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 اجلزائر: ارفعوا القيود املفروضة على وسائل اإلعالم
 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب التشديد امللحوظ للقيود املفروضة على الصحفيني املستقلني واملنافذ اإلعالمية املستقلة يف 
 األشهر األخرية، إنه يتعني على السلطات اجلزائرية أن حترتم احلرايت اإلعالمية وحتميها وتعززها وتطلق يدها. 

 

حّذر وزير االتصال اجلزائري، محيد قرين، القنوات اخلاصة اجلزائرية أبن عليها التقيد بصرامة أبحكام ، 2016يونيو/حزيران  28ففي 
اخلاص ابلنشاط السمعي البصري. وجاء بيانه عقب تعيني أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري يف اآلونة  2014قانون فرباير/شباط 

ن  الرتاخي  لقنوات التلفزيون وطحطات اإلااعة اململوةة ملكية خاصة. األخرية مبوجب مرسوم رائسي، حيث ستقوم هذه السلطة مب
 ويف وقت سابق من السنة احلالية، أعلن محيد قرين أن لدى الدولة اجلزائرية "خطوطاً محراء ال ينبغي ختطيها".  

 

ضبط السمعي البصري قبل  ويتطلب القانون اخلاص ابلنشاط السمعي البصري من احملطات اخلاصة احلصول على ترخي  من سلطة
من جانب السلطات، ةما ال يسم  صراحة ابلطعن يف  أن تتمكن من بدء البث. وال حيدد القانون إطاراً زمنياً للرد على الطلبات

أتخري إصدار الرتاخي  أمام احملاةم، ما يكشف هذه احملطات خلطر الرقابة عرب عمليات أتخري ال مسوغ هلا. وةانت منظمة العفو 
القانون ومواءمته مع االلتزامات الدولية للجزائر يف مضمار حقوق اإلنسان، ومع  تعديلدولية قد دعت السلطات اجلزائرية إىل ال

 الضماانت الدستورية.  
 

تجربة أن من الصعب احلصول على تراخي  البث، ونتيجة لذلك فإن األغلبية العظمى من القنوات اجلزائرية اخلاصة قد وقد بينت ال
ظلت تعمل وسط حالة من عدم األمان القانوين. ومع أن السلطات اجلزائرية قد أبدت تساهالً معها إىل حد ةبري، إال أهنا، يف 

، أغلقت السلطات قناة 2014قنوات بثت آراء وبرامج تنتقد السلطات. ففي مارس/آاار املقابل، قد استعملت العصا الغليظة مع 
ةما   الرائسية وانتقادات هلا. 2014الفضائية، يف عمل انتقامي مكشوف لتغطيتها احتجاجات ضد انتخاابت أبريل/نيسان  ألطلسا

، عقب إعالن وزارة االتصال على املأل عن نيتها يف التقدم بشكوى ضد احملطة 2015يف أةتوبر/تشرين األول  الوطنأغلقت قناة 
 ومديرها بسبب عملها بصورة غري قانونية وبثها طحتوايت ختريبية تلحق الضرر برموز الدولة. 

 

 اعتقاالت وحماكمات
، وشرةة اإلنتاج انس برود، ورايض ة اخلرب لإلااعة والتلفزيون )قناة اخلرب(هيئيواجه مهدي بن عيسى، مدير القناة التلفزيونية اخلاصة 

سنوات  10، احتمال احلكم عليهم ابلسجن ملدة تصل إىل املديرة املرةزية يف وزارة الثقافة نورة جناعيحرتوف، مدير اإلنتاج يف القناة، و 
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. حيث قبض على مهدي بن عيسى ونورة جناعي اخلرببثتهما قناة  بسبب إعطائهم املوافقات على تصوير برانجمني تلفزيونيني ساخرين
، بينما قبض على رايض حرتوف يف اليوم التايل. وأحضروا أمام وةيل اجلمهورية يف طحكمة 2016يونيو/حزيران  22يوم األربعاء، 

ز. إن منظمة العفو الدولية تدعو إىل ، وما زالوا رهن االحتجا2016يونيو/حزيران  24سيدي اطحمد، ابجلزائر العاصمة، يوم اجلمعة 
 اإلفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

 

من قانون العقوابت اجلزائري، مبا ميكن أن يفضي إىل احلكم عليهم ابلسجن ملدة تصل إىل  223وقد وجهت إليهم هتم مبوجب املادة 
املتعلق  06-01لقانون امن  42و 33املادتني ثالث سنوات إلدالئهم أبقوال ةاابة بغرض احلصول على وثيقة عامة، مبوجب 

سنوات، وبدفع غرامة بقيمة تصل إىل  10، ومبا ميكن أن يؤدي إىل احلكم عليهم ابلسجن ملدة تصل إىل مبكافحة الفساد
. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهم استغالل وظيفة أو منصبدوالر أمريكي( بتهمة  9,000دينار جزائري )حنو  1,000,000

 بسبب تيسريهم تصوير برامج تلفزيونية قد جاءت بدوافع سياسية وتدعو إىل إسقاطها. حصراً املوجهة ضد املتهمني الثالثة 
 

جمها احلواري واعتقل ثالثتهم مجيعاً عقب إغالق ضباط اتبعني للدرك الوطين بغلق االستوديو الذي ةانت قناة اخلرب تسجل فيه بران
يونيو/حزيران  19اجلديد "ةي حنا ةي الناس" )مثلنا مثل الناس، ابلعامية اجلزائرية(، الذي ةان يكتسب مجاهريية واسعة بسرعة، يف 

، بذريعة أن االستوديو ةان يستخدم من قبل قناة األطلس. ورغم الك، فبحسب األشخاص الذين حتدثت إليهم منظمة العفو 2016
يونيو/ حزيران  23ت طحطة تلفزيونية أخرى تستخدم مرافق االستوديو يف اآلونة األخرية دون اعرتاض من أحد. ويف الدولية، ةان
، اقتحم ضباط اتبعون للدرك الوطين االستوديو الذي ةانت قناة اخلرب تسجل فيه برانجماً ساخراً آخر، ابسم "انس السط "، 2016

 وأمرت املنتجني بوقف التصوير. 
 

ةال برانجمي "ةي حنا ةي انس" و"انس السط " نقاشات لقضااي سياسية راهنة ومعاجلات ساخرة. وتساور منظمة العفو وتضمن  
 الدولية بواعث قلق من أن قناة اخلرب تتعرض للعقاب بسبب خطها التحريري املستقل. 

 

 قمعية مقلقة تدابري
، أمرت احملكمة 2016يونيو/حزيران  15مطردة يف األشهر األخرية. ففي تزايدت القيود املفروضة على وسائل اإلعالم املستقلة بصورة 

اإلدارية يف بئر مراد رايس، ابلقرب من اجلزائر العاصمة، بتجميد صفقة بيع شرةة انس برود لإلنتاج التابعة جملموعة اخلرب، واليت تضم 
دفاع من القضية الحقاً لالحتجاج على ما اعتربوه إجراءات قناة اخلرب والصحيفة اليومية الواسعة االنتشار اخلرب. وانسحب طحامو ال

مثلومة من أساسها. وأعرب أحد مدراء اخلرب ملنظمة العفو الدولية عن خشيته من أن عملية املقاضاة جاءت انتقاماً من اجملموعة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ابلعودة إىل بسبب خطها التحريري املستقل الذي تنتهجه، وانتقدت فيه السلطات اجلزائرية، وال سيما قرار 

 ترشي  نفسه لالنتخاابت الرائسية للمرة الثالثة والرابعة. 
 

وةان وزير االتصال اجلزائري نفسه قد عارض صفقة البيع، مستنداً إىل أحكام تتعلق مبنع االحتكار وابلرتخي  يف قانون اإلعالم لسنة 
. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ميكن لتدابري منع االحتكار املعقولة أن تكون مشروعة، وأن التعددية حيوية لضمان وجود 2012

حلياة. بيد أن قانون اإلعالم يتضمن من القيود ما ال لزوم له، ويفضي ابلتايل إىل ترةيز السيطرة على املطبوعات يف صحافة حرة تعج اب
يد الدولة من خالل تدابري الرتخي  املشددة وأنظمة امللكية. وقد شجع مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية 



 ساءة استخدام أنظمة الرتخي  للصحافة املطبوعة وأصر على عدم جواز أن توظف هذه ألغراض الرقابة. الرأي والتعبري على عدم إ
 

 إن على السلطات اجلزائرية أن توائم تشريعها الوطين، مبا يف الك قانون اإلعالم، مع الدستور اجلديد الذي اعتمدته اجلزائر يف فرباير/
(، اليت تكفل حرية وسائل اإلعالم وعدم 3)41وال سيما املادة  -، ومع الضماانت اليت حيتويها الدستور حلرية التعبري2016شباط 

بة املسبقة. وستشكل عملية مواءمة التشريع الوطين مع الدستور فرصة جيدة ملراجعة األحكام الغامضة يف القانون إخضاعها للرقا
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،  19وتوضيحها، مبا يتساوق مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سيما املادة 

 قوق اإلنسان والشعوب، واجلزائر دولة طرف يف ةليهما. من امليثاق األفريقي حل 9واملادة 
 

 وثيقة للتداول العام
***************************************** 
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