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 ملخص

جزائر في البناء اإلعالمي للمعارضة السياسية، تبحث الورقة في آليات وأبعاد االستراتيجية التي اتَّبعها الخطاب اإلعالمي الرسمي بال

ل منها هذا البناء، كما تكشف الخلفية الفكرية والسياسية التي َأطَّرت تشكيل صورة المعارضة، وترصد  ُك العناصر التي يتشكَّ وُتفكِّ

 رهاناتها وتأثيراتها في الرأي العام والممارسة السياسية بالجزائر في المستقبل.

 

لقضايا استعان الباحث بالمقاربة البنائية التي تؤمن بأن الطابع البنائي للواقع والعالم هو الشرط األساسي للمعرفة؛ لذا ولدراسة هذه ا

ترى الدراسة أن المعارضة السياسية تنجم عن عملية بناء اجتماعي، ويستند هذا إلى جملة من التمثُّالت التي تتجلى في الخطاب. 

ر فولير، فإن اإلعالم ممارسة وخطاب في آٍن واحد ال يُظهر الحقائق اإلمبريقية بشكل محايد، بل وحسب الباحث البريطاني روج

ا على هذه المقاربة النظرية، قام الباحث بدراسة مَْسحيَّة للمنتج اإلعالمي الرسمي خالل الفترة  الممتدة يتدخل في بنائها اجتماعي ًّا. تأسيسًّ

، وحصره في نشرة األخبار المسائية في القناة التلفزيونية األرضية الجزائرية، ونشرة 1122إبريل/نيسان  1مارس/آذار إلى  12من 

ا بتحليل نوعي  لعينة قصديَّة لنماذج م ن األخبار المركزية في القناة األولى باإلذاعة الجزائرية، وصحيفتي المجاهد والمساء. وقام أيضًّ

ا إلى الخطاب السياسي  منتجات الصحف القريبة من السلطة الحاكمة، والتي أسهبت في ترويج صورة المعارضة السياسية استنادًّ

 الرسمي المهين.

 

وقد توصلت الدراسة إلى تحديد استراتيجية هذه الوسائل في البناء اإلعالمي للمعارضة السياسية في األبعاد الثالثة التالية: استحضار 

لت هذه األبعاد المعارضة وتغييبها، والتفاوت بين حضورها البصري وخطا بها اللفظي، وإعادة صياغة خطابها اإلعالمي. لقد شكَّ

اإلطار الذي انبنت عليه عناصر الصورة التي تظهر بها المعارضة في الخطاب الرسمي، وهي: العمالة للخارج، والتخريب، 

ياسية الذي "تبنَّته" الجزائر منذ عام واالنفصال، والمتاجرة بالسياسة. وتطعن هذه الصورة، بشكل أو بآخر، في مبدأ التعددية الس

ل السلطة 2811 . إنَّ فهم هذه االستراتيجية وإدراك دالالت صورة المعارضة السياسية ال يتسنى إال إذا نظرنا إليها من منظار تَمثُّ

ر الخطاب السياسي المهيمن في الحاكمة للتنظيمات السياسية المعارضة المستلهم من تاريخ الجزائر، والفكر الشعبوي الذي َأطَّر ويَُؤطِّ 

 الجزائر.

 

 )الجزيرة(
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 مقدمة

 

ة. تستمد وسائل اإلعالم في المجتمع الديمقراطي أهميتها من ن شر اآلراء واألفكار المختلفة والمتعارضة واستعمال قوة الُحجَّ

وبهذا تشكِّل فضاءًّ للنقاش الحر الذي تشارك فيه مختلف القوى السياسية والمدارس الفكرية والتيارات الفنية؛ لذا تبدو 

 ماعات في هذا المجتمع.وسائل اإلعالم بمثابة "الترمومتر" الذي يقيس بقية الحريات التي يتمتع بها األفراد والج

 

وإن كانت حرية وسائل اإلعالم تقتضي جملة من المقومات لعل أبرزها الفصل بين السلطات )التنفيذية، والتشريعية، 

ال، وحرية الوصول إلى مصدر األخبار  والقضائية)، وإقامة تعددية سياسية وإعالمية فعليَّة، ووجود مجتمع مدني فع 

 -بشكل يصعب دحضه-يلها وملكيتها، وغيرها من المقومات، غير أن التجربة اإلنسانية أثبتت وحمايته، والشفافية في تمو

عدم استقاللية الحقل اإلعالمي عن الحقل السياسي. والسبب في ذلك ال يعود إلى أن "السياسة" تعبير ُمكثَّف عن اإلعالم، 

سة السياسية على نشاط المؤسسات اإلعالمية، هذا كما يزعم البعض، فحسب؛ بل ألنه من الصعوبة أن نفصل تأثير الممار

ا في المجتمعات  على الصعيد العملي. أما على الصعيد النظري، فإن التحليل العلمي للظاهرة اإلعالمية التي تزداد تعقدًّ

 المعاصرة، أصبحت تشترط التسلح بجملة من المعارف في العلوم المختلفة، ومنها العلوم السياسية.

 

ا على  ما سبق، نعتقد أن فهم استراتيجية البناء اإلعالمي ألحزاب المعارضة الجزائرية في اإلعالم الرسمي تأسيسًّ

لة لصورتها يقتضي إدراك األُطر النظرية لمعرفة  واستيعاب أبعادها المعرفية والسلوكية واالقتراب من العناصر المشكِّ

وابتداع قواعد مهنية في العمل الصحفي؛ من أجل تجسيد  الممارسة السياسية واإلعالمية في الجزائر، واستجالء أشكال

 تََمثُّل القوى السياسية التي تقلدت مقاليد الحكم ألحزاب المعارضة.

 

ومن أجل تحقيق ذلك، قسَّمنا هذه الدراسة إلى المحاور التالية: المحور األول ويتضمن المقاربة المنهجية والنظرية المالئمة 

 الرسمي ألحزاب المعارضة السياسية الجزائرية.لدراسة تََمثُّل اإلعالم 

 

وخصصنا المحور الثاني لتشخيص االستراتيجية التي خطتها وسائل اإلعالم الرسمية في البناء االجتماعي واإلعالمي 

 للمعارضة السياسية في الجزائر.

صنا في المحور الثالث المواد األساسية التي يتشكل منها البناء اإلعالمي للمعا رضة، وآليات المنطق أو الالمنطق الذي وشخَّ

 تستند إليه بأبعاده المعرفية والسلوكية.

 

 اإلطار المنهجي للدراسة .1

 مشكلة الدراسة - أ

ا للصراع بين أجنحة 2811أكتوبر/تشرين األول  21بعد االنتفاضة الدموية التي عاشتها الجزائر في  ، والتي شكَّلت امتدادًّ

بطرق غير لي نة، واتفاقها على تجاوز االنسداد الذي وصل إليه هذا الصراع من خالل إعادة السلطة للسيطرة على الحكم 

ا لها؛ فتشكلت أحزاب جديدة،  النظر في التنظيم السياسي للدولة والمجتمع بإقامة تعددية حزبية وأخرى إعالمية تكون رافدًّ

لت وسائل اإلعالم وظهرت العديد من الصحف الخاصة بدعم من الدولة بجانب المؤسسات اإل عالمية الرسمية. وتحوَّ

المختلفة إلى ساحة لصراع عنيف من أجل السيطرة على السلطة وأداة له؛ وهو صراع لم يتجلَّ عبر االنحياز لهذا الحزب 

أو ذاك في نقل األحداث أو األخبار أو في النقاش الحاد حول مشروع المجتمع الذي تسعى كل قوة سياسية إلى فرضه على 
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ا-لجميع؛ بل في الصورة ا ا. وال شك أن صورة  -أيضًّ التي نقلتها وسائل اإلعالم المختلفة عن السلطة والمعارضة معًّ

ج لها اإلعالم الرسمي، اليوم، خاصة بعد اندالع أحداث "الربيع العربي" وتزايد ضغط الشارع  المعارضة التي يُروِّ

. فما مالمح صورة هذه 2881لف عن الصورة التي ُرِسَمْت لها في الجزائري على السلطة الحاكمة من أجل التغيير، تخت

ا في السياق الجزائري؛  الًّ على الصعيد التنظيمي والسياسي؟ إنَّ مفهوم المعارضة يبدو ُمْلتَبِسًّ المعارضة التي تعيش تحوُّ

ا؛ لذا نَْحُصر  لكثرة األحزاب السياسية التي تعرضت النشقاقات مزمنة نتيجة ابتعادها عن السلطة الحاكمة أو ائتالفها معًّ

 في تنسيقية االنتقال الديمقراطي*.  -في هذا المقام-مفهومها 

 

 تساؤالت الدراسة - ب

 يسعى هذا البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

ما تََمثُّل القوى السياسية التي تحكمت في مفاصل الحكم في الجزائر للمعارضة؟ وكيف انعكس في الخطاب  -2

 مي الرسمي؟اإلعال

 ما االستراتيجية التي اعتمدتها المؤسسات اإلعالمية الرسمية لبناء واقع المعارضة السياسية إعالمي ًّا؟ -1

نات صورة المعارضة السياسية في وسائل اإلعالم الجزائرية؟ وما مرجعياتها؟  -3  ما ُمكوِّ

 الجزائر؟  ما رهانات هذه الصورة وتأثيراتها على مستقبل الفعل السياسي في -2

 

 أهمية الدراسة - ج

إن البحوث التي تناولت وسائل اإلعالم الجزائرية في ظل "التعددية السياسية" قليلة، ويطغى على بعضها الطابع 

ا على الصعيد العلمي سوى التأكيد على الضغوط التي تمارسها السلطة الحاكمة في الجزائر  األيديولوجي. ولم تضف جديدًّ

ئن كان سياق األحداث المتدافعة والدامية التي عاشتها الجزائر في على وسائل اإلعالم، السيما الصحافة "الخاصة". ول

مطلع التسعينات من القرن الماضي يشفع لهذه المقاربة البحثية لوسائل اإلعالم، فإنه َجرَّ الصحف الجزائرية الخاصة 

لجزائر، اليوم، في ظل لالضطالع بالدور الذي كان من المفروض أن تقوم به األحزاب السياسية. والظروف التي تعيشها ا

 المتغيرات العربية واإلقليمية تتطلب استجالء صورة المعارضة التي على أساسها ينبني الفعل السياسي.

 

ويكتسي هذا البحث أهمية بالغة لطموحه العلمي في تقديم بعض المفاتيح لفهم جدلية الترابط بين السياسي واإلعالمي في 

إلى حد -القة التي تربط السلطة الحاكمة في الجزائر بوسائل اإلعالم الخاصة واضحة السياق الجزائري. وإن كان شكل الع

(، فإن فهم موقف وسائل اإلعالم 1رغم مدها وجزرها، كما كشفت عنها البحوث القليلة المنجزة في هذا المجال) -كبير

لتي تتحكم في ما تظهره من نشاط الرسمية من أحزاب المعارضة السياسية يبدو أصعب؛ ألنه يشترط إدراك المتغيرات ا

المعارضة وما تخفيه منها. فلُْعبة "إخفاء" وإظهار" أنشطة أحزاب المعارضة السياسية ومواقفها ليست وليدة إمالءات 

ميزان قوى سياسي ظرفي؛ بل إنها إفرازات مخيال سياسي ظل يتحكم في مفاصل إدارة الدولة الجزائرية وما زال يرهن 

 مستقبلها.
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 هداف البحثأ - د

 يسعى هذا البحث إلى:

 .تقديم صورة المعارضة في الخطاب اإلعالمي الرسمي 

 .الكشف عن الخلفية الفكرية والسياسية التي أَطَّرت هذه الصورة 

  .تبيان رهانات هذه الصورة وتأثيراتها في الممارسة السياسية بالجزائر في المستقبل 

 

 مجتمع الدراسة وعينته - ه

ر مفهوم مؤسسات اإلعالم الرسمي بجملة من وسائل اإلعالم التي ما زالت تابعة لملكية الدولة، وتتشكل من يمكن حص

التلفزيون بقنواته الخمس، واإلذاعة بقنواتها السبع: القناة الثقافية، القناة األولى باللغة العربية، والقناة الثانية باللغة 

، وقناة القرآن الكريم. FMلغة الفرنسية، والقناة الدولية، والقناة الموجهة للشباب جيل األمازيغية، والقناة الثالثة الناطقة بال

 هذا إضافة إلى القنوات المحلية؛ حيث أصبح لكل والية )محافظة( تقريبًّا قناتها اإلذاعية. 

 

، والمساء وهي أما الصحف، فعددها ست، وهي: الشعب التي تصدر باللغة العربية، والمجاهد تصدر باللغة الفرنسية

صحيفة مسائية تصدر باللغة الفرنسية، وصحيفة النصر التي تصدر  Horizonصحيفة مسائية تصدر باللغة العربية، و

 وهران.  -قسنطينة، والجمهورية تصدر بغرب الجزائر -بالشرق الجزائري

 

ون الجزائري، وتم اختيارها دون اقتصر الباحث على عينة من وسائل اإلعالم الرسمية، وهي القناة األرضية في التلفزي

غيرها؛ ألنها القناة التلفزيونية األساسية التي أفرخت القنوات األربع األخرى. وحلَّلت الدراسة مضمون نشرة أخبارها 

( لمدة عشرة أيام متتالية امتدت من  . وهي الفترة التي أخضعت 1122إبريل/نيسان  1مارس/آذار إلى  12)الثامنة مساءًّ

القناة األولى التي تبث الساعة الواحدة بعد الزوال للتحليل، وكذلك صحيفتا المجاهد الصادرة  -اإلذاعة الوطنية فيها نشرة

 باللغة الفرنسية، والمساء الصادرة باللغة العربية. 

 

ولالقتراب أكثر من الموضوع المدروس، اختار الباحث عينة قصدية من الصحف، منها صحيفة الشعب التابعة للقطاع 

العام، وصحيفة صوت األحرار التابعة لحزب السلطة، جبهة التحرير الوطني، والصحف المستقلة التي تقترب من مواقف 

السلطة، سواء لنيل حصة من عائدات اإلعالن، أو خوفًّا من تعليق صدورها لعدم دفع ديونها لمطابع الدولة، وهي: صحيفة 

نات الصورة la tribune de l'ouestاإلخبارية، والنهار، والفجر، وصحيفة  . وقد سعت هذه الصحف إلى نقل بعض ُمكوِّ

 التي شكلتها السلطة الحاكمة عن المعارضة السياسية، أو الترويج لها.

 

 المقاربة النظرية والمنهجية - و

رون أن الطابع ينطلق أصحاب المدرسة البنائية من المسل مة التي تنص على أن كل شيء هو تَمثُّل، وكل تَمثُّل هو بناء، وي

(. وقام مؤسِّسا نظرية البناء االجتماعي للواقع، 3البنائي للواقع والعالم هو الشرط األساسي الذي ال مندوحة عنه للمعرفة)

لة من قِبل  طوماس لوكمان وبيتر بركغر، بشرح نظرية بناء الواقع بالقول إن الواقع يبرز في البداية كحقيقة ُمَؤوَّ

ا، في َمْوَضعة  األشخاص، فيملك معنى. ا عن الذاتية الفردية التي تفرزها عملية التأويل، توجد الحياة اليومية، أيضًّ لكن بعيدًّ
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التي تؤسس المعنى العام أو المشترك من خالل أفكار الناس ونشاطهم الذي  -أي تحويلها إلى موضوعية-المسارات الذاتية 

 (.2يحافظون عليه كواقع)

 

( عن كيفية تحول الواقع الفيزيائي إلى واقع اجتماعي موضوعي. وقدَّم 2ي جون سيرل)وقد تساءل الفيلسوف األميرك

اإلجابة عن هذا التساؤل في تصنيفه للحقائق الموجودة في الواقع الفعلي إلى صنفين: حقائق خامة توجد بشكل مستقل عن 

لمؤسساتية، مثل: النقود واللعب. فهذه الحقائق ال الهيئات اإلنسانية، وذلك مهما كانت نِيَّتُنا أو قصدنا تجاهها، والحقائق ا

توجد إال بفضل المؤسسات اإلنسانية وتتجسَّد بفضل قصدنا تجاهها. ومن هنا ينطلق ليتساءل عن دور اللِّسان في بناء 

 الحقائق االجتماعية. 

 

ط شرطين أساسيين، وهما: أن ويعتقد الفيلسوف سيرل أن الحقائق االجتماعية التي توجد بفضل المؤسسات اإلنسانية تشتر

التمثُّالت تشكل الجزء التأسيسي لها، وأن هذه التمثالت تتوقف على اللِّسان. فطالما توجد ضرورة منطقية الرتباط الحقائق 

بالرموز والكلمات والصور والتي بدونها يستحيل التفكير فيها. فإذا لم  -طبيعي ًّا-المؤسساتية باللغة، فإن األفكار ترتبط 

تطع األفراد تمثُّل هذه األحداث فإنها ال تستطيع أن توجد. وهذا ما يمكن أن نلتمسه في إسهام وسائل اإلعالم في البناء يس

 االجتماعي للواقع، والتي تحدث عنها الكثير من المهتمين بوسائل اإلعالم. 

 

حقائق اإلمبريقية بشكل محايد، بل يتدخل يؤكد اللِّساني البريطاني روجر فولير أن "اإلعالم هو ممارسة وخطاب ال يظهر ال

(. فالمقاربة البنائية تساعدنا على الكشف عن تمثُّل وسائل اإلعالم للمعارضة السياسية في 6في البناء االجتماعي للواقع")

ة" لماهية الجزائر، باعتبار أن هذه األخيرة هي نتيجة عملية بناء اجتماعي. فلو اتفقنا مع البنائيين فإن المعرفة "العادي

السياسة، واألحزاب السياسية، والمعارضة السياسية تنجم عن تمثل لألشياء والظواهر، وأن هذا التمثُّل يستند إلى 

مصفوفات من األفكار والنماذج المستقاة من مخزون التجارب السابقة التي توظفها وسائل اإلعالم بشكل إرادي أو غير 

 إرادي في نشاطها اليومي.

 

الباحث من آليات البناء االجتماعي ورهاناته، قام بدراسة َمْسحيَّة لمضامين نشرة األخبار التلفزيونية والمواد وحتى يقترب 

الصحفية التي نُشرت في الصحف الرسمية (المجاهد والمساء) عن أحزاب المعارضة، وبعض الصحف المنتقاة القريبة من 

 مواقف السلطة الحاكمة وتفكيك داللتها.

 

 جمع البيانات والبحثأدوات  - ز

 استخدم الباحث األدوات التالية: 

 المالحظة المباشرة .1

شرعت العلوم االجتماعية منذ العشرينات من القرن الماضي في التفكير المعمق في أشكال معرفة الواقع عبر المالحظة 

، منها قلة معطيات التحليل اإلمبريقي المباشرة. وغني عن القول: إن هذه المالحظة قد أوجدها العديد من الظروف البحثية

لألوضاع االجتماعية المدروسة أو غيابها، أو ات سامها بالطابع السطحي والمشتت الذي ال يسمح بالتحليل الشامل ذي 

المعنى. وتُستخدم المالحظة المباشرة كأداة لالكتشاف النظري والربط بين الفهم الذاتي لألوضاع االجتماعية المدروسة 

(. لقد استمد 7ليل الموضوعي لديناميكيتها، القائم على المقارنة المنتظمة بالمعطيات المستقاة من مصادر مختلفة)والتح
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الباحث مالحظاته المباشرة من نشاطه المهني؛ إذ ظل يتعاون بمقاالته الصحفية مع الصحف الجزائرية وفي احتكاك 

 بصحافييها ومسؤوليها. 

 

 يات الثانويةالمصادر المكتوبة والمعط .2

إن المراجعة النقدية لألدبيات المتعلقة بالنظام السياسي الجزائري وواقع قطاع اإلعالم في الجزائر تطلبت فحص أهم 

المراجع التي تناولتهما باللغة العربية والفرنسية ومحصها لالشتغال عليها وبها. ويقصد بالمعطيات الثانوية عناصر 

تلك التي استُقت من أجلها في البداية، ويمكن استخدامها كقاعدة أساسية المعلومات والبيانات التي ُجمعت ألغراض غير 

النطالق بحوث أخرى. فهذه المعطيات تقدم مادة ثري ة عن الممارسة السياسية واإلعالمية في الجزائر لم يكن بإمكان 

لنتائج التي توصل إليها الباحث الحصول عليها. فاستغاللها يخدم منطق تراكم المعرفة العلمية، ويسمح بالتحري في ا

الباحثون حول موضوع الدراسة. كما أنها تسمح بالعودة إلى السياق الذي برزت فيه الظاهرة المدروسة قصد تحليلها 

والقبض على مفاصل تطورها. وتتنوع المعطيات الثانوية التي اعتمد عليها الباحث من شهادات الصحافيين والمسؤولين 

 قارير الدولية. عن وسائل اإلعالم إلى الت

 

 تحليل المضمون .3

قام الباحث بتحليل مضمون نشرة أخبار القناة التلفزيونية األرضية والقناة اإلذاعية األولى، وصحيفتين رسميتين، وهما 

المجاهد والمساء، وتناول بالتحليل األخبار والتقارير الصحفية لغياب األنواع الصحفية األخرى التي تتطرق إلى 

ضة السياسية". وال يخفى على الدارس أن الصحافة الجزائرية ال تتقيَّد بمبدأ "الحدث مقدس والرأي حر"، بل تُقحم "المعار

آراءها في المواد الصحفية اإلخبارية. واقتصر التحليل على فئات الفاعلين التاليين: رئيس الجمهورية، والبرلمان بغرفتيه، 

وطنية الرسمية، واألحزاب السياسية، واألشخاص، والجمعيات المدنية؛ وذلك ورئيس الحكومة، والوزراء، والمؤسسات ال

لين في نشرات األخبار والصحف.  ل المعارضة ضمن المتدخ   قصد الكشف عن مدى تدخُّ

 

ي  للباحث برصد مستويات االستراتيجية التي استخدمتها وسائل اإلعالم الرسمية في البناء  سمح تحليل المضمون الكمِّ

ي للمعارضة السياسية. وهذا ضروري لكنه غير كاٍف؛ لذا لجأ الباحث إلى اختيار عينة قصديَّة من الصحف، التي اإلعالم

ذكرناها سابقًّا، لتحليلها نوعي ًّا قصد الوقوف على مكونات هذا البناء. وغني عن القول: إن التحليل النوعي هو فعل تأويلي 

لدراسة، لكنه تأويل ُمَعْقلَن ُمْستَْلهم من القراءة السيميائية للمادة الصحفية. لقد يساير اإلطار النظري الذي انطلقت منه هذه ا

عقلنته تمثُّالت السلطة الحاكمة لألحزاب السياسية من جهة، وتاريخ جمهور وسائل اإلعالم الجزائرية وحاضره، والثقافة 

 السياسية المهيمنة عليه، من جهة أخرى.

 

 اإلعالمي للمعارضة الجزائرية تحليل استراتيجية البناء .2

 ي محتوى اإلعالم الرسمي الجزائريالفاعلون ف - أ

(، توزيع الفاعلين في األحداث التي تناقلتها وسائل اإلعالم الرسمية؛ إذ 2يُبيِّن الحصر الكمي، كما يظهر في الجدول رقم )

% في صحيفة المساء، أي: أنها خصصت 26,67ر بــاحتل الوزراء (الحكومة) المرتبة األولى في األخبار بأعلى نسبة تُقد  

%في  36,11أكثر من نصف أخبارها الوطنية لما يقوم به الوزراء، وكانت أصغر نسبة ألنشطة هؤالء الفاعلين )الوزراء( 
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، ثم القناة األولى -( الخاص بتوزيع الفاعلين في نشرة اإلذاعة الوطنية1نشرة األخبار اإلذاعية كما يوضح الجدول رقم )

 جاءت باقي مؤسسات الدولة المختلفة. 

 ( يُبيِّن توزيع الفاعلين في صحيفة المساء1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( -( يوضح توزيع الفاعلين في نشرة اإلذاعة الوطنية2)جدول رقم   القناة األولى )الواحدة زواالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي مقابل الحضور البارز للفاعلين الرسميين )السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة والتشريعية( ال تحظى أحزاب 

% من مجموع فئة األخبار المخصصة ألعضاء الحكومة في صحيفة 23المعارضة سوى بنسب هامشية؛ إذ إنها ال تتجاوز 

 وع األخبار التي خصصتها صحيفة المساء للفاعلين الرسميين.% من مجم 1,12(، و3المجاهد كما يظهر في الجدول رقم )

 

 ( يُبيِّن توزيع الفاعلين في صحيفة المجاهد3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 % الفاعل

 23,33 الرئيس

لمانغرفتي البر رئيسا  7,71 

 2,22 رئيس الحكومة

 26,67 وزراء

 22,26 مؤسسات حكومية

 1 منظمات وطنية

 2,22 مواطنون

 2,22 المعارضة

 100 المجموع

 % الفاعل

 21,82 الرئيس

انغرفتي البرلم رئيسا  2,27 

 3,81 رئيس الحكومة

 36,11 وزراء

 16,37 مؤسسات حكومية

 2,81 منظمات وطنية

 8,82 مواطنون

 2,28 المعارضة

 100 المجموع

 % الفاعل

 23,11 الرئيس

غرفتي البرلمان رئيسا  2,68 

 7,13 رئيس الحكومة

 28,11 وزراء

 22,63 مؤسسات حكومية

 3,23 منظمات وطنية

 1,77 مواطنون

 6,12 المعارضة

 211 المجموع
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فاإلعالم الرسمي يُولِي أهمية تكاد تكون شبه مطلقة لنشاط السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات، ناهيك عن 

% من مجموع الفاعلين في 72,22المعارضة. لقد أبرز هذا اإلعالم السلطة التنفيذية كفاعلة في األحداث الوطنية بنسبة 

% في 23,23(، و3%في صحيفة المجاهد )الجدول رقم  68,23(، و2التغطية اإلخبارية لصحيفة المساء )الجدول رقم 

 (.1% في اإلذاعة )الجدول رقم 22,72(، و2نشرة أخبار التلفزيون )الجدول رقم 

 

 استراتيجية البناء اإلعالمي للمعارضة: آلياتها وأبعادها  - ب

 االستحضار والتغييب

ي بــ"الربيع العربي"، أن وسائل أثبتت بعض الدراسات التي قامت بها مراكز بحث أجنب ية، وأُجريت قبل أحداث ما ُسمِّ

(، لكنها شرعت في تغيير استراتيجية تعاملها اإلعالمي 1اإلعالم الرسمية، خاصة التلفزيون، قد غيَّبت أحزاب المعارضة)

عض الحضور، كفاعلة، مع أحزاب المعارضة بعده؛ إذ بدأت نشرات األخبار في التلفزيون واإلذاعة الرسميين تمنحها ب

% من مجمل المتدخلين في نشرة األخبار التلفزيونية في الفترة المدروسة كما 2,12حتى وإن كان هامشي ًّا؛ حيث لم يزد عن 

% في صحيفة المساء، وترتفع في صحيفة 2,22% في نشرة أخبار اإلذاعة الرسمية، و2,28(، و2يوضح الجدول رقم )

 بالحضور، في هذا المقام، إبراز المعارضة كقائمة بالحدث/الفعل. %. ويقصد 6,12المجاهد لتبلغ 

 

(4جدول رقم )  ( يوضح توزيع الفاعلين في نشرة األخبار التلفزيونية )الثامنة مساءا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن استحضار المعارضة في اإلعالم الرسمي ال تتم بشكل عفوي أو وفق منطق العمل اإلخباري الذي يقتضي إعالم 

الجزائريين بما يجري داخل بالدهم من أحداث، والجسام منها على وجه الخصوص، والكشف عن موقف المعارضة 

التي ال تثير خالفًّا في الرأي والمواقف؛ بل تُساير  السياسية منها، واقتصرت على إظهارها قائمة ببعض األحداث واألنشطة

ه السلطة الحاكمة، مثل: مبادرة بعض األحزاب السياسية بتكريم مجاهدي حرب التحرير الوطنية) (. وتختار من 8توجُّ

بي الشخصيات واألحزاب الموالية للسلطة التي تشيد بإنجازاتها، على غرار ما نشرته صحيفتا المجاهد والمساء عن حز

م على أحزاب المعارضة. 21)1122مارس/آذار  18التحالف الوطني الجمهورى وحزب الكرامة يوم   (، وتتهجَّ

 

وتُغيِّب وسائل اإلعالم الرسمية، خاصة التلفزيون واإلذاعة، المعارضة في األحداث الكبرى التي تهزُّ الشارع الجزائري. 

 2882-2881ه مؤسسة التلفزيون خالل الفترة القصيرة الممتدة من وهذا يتنافى ومنطق الخدمة العمومية التي التزمت ب

. وأبرز مثال على هذا التغييب "المسيرة" التي نظمتها أحزاب 2881وفق ما ينص قانون اإلعالم الصادر في إبريل/نيسان 

وة؛ فنالت حقها من وحاولت قوات األمن منعها بالق 1122فبراير/شباط  12تنسيقية االنتقال الديمقراطي المعارضة يوم 

 % الفاعل

 22,22 الرئيس

غرفتي البرلمان رئيسا  2,22 

 2,12 رئيس الحكومة

 31,31 وزراء

 16,16 مؤسسات حكومية

 2,12 منظمات وطنية

 8,61 مواطنون

 2,12 المعارضة

 100 المجموع
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التغطية في وسائل اإلعالم األجنبية. لقد سعت أحزاب المعارضة عبر هذه المسيرة إلى تجنيد الجزائريين ضد التنقيب عن 

ا على أضراره.   الغاز الصخري والتضامن مع سكان الجنوب المعتصمين احتجاجًّ

ل لَبِنَةًّ في البناء اإلعالمي للمعارضة؛ إن قيام وسائل اإلعالم الرسمية بتغييب أحزاب المعارضة في األحد اث الكبرى تُشكِّ

 لتأكيد غيابها عن النضال السياسي لدى الرأي العام.

 

 لمعارضة السياسية وخطابها اللفظيالتفاوت الكبير بين الحضور البصري ل

واني في التلفزيون ال تأخذ أحزاب المعارضة من مدة حضورها الهامشي في وسائل اإلعالم الرسمية إال بعض الث

(، وبعض األسطر في الصحف الرسمية. فنشرة األخبار ال تُظهر سوى صور قادة أحزاب المعارضة بالنسب 22واإلذاعة)

ا فيكون عبارة عن جملة أو جملتين 2المذكورة في الجدول أعاله )رقم  (. وإن أرفقتها بصوتهم في المرات القليلة جد ًّ

(، أو لنزع أي معنى من 21بير بشكل صريح أو ضمني عن مساندتهم لمواقف السلطة السياسية)َمْسلُوَختْين عن سياقهما للتع

 تصريحهم وإثبات الفكرة التي مفادها أنهم ال يملكون ما يقدِّمونه للجزائريين من اقتراحات وآراء.

 

 السياسيةعالمية لخطاب المعارضة إعادة الصياغة اإل

ل الوسائل السمعية بجمل  voiceoverرية، في الغالب، صوت قادة األحزاب، بل تدخل عليهم صوتًّا خارجي ًّا البص-ال تُسجِّ

عما أدلوا به من تصريحات لتقريب موقفهم من توجهات الخطاب الرسمي،  -بهذا القدر أو ذاك-لم يتفوهوا بها، وتختلف 

ل قادة بعض األحزاب ال سياسية، التي تتسم بحدة خطابها المعارض وهو األسلوب ذاته الذي تتبعه الصحف الرسمية؛ فتُقَوِّ

للنظام، بما لم يقولوه، وتحذف ما يُعبِّر بعمق عن جوهر مواقفهم. وهكذا تبدو صورة بعض قادة المعارضة متناقضة لدى 

جمهور وسائل اإلعالم لالختالف الكبير بين ما تظهره وسائل اإلعالم الرسمية من مواقفهم وما تنشره الصحف المستقلة 

 (.23م)عنه

 

لقد درج الباحثون في وسائل اإلعالم على وصف هذه االستراتيجية بالرقابة التي تمارسها وسائل اإلعالم على المضامين 

رها أصحاب نظرية األُطر  ا، إلى حارس البوابة اإلعالمية. وقد يُبرِّ التي تنشرها؛ فتوعزها، تارةًّ، إلى الصحافي، وطورًّ

ا بعامل كامن22اإلخبارية) داخل المؤسسة اإلعالمية (إطار المسؤولية) أو بعامل خارجي (اإلطار األخالقي) الذي  ( إمَّ

ا عن كل تبرير يمكن االستعانة بتمثُّل السلطة الحاكمة في الجزائر للشعب  يتلقى فيه الجمهور الرسائل اإلعالمية. وبعيدًّ

ي في الجزائر ترك وسائل اإلعالم الرسمية رهينة وللمعارضة السياسية، فعدم استقاللية الحقل اإلعالمي عن الحقل السياس

ا وُمتضاِمنًّا وغير منقسم،  ا وُمتجانِسًّ دًّ الفكر الشعبوي الذي يقول عنه الباحث عنصر العياشي إنه يَتََمثَّل الشعب كيانًّا ُموحَّ

ة واالنسجام ويرفض بالضرورة التعارض في المواقف واالختالف في الرأي. ويناضل ضد القوى التي تؤكد عدم الوحد

ا إياها من صنع أعداء خارجيين وعمالئهم في الداخل الذين ينبغي مكافحتهم والقضاء عليهم)  (. 22داخل المجتمع، معتبرًّ

 

إن الحجج التي ترافع لصالح هيمنة هذا التمثُّل في ممارسة المؤسسات اإلعالمية الرسمية يمكن العثور عليها في تجاهل 

مَمث لة في المجالس الشعبية المنتخبة سواء على الصعيد المحلي (مجالس البلديات اإلعالم الرسمي للمعارضة ال

والمحافظات) أو الصعيد الوطني (البرلمان بغرفتيه). فبعد االنتهاء من االنتخابات يتناسى هذا اإلعالم وجود معارضة 

المحلية إلى حالة من االنسداد قد تؤدي (. وقد يصل الخالف بين األحزاب المنتخبة في المجالس 26أصالًّ في هذه المجالس)

ا-إلى حلها، لكن اإلعالم الرسمي يتجاهلها. ويتجاهل  رأي المعارضة فيما يعرض على البرلمان من مشاريع  -أيضًّ

القوانين، فال تشير إلى اقتراحاتها لتعديل هذه المشاريع وإثرائها، وال إلى نتائج تصويتها عليها؛ حيث تكتفي باإلشارة إلى 
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ا أن حزبي اإلدارة، جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي يشكالن  أن توا باألغلبية عليها، علمًّ النواب صو 

 األغلبية البرلمانية.

 

والحجة الثانية التي تثبت هيمنة الخطاب الشعبوي على اإلعالم الرسمي تكمن في أن التغييب لم يقتصر على المعارضة 

ك اإلعالم الرسمي بـــ"وحدة الفكر والتصور" التي ورثها السياسية للنظام فحسب ، بل شمل حتى المجتمع الجزائري. فتمسُّ

عن الحزب الواحد جعله يُغيِّب المجتمع الجزائري، واستبدله بمجتمع آخر؛ مجتمع متخي ل من وحي الخطاب السياسي. وهذا 

(. 27تصال لاللتفاف على الخطاب اإلعالمي الرسمي)ما حدا بجمهور وسائل اإلعالم إلى ابتداع أشكال جديدة من اال

فبعض مستخدمي موقع الفيسبوك شرعوا في بث نشرة إخبارية تلفزيونية أطلقوا عليها مسمى"الجرنال: نشرة األخبار 

 الحقيقية"، لينقلوا عبرها نبض الشارع الجزائري بكل خالفاته وتناقضاته التي تتجاهلها وسائل اإلعالم الرسمية، خاصة

 (. 21التلفزيون)

 

والحجة الثالثة تتجلى عبر إدراك داللة حضور "المواطنين" في نشرتي األخبار التلفزيونية واإلذاعية. فرغم االرتفاع 

إال أن مبرر  -(2( و)1انظر الجدول رقم )-النسبي لهذا الحضور في التلفزيون واإلذاعة الرسميين، وفي الصحف العمومية 

ن النشرتين اإلخباريتين ال يكمن في القيمة اإلخبارية لنشاطهم أو لموقعهم في المجتمع، بل فيما تدخل المواطنين في هاتي

يقتبس من أقوالهم الشاكرة والممتنة للسلطة الحاكمة على منحهم سكنًّا اجتماعي ًّا أو فرصة للتأهيل المهني أو على إدخال 

 كر في تعزيز شرعية هذه السلطة في أوساط الشعب.(. ويُوظ ف هذا الش28الكهرباء والماء والغاز إلى ديارهم)

 

ويكمن مبرر إبراز نشاط بعض الجمعيات المدنية في اإلعالم الرسمي في قربها من السلطة الحاكمة ودفاعها عنها، وتقديمه 

ة على انفتاح التلفزيون على مكونات "المجتمع المدني"؛ للتغطية على تغييبه لبعض الجمعيات إعالمي ًّا، خاصة تلك  كُحجَّ

التي تدافع عن مصالح شرائح مختلفة من فئات المجتمع الجزائري، مثل: اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين التي 

(. إن هذه 11تحظى بتغطية إعالمية واسعة في بعض الصحف المستقلة؛ نتيجة تعرض مؤطريها إلى المالحقة والتضييق)

ي على الحياة الجمعوية في الجزائر التي تطوق المجتمع بجعل منظماته الممارسة اإلعالمية تضفي الطابع الرسم

االجتماعية مجرد امتداد للسلطة الحاكمة في الجزائر. فكل جمعية مدنية تروم االستقاللية ال تحرم من التغطية اإلعالمية 

 (. 12الرسمية فقط، بل تكون عرضة للشك والحظر)

 

 مكونات صورة المعارضة السياسية  - ج

جدر اإلشارة إلى أن العناصر التي تشكل صورة المعارضة في الفضاء العمومي ليست وليدة وسائل اإلعالم وحدها، سواء ت

كانت خاصة أو عمومية، بل إنها ثمرة جملة من العوامل بعضها يرتبط بمواقف بعض أحزاب المعارضة التي تُغيِّر 

ن وفق السياقات وموازين القوى السيا سية. وبعضها اآلخر يرتبط بقادة القوى السياسية التي امتلكت مقاليد مواقعها وتتلوَّ

الحكم أو المتحالفة معها أو المساندة لها. ويستند هذا البناء إلى استراتيجية استحضار المعارضة وتغيُّبها التي تحدثنا عنها 

 آنفًّا.

 

 وتتشكل صورة المعارضة الجزائرية من العناصر التالية:

 تبرز المعارضة في الخطاب الرسمي وخطاب القوى السياسية المتحالفة مع السلطة كقوى رجقوى عميلة للخا :

ا، 11متآمرة على الوطن وتسعى لتحقيق أجندات خارجية) (. ونعتقد أن هذا العنصر في صورة المعارضة قديم جد ًّ



 12 

يمومته من العامل حيث كان يُطلق على كل حركة احتجاج أو إضراب في الجزائر منذ االستقالل، ويستمد د

التاريخي؛ فتاريخ الجزائر الحديث تشكل في ظل العنف، فألغى العديد من المفاهيم السياسية من التداول، مثل: 

"المنافس والغريم أو الخصم السياسي" واستُبدل بمفهوم العدو. فالفكر الشعبوي الذي يرى أن أبناء الجزائر 

حيدة هي للعدو األجنبي؛ لذا يعتقد الباحث الجزائري الهواري متحدون ومتوحدون واختالفهم ومعارضتهم الو

( أن التعددية السياسية في الجزائر أخذت منعطف المواجهة؛ حيث إن كل طرف يتهم اآلخر بخيانة 13عدي)

األمة والعمالة لألجنبي، وبرغبته في "تطهيره سياسي ًّا". فانتصار حزب ما في االنتخابات لم يفهم كحدث يندرج 

ديناميكية التناوب على السلطة، بل كفرصة للتخلص نهائي ًّا من المنافسين. والعمالة لألجنبي والخيانة تملكان ضمن 

معاني خاصة لدى الجزائريين؛ إذ تحيي فيهم ذكريات الماضي المؤلمة والبغيضة؛ ألن االستعمار الفرنسي جنَّد 

ا و تنكيالًّ بأبناء جلدتهم. وقد اعتبرهم الجزائريون خارجين بعض الجزائريين للقضاء على الثورة. فكانوا أشدَّ فتكًّ

عن الملَّة والدِّين وأباحوا القَِصاَص منهم. فربط المعارضة السياسية الجزائرية بالعمالة للخارج ال يتضمن دعوة 

ا.   لِنَْفِض اليد منها فحسب، بل لمقاومتها أيضًّ

 

 بة م بها المعارضة الجزائرية، خاصة تلك التي شكلت تنسيقية : وصف الخطاب الرسمي المبادرات، التي تقوُمَخرِّ

وأدت إلى فوز عبد العزيز  1122إبريل/نيسان  27االنتقال الديمقراطي بعد االنتخابات الرئاسية التي جرت في 

بوتفليقة، بـ"العمل التخريبي". وأبرزت المعارضة في صورة من يحاول إلحاق الجزائر بثورات الربيع العربي. 

د إعالن هذه التنسيقية عن مساندتها لحركة االحتجاج ضد التنقيب الغاز الصخري التي انطلقت في عين فمجر

صالح ودعوتها لمسيرة تضامنية مع سكان الجنوب الجزائري المحتجين، كثَّف الخطاب الرسمي تخويفه 

اعة "ثورات الربيع العربي") ك فزَّ  (. 12للجزائريين وحرَّ

ين، بمن فيهم المعارضون للنظام السياسي، يخشون أن يكون مصير الجزائر ُمشابهًّا إن الكثير من الجزائري

يه الخطاب اإلعالمي الرسمي "المأساة الوطنية"  لمصير ليبيا وسوريا واليمن؛ فــ"الربيع العربي" يُذكِّرهم بما يُسمِّ

ف يقفز الخطاب اإلعالمي (. ومن التخوي12ألف جزائري ومليارات الدوالرات) 111التي راح ضحيتها حوالي 

ت العاصمة الجزائرية، في  الرسمي إلى التطمين، ويبالغ فيه إلى درجة التفريط في دوره اإلخباري. لقد هزَّ

ا على ارتفاع أسعار المواد 1122يناير/كانون الثاني  ، أعمال شغب وامتدت إلى بعض واليات الوطن؛ احتجاجًّ

%. وتزامنت هذه األعمال مع بداية انتفاضة الشعب التونسي. 31حوالى الغذائية األساسية، مثل: الزيت والسكر ب

فخاف النظام السياسي أن يمتد اللهيب التونسي إلى الجزائر، وقام اإلعالم الجزائري الرسمي بالتعتيم، كعادته، 

 (.16ونس)على ما جرى في الجزائر. ولم يُِشر التلفزيون الرسمي في نشرته اإلخبارية قَطُّ إلى ما جرى في ت

 

 ا كانت تخطط  21: استغل الخطاب الرسمي عملية إلقاء القبض على خلية إرهابية تتكون من انفصالية عنصرًّ

لتنفيذ هجمات ضد مرافق حيوية في الجنوب الجزائري بالتزامن مع الذكرى الثانية لالعتداء اإلرهابي الذي 

، وربطه تلقائي ًّا 1123/كانون الثاني نايري 26ي في بعين أمناس بوالية إليز نتورينڤاستهدف المركب الغازي لتي

بانتشار االحتجاج ضد التنقيب عن الغاز الصخري، والذي عمَّ العديد من واليات جزائرية ليتهم المعارضة 

د الخطاب الرسمي في تهجمه على  السياسية بالعمل على إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البالد. ثم صع 

 (. 17إلى غاية اتهامها بتقسيم الجزائر وفصل الصحراء عنها) تجاجاترقعة االحالمعارضة بعد امتداد 

تشكيل صورة المعارضة االنفصالية ليس اعتباطي ًّا، بل يحيي الماضي االستعماري في أذهان الجزائريين. إنهم  إن

لت  ا أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والنظام االستعماري الفرنسي تعثرت وأُجِّ يعرفون جيِّدًّ
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قبلت السلطات  2826الجزائري في العام  وبجنوطالت بسبب مسألة الصحراء. فبعد اكتشاف حقول النفط في ال

االستعمارية منح الجزائر استقاللها بشرط فصل الصحراء منها. فربط فصل الصحراء بالمعارضة السياسية تأكيد 

على سعيها وعملها إلنجاز ما عجز االستعمار الفرنسي عن تحقيقه في الجزائر بعد حرب ضروس امتدت سبع 

 سنوات.

 جين والمغامرين والمراهقين ياسةالُمتَاَجرة بالس : انتقل الخطاب الرسمي من اتهام المعارضين السياسيين بالمهرِّ

ار السياسة) (. ولهذه الصفة وقٌع خاص لدى الجزائريين الذين الحظوا أن الفعل السياسي 11السياسيين إلى تُجَّ

كه المبادئ السياسية والمواقف واألحزاب ل األشخاصأصبح ُمْبتََذالًّ في الجزائر؛ حيث إن التنافس بين  م تعد تُحرِّ

األيديولوجية، وال يجري على أرضية البرامج السياسية، بل أصبح مرتبطًّا بالمآرب الشخصية والمصالح الفئوية، 

خاصة بعد دخول الرأسمال المعترك السياسي؛ من أجل توجيه القرار االقتصادي والسياسي إن لم يفلح في 

 . كارهاحت

ُجها اإلعالم الرسمي والمنحاز للسلطة الحاكمة يستنكر، يمكن القول الختام، وفي نات صورة المعارضة التي يُروِّ : إن ُمَكوِّ

(. وهذا ما يثبته تواتر الحديث عن عدم فاعلية المعارضة أو حتى 18بشكل ضمني، بروز أي رأي مخالف أو معارض لها)

تصادية واجتماعية، أو برامج للوصول إلى السلطة. إنها مصدر مشاريع اق كعدم وجودها في الجزائر لعجزها عن امتال

 (. 31عدم استقرار البالد والفوضى)

 

ج الخطاب الرسمي إلى معارضة بديلة ومرغوبة، لكن ما صفاتها؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال واضحة. إنها معارضة  ويُروِّ

لكن أي  ِسْلٍم هذا والجزائر تعيش أعمال شغب متواترة ما  (.32واعية وحذرة للحفاظ على استقرار البالد والسلم االجتماعي)

(. فالباحث الجزائري 31، حسب بعض الباحثين الجزائريين)1121ألف في العام  ئةانفكت في التزايد؛ حيث بلغ عددها ما

ا علي الكنز يؤكد أن المسيرات السلمية، والعرائض السياسية، واالعتصامات، واإلضرابات تعد  فعالًّ سياسي ًّ  ا وتتطلب رد ًّ

د تتحول ب إلى "أعمال شغب"، لتبرهن على انقطاع  سرعةبالمثل؛ أي سياسي ًّا، من قبل هيئات الدولة. وعندما يغيب هذا الرَّ

 (. 33الرابط االجتماعي بين الدولة والمجتمع)

 

صها الخطاب  بالطبع، الرسمي. أما األبعاد السلوكية إن هذه العناصر تشكِّل األبعاد المعرفية لصورة المعارضة، كما يُشخِّ

  فيمكن اختصارها في األبعاد التالية:لهذه الصورة، أي: كيف تعاملت السلطة الحاكمة بشكل إجرائي مع هذه الصورة، 

ا التضييق على نشاط المعارضة -2 : استغلت السلطة الصورة التي تقد مها للمعارضة كمبرر للتضييق عليها، بدءًّ

ى داخل القاعات المغلقة، وتنظيم المسيرات، والوقفات االحتجاجية وصوالًّ إلى الحد من بحرمانها من التجمع حت

 حركة قادتها، وتوقيف بعضهم؛ قصد تخويفهم قبل إطالق سراحهم.

: تستعين السلطة الحاكمة بمناضلي بعض األحزاب الموالية للسلطة والجمعيات التابعة لها قصد عرقلة أنشطتها -1

 ها وعرقلتها حتى باستعمال العنف. التشويش على أنشطت

: تسعى السلطة الحاكمة، وباستمرار، إلى تشكيل لجان لمساندة تشكيل قوى معارضة للمعارضة من خارج السلطة -3

 (. 32الرئيس، ومساعدتها على تنظيم مظاهرة التأييد للقيادة الحاكمة كلما شعرت باستقواء المعارضة بالشارع)

 خالصة

 

التي يستخدمها الخطاب اإلعالمي الرسمي الجزائري لنحت صورة المعارضة السياسية في وعي الرأي  االستراتيجية إن

العام الجزائري، والتأكيد على مكوناتها المذكورة سابقًّا، وما تبعها من ممارسات عملية لتقييد نشاطها والتضييق عليها، 
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ة بين السلطة وا رفض التعددية السياسية واالختالف  -بشكل ضمني وعملي-ي وتُغذِّ  لمعارضة،تسير في اتجاه تعميق الهوَّ

في الرأي. وهذا يَْرهَُن الفعل السياسي في الجزائر لمزيد من االحتقان والتأزم. أما المعارضة السياسية فلم تتخذ موقف 

لطة الحاكمة هي على أن الس ركيزالدفاع، وتجتهد في نفي الصورة التي أُلصقت بها، بل تبنت استراتيجية الهجوم بالت

مصدر عدم استقرار البالد؛ ألنها ترعى الفساد وتدعمه، خاصة بعد أن دفعت بعض الدول الغربية بملفات الفساد، التي 

ط فيها مسؤولون جزائريون إلى المحاكم، وتناولتها بعض الصحف الجزائرية، فزادت في غضب الشارع على السلطة  تورَّ

 لملفات المذكورة إلى القضاء بعد طول تردد من أجل تطويق تداعياتها. إلى إحالة ا رهاالحاكمة؛ مما اضط

______________________________ 
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ثالث رسائل كاملة بعث بها إلى رؤوساء الدول  1122مارس/آذار  12. خالفًّا للوقت الممنوح ألعضاء السلطة التنفيذية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. لقد بُثت في نشرة األخبار 22

تختلف سوى في اسم المرسل إليه واسم دولته، لكنها أخذت من مدة نشرة  والمعاهدة لتقسيم مياه النيل. الرسائل متطابقة الثالث: مصر، والسودان، وإثيوبيا بمناسبة مصادقتهم على 

 دقيقة. 21األخبار 

 31ي في نشرته اإلخبارية يوم ر. انظر، على سبيل المثال: الخبر الخاص بلقاء عبد المجيد مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير بمناضالت حزبه، والذي بث ه التلفزيون الجزائ21

ا، وورد في نشرة األخبار اإلذاعية التي بُثت في اليوم ذاته؛ حيث يبدو هذا الحزب موافقًّا تم1122مارس/آذار  على المشروع الذي تقدَّمت به الحكومة للمجلس الوطني الشعبي بشأن  امًّ

ا على هذا التعديل.تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء والت  حرش الجنسي ضد المرأة، بينما الكل يدرك أن األحزاب اإلسالمية غادرت قاعة المجلس احتجاجًّ

" ثانية ونصف وتقتطف من تدخله في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر حزبه الجملة 22. يمكن أن نذكر في هذا الصدد أن نشرة األخبار التلفزيونية منحت رئيس حزب "عهد 23

ه الجزائر نحو استغالل  1122مارس/آذار  32التالية: "يجب أن نتحد ونحل مشاكل البالد". بينما نشرت صحيفة المجاهد الصادرة يوم  جانبًّا آخر من تصريحه يؤكد فيه ضرورة توجُّ

تشريعية باالتفاق بين السلطة الحاكمة والمعارضة. لكننا نقرأ في الصحف الطاقة المتجددة، وطالب بإبرام عقد اجتماعي وسياسي واقتصادي كمرحلة انتقالية من أجل إجراء انتخابات 

في اليوم ذاته، على سبيل المثال، شيئًّا آخر يعبر بوضوح عن مواقف الحزب المعارضة للسلطة والستغالل الغاز الصخري في جنوب  ةالمستقلة، مثل: صحيفة "ليبرتي" الصادر

ا" تكتب الصحيفة، وتؤكد أن أمين عام حزب عهد  الجزائر. فتْحت عنوان: "اتهم بوتفليقة  22برغبته في كسب الوقت بمراجعة الدستور. علي فوزي رباعين: إن وضع البالد مقلق جد ًّ

 سنة.  22مليار دوالر في  811شد د على أن السلطة لم تفعل سوى استهالك أموال الجزائر دون أن تنتج أي شيء. لقد استهلكت 

http://www.mediamanual.at/en/pdf/Weber_etrans.pdf
http://librapport.org/getpdf.php?get=491&id=17&pagename=FILE:download/document%20view
http://librapport.org/getpdf.php?get=491&id=17&pagename=FILE:download/document%20view
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm
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22 .Virginie, Le Torrec, "Cadrage médiatique d'une institution politique: Les parlements dans l'information télévisée britannique et 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000730française", 2003 (Visited on 29 April 2015):   

ا"، رواق عربي، )العدد . عنصر، العياشي، "المجتمع المدني، المفهوم والواقع: 22  .62 -22(، ص1112، 11الجزائر نموذجًّ

هها لهم نواب البرلمان. ولم تُِشر ال من قريب أو  1122مارس/آذار  16. أظهرت نشرة األخبار التلفزيونية التي بُثت يوم 26 الوزراء يردُّون، بالصوت والصورة، على األسئلة التي وجَّ

ا.  اطتمائه الحزبي. وهذا يوحي أن اإلعالم الرسمي ما زال يغطي نشبعيد ألي نائب طرح السؤال وال الن  البرلمان بمنطق الحزب الواحد الذي عمَّر ثالثين عامًّ

، 22ثات، )العدد عليه"، كتاب باح . لالطالع على أشكال االلتفاف على اإلعالم الرسمي، انظر: لعياضي، نصر الدين، "الشباب الجزائري والتهميش اإلعالمي وأساليب االلتفاف27

 .111 -121(، ص1121سبتمبر/أيلول 

 (:1122مايو/أيار  2بمسمى "الجرنال: النشرة اإلخبارية الحقيقية"، )تاريخ الدخول:  1121. انطلقت هذه النشرة اإلخبارية على شبكة اإلنترنت في شهر أغسطس/آب 21

https://www.youtube.com/watch?v=5OgPiRDZGdY  

-بمناسبة زيارة وزيري الشباب والتكوين المهني إلى عين صالح  1122إبريل/نيسان  1بيل المثال: تصريحات الشباب في نشرة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية يوم . انظر، على س28

م للعاصمة بمناسبة إجازة الربيع، وقد نقلت الصحف تنظيم رحلة له ىعلى منحهم فرصة التأهيل المهني في مراكز التكوين المهني وعل -مركز االحتجاج ضد استغالل الغاز الصخري

ا.  الرسمية مضمون التصريحات للوزراء والشباب معًّ

 . انظر، على سبيل المثال:11

- K Salah-Eddine, "L'association des chômeurs hausse le ton", Le Quotidien d'Oran, 25 septembre 2014. 

- Bsikri, Mehdi, "Mouvement des chômeurs: La CNDDC revient à la charge", El Watan, 25 septembre 2014. 

، 1مجلة إنسانيات، الجزائر، العدد . رونيه، غاليسو، "الحركات الجمعوية والحركة االجتماعية عالقة الدولة والمجتمع في تاريخ المغرب"، ترجمة )محمد دواد ومحمد غالم(، )12

 . 23 -7(، ص2888

 .1122فبراير/شباط  1يمة، "عمارة بن يونس: دعوة المعارضة تهديد الستقرار الجزائر"، النشرة اإلخبارية ليوم . قدار، فط11

13 .Addi, Lahouari, "Les obstacles à la formation de la société civile en Algérie", (éd La Découverte, 2011), pp 369- 370. 

 . انظر:12

 .1122فبراير/شباط  11ح محاوالت غرس الثقافة الجهوية بين الجزائريين"، صوت األحرار، سعاد. ب، "أحزاب تفض -

 .1122إبريل/نيسان  11قوجيل، خديجة، "دعا إلى تجنب الدفع نحو ربيع دموي بالجزائر، غول يحذ ر من استغالل االحتجاجات إلثارة الفتنة"، الفجر،  -

 .1122مارس/آذار  12"الحكم: حنكة وحكمة"، الشعب،  . انظر، على سبيل المثال: دباش، أمينة،12

Daoudi, Smail, "Saidani soutient l'initiative du FFS et tire sur la CNCLD", la tribune de l'ouest, 17 février 2015. 

16" .L’ENTV n’a rien vu!", Liberté, 15 janvier 2011. 

 . انظر: 17

 . 1122يناير/كانون الثاني  23مات إهمال الجنوب وراء االحتجاجات"، النهار، كباش، بالل، "سعيداني: تراك -

 .1122يناير/كانون الثاني  21دباش، أمينة، "يريدون تجويعنا!"، الشعب،  -

 . انظر:11

 .1122مارس/آذار  12لخضر، رزاوي: "سعداني: المعارضون تجار سياسة ومعظم األحزاب ال تملك سوى األختام"، الشروق الجزائرية،  -

 .1122مارس/آذار  12"سعيداني يقصف بالثقيل ويصف أحزاب المعارضة بتجار السياسة"، النهار،  -

 . دباش، أمينة، "الحكم: حنكة وحكمة"، مصدر سابق. 18

 27رها"، نقالًّ عن الحياة الجزائرية، . وكالة األنباء الجزائرية، "أكد على أنه ال توجد معارضة حقيقية في الجزائر، بن يونس: الرئيس بصحة جيدة والحصيلة السنوية أتت بثما31

 .1122إبريل/نيسان 

32 .Daoudi, Smail, op cit. 

31 .Aghrout, Ahmed, Zoubir Yahia, "Algérie: des réformes politiques pour éluder le "printemps arabe", alternatives sud, (vol. 19, 2012), p 4. 

33 .El Kenz, Ali, "Les émeutes témoignent d’un durcissement du lien social", EL Watan, 15 juin 2008. 
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