيونية الخاصة. وبذلك نجد انه حوايل أربعن قناة تلفزيونية 

فقط كانت نشــطة يف عام 2020.
8. املواصفات الصادرة يف أوت 2016 )املراســيم التنفيذية رقم 220-16، 221-16، 16و 222- بتاريخ 11 أوت 2016(.
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أنــه وألســباب تكنولوجيــة وقانونيــة، مل تنجــح هــذه املواقــع يف إثبــات نفســها ماليــاً ضــد النســخ اإللكرتونيــة للصحــف الورقيــة 

)دريــس، 2017، طيبــي، 2016(. ويبــدو واضحــا أن القيــود السياســية تحديــدا هــي التــي تفــرس الصعوبــات التــي يواجهونهــا. 

فــرض  إىل  السياســية  الســلطة  تجــاه  النقديــة  ونرتهــم  للحــراك  منهــم  البعــض  دعــم  أدى   ،2019 فيفــري   22 منــذ   

املواقــع  هــذه  أن  للقلــق،  إثــارة  واألكــر   .Interlignesو  Maghreb Emergent، Radio Mغــرار عــى  عليهــم،  رقابــة 

اإلخباريــة عــى اإلنرتنــت التــي ظهــرت مــع جيــل جديــد ُولــد مــع الحــراك، تعــاين مــن غيــاب االعــرتاف القانــوين 

السياســية. الســلطة  تارســها  التــي  واالقتصاديــة  السياســية  للضغــوط  عرضــة  أكــر  يجعلهــا  مــا  بهــا9،  واملؤســي 

سوق اشهاري بدون إطار قانوين مناسب

أتــاح توســع ســوق املعلنــن يف الجزائــر، وخاصــة ظهــور االشــهار التجــاري للصحافــة الخاصــة والتلفزيونــات إمكانيــة 

ــورو يف 2006 إىل  ــون ي ــن 96 ملي ــوق م ــذا الس ــل ه ــتمر، انتق ــور مس ــالل ANEP. ويف تط ــن خ ــة م ــوط الدول ــاوز ضغ تج

200 مليــون دوالر يف 2015 و2016 )بــن عــار ومــرزوق 2013، 131-129-121(. باإلضافــة إىل ذلــك، تتــم إدارة مــا بــن 

٪70 و٪80 مــن املبيعــات مــن قبــل حــوايل 4000 وكالــة إعالنيــة. جــزء كبــر مــن هــذا الســوق مملــوك مــن قبــل 

مــع  دوليًــا  عقــود حرصيــة  بالفعــل  لديهــا  التــي   JWTو Publicis، Euro RSCG، JC Decaux مثــل  أجنبيــة  وكاالت 

)بــن عــار ومــرزوق 2013، 121-129-131(. كــوال.  كــوكا  أو  بيجــو  مثــل  الجزائــر  تأسســت يف  كبــرة  أجنبيــة  رشكات 

قبــل األزمــة املاليــة العامليــة لعــام 2008، كانــت رشكات الهواتــف املحمولــة ورشكات تصنيــع الســيارات، تليهــا رشكات 

ــو  ــن من ــم م ــى الرغ ــام 2014، وع ــذ ع ــة. من ــة والخاص ــالم العام ــائل اإلع ــهار لوس ــرادات اإلش ــي إلي ــدر الرئي ــة، املص األغذي

ــار حجــم ســوق  ــا يف االعتب ــت متواضعــة إذا أخذن ــرادات ظل ــورو، إال أن هــذه اإلي ــون ي ــى تجــاوز 200 ملي هــذا الســوق، حت

اإلعــالم يف الجزائــر وتنوعــه. ويتســبب هــذا الوضــع يف منافســة شــديدة بــن وســائل اإلعــالم املختلفــة ويفيــد بشــكل 

أســايس القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة. وهكــذا، خــالل األشــهر الثالثــة األوىل مــن عــام 2015، مثلــت اإلعالنــات عــى 

ــورو(،  ــون ي ــري )73 ملي ــار جزائ ــار دين ــادل 8.646 ملي ــا يع ــة، أي م ــتثارات اإلعالني ــن االس ــة ٪84.2 م ــوات التليفزيوني القن

ــل،  ــون أورو(. باملقاب ــار دج، 42 ملي ــغ هــذا املعــدل ٪72.83 )5.286 ملي ــث بل ــادة عــن نفــس الفــرتة مــن عــام 2014 حي بزي

تقلصــت حصــة ســوق الصحافــة الورقيــة خــالل نفــس الفــرتة )٪10.03 مــن الســوق و1.03 مليــار دينــار جزائــري، 8.55 مليــون 

ــس 2017،  ــورو( )دري ــون ي ــري، 8.56 ملي ــار جزائ ــار دين ــام 2014 )٪17.98 و1.30 ملي ــن ع ــع األول م ــة بالرب ــورو( مقارن ي

ــي تفاقمــت بســبب الســياق  ــة والت ــدات اإلعالني ــع العائ ــل يف توزي ــة إىل درجــة عــدم التاث ــام القليل 270(. تشــر هــذه األرق

االقتصــادي املتوتــر والــذي أثــر بــدوره وبشــكل كبــر عــى ســوق وســائل اإلعــالم مــن خــالل تقليــل حصــة اإلعالنــات التجاريــة. 

التضحيــة  اإليــرادات،  انخفــاض  بســبب  تأثــرت  التــي  واألجنبيــة،  الجزائريــة  الخاصــة،  الــركات  تفضــل  الواقــع،  يف 

العمومــي  اإلعــالن  الوضــع  هــذا  مّكــن  فقــد  ذلــك،  ومــع  واالتصــاالت.  لإلعــالن  املخصصــة  بامليزانيــة  أوالً 

التــي  املطبوعــة  للصحــف  ســيا  ال  أساســياً،  مــورداً  يظــل  أن  مــن  أعــاله(  مذكــور  هــو  كــا  الســوق  مــن   65٪(

والعامــة. الخاصــة  التلفزيونيــة  بالقنــوات  مقارنــة  املواجهــة  عــى  قــدرة  واألقــل  للخطــر  عرضــة  األكــر  تُعــد 

الّدعاية المؤّسساتية بإيعاز سيايس

ــم  ــذي ت ــالل ANEP، وال ــن خ ــهار م ــوق االش ــة لس ــكار الدول ــر يف احت ــادة النظ ــة إىل إع ــة اإلعالمي ــور التعددي ــؤد ظه مل ي

ــذا  ــق ه ــن تطبي ــهار م ــتثنى االش ــه »يُس ــى أن ــادة 100 ع ــام 1990 يف امل ــالم لع ــون االع ــص قان ــام 1986. وين ــه يف ع تنظيم

9. عى ســبيل املثال، يعنر وزير االتصاالت موقع TSA جزًءا من الصحافة األجنبية. Les Cahiers de la Communication، 2015 ، ص 69
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د«. )الجريــدة الرســمية، رقــم 014 بتاريــخ 1990-04-04(. ويف عــام 1993، أصــدرت  القانــون وســيخضع لقانــون محــدَّ

حكومــة بلعيــد عبــد الســالم مرســوًما تنفيذيًــا )املرســوم التنفيــذي رقــم 194-3 املــؤرخ 9 أغســطس 1993( يعهــد إدارة 

امليزانيــات اإلعالنيــة للمعلنــن العموميــن إىل ANEP، ENTV وENRS )الركــة الوطنيــة لإلذاعــة الصوتيــة( )املــادة 7(. 

ــم  ــر. ت ــادي يف الجزائ ــع االقتص ــد والواق ــي الجدي ــع اإلعالم ــس الواق ــوين يعك ــص قان ــدار أي ن ــم إص ــن، مل يت ــك الح ــذ ذل من

ــايت. ــهار املؤسس ــع االش ــييس توزي ــتمرار تس ــد اس ــا يؤك ــهار، م ــاع االش ــات يف قط ــن اإلصالح ــد م ــذ املزي ــل تنفي ــا تأجي دامئً

ــن عامــي 1994 و1998،  ــى ب ــداد ســيفي وأحمــد أويحي ــة مق ــد، وال ســيا حكوم ــا بع ــي جــاءت في ــات الت عمــدت الحكوم

ــى يف 18  ــد أويحي ــابق أحم ــة الس ــس الحكوم ــدر رئي ــف. وأص ــيايس للصح ــوالء الس ــا لل ــي وفًق ــهار العموم ــح االش ــى من ع

أوت 2004، تعليمــة مل يتــم نرهــا، أمــر مبوجبهــا »اإلدارات العامــة، املؤسســات االقتصاديــة العامــة، املؤسســات العامــة 

ــن  ــا م ــا، حرصيً ــد عليه ــا والتعاق ــا ودعاياته ــح إعالناته ــه، من ــة لتوجي ــات العام ــاري، واملؤسس ــي والتج ــع الصناع ذات الطاب

ــات  ــى أن أي نفق ــة ع ــص التعليم ــدر، تن ــس الق ــهار )10ANEP(» . وبنف ــر واالش ــال والن ــة لالتص ــة الوطني ــالل املؤسس خ

ــن  ــل املراقب ــن قب ــا م ــا تاًم ــيتم رفضه ــرار، س ــذا الق ــرتم ه ــبتمر 2004 ومل تح ــن 1 س ــاًرا م ــة اعتب ــة مرمج ــة ودعائي إعالني

املاليــن واملراجعــن وستشــكل انتهــاكًا مــن قبــل املســؤولن املعنيــن ». تــم اإلبقــاء عــى هــذا االعتــاد نفســه يف عــام 2010.

 12-05 رقــم  العضــوي  )القانــون   2012 جانفــي  الصــادر يف  لإلعــالم  العضــوي  القانــون  يجســد  ان  املفــروض  مــن  كان 

املــؤرخ يف 12 ينايــر 2012 املتعلــق باإلعــالم( التوقيــع عــى شــهادة وفــاة الخضــوع لألوامــر السياســية يف ســبيل إعــادة 

توزيــع اإلشــهار العمومــي والســاح بتنظيــم أفضــل للمســاحة اإلعالميــة مــع الرتخيــص للفاعلــن يف القطــاع الخــاص 

بإنشــاء قنــوات تلفزيونيــة ومحطــات إذاعيــة خاصــة، لكــن هــذا مل يحــدث. إذ مل تقــم الدولــة إال بإعــادة ابتــكار إدارة 

ــادة 28  ــا لل ــايل، وفًق ــف. وبالت ــدى الصح ــة يف إح ــهار املدرج ــات اإلش ــدد صفح ــى ع ــود ع ــرض قي ــالل ف ــن خ ــهار م اإلش

مــن القانــون العضــوي الجديــد لإلعــالم، يجــب أال تتجــاوز مســاحة اإلعــالن ثلــث املســاحة اإلجاليــة للنــر )القانــون 

ــية  ــلطة السياس ــأ الس ــارشة، تلج ــة ومب ــية رصيح ــر سياس ــاب أوام ــي 2012(. ويف غي ــؤرخ 12 جانف ــم 05-12 امل ــوي رق العض

ــي  ــكار الت ــيطرة واالحت ــراءات الس ــا إج ــن خالله ــرر م ــة« ت ــة االقتصادي ــن »القومي ــوع م ــا بن ــن وصفه ــة ميك ــرق ذكي إىل ط

ــع  ــهارية إىل وض ــروض االش ــوع الع ــؤدي تن ــرتض أن ي ــن املف ــك، م ــع ذل ــام وم ــاع الع ــة القط ــم حاي ــها ANEP. باس تارس

حــد الحتــكار الدولــة لســوق اإلشــهار. لكــن يجــب االعــرتاف بــأن الواقــع يتعــارض مــع هــذه الحقيقــة بــأي طريقــة؟

يف هــذا املشــهد اإلعالمــي املتنــوع والضعيــف اقتصاديـًـا، تظــل الصحافــة املكتوبــة الحلقــة الضعيفــة: تراجــع يف الســحب، تراكــم 

الديــون وتراجــع عائــدات االشــهار. ال ميكــن ملثــل هــذا الوضــع إال أن يعــزز مكانــة ANEP، التــي أصبحــت بالــرورة، امللجــأ 

ــة  ــية ذات أهمي ــر السياس ــت األوام ــع، أصبح ــع. يف الواق ــع الواس ــى التوزي ــل، أو حت ــع الضئي ــف ذات التوزي ــد للصح الوحي

ــا: »بصفتــي  ــد غريــن يف عــام 2017، عــى ذلــك بشــكل واضــح تاًم ــر االتصــال الســابق حمي ــدة. تشــهد ترصيحــات وزي متزاي

وزيــراً لالتصــاالت، ال يهمنــي حجــم ســحب الجريــدة إذا كانــت هــذه األخــرة تشــتم، تهــن وتشــوه الســمعة وتنــر الفتنــة«. 

ــراً، تلقيــت شــكاوى مــن  ــار اإلشــهار املؤسســايت، أضــاف: »عندمــا ُعينــت وزي ــد الختي ــة ANEP كاملصــدر الوحي وكدعــم ملكان

ــارات املعلنــن. اآلن أحيلهــم إىل 11ANEP«  . لكــن، هــل تضمــن ANEP توزيــع  أصحــاب الصحــف الذيــن اشــتكوا مــن اختي

اإلعالنــات وفًقــا ملعايــر موضوعيــة، بــدًءا مــن قواعــد الســوق حيــث يختــار املعلــن نفســه اليوميــة وفًقــا لتداولهــا والجمهــور 

املســتهدف لهــا؟ كان وزيــر االتصــال الســابق رصيــًح جــًدا: »عــى مســتوى ANEP، يتــم التوزيــع وفًقــا ملعايــر محــددة مســبًقا: 

ــزاز.  ــذف واالبت ــن الق ــاد ع ــحب، واالبتع ــا بالس ــة له ــي ال عالق ــة الت ــة، املهني ــات الدول ــة ومؤسس ــات الصحاف ــرتام أخالقي اح

ــرة  ــن دائ ــزًءا م ــون ج ــة لتك ــروط األهلي ــع، ك ــر، يف الواق ــذه املعاي ــدو ه ــات«12 . تب ــر املعلوم ــة يف ن ــاك الدق ــا أن هن ك

ــة. ــات العام ــم بفضــل الطلب ــن منــت ثرواته ــن، الذي ــن االقتصادي ــي توســعت لتشــمل الفاعل ــية، والت ــالء الســلطة السياس عم

10. اعالنات ودعاية املؤسســات العامة: ANEP، دعم حرصي. تعليات من رئيس الحكومة أحمد أويحيى مؤرخة يف 18 أوت 2004. تعليات غر منشــورة.
11. »حميد قرين: الوزارة ال تدير االشــهار »، الجمعة https://www.algerie360.com/hamid-grine-le-ministere-ne-gere-pas-la-publicite .7/10/2016/ تم االطالع عليه 

بتاريخ 12/04/2020 الساعة 12.15
https://www.djazairess.com/fr/lemi- .08-10-2016 يف Le Midi Libre 12. ايناس عمروض، حميد قرين بخصوص تنظيم وإدارة االشــهار. القســم ال يدير االشــهار. نُر يف

di/1610080105. تم االطالع عليه بتاريخ 08/11/2020 الســاعة 21.44
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ــا. فتعيــن جــال  ــاة واالســتقطاب واضًح ــة عــى املحاب ــن مــن حكــم بوتفليقــة، كان إنشــاء شــبكات اإلعــالم مبني خــالل عقدي

كعــوان، مديــر نــر صحيفــة Le Temps، التابعــة لرجــل األعــال عــي حــداد، مديــراً عامــاً لـــ ANEP، ثــم وزيــراً لالتصــاالت هو 

مثــال عــى ذلــك. وعــى نفــس املنــوال، تــم منــح االشــهار العمومــي ملجموعــة مــن الصحــف، تــم اختيارهــا حســب معايــر ال 

مهــا املديــر العــام الســابق لـــ ANEP، العــريب ونوغي. تــت بصلــة بالســحب أو عــدد القــراء وكدليــل عــى ذلــك، القامئــة التــي قدَّ

ــن  ــط ب ــت ترب ــي كان ــات الت ــة العالق ــة واضحــة عــن طبيع ــا دالل ــواردة يف هــذا الجــدول له ــام ال ــإن األرق ــة، ف لي ــراءة أوَّ يف ق

ANEP وبعــض أجهــزة اإلعــالم، املعروفــة بالــوالء الســيايس وتناغــم الخــط التحريــري مــع مواقــف الســلطة السياســية. فعالقــة 

ــري الســابق رابــح  ــايض التــي ميلكهــا نجــم كــرة القــدم الجزائ ــة هــذه تتجــى يف صحيفــة البــالغ وصحيفــة البــالغ الري الزبوني

ــرض رابــح ماجــر كمــدرب  ماجــر. كان هــذا األخــر نشــطا جــدا يف حملتــي العهدتــن الثالثــة والرابعــة يف اإلمــارات وقطــر، وفُ

ــة  ــال صحيف ــبيل املث ــى س ــر ع ــك أن نذك ــا كذل ــيئة. ميكنن ــج الس ــبب النتائ ــه يف 2018 بس ــل إقالت ــري قب ــب الجزائ للمنتخ

»إيــدوغ« املحليــة الصــادرة بواليــة عنابــة، والتــي ميلكهــا أحــد أبنــاء الراحــل أحمــد قايــد صالــح، والتــي مل يتــم الكشــف عــن 

ــف،  ــد يس عفي ــد الحمي ــة لعب ــا Tribune des Lectures التابع ــر أيًض ــة تظه ــذه الفئ ــنANEP. يف ه ــا م ــي تلقته ــغ الت املبال

نائــب حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، »األجــواء« للراحــل ميلــود رشيف، نائــب التجمــع الوطنــي الدميقراطــي والرئيــس 

ــر  ــل الوزي ــن قب ــوان 2002 م ــت يف ج ــي تأسس ــرصي أو la Dépêche de Kabylie، الت ــمعي الب ــط الس ــسلطة ضب ــابق لـ الس

ــة الفســاد. ــنة واحــدة يف الســجن بتهم ــد أن أمــى س ــر 2020 بع ــه يف 2 نوفم ــرج عن ــذي أف ــس، ال ــن يون ــارة ب الســابق ع

 رســم بياين )1( - عائدات اإلشهار املوزعة من قبل

ANEP ما بني  2016 و2019  )مليارســنتيم(
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ــه  ــع توزيع ــع ال يخض ــر لري ــه الظاه ــوى الوج ــت س ــاين ليس ــم البي ــذا الرس ــة يف ه ــام املبين ــإن األرق ــاٍن، ف ــراءة ث ــتوى ق كمس

للقواعــد املذكــورة. وهــذا، باعــرتاف الرئيــس التنفيــذي الســابق لـــ ANEP. يف الواقــع، ويف مقابلــة مــع الوطــن، اســتنكر العــريب 

ونوغــي االنتهــاكات التــي اتســمت بهــا إدارة ANEP خــالل 20 عاًمــا مــن حكــم الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة حيــث قــال: 

»كانــت خدمــات ANEP يف حالــة فــوىض ال توصــف لدرجــة أنــه مــن الصعــب معرفــة مــا حــدث هنــاك«. يعتــر إلقــاء اللــوم 

ــي يجــب أن تكــون  ــة عــى درجــة تســييس اإلشــهار العمومــي والت ــة كافي ــرة يف النظــام الســيايس دالل عــى املجموعــات املؤث

مجــرد منتــج تجــاري. »لقــد كانــت اإلدارة السياســية هــي التــي وضعتهــا يف هــذه الحالــة، فهــي تشــبه إىل حــد كبــر مؤسســة 

خريــة أكــر مــن كونهــا مؤسســة اقتصاديــة وتجاريــة تخضــع لقواعــد ومعايــر الســوق ... كانــت تعمــل ANEP عــر الهاتــف«13 

ر بنحــو 5000 مليــار ســنتيم مــن املســتحقات غــر املدفوعــة  لقــد تســبب غمــوض هــذا النمــط مــن التســير يف أرضار ماليــة تقــدَّ

14 . بعيــًدا عــن الرقــم، فــإن اإلدارة السياســية الكاملــة لإلشــهار العمومــي واملؤسســايت هــي موضــع تســاؤل. ال ميكــن أن يكــون 

األمــر بخــالف ذلــك يف بلــد كانــت أولويــة النظــام املعمــول بــه هــي ضــان االنخــراط اإلرادي وتعميــم الزبونيــة يف املجتمــع مــن 

ضــان بقائــه، لدرجــة أن محــاوالت حايــة االشــهار املؤسســايت مــن ANEP قوبلــت مبقاومــة قويــة. عــالوة عــى ذلــك، حــاول 

عبــد العزيــز رحــايب، وزيــر االتصــال خــالل العهــدة األوىل لعبــد العزيــز بوتفليقــة، دون جــدوى كــرس احتــكار اإلشــهار العمومــي.

 

وبعــد أكــر مــن عــام ونصــف عــى انتفاضــة 22 فيفــري 2019، ال يبدو أن الوضع قــد تغر. فبــدوره حاول العــريب ونوغي فرض 15 

معيــاًرا عــى مؤسســات الصحافــة املكتوبــة لتصبــح مخولــة قانونيا الحصول عى اإلشــهار املؤسســايت، غــر أنه تم فصله مــن منصبه 

يف 27 ســبتمر 2020، بعــد 5 أشــهر مــن تعيينــه يف 2 أفريل. كان من املفرتض أن يؤدي تآكل قامئــة عناوين الصحف إىل تزايد تبعية 

»الناجــن« العالنــات رشكــة ANEP. وال تــزال هــذه االخــرة تنــح، ولكــن بكميــات متواضعة، إىل من هــم أكر مرونة مــع اصحاب 

الســلطة الجــدد » )مصطفــوي 2019، 25(. يعكــس الوضــع القائــم يف املجــال اإلعالمي ببســاطة الوضــع القائم يف املجال الســيايس.

استنتاج

لقــد حاولنــا مــن خــالل هــذا النــص تفكيــك شــبكة العالقــة الوثيقــة بــن االشــهار العمومــي واملارســة السياســية يف الجزائــر. 

إن تســييس توزيــع اإلشــهار العمومــي و املؤسســايت ال يكشــف فقــط عــن تدخــل قــوي للدولــة الجزائريــة يف املجــال اإلعالمــي، 

بــل يكشــف أيًضــا عــن هــوس بالرغبــة يف فــرض الرقابــة عــى املجــال اإلعالمــي مــن خــالل اللجــوء إىل الضغــوط غــر املبــارشة. 

ــا مــا مكــن اإلشــهار العمومــي مــن فــرض نفســه كســالح فعــال  ــة عــى املجــال اإلعالمــي تشــكل تحدي ــإن الرقاب ــايل، ف وبالت

ــاء. ــل البق ــن أج ــا، م ــى اختالفه ــالم، ع ــائل اإلع ــن وس ــد م ــح العدي ــث تكاف ــادة حي ــة ح ــة اقتصادي ــياق أزم ــة، يف س للغاي

كــا كشــف الحــراك الشــعبي يف 22 فيفــري 2019 عــن الصلــة بــن اإلشــهار العمومــي ومنطــق النظــام الســيايس إىل 

كان خطهــا  التــي  الجزائــر،  الخــر ومســاء  والنهــار وحتــى  الــروق  مثــل  الكبــر،  الســحب  الصحــف ذات  أن  درجــة 

ــدف  ــت ته ــي كان ــية الت ــلطة السياس ــق الس ــة طري ــازت إىل خارط ــن، انح ــك الح ــى ذل ــا حت ــد م ــتقل إىل ح ــري مس التحري

وليــس   .2020 نوفمــر   1 يف  تنظيمــه  تــم  الــذي  الدســتور  عــى  واالســتفتاء  ديســمر2019   12 انتخابــات  فــرض  إىل 

هنــاك مــا يشــر إىل أن الوضــع يتغــر، اذ تخضــع املواقــع اإللكرتونيــة للرقابــة وال يبــدو أن إعــادة توزيــع اإلعالنــات 

مــن خــالل ANEP يفلــت مــن األوامــر السياســية، خاصــة وأن األزمــة االقتصاديــة بــدأت تتفاقــم مــع مــرور الوقــت.

https://www.elwatan.com/a-la-une/les-reve- .08/06/2020 يف الوطن من .»ANEP 13. »اإلدارة الفاضحة لوكالة اإلعالنات الوطنية: ما كشــف عنه الرئيس التنفيذي لركة
lations-du-pdg-de-lanep-06-08-2020. تــم الوصول إليهاالطالع عليه

14. املرجع نفسه،
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1993 portant loi de finances pour 1993 relatif à la publicité par les 
annonceurs publics. 

Décret exécutif n° 16-220 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant 
au 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en 
œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de 
création d’un service de communication audiovisuelle thématique.

Décret exécutif n° 16-221 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant 
au 11 août 2016 fixant le montant et les modalités de versement 
de la contrepartie financière liée à l’autorisation de création d’un 
service de communication audiovisuelle thématique.

Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant 
au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les 
règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de 
diffusion sonore.

Loi organique no 12-05 du 18 safar 1433 correspondant au 12 janvier 
2012 relative à l’information (JORA n°02 du 15-01-2012). http://
www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012002.pdf.
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, (JORA n° 014 du 
04-04-1990.
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 120 مليار )2012/2015(
و 115 مليار )2016/2019( النهار

40 مليار البالد

30 مليار البالغ

23 مليار LA DÉPÊCHE DE KABYLIE

54 مليار REPORTER

12 مليار جريدة الحياة

28 مليار )2016-2019(
و31 مليار )2012-2015( LA TRIBUNE DES LECTEURS

32 مليار )2016/2019(
و 19 )2012/2015(

منبر الكرة

6 مليار األجواء

46 مليار )2012/2015(
و 46 مليار )2016/2019( LE JOUR D’ALGÉRIE

57 مليار يف 2012/2015 LA TRIBUNE
توقفت عن الصدور يف عام 2017.

43 مليار يف 2012/2015 LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

 140 مليار )2012/2015(
و 39 مليار )2016/2019(

الشروق

35 مليار )2016/2019( الخبر

43 مليار )2016/2019( LES DÉBATS 

المصدر: العريب ونويغ، الرئيس التنفيذي السابق لـ ANEP، الوطن 06/08/20202020.

المبلغ الموزعاسم اليومية
)بمليارات السنتات14(

ملحق 1
ANEP - 2016 –2019 مقدار عائدات اإلعالنات الموزعة بواسطة

15. 1 يــورو يعادل 153.6 دينار
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