
  من ھو سعد الوناس؟
صحفي المناضل من أجل حرية الصحافةال  

 
والية ( بسام عني  واألم مناألب .)والية اجلزائر(احلراش يف �  و  -

بويرة يال عىل مدى) لا  .جعدة أ
هادات يف العلوم  - شتحصل عىل  تصاديةم معلت يف القطاع , رائ من جامعة اجلزق3

شأت , العام .لتسـيري ا وتصالوم اإل عل خاصة يف خدماترشكةنمث أ  

ية:1987 يت أول مقااليت يف جرائد الصحافة العمو م أ   .مض

هدي الطريق للصحافة اخلاصة اجلزائرية بإنشاء أول  مم  نت مع أوائل ك  :1990

ية  بو عأ ية إسـ نسـتصادية fلفر .سمسارق  

نوب, بعد معارضيت  f سكرية جلىل جسون  ع تقايل و إحاليت إ عهتديدات إ  :1992
.و الغربةقاف اجلريدة ي إحمت عيل, اfتنإللغاء 3تخ  

ية األمة. ية يو ست fلفر معدت و أ سـ نس تني من الغربة,  سـنبعد   :1994 

سع مرات يف عام واحد. سلطات  توقفت من ا ل  1995: جريدة األمة أ

بعت األمة و  طاليت  بعة خاصة (سوديبراس)  شأت أول  مطأ ن  :1997

ية بو عأ بعةوبعد ثالثة .  املوقوفةالشروق سـ يع جحزت ا ملطأسا تقلت ملدة , ب عو أ
ية يد خرا يك بدون ر ية  بب  فهرين  س صش شـ قض .ب  

ية18 حتصلت عىل رفع احلجز بعد :1998 هرا من معراكت قضا ئ  ية ش بعت يو م و  ط
)LE MATIN ( املوقوفة.  



بعت كاألمةديت يت جريحيأ: 1999 ية ذط و   DEMAIN(م� يو
L'ALGERIE(بعةرشيكأي.  املوقوفة يف ,  بدون علميآمرانيت, ملط يف ا تو ققاما  ب
با  بعة و  طلا رشكةإملط بعة بعد تزوير .لحا� ا ملط مث رسقا لك أ�زة اجلريدة و fعا ا

رشكة شاكوي أمام العدا� أمهلت. لو�ئق ا   .للك ا

شاط يف اخلدمات 3أ: 2000 يري و 3تصال ستشارلنعدت ا  .احلدثلتسـية يف ا

تقلت:2005 بوع ع أ نت ملدة أ سـو  بايئ بأمرجس بض بهتمة  الغش ا جل ا   .لق

بسإدانيتيأكد ئر ا جملس قضاء اجلز:2007 نة  ح  نافا قدمت ...لسـ �ى  سـتئا
يا يذ علقت اليت لعلاحملمكة ا  .لتنفا

يا احملمكة قبلت : 2009 نقد و  لعلا f ناف و حمكت ل3 ئت   . اإلحا�سـ
  

تعدىلن أسامح ملن أسامح ملن أسامح ملن أسامح م    ولكنولكنولكنولكن تعدىن  تعدىن  تعدىن      ....يتيتيتيتنزاهنزاهنزاهنزاه    وووو    عىل رشيفعىل رشيفعىل رشيفعىل رشيف    يييين 
 
  


