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 مقدمة 

اجلزائرية للحملة  اإلعالميف األيام العشر األوىل  من تغطية وسائل   اإلعالميسعى هذا التقرير األويل  الستعراض أهم نتائج رصد 
  .2012أفريل  25إىل يوم 15االنتخابية، أي من يوم 

، وهي انتخابات عادية 1989يف فيفري  احلزبيةوتعترب هذه االنتخابات التشريعية اخلامسة اليت تعرفها اجلزائر منذ إقرار التعددية 
  . دولية استثنائية جهوية و تأيت يف ظروف وطنية و

، فكل احلدود اجلزائرية، عرفت تغيريا جذريا، حبكم فهذه االنتخابات تأيت، و اجلزائر تعيش حتت وقع ضغط جهوي و دويل كبري
، وهو حال تونس و ليبيا، أو تدهور ظروف سياسية وأمنية  اإلعالمكما تقول الكثري من وسائل " ثورة شعبية" إما حراك شعيب أو 

  . و انقالب عسكري وهو حال مايل، أو تغيريات دستورية وهو حال اململكة املغربية

يف أفريل  اإلجراءاتالدويل، أعلنت السلطة اجلزائرية منذ خطاب الرئيس بوتفليقة عن سلسلة من  و يف ظل هذا الوضع
  . لرتسيخ املسار الدميقراطي إصالحاتأفريل بأا  15مساها الرئيس بوتفليقة يف خطابه يوم 2011

قوانني انتقدا املعارضة، و أكدت و كانت حمصلة ذلك، صدور قوانني جديدة للجمعيات، ولألحزاب، ولالنتخابات، ولإلعالم، 
القاضي األول يف البالد بأا جاءت لتعميق املسار  لسان علىيف حني اعتربا السلطة . اإلصالحأا ال ترتجم إرادة حقيقية يف 

  . الدميقراطي

ادم ستوكل هلا مهمة تعديل وقد أكد املسؤول األول عن السلطة التنفيذية عند استدعائه للهيئة االنتخابية ، بأن الربملان الق
  . الدستور، مبا ميكن من تعميق املسار الدميقراطي يف حدود ما أكده املسؤول ذاته
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2012في جزائر اإلعالميالمشهد    

، وهو 2012جانفي  12يف  اإلعالم،هو صدور قانون  2012يف بداية سنة  اإلعالميميكن القول بأن أهم  حدث يف اجلانب 
شاء سلطة لضبط الصحافة املكتوبة، وملح لفتح اال السمعي بصري أمام االستثمار اخلاص، والذي ال يزال إىل اليوم قانون أقر إن

 . حمل احتكار احلكومة

ورغم انتقادات الصحفيني للمشروع، و بعض الفاعلني السياسيني و الفاعلني يف اتمع املدين إال أن السلطات دافعت عليه، 
ى غرفيت الربملان، ويف هذا اال، دافع وير االتصال ناصر مهل عن سلطة الضبط اليت نص عليها القانون وفرضت متريره عل

 :اجلديد، حيث قال اإلعالمي

 محاية حرية الصحافة ضد مجيع أشكال املناورات و"من شأنه " ضمانا"أن سلطة الضبط اليت كرسها قانون اإلعالم اجلديد تشكل 
   ."االنزالقات

سيوضح األمور "ح وزير االتصال أن مشروع قانون السمعي البصري، الذي من املفروض أن يصدر بعد االنتخابات، كما أوض
ويفرض ضمانات من شأا أن تسمح ال السمعي البصري بأن يكون يف منأى عن كل املناورات اليت قد يكون مصدرها رؤوس 

 .، على حد تعبري الوزير"األموال على اخلصوص

فتح جمال السمعي البصري "، بأن اال السمعي بصري مغلق يف اجلزائر،  حيث أكد على  أن تصرحياتهالوزير يف  فاعرت وقد 
تفرض "الذي ظل مغلقا منذ عديد السنوات يف اجلزائر يشكل حاليا مطلبا دميقراطيا يستدعي االستجابة له موضحا أن احلرية 

 . "بالضرورة املسؤولية

لك أن احلكومة اليت ستنبثق عن االنتخابات التشريعية املقبلة ستتكفل بتقدمي مشروع قانون السمعي أضاف السيد مهل كذ و
يوليه " سالح وطين للرد"البصري أمام الس الشعيب الوطين ملحا على ضرورة فتح اال السمعي البصري الذي يعترب مبثابة 

 . اجلزائريون اهتماما خاصا

ائريني من مسام حفظ الدروس جيدا وال يقبلون الوقوع يف الفخ مرة ثانية مما يستدعي اإلسراع يف فتح أن اجلز " وأشار السيد مهل 
، وهو ما يعطي فكرة على "اال السمعي البصري قصد متكني اجلزائريني من الرد على اإلدعاءات املغرضة واالستفزازات األجنبية

  .رمسيةأن هذا الفتح سوف لن يكون بعيدا عن الدعاية ال

بفضل قانون السمعي البصري ستكون هناك قوانني خاصة باإلشهار وأخرى حول سرب اآلراء اليت مت "أضاف كذلك أنه  و
  "اإلعالن عنها

بتشاور "مت إعداده " خانقا للحريات"وأكد السيد مهل أن القانون اجلديد املتعلق باإلعالم الذي اعتربه بعض املالحظني واملعلقني 
  . اإلعالم ، وهو ما نفاه مهنيي" عالم وسائل اإلوثيق مع مهين

  ، دارت حول نقاط عدة من بينها، إشكالية حرية إصدار النشريات،  اإلعالمانتقادات مهنيي 
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املسبقة ، فالوصل يف املشروع مل يعد  اإلداريةفحرية إصدار النشريات ، كان جيب ان ال ختضع ألي شكل من أشكال املوافقة 
  . 13االعتماد قد يرفض حسب املادة اعتمادا، وطلب 

البعدية عامل  ، ترك الباب مفتوحا لرفض سلطة الضبط وسحبها االعتماد ، وجعل من الرقابة القبلية واإلعالمكما انتقد مهنيو 
ة إلصدار غري كافي-الواردة يف القانون-يوما  90فرتة أن،كما  اإلعالم، أمر ناسف للحق يف  األمرلتنظيم القطاع وهو يف حقيقة 

  .يومية حمرتمة وعليه كان من األجدى احلد من كل اإلجراءات املعيقة للرقي الطبيعي ملهنة الصحافة باجلزائر 

، إعادة بعث الس األعلى لإلعالم و التنصيص عليه يف الدستور ،كهيئة استشارية لدى رئاسة اإلعالمكما طالب بعض مهنيي 
،حيث يتم تشكيل هيئات متخصصة حتت سلطته ،  اإلعالماليا ،جامعة لكل جماالت اجلمهورية و كسلطة مستقلة معنويا وم

السيما جملس ألخالقيات املهنة ، تضمن التمثيل العادل للصحفيني فيه ، يضمن حياد واستقاللية مؤسسات القطاع العام و 
هذه املعايري اليت جندها غائبة عن سلطة . عادلةيسهر على تنظيم اإلعانات اليت متنحها الدولة ألجهزة اإلعالم وفق معايري شفافة و 

  . 2012الضبط اليت نص عليها القانون الصادر يف جانفي

ألا حتمل  إليهاوال ميكن االحتكام  اإلعالممن القانون  ذاته ، تضع قيودا كثرية على حرية  2كما ال حظ الصحفيون أن  املادة 
  . من معىن مما يفتح جماالت التجاوزات أكثر

املعلومة ، وهو حق أساسي ال  إىل، اليت يرون بأا توسعت يف منع الصحفي من حق الوصول  80ما  ا نتقد الصحفيون املادة ك
  . دونه اإلعالميةميكن أن تتم تأدية الرسالة 

جيب أن تكون  أنه  ال اإلعالميوناجلزائرية، حيث أكد  اإلعالميةكما أن  تشكيلة سلطة الضبط شكلت جماال النتقادات األسرة 
ضرورة ملنح حق تعيني أعضاء يف هذه اهليئة لرئيسي جملس األمة  أيةمتساوية يف تركيبتها بني الصحافيني واإلدارة، وليس هناك 

  .يف غياب تام للناشرين والصحفيني و املراسلني الصحفيني. والس الشعيب الوطين

التنفيذية، مع احتفاظ رئيس اجلمهورية بصالحية تعيني رئيس اهليئة، سيتم هذه اهليئة اليت من املتوقع أن تكون حتت رمحة السلطة 
  . حسب التصرحيات األخرية لوزير االتصال 2012تنصيبها يف اية جوان 

  مليون قارئ 12يومية لــــــــ 94

رية ، ئت على الساحة اإلعالمية اجلزاتشري األرقام الرمسية ملديرية الصحافة املكتوبة بوزارة االتصال ، إىل ارتفاع كبري لعدد النشريا
حيث عرفت تطورا يف إصدار العناوين، خاصة خالل السنوات القليلة املاضية، حيث بلغ عدد العناوين املسجلة لدى املديرية 

يومية  94من خمتلف أصناف النشريات، يأيت على رأسها عدد اليوميات الذي بلغ عند آخر إحصاء  اعنوان 280املذكورة 
  .يوميات اقتصادية07يومية رياضية، و 12مليون نسخة يوميا، وتتوزع هذه اليوميات بني  03لوحدها ما تعدىتسحب 

ويأيت القطاع اخلاص على رأس قائمة الصحف واالت الصادرة يف اجلزائر وقد تكثف ظهور العناوين الصحفية خالل اخلمس 
ة منها الفرنسية بدرجة واحدة، إذ يبلغ عدد اجلرائد اليومية املعربة الصادرة سنوات األخرية، خاصة منها اليوميات، اليت تفوق العربي

  . مكتوبة بالفرنسية 48جريدة مقابل  65يف اجلزائر 
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املعربة بأغلبية ساحقة للسحب تقدر بـــــــــ  الصحفماليني نسخة يوميا، وتأيت 3ما يزيد عن يقدر معدل السحب اليومي للصحف 
  . نسخة788ألف و 814نسخة ،  و تأيت اليوميات املفرنسة مبعدل سحب يقدر بـــــــ 605ألف و217مليونني و

باملائة من اجلزائريني  51، ونشرت يف أفريل املاضي، إىل أن 2012باجلزائر يف فيفري " ميديا سورفاي"وتشري دراسة أجرا وكالة 
  . باملائة 39باملائة من القراء، و النساء بـــــ61ة األوىل بـــــــــيقرأون الصحافة املكتوبة بشكل يومي، حيث يأيت الرجال يف املرتب

  .مليون  قارئ للصحافة 12فاجلزائر حسب الدراسة ذاا، متلك ما جمموعه  

" الشروق اليومي"ية، بينت أن يومية ر شخص من مخس واليات من واليات اجلمهو 2000فهذه الدراسة اليت مست عينة من 
باملائة 19,50بــــــــ" اخلرب"باملائة من القراء، متبوعة بــــــــ20,32عربية، تأيت يف مقدمة الصحف املقروءة يف اجلزائر بـــــــــالصادرة باللغة ال

  . باملائة من القراء11,34بـــــــ" النهار اجلديد"من القراءـ، تليها جريدة 

باملائة من 08,65بــــــــــ الصدارةتأيت يف " الوطن"الدراسة ، أن يومية  أما فيما يتعلق بالصحافة الصادرة باللغة الفرنسية، فأشارت 
باملائة ، يف حني احتلت  04,56بــــــــ" لوسوار داجلريي"باملائة من القراء، تليها 06,34بـــــ" ليربيت"القراء، متبوعة بيومية 

باملائة 01,44جاءت يف املرتبة اخلامسة بـــــف، "ااهد"ريدة العمومية اجلأما باملائة، 04,47املرتبة الرابعة بـــــ" لوكوتيديان دو روان"
  .  من القراء

قطاع السمعي البصري، اليف الصحافة املكتوبة وحنو ألف يف  3100صحفي بينهم  4200تشّغل املؤسسات اإلعالمية حنو 
لدى القطاع العام،  600خلمس املتبقي يشتغلون لدى القطاع اخلاص وا 2600مخسة أسداس صحفيي اجلرائد واالت أي 

  .مراسل عرب الواليات 800ينضم إليهم 

وسيلة إعالمية،  بني  41وتشري أرقام وزارة االتصال، أن عدد وسائل اإلعالم األجنبية اليت متلك مراسلني معتمدين هلا يف اجلزائر 
يرة الصحافة األجنبية أن عدد الصحف األجنبية اليت قنوات تلفزيونية، وإذاعات، وصحف ووكاالت أنباء،  وقد أوضحت نائبة مد

 14ميلك مراسلوها اإلعتماد يف اجلزائر يقدر بست صحف أجنبية فقط ، وبلغ عدد وكاالت األنباء األجنبية املعتمدة يف اجلزائر 
ني، وتقوم بنقل وتوزيع أخبار وكالة أنباء أجنبية معتمدة يف اجلزائر، حيث متلك مجيع هذه الوكاالت مكاتب هلا يف اجلزائر ومراسل

اجلزائر عامليا، يف حني أكدت املتحدثة باسم مديرية القنوات التلفزيونية واإلذاعية األجنبية بوزارة اإلتصال أن عدد القنوات 
   .إذاعة وقناة تلفزيونية أجنبية 21يف اجلزائر يقدر بـ  االعتمادالتلفزيونية واإلذاعات األجنبية اليت ميلك مراسلوها 

  .ال زالت متنع قناة اجلزيرة القطرية من فتح مكتب هلا باجلزائر اجلزائريةومن املعلوم أن السلطات 

  الصورة و الصوت في قلب الدعاية : الفضاء السمعي بصري 

أما فيما خيص القطاع السمعي بصري، فال زالت السلطة حتتكره، رغم تعبريها عن نوايا فتحه أمام االستثمار اخلاص، و 
تصرحيات املتكررة لوزير االتصال، بأنه يريد إصالح القطاع  السمعي بصري العمومي ، وهو املتهم من قبل الغالبية الساحقة ال

  . مبمارسة الدعاية للسلطة احلاكمة السياسيني و اجلمعويني للفاعلني
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زائر و تبث من اخلارج، بوضع قانوين أجنيب، و هو اليت تعمل يف اجل التلفزيونيةوما يثري يف األسابيع القليلة املاضية، ظاهرة القنوات 
، وهي قنوات ال "النهار اجلديد"و " الشروق اليومي"، وهي جرائد تابعة لصحيفيت  "النهار يت يف"و " الشروق يت يف"حال قنايت 

سلطة تريد حتضري فتح السمعي تتمتع بأية صفة قانونية يف اجلزائرية، وهو ما دعا بعض املالحظني لتأويل هذا الوضع، بالقول بأن ال
  .  بصري ليعكس امتدادا معينا لوضع الصحافة املكتوبة يف أحسن احلاالت

قناته قناة أجنبية ، فمقر القناة "، أكد أن "الشروق يت يف"يف حني دافع أصحاب هذه القنوات عن خيارام، فعلي فضيل مدير 
قناته تبث "، ويضيف علي فضيل أن "جوردن ميديا سييت"ي أم سي، أي موجود يف األردن،  وتبث براجمها بالتعاون مع شركة ج

  ". ألف دوالر سنويا100عرب النايل سات ، وتدفع مقابل ذلك ما قيمته 

فيما خيص مكتب القناة باجلزائر، فإن إدارته أودعت طلبا لالعتماد لدى "وقد اضاف علي فضيل يف تصرحيات صحفية، إىل أنه 
صحفيي القناة "وقد صرح أحد صحفيي القناة الذي مل يكشف عن هويته، بأن .  يف انتظار رد من الوزارةوزارة االتصال ، وهي 

التسهيالت، غري أنه  ضيقومون بتغطية النشاطات العامة و الرمسية  بصفة صحفيي اجلريدة،  وبأنه من هذا املنطلق نستفيد من بع
  ". و يف بعض األحيان متنعنا قوات الشرطة من العمل

، حممد مقدم املعروف باسم أنيس رمحاين، أن قناته أجنبية من الناحية القانونية، " النهار يت يف"ومن جانب، آخر أوضع مدير قناة 
ال توجد ضرورة للكشف عن " ، كما أكد أن ملكية القناة تعود له ولشريك له قال أنه "وبأا تبث من اململكة األردنية كذلك

  ". هويته

كما أطلق حزب .  يف الشهر املاضي، وهي قناة ترفيهية باألساس، وهي تبث من األردن كذلك" اجلزائرية"ناة كما مت إطالق ق
، وتبث من اخلارج  "العدالة"الذي يرأسه سعد عبد اهللا جاب اهللا، قناة تلفزيونية حزبية أطلق عليها اسم " جبهة العدالة والتنمية"

  . كذلك

التابعة حلركة رشاد " العصر"ملعارضة اجلزائرية يف اخلارج بعض القنوات التلفزيونية،  كقناة ومن جانب آخر، أنشأت بعض مجاعات ا
اليت تبث من لندن، و اليت يقال بأن رأمساهلا جزائري و قطري ومغريب، وبأن جنل الرئيس " املغاربية "اليت تبث من فرنسا ، و قناة 

  . هو أحد مموليها اإلنقاذالسابق جلبهة 

  ". اهلقار"و هي  -رمبا من سويسرا –طالق قناة معارضة أخرى يف اخلارج كما سيتم إ

  : المهنيين نظرممارسة مهنة الصحافة في  

  تضييق و اختناق

رغم كل هذه األرقام، فإن القول حبرية الصحافة يف اجلزائر كما يشهر له اخلطاب الرمسي، يبقى خطابا تسويقيا ينفيه الواقع، و 
احلكومي و الرمسي،   اإلشهار، فالسلطة الزالت حتتكر الطباعة و توزيع الصحف و  اإلعالمينيالفاعلني  تكذبه تصرحيات خمتلف

العمومي كإعالم حكومي، خارقة بذلك خمتلف القوانني املنظمة للقطاع و لدفرت  اإلعالمكما أا ال زالت مستمرة يف استخدام 
  . العمومي اإلعالمشروط 
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السلطة يف "عمر بلهوشات يف حماضرة ألقاها جبامعة تيزي وزو يف الثالث ماي املاضي، بأن " طنالو "وقد أوضح مدير جريدة  
، و يف عرضه "اجلزائر معروفة بالتسلط، وبأا ال تريد أن تفتح اال أمام احلريات بوجه عام ، وأمام حرية الصحافة بوجه خاص

اجلديد يتضمن العديد من التضييقات  اليت ال متكن الصحفي من  ماإلعالقانون "ملربرات حكمه هذا، أكد املتحدث نفسه، أن 
ال ميكن تناول قضايا الدفاع، رغم أن اجلزائر تشرتي "  –يضيف بلهوشات –، فبنص  القانون " أن يقوم بعمله بشكل عادي

ال ميكن  الكتابة ال عن ، كما أنه ال ميكن التحقيق يف قضايا الرشوة، كما "ماليري دوالر من األسلحة 06سنويا ما قيمته 
  . ، وقد أكد أن هذا القانون سيعمق من ظاهرة الرقابة الذاتية للصحفيني"اخليارات االقتصادية للبلد و ال عن الثوابت الوطنية

فاإلشهار و الطباعة يتم تسيريمها بشكل  غري شفاف و " ، على ظاهريت احتكار الطباعة و االشهار، "الوطن"كما عرج مدير 
مليار سنتيم  لدى املطابع العمومية، و ال يتم مطالبتها 700توجد جرائد هلا ديون بــــــــ"، حيث كشف أنه " بوطغري مض

مها سالحان تستخدمهما  اإلشهار، فالطباعة و "ا االفتتاحيهبالتسديد، يف حني يتم التضييق على عناوين أخرى بسبب خط
   ". السلطة لضبط اخلطوط االفتتاحية للصحف

 ويف خضم  احلملة االنتخابية  منع املعلق و كاتب العمود سعد بوعقبة من اإلعالميةلكل هذا، فقد شهدت الساحة  إلضافةباو 
 وهو  منع يكون قد صدر من جهات نافذة يف السلطة بسبب "الفجر"ا منذ عدة أشهر وهي الكتابة يف اجلريدة اليت يعمل ،

قد يكون شبيها بآخر برملان يف عهد مبارك " ن القادم، الذي قال عنه بوعقبة بأنهبعض الكتابات عن االنتخابات وعن الربملا
حلد الساعة مل أعرف '': قال'' الفجر''سعد بوعقبة عن سبب وقف عموده اليومي بصحيفة ل كاتب العمود  ئ، وعندما س"مبصر

، وكنا قبل مخس سنوات نكتب ما نريد من أوقف العمود، وال سبب توقيفه، حنن نعيش اختناقا إعالميا وليس تضييقا فقط
، وهي تصرحيات تدعم ما ذهب إليه عمر بلهوشات و العديد من  ''والسلطة تفعل ما تريد، لكن اليوم ال نستطيع كتابة ما نريد

 .  اجلزائرية اإلعالميةاملتتبعني للساحة 

 المقاربة المنهجية للرصد  اإلعالمي 

 . ل رصد اإلعالم يف هذه الفرتة االنتخابية اليت تعرفها اجلزائرتسعى هذه املقاربة لتوضيح منهجية عم

تقوم عملية الرصد على قياس املساحة و الوقت املخصص لتأهيل مجيع الفاعلني السياسيني قبل االنتخابات وكل املرشحني أثناء 
وتتم قياس عملية . ضوعية ومتوازنة وعادلةاحلملة االنتخابية يف  وسائل اإلعالم وحتليلها، مبا يوضح ما إذا كانت تلك التغطية مو 

  :الرصد وتقييمها بطريقيت القياس الكمي والنوعي

يستخدم الرصد الكمي لقياس مساحة املادة املنشورة يف الصحف ، وكذلك لقياس زمن املادة اليت مت بثها على  :الرصد الكمي
  . اإلذاعة خالل فرتة الرصد أوقنوات التلفزيون 

تخدم الرصد الكيفي لقياس االجتاهات الظاهرة جلميع الفاعلني السياسيني و املرشحني بدون استثناء للتعبري يس :الرصد الكيفي
عن أرائهم، حيث يقوم بتسجيل املالحظات اليت ال ميكن قياسها ورصدها باألدوات الكمية،  وهذا النوع من الرصد يعترب 
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الكمي يقيس املساحات فقط، أّما الرصد الكيفي فيقوم بتحليل مضمون  الرصد أنذلك . استكماًال جلهود الرصد الكمي وحتليله
وزيادة على ذلك أضاف املشروع يف هذا اجلانب التوقف عند حتليل . املادة اليت يصعب قياسها من خالل أدوات القياس املختلفة

 .ف عند خطابات احلقد و الكراهية إن وجدت، ومسألة الرتبية املدنية على االنتخابات، والتوقاإلعالميةمتغري النوع يف التغطية 

  : وتهدف عملية الرصد عموما إلى الكشف عما يلي

  . مدى التقيد بالمعايير الدولية في مجال ضبط اإلعالم   .1

مدى التزام وسائل اإلعالم بالتغطية المهنية بين جميع الفاعلين السياسيين وإفساح المجال أمامهم لعرض برامجهم    .2

   .دون تمييز

  . مدى تحقيق النزاهة والحياد اإلعالمي خالل تغطية نشاطات الفاعلين و المرشحين. 3

  . مدى التزام أداء اإلعالم العمومي والخاص مع التشريعات اإلعالمية وقواعد المهنة وأخالقياتها  .4

 : تخابية إىل ما يليوميكن حتديد أهم اجلوانب املنهجية اليت توضح منهجية عمل فريق الرصد يف هذه الفرتة االن

 فترة الرصد -1

) البصرية –يف الصحافة املكتوبة و وسائل اإلعالم السمعية (سيّم رصد مجيع املواد اإلعالمية اليت هلا عالقة باالنتخابات التشريعية 
 2012 ماي 6إىل  يوم األحد  2012أفريل 15اخلميس خالل فرتة احلملة االنتخابية القانونية و اليت امتدت من يوم 

  .أفريل املاضي 25إىل  15غري أن هذا التقرير األويل يتعلق بالفرتة من 

  عينة الوسائل اإلعالمية المرصودة-2

عناوين من الصحافة اليومية املكتوبة، ثالث قنوات تلفزيوينية، وثالث قنوات  09: وسيلة إعالمية 15تتكون هذه العينة من 
  . إذاعية

عليه، فسيقع االختيار قصديا على أهّم الوسائل اإلعالمية اجلزائرية وفق تركيب موضوعي لثالث و بناء على كل هذا السياق، و 

لرصد ما يتّم نشره ) متوسط حجم الطبع بالنسبة للصحافة املكتوبة و الوضع القانوين للوسائل اإلعالمية على اختالفها(حمّددات 

وفرنسية عربية –ري الثالثية اإلعالمية  اللغوية يف السوق اإلعالمية اجلزائرية أو بثّه من مواد ذات صلة باملرشحني املتنافسني ؛ و متغ

  :  ك فقد وقع االختيار على الوسائل اإلعالمية اآلتية ،  و تبعا لذل-و أمازيغية
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  التي سيتم رصدها  اإلعالميةجدول يوضح الوسائل 

 ع القانونيالوض في اليوم/ متوسط حجم الطبع نوع الوسيلة اإلعالميةاملؤسسة 

 عمومية ألف نسخة12 صحيفة مكتوبة باللغة العربية  الشعب

 خاصة ألف نسخة465 227 صحيفة مكتوبة باللغة العربية  الخبر 

 خاصة ألف نسخة531 984 صحيفة مكتوبة باللغة العربية الشروق اليومي

 خاصة ألف نسحة 365 005 صحيفة مكتوبة باللغة العربية  النهار الجديد

El Watan خاصة ألف نسخة163 517 صحيفة مكتوبة باللغة الفرنسية 

Liberté خاصة ألف نسخة110و100بني  صحيفة مكتوبة باللغة الفرنسية 

Le soir d’Algérie خاصة ألف نسخة80و70بني  صحيفة مكتوبة باللغة الفرنسية 

El Moudjahid عمومية ألف نسخة70 صحيفة مكتوبة باللغة الفرنسية 

Le Quotidien 

d’Oran 

 صحيفة مكتوبة باللغة الفرنسية
 خاصة ألف نسخة100و 90بني 

 عمومية قناة إذاعية ناطقة بالعربية اإلذاعة األوىل

 عمومية قناة إذاعية ناطقة باألمازيغية  لإلذاعةالقناة الثانية 

 عمومية قناة إذاعية ناطقة بالفرنسية اإلذاعة الثالثة

 عمومية لفزيونية ناطقة بالعربيةقناة ت التلفزيون
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 خاصة قناة تلفزيونية  ناطقة بالعربية تبث من  األردن  النهار يت يف

 خاصة قناة تلفزيونية ناطقة بالعربية تبث من األردن الشروق يت يف

  

السحب الكلي  باملائة من80والسحب اليومي الكلي هلذه العناوين يقرتب من مليوين نسخة يوميا، وهو ما يشكل أكثر من 

ماليني نسخة ،و من  أجل تعريف موجز ذه الصحف ، مت اختصار هذا التعريف يف 3 بــــــ للصحف اليومية و الذي يقدر

  : اجلدول التايل

 اسم الصحيفة تاريخ الصدور مدير النشر اللغة
1994ديسمرب15 حممد عبدو بن عبو فرنسية  Le Quotidien 

d’Oran 
رتعربوس او تود فرنسية  27/06/1992  Liberté 
1990اكتوبر06 عمر بلهوشات فرنسية  El watan 
1990سبتمرب فؤاد بوغامن فرنسية  Le Soir d’Algérie 
11/12/1962 أميتة دباش عربية  الشعب 
22/06/1965 نعمة عباس فرنسية  EL Moudjahid 
02/11/2000 علي فضيل عربية  الشروق اليومي 
01/11/1990 شريف رزقي  عربية  اخلرب 
حممد مقدم املعروف باسم  عربية

 أنيس رمحاين 
01/11/2007  النهار اجلديد 

 

مادة الرصد -3  

و يتعلق األمر بالنسبة للصحافة املكتوبة، بكل صفحات احلدث مبا فيها صفحات اتمع و الثقافة، يف حني أن الربامج اإلذاعية 
. ات التلفزيونية و اإلذاعية موضوع الرصد يف الفرتات الزمنية املختارة للرصدو التلفزيونية، فيتعلق األمر بكل ما تبثه القنو   

:وقد تم اختيار هذه الفترات الزمنية على النحو التالي  

مت اختيار فرتة زمنية واحدة، وهي من اخلامسة والنصف عصرا إىل منتصف الليل، أي ست بالنسبة للقنوات التلفزيونية، -
. ميا، وهي الفرتة اليت تتضمن ما جيمع عليه كل حمرتيف التلفزيون بأنه وقت ذروة املشاهدةساعات ونصف لكل قناة يو   
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فقد مت اختيار ثالث فرتات زمنية، األوىل و متتد من السادسة والنصف صباحا إىل التاسعة صباحا، :  اإلذاعيةبالنسبة للقنوات -
تعدون للخروج إىل أماكن العمل،  و الفرتة الثانية من منتصف النهار إىل وهي الفرتة اليت يستمع فيها الناس كثريا للراديو و هم يس

الساعة الثانية و النصف ظهرا،  و الفرتة الثالثة و األخرية  ومتتد من الساعة  اخلامسة و النصف عصرا إىل الثامنة مساءا، أي 
.  لكل قناة إذاعية اإلعالميمبجموع سبع ساعات يوميا من الرصد   

التحليلفئات  -4    

ؤالء فيما يليوتتمثل هذه الفئات يف كل الفاعلني السياسيني يف الساحة السياسية اجلزائرية ، وقد حدد ه  

. املرتشحون لالنتخابات-  

.املقاطعون لالنتخابات مبختلف توجهام_  

.القادة واملتحدثون الرمسيون باسم األحزاب السياسية-  

.التحالفات السياسية و احلزبية -  

اجلمهورية رئيس-  

. الوزير األول وأعضاء احلكومة -  

. أعضاء السلطة احمللية-  

أعضاء األحزاب السياسية -  

املمثلون الرمسيون للجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية -  

.  القضائي على االنتخابات باإلشرافاهليئة القضائية املكلفة -  

امرأة- رجل:زمن املخصص لكل فاعل باإلضافة إلشكالية النوعومت ربط هذه الفئات باملساحة التحريرية وال  
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  نتائج رصد الصحافة المكتوبة

: توزيع نسب المساحة المحتلة  حسب المحاور و المواضيع في  الصحف  موضوع الرصد  

 يتضح من خالل ما يأيت، أن  نشاطات األحزاب و العالقات بني خمتلف الفاعلني السياسيني احتلت حصة األسد
باملئة من املساحة االمجالية للصحف املكتوبة موضوع الرصد، وهي نسبة تبني أن احلملة االنتخابية  77,90بنسبة 

النشاط مبوضوع وهدف االنتخابات كما احتل حمور ارتبطت باألساس بنشاطات األحزاب الدعائية، أكثر من ارتباطها 
   . عتربة يف فرتة انتخابيةم باملائة، وهي نسبة08,43نسبة   احلكومي و املؤسسايت

و ما يثري يف اجلدول و املخطط املواليني، أن موضوع النوع، مل حيتل إال نسبة ضئيلة جدا من مساحة الصحافة املكتوبة، 
، وهي نسبة أقل ما يقال عنها، أا تعكس غياب أي نقاش عام و فعلي حول دور املرأة يف باملائة  0,27وهي نسبة

. و برامج األحزاب السياسية فيما خيص الدستور القادم و التشريعات القانونية وعالقتها حبقوق املرأةالربملان القادم،   

: جدول يوضح توزيع نسب المساحة المحتلة  حسب المحاور و المواضيع في  الصحف  موضوع الرصد  

 المواضيع و المحاور  نسبة التغطية 
حملة نشاطات األحزاب واألحداث الخاصة بال 77,90%

، )تجمعات، لقاءات، عمليات سبر اآلراء،(االنتخابية
إجراءات االنتخاب، (القضايا التقنية الخاصة باالنتخابات

).إلخ...التواريخ، القوائم االنتخابية، التربية االنتخابية  
 النشاطات الحكومية و المؤسساتية 8,43%
 االقتصاد 2,77%
ةالشؤون الخارجية والسياسة الخارجي 2,31%  
التربية   1,42%  
 السياسات االجتماعية 0,72%
 الصحة 0,76%
 الدين  0,55%
األمن العامو  األمن 0,51%  
 البيئة 0,33%
 قضايا النوع 0,27%
 فن وثقافة 0,16%
 أخرى  3,88%

 المجموع 100,00%
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: ع الرصدمخطط يوضح توزيع نسب المساحة المحتلة  حسب المحاور و المواضيع في  الصحف  موضو   

 

 توزيع المادة المعالجة في الصحافة المكتوبة حسب النوع الصحفي 

سوى  أهم ما يشد االنتباه يف هذه النتائج، غياب األنواع الصحفية املتعلقة بالتحري و االستقصاء، فلم ينشر يف كل هذه الفرتة 
احة كانت تعج بأخبار تتعلق باامات خاصة صحفي، رغم أن السالتحقيق باملائة كمساحة ميكن تصنيفها يف خانة ال0,05

الدولة يف احلملة االنتخابية، و استغالل املساجد ألغراض انتخابية، ويف بروز الكثري من  ئلبتمويل األحزاب، وباستغالل وسا
 0.73ل إال نسبة وغريها الكثري من القضايا كما أن الروبورتاج كنوع صحفي مهم، مل حيت املرتشحني املتورطني يف قضايا الفساد،

  .ضئيلة جدا، رغم أمهية هذا النوع خاصة يف املعاجلة االعالمية للحمالت االنتخابيةاملنشورة، وهي نسبة  اإلعالميةباملائة من املادة 

، كانت عبارة عن تغطيات و ملخصات مللفات صحفية أو  املنشورة اإلعالميةوما يربز كذلك أن الغالبية الساحقة من املادة 
تغطيات باملائة من املادة اإلعالمية املرصودة عبارة عن 64,41نات صحفية ملختلف الفاعلني الصحفيني،  حيث أن أكثر من بيا

وملخصات ونقل لتصرحيات الفاعلني السياسيني، وهي نسبة تعطي مؤشرا واضحا بأن الصحافة يف عمومها مل تقم بتحضري خمطط 
تخابية، بقدر ما كانت تكتفي بنقل و بتغطية نشاطات تدخل يف إطار اسرتاتيجيات عمل مهين خاص ا يف تغطية احلملة االن

. اتصالية للمرتشحني و الفاعلني السياسيني اآلخرين  

تعطينا فكرة عن   معتربةباملائة، وهي نسبة 14.08بنسبة  و قد احتلت الصور و الرسومات املرتبطة باحلدث املرتبة الثانية 
. سومات املتعلقة باحلدث يف الصحافة املكتوبة باجلزائراستخدامات الصور و الر   

.  باملائة10,90كما يربز من جانب آخر استخدام األخبار القصرية و املختصرة، بنسبة ال بأس ا، تقدر بــــ  

السياسية لوقف نشر انتقادات اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية، بناءا على أحكام القانون، ومراسلتها لألحزاب ورغم 
 اإلشهارحيث احتل  األحزاب السياسية واصلت يف نشر مساحات إشهارية يف العديد من الصحف،  إال أنالسياسي،  اإلشهار
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باملائة وهي نسبة مرشحة لالرتفاع يف فرتة الرصد القادمة حبكم جنوح أكثر من حزب  02,95السياسي يف هذه الفرتة نسبة 
. اسي يف الصحافة املكتوبةالسي اإلشهارسياسي حنو   

على مقرتحات و برامج املرتشحني، مل تستخدم كثريا كذلك  ئاحلوارات و االستجوابات اليت كثريا ما كانت مهمة يف اطالع القار 
ساسيا فاعال أ مل تكن ،وهو ضعف يبني أن الصحافةباملائة من املادة االعالمية املنشورة 0.98يف هذه الفرتة، إذ مل حتتل إال نسبة 

  .يف املسامهة يف فرض نقاش حر، وطرح التساؤالت على خمتلف املرتشحني مبا ميكن القارئ من االختيار عن علم

و املثري كذلك، شبه انعدام البورتريه كنوع صحفي مهم ميكن القارئ من أن يبين صورة عن مسارات خمتلف الفاعلني السياسيني، 
خاصة وأن الكثري من األحزاب املشاركة ال يعود تأسيسها إىل  .مبسار كل فاعل سياسيمبا ميكنه من أن خيتار عن علم ومعرفة 

   .بضعة أسابيع قبل موعد االنتخابات، كما أن الكثري من املرتشحني غري معروفني لدى اجلمهور

و العناصر التيبوغرافية جدول يوضح توزيع المادة المعالجة في الصحافة المكتوبة حسب النوع الصحفي    

 النوع الصحفي  النسبة 

 التغطيات و الملخصات  64,41%

 الصور و الرسومات  14,08%

 األخبار القصيرة 10,90%

 العناوين  3,10%

السياسي   اإلشهار  2,95%  

1,26% 
 

 
  

 المقال االفتتاحي
0,98%   

                                           الحوارات و االستجوابات

 الروبورتاج  0,73%
 منبر القراء 0,65%
 البورتريه 0,39%
 أخرى 0,38%
 العمود 0,12%
   التحقيق  0,05%

 المجموع   100%
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   مخطط يوضح توزيع المادة المعالجة في الصحافة المكتوبة حسب النوع الصحفي و العناصر التيبوغرافية

 

 

 

 تغطية  المرأة السياسية في الحملة االنتخابية

، وتبين قانون االنتخابات لنظام الكوطة يف ترشيح املرأة للمجالس املنتخبة، إال "نظام التمييز االجيايب"بالرغم من إقرار ما يعرف بـــ
، حيث مل تظهر املرأة السياسية يف الصحافة  املكتوبة إال بنسبة اإلعالميةأن املرأة مل تظهر كثريا كفاعل سياسي كبري يف الساحة 

مرتشحة لالنتخابات ،حيث متثل املرأة 7700لـــرتشح   باإلضافةائة، بالرغم من أنه يوجد ثالثة أحزاب ترأسهن امرأة، بامل05,38
وبالرغم من كل ذلك يبقى الرجل السياسي هو املسيطر يف . باملائة من املرتشحني حسب األرقام الرمسية لوزارة الداخلية 30,90

.باملائة79,50أساسي  بنسبة   املكتوب كفاعل سياسي اإلعالمساحة   
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تغطية المرأة السياسية جدول يوضح  

 نوع الفاعل السياسي النسبة

 المرأة 5,38%

 الرجل 79,50%

15,12% 

 موضوع مشترك

 المجموع 100,00%
 

 

 مخطط يوضع تغطية المرأة السياسية
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: وبة العمومية توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكت  

وأحزابها ومقاطعة المقاطعين الصدارة للحكومة   

باملائة، و تبني هذه  20,52، وذلك  بنسبة   العمومية احتلت احلكومة املرتبة األوىل من حيث التغطية يف الصحافة املكتوبة 
وهذا باملائة،  06اليت قاربت نسبتها  يس اجلمهوريةئباحلكومة  وبنشاطات ر  " ااهد"و " الشعب"صحيفيت ل اط كبريالنسبة ارتب

يف الصحافة املكتوبة العمومية، فاألحزاب  اإلعالميةللمساحة  لى ترتيب األحزاب من حيث احتالهلااالرتباط انعكس حىت ع
الثالثة املشكلة للحكومة احتلت الصدارة باملقارنة مع األحزاب السياسية األخرى، حيث حصل حزب التجمع الوطين 

باملائة، مث حزب جبهة  08.30تقدر بـــــــ حضورعلى املرتبة األوىل يف ترتيب األحزاب بنسبة )  حزب الوزير األول(طيالدميقرا
باملائة، 04,94بـــــــــ) الذي يقوده حزب محس عضو يف احلكومة(ر اخلضراء ئباملائة،  فتحالف اجلزا06.93التحرير الوطين بنسبة 

و هي نسبة  أكرب احملتلة من قبل األحزاب الثالثة املشكلة للحكومة،  اإلمجاليةائة من املساحة بامل 20,17جمموع  وهو ما يعين 
اجلبهة الوطنية لتنمية و حزب احلرية و العدالة و من اليت احتلتها سبعة أحزاب جمتمعة وهي كل من حزب العمال، وجبهة العدالة و ا

جبهة التغيري، وهو ما يظهر جيدا تفضيل الصحافة العمومية لألحزاب و حزب التجديد اجلزائري و جبهة اجلزار اجلديدة و 
. املشكلة للحكومة يف تغطية نشاطات احلملة االنتخابية  

كما يظهر جيدا من خالل جريدة الشعب، تفضيل حزب التجمع الوطين الدميقراطي على باقي األحزاب ، وقد يفسر ذلك رمبا 
. هذا احلزب يف اجلزائر العاصمة ضمن" الشعب"ة من منطلق آخر يرتبط برتشح مديرة جريد  

لعدم  باإلضافة. ، أن الصحافة العمومية، مل تفتح صفحاا ألي فاعل سياسي يدعو ملقاطعة االنتخاباتاإلشارةكما جتدر 
الصحف اليت اهتمامها بالقوائم املستقلة عن األحزاب، وهو نقص يبني خرقا واضحا ملبدأ اخلدمة العمومية، ولدفرت شروط هذه 

. متول من املال العام  
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العموميةجدول يوضح توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكتوبة   

 األحزاب واٍالنتماء السياسي المختصر النسبة
20,52% GOV احلكومة 
8,30% RND التجمع الوطين الدميقراطي 
6,93% FLN حزب جبهة التحرير الوطين 
5,32% CNSEL اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية 

5,27% 
Le président de la 

république 
 رئيس اجلمهورية

4,94% AAV حتالف اجلزائر اخلضراء 
3,85% PT حزب العمال 
3,53% EL ADALA جبهة العدالة والتنمية 
2,69% PLJ حزب احلرية والعدالة 
2,57% FNA جلزائريةاجلبهة الوطنية ا  
2,34% PRA حزب التجديد اجلزائري 
2,30% FAN جبهة اجلزائر  اجلديدة 
2,16% FC جبهة التغيري 
2,12% MPA ركة الشعبية اجلزائريةاحل  
1,97% AHD54  54حزب عهد  
1,96% FFS جبهة القوى اإلشرتاكية 
1,81% FM جبهة املستقبل 
1,67% EL ITTIHAD واالجتماعية ٍاحتاد القوى الدميقراطية  
1,57% Jil Jadid حزب اجليل اجلديد 
1,36% PNSD احلزب الوطين للتضامن والتنمية 
1,33% EL KARAMA حزب الكرامة 
1,27% FNJS اجلبهة الوطنية للعدالة اٍالجتماعية 
1,24% ANR التحالف الوطين اجلمهوري 
1,19% PJD حزب الشباب الدميقراطي 

11,79% Autres األخرى األحزاب  
100,00% Total موعا 

 

بالمائة1مالحظة بالنسبة لخانة األخرى، فقد وضعت فيها كل األحزاب التي احتلت مساحة تقل عن نسبة   
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العمومية  مخطط يوضح توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكتوبة  
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:  الخاصةافة المكتوبة توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصح  

بالمائة من المساحة  28لحكومة تستحوذ على أكثر من ل المشكلة حزاباأل  

تقرتب من  ، وذلك  بنسبةاخلاصةن حيث التغطية يف الصحافة املكتوبة باملائة م21.11بنسبة  احتلت احلكومة املرتبة األوىل  
وحىت و إن مل تظهر احلكومة بنفس الصورة باملائة،  20,52 قدرة بــــو امل النسبة اليت احتلتها احلكومة يف الصحافة العمومية

 وحىت و إن مل تظهر بالصورة نفسها يف ألحزاب الثالثة املشكلة للحكومةا يف الصحافة العمومية، كما أن  ااالجيابية اليت تظهر ،
حزب جبهة  حزاب السياسية األخرى، حيث حصل باملقارنة مع األ و اصلت احتالل الصدارة تناول الصحافة العمومية، إال أا

لضعف من النسبة اليت حصل عليها يف اباملائة، وهي نسبة أكرب  مبا يقارب 12,87ـوطين على املرتبة األوىل  بنسبة التحرير ال
لصحافة العمومية باملائة  وهي نسبة تقرتب من نسبته يف ا 08,23الصحافة العمومية،  مث جاء التجمع الوطين الدميقراطي بنسبة  

باملائة، وهو ما يعين 07,84بـــــ) الذي يقوده حزب محس عضو يف احلكومة(اخلضراء  ئرباملائة،  فتحالف اجلزا 08.30بـــــــ املقدرة 
اذ وهي نسبة معتربة تبني استحو  احملتلة من قبل األحزاب الثالثة املشكلة للحكومة، اإلمجاليةباملائة من املساحة  28.94جمموع  

حزبا جمتمعة، وهي  12ها تاليت احتل تلك نسبة  أكرب من فهي أحزاب احلكومة على غالبية صفحات الصحافة املكتوبة اخلاصة، 
رية، و احلركة ئجبهة القوى االشرتاكية وحزب العمال، و جبهة العدالة والتنمية، وجبهة التغيري، و اجلبهة الوطنية اجلزا: أحزاب

،وجبهة املستقبل، وحزب اجليل 54ب احلرية و العدالة واجلبهة الوطنية للعدالة االجتماعية، و حزب عهد الشعبية اجلزائرية و حز 
. للتغطية اإلمجاليةباملائة من املساحة  27,94اجلديد فقد حصلت هذه األحزاب جمتمعة على نسبة   

لبعض الفاعلني صفحاا  ساحة من باملائة م03,35فقد فتحت الصحافة اخلاصة نسبة الصحافة العمومية،  و على خالف
  . باملائة من املساحة 01,53م املستقلة على نسبة ئعون للمقاطعة، كما حازت بعض القوادالسياسيني الذين ي
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الخاصة  جدول يوضح توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكتوبة   

 المختصر النسبة
 الفاعلون السياسيون

21,11% GOV الحكومة 

12,87% FLN 
 جبهة التحرير الوطين

8,23% RND 
لتجمع الوطين الدميقراطيا  

7,84% AAV 

o  تكتل اجلزائر
 اخلضراء

5,09% FFS 
االشرتاكيةجبهة القوى   

4,66% CNSEL 

اللجنة الوطنية ملراقبة  
 االنتخابات التشريعية

4,05% PT حزب العمال 

3,72% 
Le président de la 

république 
 رئيس اجلمهورية

3,64% EL ADALA جبهة العدالة والتنمية 

3,35% BOYCOTEURS 
 املقاطعون

3,03% FC جبهة التغيري 

2,96% FNA اجلبهة الوطنية  اجلزائرية 
1,97% MPA ركة الشعبية اجلزائريةاحل  

1,75% PLJ حزب احلرية والعدالة 

1,61% FNJS تماعيةاجلبهة الوطنية للعدالة اٍالج  

1,53% INDEPENDANTS المستقلون 

1,38% AHD54  54حزب عهد  

1,37% FM جبهة املستقبل 
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1,09% Jil Jadid حزب اجليل اجلديد 

8,75% Autres اآلخرين 
100,00% Total موعا 

بالمائة1مالحظة بالنسبة لخانة األخرى، فقد وضعت فيها كل األحزاب التي احتلت مساحة تقل عن نسبة   

   .الخاصة مخطط يوضح توزيع المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكتوبة
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حسب نوع البرامج  اإلذاعيةالمحطات توزيع المادة المعالجة في   

الثالث  عيةاإلذابكة الرباجمية للقنوات ششبه كلي للربامج احلوارية على أمهيتها يف الهذه النتائج، غياب تبني القراءة املتأنية يف 
من أمهية هذه الربامج اليت متكن املستمع من أن  رغم، بالاإلذاعيمن وقت البث باملائة 0,05يتم بث إال ، فلم موضوع الرصد

خاصة وأن املهمة املوكلة للربملان القادم ستبدأ بصياغة أهم  يقارن بني الربامج و التصورات، حىت يستطيع االختيار عن علم ودراية،
  .ناء أية دولة وهي الدستوروثيقة يف ب

تسيطر عليها كانت نشرات   ، اليت مت بثها كانت عبارة عن نشرات إخبارية اإلذاعيةوما يربز كذلك أن الغالبية الساحقة من املادة 
 املائة ب48،  حيث أن أكثر من للتجمعات االنتخابية ملختلف الفاعلني السياسيني املشاركني يف االنتخابات الروتينية تغطياتال 

نقل تصرحيات الفاعلني السياسيني، وهي نسبة  نشرات إخبارية ال يتجاوز جماهلا عبارة عن كانت   من املادة اإلعالمية املرصودة 
مل تقم بتحضري خمطط عمل مهين خاص ا يف تغطية احلملة االنتخابية، بقدر  الثالث اإلذاعيةاحملطات تعطي مؤشرا واضحا بأن 

.ل و بتغطية نشاطات تدخل يف إطار اسرتاتيجيات اتصالية للمرتشحني و الفاعلني السياسيني اآلخرينما كانت تكتفي بنق  

إذاباملائة، وهي نسبة 40,37املرتبة الثانية  بنسبة  حصص الدعاية االنتخابية اانية، احتلت  كما ما أضيفت لنسبة النشرات  
املرصودة كانت عبارة  اإلعالميةمن املادة 88,37، تبني أن نسبة -األساساليت حتتوي على مادة ترتبط بالتغطيات ب– اإلخبارية

و املواطن، وتساؤالته           و اهتماماته و انشغاالته التشريعية مل تكن من  ت رجال السياسة، وبأن صوت الناخبعن خطابا
  . اإلذاعيةضمن اهتمامات احملطات 

:رامج و في  المحطات اإلذاعية  موضوع الرصددول يبين توزيع نسب وقت البث  حسب نوع البج  

 نوع البرنامج                                    النسبة
 النشرة االخبارية 48,00%
 حصص الدعاية االنتخابية المجانية  40,37%
 النقاشات السياسية و االنتخابية 11,23%
 الحصص االخبارية 0,34%
 البرامج الحوارية  0,05%
 أخرى 0,02%

 المجموع  100,00%
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:مخطط يبين توزيع نسب وقت البث حسب نوع البرامج في المحطات اإلذاعية موضوع الرصد  

 

 

: موضوع الرصد  اإلذاعيةالمحطات حسب المحاور و المواضيع في  زمن البث توزيع نسب   

بنسبة الصدارة  ني السياسيني احتلت، أن  نشاطات األحزاب و العالقات بني خمتلف الفاعل تشري األرقام التالية
 اإلذاعيةالتغطية  موضوع الرصد، وهي نسبة تبني أن اإلذاعيةللمحطات  اإلمجالية الزمنية باملئة من املساحة 88,36

، وهو حملة االنتخابية ارتبطت باألساس بنشاطات األحزاب الدعائية، أكثر من ارتباطها مبوضوع وهدف االنتخاباتلل
.اب يف حد ذاته يتحول إىل غاية مطلقةما جعل االنتخ  

متوسطة،قد جتد تفسريا هلا من منطلق باملائة، وهي نسبة 04,80كما احتل حمور النشاط احلكومي و املؤسسايت  نسبة   
    . أن النشاط الوزاري تقلص يف هذه الفرتة االنتخابية

 اإلذاعيةزمين يف املادة   أي حيز نوع، مل حيتليف اجلدول و املخطط املواليني، أن موضوع ال جيب التوقف عندهو ما 
قضايا  نقاش عام و فعلي حول اليت عكست غياب أي  املرصودة، وهو ما يبني جيدا ضعف هذه احلملة االنتخابية

دور املرأة يف الربملان القادم، و برامج األحزاب السياسية فيما خيص الدستور القادم و التشريعات و  اتمع و التشريع
. قانونية وعالقتها حبقوق املرأةال  
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: الرصد اإلذاعية موضوعالمحطات  جدول يوضح توزيع نسب وقت البث حسب المحاور و المواضيع في  

 المحاور والمواضيع نسب وقت البث 

88,36% 

نشاطات األحزاب واألحداث الخاصة بالحملة 
، )تجمعات، لقاءات، عمليات سبر اآلراء،(االنتخابية
إجراءات االنتخاب، (التقنية الخاصة باالنتخاباتالقضايا 

).إلخ...التواريخ، القوائم االنتخابية، التربية االنتخابية  
 
 

 النشاطات الحكومية و المؤسسات 4,80%

 االقتصاد 2,87%

 شؤون خارجية وسياسة خارجية 2,46%

 البيئة 0,55%

0,43% 
 التربية

 

 األمن و األمن العام 0,19%

ىأخر  0,13%  

 الصحة 0,10%

 فنون وثقافة 0,06%

 الدين 0,05%

 المجموع  100%
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: موضوع الرصد اإلذاعيةالمحطات  مخطط يوضح توزيع نسب وقت البث حسب المحاور و المواضيع في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رصد اإلعالم في الحملة االنتخابية باالنتخابات التشريعية بالجزائر- 2012
 

27  

 

  :اإلذاعيةالمحطات  المخصص للفاعلين السياسيين في زمن البثتوزيع 

ير األولولحزب الوز الصدارة للحكومة   

املرتبة   تضع احلكومة يف باملائة، وهي نسبة 10.70املرصودة، بنسبة  اإلذاعيةكفاعل سياسي أساسي يف املادة   احلكومة جاءت
مباشرة بعد احلكومة وجاء حزب الوزير األول كفاعل سياسي ثاين  ،موضوع الرصد اإلذاعيةاحملطات األوىل من حيث التغطية يف 

باحلكومة كفاعل سياسي أساسي،  كما  أن انتقادات  اإلذاعيةهذه األرقام مدى ارتباط احملطات و تبني  باملائة،04,35بنسبة 
العمومي قد جتد مربرا له يف مسألة اخللط بني أوحيىي الوزير األول و أوحيىي األمني العام  اإلعالمبعض الفاعلني السياسيني ألداء 

. للتجمع الوطين الدميقراطي  

بعيدا عن شريكه يف احلكومة بنسبة ير الوطين الذي ميلك األغلبية يف الس الشعيب الوطين املنتهية عهدته، جاء حزب جبهة التحر 
باملائة، وهي نسبة تتقارب مع النسبة اليت حصلت عليها سبعة  أحزاب بشكل متقارب إىل حد ما،  وهي حزب اجليل 03,37

جبهة املستقبل       و حزب العمال و اجلبهة الوطنية ، وهي و  54هد اجلديد، و وجبهة التغيري، وحزب الشباب، و حزب ع
. باملائة 03.90إىل  03,09أحزاب حتصلت على نسب تبدأ من   

 باإلضافة. ألي فاعل سياسي يدعو ملقاطعة االنتخابات اال اإلذاعيةاحملطات  ، مل تفتحعلى غرار الصحافة العمومية املكتوبة و 
، وهو نقص يبني خرقا دائرة انتخابية 39قائمة حرة موزعة على  223، رغم وجود ائم املستقلة عن األحزابلعدم اهتمامها بالقو 

 . اليت متول من املال العام اإلذاعيةاحملطات واضحا ملبدأ اخلدمة العمومية، ولدفرت شروط هذه 

الرصد  موضوعاإلذاعية جدول يوضح توزيع نسب الوقت المخصص للفاعلين السياسيين في المحطات   

 الفاعلون السياسيون المختصر النسبة
10,70% GOV احلكومة 
4,35% RND التجمع الوطين الدميقراطي 
4,34% CNSEL اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية 
3,90% FNA اجلبهة الوطنية اجلزائرية 
3,62% PT حزب العمال 
3,41% FM جبهة املستقبل 
3,37% FLN  جبهة التحرير الوطينحزب  
3,29% AHD54  54حزب عهد  
3,23% PJ حزب الشباب 
3,11% FC جبهة التغيري 
3,09% JIL JADID حزب اجليل اجلديد 
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2,97% FNJS اجلبهة الوطنية للعدالة اٍالجتماعية 
2,97% AAV حتالف اجلزائر اخلضراء 
2,71% PNSD احلزب الوطين للتضامن والتنمية 
2,70% PLJ زب احلرية والعدالةح  
2,49% PFJ حزب الفجر اجلديد 
2,46% FAN جبهة اجلزائر اجلديدة 
2,43% FFS جبهة القوى االشرتاكية 
2,42% PNA احلزب الوطين اجلزائري 
2,22% El-ITIHAD ٍاحتاد القوى الدميقراطية واالجتماعية 
2,21% PEP حزب العدل والبيان 
2,18% EL ADALA والتنمية جبهة العدالة  
2,14% MPA ركة الشعبية اجلزائريةاحل  
1,95% EL KARAMA حزب الكرامة 
1,61% ME حركة االنفتاح 
1,55% PRA حزب التجديد اجلزائري 
1,43% FBG جبهة احلكم الراشد 
1,32% PJD حزب الشباب الدميقراطي 
1,26% MCL حركة املواطنني األحرار 

1,25% 
Le président de la 

république 
 رئيس اجلمهورية

1,25% ANR التحالف الوطين اجلمهوري 
1,18% RPR التجمع الوطين اجلمهوري 
10,89% Autres  ناآلخرو  

100,00% Total général موعا 
 

بالمائة1مالحظة بالنسبة لخانة األخرى، فقد وضعت فيها كل األحزاب التي احتلت مساحة تقل عن نسبة   
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زيع نسب الوقت المخصص للفاعلين السياسيين في المحطات اإلذاعية موضوع الرصدمخطط يوضح  تو   
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موضوع الرصد  اإلذاعيةتغطية  المرأة السياسية في المحطات   

موضوع الرصد  اإلذاعية، حيث مل تظهر يف احملطات اإلذاعية اإلعالميةمل تظهر  املرأة كثريا كفاعل سياسي أساسي  يف الساحة 
مرتشحة لالنتخابات ،حيث 7700باملائة، بالرغم من أنه يوجد ثالثة أحزاب ترأسهن امرأة، باإلضافة لـــرتشح  06,31ة إال بنسب

وبالرغم من كل ذلك يبقى الرجل السياسي هو . باملائة من املرتشحني حسب األرقام الرمسية لوزارة الداخلية 30,90متثل املرأة 
.باملائة71,60فاعل سياسي أساسي  بنسبة  ك  اإلذاعي اإلعالماملسيطر يف ساحة   

  اإلذاعيةفي المحطات  تغطية المرأة السياسية

 

 نوع الفاعل السياسي النسبة

 المرأة 6,31%

 الرجل 71,60%

22,09% 

 موضوع مشترك

 المجموع 100,00%
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  اإلذاعيةيوضح تغطية المرأة السياسية في المحطات مخطط 

 

الجة في المحطات التلفزيونية  حسب نوع البرامج توزيع المادة المع  

ث تبني القراءة املتأنية يف هذه النتائج، غياب شبه كلي للربامج احلوارية على أمهيتها يف الشبكة الرباجمية للقنوات التلفزيونية الثال
من أن يقارن بني  املشاهداليت متكن  ، بالرغم من أمهية هذه الربامجهذه النرامجباملائة من 0,05موضوع الرصد، فلم يتم بث إال 

 اإلثارةوحىت العدد القليل من هذه الربامج كانت تتسم بالكثري من الربامج و التصورات، حىت يستطيع االختيار عن علم ودراية، 
  ". الشروق يت يف"و " النهار يت يف"اليت تعترب ميزة أساسية لعمل 

اليت مت بثها كانت عبارة عن نشرات إخبارية،  نشرات تسيطر عليها   نية التلفزيو دة كذلك أن الغالبية الساحقة من املايثري   وما
خاصة بالنسبة للتلفزيون العمومي،  التغطيات الروتينية للتجمعات االنتخابية ملختلف الفاعلني السياسيني املشاركني يف االنتخابات،

باملائة  من املادة اإلعالمية 66,53حيث أن أكثر من   . ع الرصدكما هو شأن القناتني اخلاصتني موضو   باإلثارةأخبار تتسم  أو
املرصودة  كانت عبارة عن نشرات إخبارية ال يتجاوز جماهلا  نقل تصرحيات الفاعلني السياسيني، وهي نسبة تعطي مؤشرا واضحا 

ط عمل مهين خاص ا يف تغطية مل تقم بتحضري خمطالتلفزيونية الثالث و بالرغم من اختالف وضعها القانوين،بأن احملطات 
لفاعلني سرتاتيجيات اتصالية للمرتشحني و لاحلملة االنتخابية، بقدر ما كانت تكتفي بنقل و بتغطية نشاطات تدخل يف إطار ا

  .السياسيني اآلخرين

بالتلفزيون  أكثرعالقة هلا  باملائة، وهي نسبة 18,97كما احتلت حصص الدعاية االنتخابية اانية،  املرتبة الثانية  بنسبة 
. ين للمرتشحنياا اإلشهارفتحت اال أمام " النهار يت يف"العمومي، بالرغم من أن قناة   
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:حسب نوع البرامج و في  المحطات التلفزيونية موضوع الرصد جدول يبين توزيع نسب وقت البث  

 نوع البرنامج                                    النسبة

اإلخباريةالنشرة  66,53%  

 حصص الدعاية االنتخابية المجانية  18,97%

 النقاشات السياسية و االنتخابية 9,04%
اإلخباريةالحصص  4,42%  

 الروبورتاج 0,92%

  اإلشهار 0,08%

 البرامج الحوارية  0,05%

 المجموع  100,00%

:لتلفزيونية موضوع الرصدالمحطات ا خطط يبين توزيع نسب وقت البث حسب نوع البرامج فيم  

 

: توزيع نسب زمن البث حسب المحاور و المواضيع في  المحطات التلفزيونية موضوع الرصد  

بنسبة  املرتبةنشاطات األحزاب و العالقات بني خمتلف الفاعلني السياسيني احتل   موضوع ، أن يشري اجلدول التايل
 التلفزيونيةموضوع الرصد، وهي نسبة تبني أن التغطية  نوات التلفزيونية للق اإلمجاليةباملئة من املساحة الزمنية  87,87

للحملة االنتخابية ارتبطت باألساس بنشاطات األحزاب الدعائية، أكثر من ارتباطها مبوضوع وهدف االنتخابات، وهو 
.امج و املشاريعمن محلة انتخابية تتنافس فيها الرب  أكثرهو ما حول احلملة إىل محلة من أجل االنتخاب، ما   

التلفزيونية و ما جيب التوقف عنده يف اجلدول و املخطط املواليني، أن موضوع النوع، مل حيتل إال أي حيز  زمين يف املادة 
املرصودة، وهو ما يبني جيدا ضعف هذه احلملة االنتخابية اليت عكست غياب أي  نقاش عام و فعلي حول قضايا  
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ة يف الربملان القادم، و برامج األحزاب السياسية فيما خيص الدستور القادم و التشريعات اتمع و التشريع دور املرأ
. القانونية وعالقتها حبقوق املرأة  

  جدول يوضح توزيع نسب وقت البث  حسب المحاور و المواضيع في  القنوات التلفزيو نية موضوع الرصد 

 المحاور والمواضيع   نسب وقت البث 

87,87% 

األحزاب واألحداث الخاصة بالحملة  نشاطات
، )تجمعات، لقاءات، عمليات سبر اآلراء،(االنتخابية

إجراءات االنتخاب، (القضايا التقنية الخاصة باالنتخابات
).إلخ...التواريخ، القوائم االنتخابية، التربية االنتخابية  

 
 

 شؤون خارجية وسياسة خارجية 3,83%

ؤسساتالنشاطات الحكومية و الم 3,13%  

 أخرى 2,17%

 االقتصاد 0,89%

 الدين 0,87%

0,47% 
 التربية

 
 الصحة 0,44%

 األمن و األمن العام 0,27%

 البيئة 0,04%

 فنون وثقافة 0,03%

 المجموع  100%
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: التلفزيون العموميتوزيع زمن البث المخصص للفاعلين السياسيين في   

ن العموميالحكومة و الرئيس يسيطران على التلفزيو   

باملائة، وإذا ما أضفنا هلذه النسبة، النسبة 11,35، بنسبة التلفزيون العموميجاءت احلكومة كفاعل سياسي أساسي يف 
باملائة، يتبني جيدا واقع سيطرة احلكومة و الرئيس على املشهد التلفزيوين 04املخصصة لشخص رئيس اجلمهورية و اليت تفوق 

. عديدة يف الساحة السياسية و املدنية أطرافريا ما نددت به العمومي ، وهو األمر الذي كث  

أما فيما خيص األحزاب السياسية، وحىت وإن كان هناك تقدم طفيف حلزب العدل و البيان بسبب، التغطية الكبرية اليت حظيت 
قسيم تغطية التلفزيون ألربع فئات، باملائة، إال انه ميكن ت 03,93ا رئيسة احلزب نعيمة صاحلي، مما جعلها حتتل الصدارة بنسبة 

باملائة، واليت يوجد من ضمنها حزبان مشاركان يف احلكومة ، ومها 03,93باملائة و  03,06الفئة األوىل اليت تدور نسبها بني 
نسبها  ، يف حني أن اموعة الثانية  و اليت تدور"اجلزائر اخلضراء"حزب الوزير األول، وحزب محس املشكل ملا يسمى بتحالف 

حزبا، يوجد من ضمنها حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية، وحزب جبهة 11باملائة، وتضم 02.88باملائة و 02,02بني 
حزبا، باإلضافة للقوائم 17باملائة فتضم  01,90باملائة و 01,01التحرير الوطين، أما يف الفئة الثالثة و اليت تدور نسبها 

باملائة من زمن البث،  01و اليت تتشكل من باقي األحزاب اليت حصلت على من " األخرى"يف فئة املستقلة، وتأيت الفئة األخرية 
. وتوجد من ضمنها جبهة القوى االشرتاكية  

يف احلملة، لعل من أبرزها، تلك التصرحيات اليت أدىل ا  اإلعالمي، فإن التلفزيون تعرض جلملة من االنتقادات يف أدائه لإلشارةو 
، وعاتب »إجراءات التزوير«التلفزيون اجلزائري بالشروع يف ما وصفه  جاب رئيس جبهة العدالة والتنمية، والذي ام عبد اهللا 

جاب اهللا مؤسسة التلفزيون على طريقة تغطية نشاطات حزبه لصاحل أحزاب أخرى، مشريا إىل أن هذه التغطية اليت تركز على 
الذي ال يقدر على أن ينصف غريه يف الكامريا، «عن مقدمة حملاولة تزوير االنتخابات وقال توجيه الكامريا حنو املقاعد الفارغة تنم 

 .هل سينصف حق غريه يف اتمع؟
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: جدول يوضح توزيع زمن البث المخصص للفاعلين السياسيين في التلفزيون العمومي       

 الفاعلون السياسيون  المختصر النسبة
11,35% GOV الحكومة 

7,45% Autres اآلخرين 

4,06% 
Le président de la 
république 

 رئيس الجمهورية

3,93% PEP حزب العدل والبيان 

3,30% EL ITTIHAD ٍاتحاد القوى الديمقراطية واالجتماعية 

3,21% AHD54  54حزب عهد  

3,19% RND التجمع الوطني الديمقراطي 

3,16% RPR التجمع الوطني الجمهوري 

3,08% AAV تحالف الجزائر الخضراءال  

3,06% PRA حزب التجديد الجزائري 

2,88% PT حزب العمال 

2,84% FNJS الجبهة الوطنية للعدالة اٍالجتماعية 

2,77% FM جبهة المستقبل 

2,71% EL ADALA جبهة العدالة والتنمية 

2,65% PFJ حزب الفجر الجديد 

2,56% PNSD الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

2,30% PPL الحزب الوطني الحر 

2,29% FLN حزب جبهة التحرير الوطني 

2,21% PLJ حزب الحرية والعدالة 

2,10% Jil Jadid حزب الجيل الجديد 

2,02% MPA حركة الشعبية الجزائريةال  

1,90% PJD حزب الشباب الديمقراطي 

1,89% FNA الجبهة الوطنية الجزائرية 

1,80% MCL ن األحرارحركة المواطني  

1,75% FAN جبهة الجزائر الجديدة 

1,72% PJ حزب الشباب 

1,59% PNA الحزب الوطني الجزائري 

1,58% FC جبهة التغيير 
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1,54% FNL  الجبهة الوطنية للحريات 

1,49% MJD حركة الشبيبة والديمقراطية 

1,40% EL KARAMA حزب الكرامة 

1,40% MNE الحركة الوطنية لألمل 

1,38% MNL حركة الوطنيين األحرار 

1,35% MEN حركة الوفاق الوطني 

1,32% INDEPENDANTS  األحرار 

1,31% ANR التحالف الوطني الجمهوري 

1,26% ME حركة االنفتاح 

1,20% MNND 
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و 

 النمو 

1,01% FBG جبهة الحكم الراشد 

100,00% Total général  ع الكليالمجمو  
 

 .بالمائة1مالحظة بالنسبة لخانة األخرى، فقد وضعت فيها كل األحزاب التي احتلت مساحة تقل عن نسبة 
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: مخطط يوضح توزيع زمن البث المخصص للفاعلين السياسيين في التلفزيون العمومي  
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": الشروق تي في"و " النهار تي في"توزيع زمن البث المخصص للفاعلين السياسيين في قناتي   

بالمائة من زمن البث  38الحكومة ، جبهة التحرير وحزب محمد السعيد يحتلون أكثر من   

يف فرتة  تغطية التلفزيونية للحملة االنتخابيةالمتيزتا بغياب التوازن يف  ،"النهار يت يف"و " الشروق يت يف"نايت قن ميكن القول بأ
باملائة، وهي النسبة اليت 26.82جبهة التحرير الوطين، بنسبة إمجالية تقدر بـــ رية و العدالة وتقدم حزيب احلحيث يربز ، الرصد هذه

تفوق النسبة اليت احتلتها تسعة أحزاب جمتمعة، وهي أحزاب احلركة الشعبية، وجبهة العدالة و التنمية، وحتالف اجلزائر اخلضراء، 
ب الوطين للتضامن و التنمية، واجلهة الوطنية لألحرار من اجل الوئام، والتجمع وحركة االنفتاح و جبهة القوى االشرتاكية، و احلز 

   .باملائة 24,62الوطين اجلزائري، وهي أحزاب حتصلت جمتمعة على نسبة بث تقدر بــــالوطين الدميقراطي و احلزب 

. ملائةبا 11,71بنسبة بث تقدر بــــــ أساسيوقد جاءت احلكومة يف املرتبة الثالثة كفاعل   

هذه املعطيات تعطينا جزءا من مؤشرات العمل الصحفي هلاتني القناتني، اليت ميكن انتقادمها على اكثر من صعيد، فيما يتعلق 
حاضرة بشكل واضح يف  اإلثارةباملهنية و االحرتافية و االلتزام بأخالقيات املهنة، خاصة مع بروز نزعة جتارية، حيث كثريا ما كانت 

. ودةاملادة املرص  
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": الشروق تي في"و " النهار تي في"جدول يوضح توزيع زمن البث المخصص للفاعلين السياسيين في قناتي    

 الفاعلون السياسيون  المختصر النسبة

13,59% PLJ حزب الحرية والعدالة 

13,22% FLN حزب جبهة التحرير الوطني 

11,71% GOV  الحكومة 

9,63% FM قبلجبهة المست  

7,86% FC جبهة التغيير 

6,07% FND الجبهة الوطنية الديمقراطية 

4,82% Autres  ناآلخرو  

4,74% MNE الحركة الوطنية لألمل 

4,32% PNA الحزب الوطني الجزائري 

3,83% RND التجمع الوطني الديمقراطي 

3,76% CNSEL اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية 

3,52% FNIC الجبهة الوطنية ألحرار من أجل الوئام 

2,80% PNSD الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

2,57% FFS جبهة القوى االشتراكية 
2,45% ME حركة االنفتاح 

2,21% AAV التحالف الجزائر الخضراء 

1,83% EL ADALA جبهة العدالة والتنمية 

1,09% MPA حركة الشعبية الجزائرية 

100,00% Total général المجموع الكلي 
 

بالمائة1مالحظة بالنسبة لخانة األخرى، فقد وضعت فيها كل األحزاب التي احتلت مساحة تقل عن نسبة   
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": الشروق تي في"و " النهار تي في"مخطط يوضح توزيع زمن البث المخصص للفاعلين السياسيين في قناتي   
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ات التلفزيونية موضوع الرصد تغطية  المرأة السياسية في المحط  

،  حيث ظهرت بنسبة اإلذاعيةمن احملطات  أكثرموضوع الرصد  التلفزيونيةظهرت  املرأة كفاعل سياسي بشكل أكرب  يف احملطات 
باملائة، 06,31موضوع الرصد إال بنسبة  اإلذاعيةباملائة من نسبة البث، يف حني مل تظهر املرأة السياسية يف احملطات 09,12

و " الشروق"العمومي، وحديث قنايت  التلفزيونيعود ذلك، للتغطية الكبرية اليت حظيت ا رئيسة حزب العدل و البيان يف و 
. ميكن تصنيفه ضمن صحافة اإلثارة عن بعض املرتشحات بشكل" النهار"  

.و بالرغم من هذا، تبقى هذه النسبة ضعيفة باملقارنة مع نسبة املرتشحات هلذه االنتخابات   

موضوع الرصد  التلفزيونيةفي القنوات  تغطية المرأة السياسية جدول يوضح  

 نوع الفاعل السياسي النسبة

 المرأة 9,12%

 الرجل 88,88%

1,99% 

 موضوع مشترك

 المجموع 100,00%
 

في القنوات التلفزيونية موضوع الرصد  تغطية المرأة السياسية مخطط يوضح  

   


