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  1جصذيش

 ملارا ألان ؟

 وخضة وعٍث، (هغاؾً) والثلافُت الاحخمانُت ألاهثروبىلىحُا في البدث مغهؼ كّغع 

، الؿاهُت - وهغان لجامهت 2(ؤوعاؾً) والثلافُت الاحخمانُت ألاهثروبىلىحُا في البدث

 الىطف زالٌ الجؼائغ في وآزاعها الّصحُفت : اإلاىؾىم الثالث اؽالىغّ  ووشغ ؾبو بناصة

ٌ ألا  ً اللغن  مً و ش مسبر نً 3::2 هىفمبر في الطاصع ،الهشٍغ  وألاهثروبىلىحُا الخاٍع

 (. الؤؾً) والثلافُت الاحخمانُت

ٌ  هى هما بالجمو حافتالّص  ؤو، باإلافغص) الّصحُفت ازخُاع ًىً لم  مً( نلُه مخضاو

م ؾغف  ؤن ًمىً هما والخهبير، الخبلُغ وؾائل مً وؾُلت هاؤجّ  طلً انخباؾا، البدث فٍغ

 ٌ ٌ  في ؾالح بلى جخدّى  هي. والىناف والىلابُين والؿُاؾُين، والللم الفىغ ؤصحاب مخىاو

سترق  والحىاحؼ اإلاىاوو ًخسؿى الظي راإلاهبّ  ؤًػا  البلضان لُلغب، الجغغافُت الحضوص ٍو

  اإلاؿافاث بهض عغم واخض مطير حمهها التي والشهىب
ّ
 في هي .اإلاىاضالث وضهىبت توكل

و خاملي بين وضل همؼة، الؿبُهُت وغير الؿبُهُت، الحاالث حمُو ت اإلاشاَع  الفىٍغ

 ؤًىما الىاؽ نامت وبين ؛ والؿُاؾُت والاكخطاصًت والاحخمانُت ًيُتوالّض  والثلافُت

  تزّم  ومً. وحضوا
ّ
ٌ  الىطف في وبساضت، اليىلىهُالُت الفترة ؾُلت الّصحُفت لذشي  ألاو

ً اللغن  مً  ًمىً ما، والؿُاس ي والجمهىي  والىلابي الثلافي الحغان حاهب بلى، الهشٍغ

ت ألامت بهطب حؿمُخه  . الىاشئت الجؼائٍغ

 الُتالهّم  والاغغاباث الشهبُت واإلاؿيراث واإلاكاهغاث اإلاغفىنت اإلاؿالب مسخلف بّن 

 في ضضي وحضث، والهىف باإلاىو اليىلىهُالُت صاعةؤلا  كابلتها التي ألاوشؿت مً وغيرها

ت حفُتالّص   نلى ًازظ( الُىم لىا ًىلل وما) ؤزباع مً ؾّىق  ما ول لِـ، لىً. الجؼائٍغ

 الىعي بىاء في الصحفي الخبر ؾاهم ما فبلضع. باإلاطضاكُت طفًخّ  ؤو الجّض  مدمل

غ الىؾجي  و   ما بلضع، (الخطىص وحه نلى الفغوس ي) ألاحىبي الهام الغؤي وجىٍى
ّ
 ؤًػا فق

                                                           
واإلااعر، نبض الغخُم ؾالب بً طًاب،  ؤهضي هظا الخطضًغ اإلاخىاغو إلاً ؤزظ بُضي، اإلاغخىم اإلاجاهض 1

سُت كائمت بظاتها.   الظي وان باليؿبت لي، ولغيري، نباعة نً مضعؾت جاٍع
ش اإلاىافم لخىاحض وخضة البدث كبل جدىلها بلى مغهؼ بدث هى   2 ل  1الخاٍع ماي  23بلى  1985ؤفٍغ

1992. 
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ً مداعبت في الخللُضي الؿالح نً مىفطل غير هفس ي هؿالح  الاؾخهالماث مىخبي) الثائٍغ

ت الثىعة ؤزىاء الفغوس ي للجِش والخامـ الثاوي ٍغ ت الخدٍغ  ما ؤهمُت جىمً(. الجؼائٍغ

ض بهض) طاجه خّض  في الخبر في، الّصحُفت لىا جىلله
ّ
، هظا مً وؤهم( مطضاكُخه مً الخإه

 مو، مها الازىين جفانل زم - الكغفُين و ائمينالّض  - كغائها حمهىع  مو الّصحُفت جفانل في

 . الىػالي ؤو اإلاؿلبي الخؿاب ومػمىن  الانالمي الخبر فدىي 

سُت للتراهماث هكغا  الؿهل مً ًىً لم، اإلادخل ؾغف مً اإلاىخهجت والؿُاؾت الخاٍع

 الاؾدؿالم بلى عهىذ اإلاجخمو مً نٍغػت حماهير ؾغف مً الخؿاب هظا اؾدُهاب

 الظي الغض في ألامل فلضث هاؤجّ  طلً ٌهجي ؤن صون  ولىً، الاؾخهماع نطا وكضع للػاء

 . اإلالاالث مجمىم زالٌ مً جخجلى التي الاشيالُت هي هظه، الهمىم نلى. ًإث لم

 ... العلميت الزاكشة إحياء مـن ؤ.

ه ًيبغي  اإلاسابغ مسخلف كبل مً آهظان اإلاىجؼة ألانماٌ وحّل  الىغاؽ هظا ؤّن  الخىٍى

 ونضصها( ؤوعاؾً) والثلافُت الاحخمانُت ألاهثروبىلىحُا في البدث لىخضة الخابهت

  ٌشيلىن ، زماهُت
ّ
ُّ  الهلمُت اهغةالظ ُّ  تالح  في البدث مغهؼ نليها اعجىؼ التي توألاعغ

 (. هغاؾً) والثلافُت الاحخمانُت ألاهثروبىلىحُا

 التي الهلمُت البدثُت اإلاياهت بلى باإلغافت، الترار هظا ليشغ اإلاغهؼ ًاهل ما بّن  

ت ؤلامياهُاث هي، وناإلاُا وؾىُا اهدؿبها  وخضة حهىػ  واهذ التي واإلاالُت والخلىُت البشٍغ

 الغماصًت اإلااصة به حاصث ما ؾبو بلى ًلجإ، مهغوف هضًغ ألاؾبم مضًغها حهل امّم  البدث

غي  الىعق نلى للباخثين ( اإلاؿبىنت ولِـ) اإلاسحىبت فاليسخ وبالخالي(. الؿخاوؿُل) الحٍغ

 في الىخُضة الهمىمُت اليشغ صوع  وؤّن  زاضت ،منها ًيخكغ وان ما مؿخىي  بلى جغق  لم

 والباخثين الضاعؾين ؾغف مً نليها نغع ما ول وشغ نً عجؼث آهظان اإلاُضان

ين الجامهُين   ؤّن  شً مً فما. الجؼائٍغ
ّ
، اإلابرمجت الؿبهت ؾخىدؿيها التي الجضًضة تالحل

  باليؿبت الؾُما بغافُت ومىهجُت مهغفُت كُمت مدخىاها نلى ؾخػفي
ّ
 ؤكؿام بلؿال

ش ت اإلاضعؾت ؾغف مً اإلاؿماة حافتالّص  صعاؾت خلل ؤهملىا الظًً الخاٍع  الاؾخهماٍع

 ".ألاهلُت"بـ
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م   بين ما الجؼائغ في واإلاىاغلىن  اإلاثلفىن  اللغاء،" ؤبغػها اؾهاماث نضة البدث لفٍغ

"2:61و 2991
 الجؼائغ في وآزاعها الّصحُفت" بـ : الخاضت اإلاؿاهماث بزغاج ًىدس ي. 3

ٌ  الىطف زالٌ ً اللغن  مً ألاو  جثمين ؤهمها، صاللت مً ؤهثر ألاصعاج مً "الهشٍغ

 حهت ومً، حهت مً، اهجاػها نلى الؼمً مً كغن  عبو كغابت مغوع عغم اإلاىجؼة ألانماٌ

ً ؤؾىاع حمُو في، الهىاًت غغوعة ؤزغي  ش ؤكؿام في زاضت الجامعي الخيٍى ، الخاٍع

ت حافتبالّص   حافتالّص  فيها بما، واججاهاتها، ولغاتها، ؤػمىتها ازخالف نلى الجؼائٍغ

ٌ " في الطاصعة وجلً اليىلىهُالُت  (. فغوؿا" )اإلاتروبى

 ...إلى التنقيب عن آلياث التعبير والتىاصل… ب.

 مىاضلت طلً حاء ألامغ واكو في ؟ الّصحُفت نلى اإلاسبر ؤنػاء اهخمام باهطّ  إلااطا 

ت الثلافت صوع  وهى ؤال، مهالجخه ؾبلذ آزغ إلاىغىم  اللغن  مؿلو الجؼائغ في الشفٍى

ً م ؤّن  هظا مً ًفهم .الهشٍغ  وآلُاث كىىاث مسخلف نً بالخىلُب مهخما وان البدث فٍغ

اتها، مػامُنها و ؤشيالها بمسخلف اإلاهغفت وجىاضل جىضُل  وهمى وشإة وجدبّ  بغُت ومؿخٍى

 اإلاضائذ ؤو الشهبُت ألاغاوي زالٌ مً ؾىاء اليىلىهُالي للىغو الغافػت الثلافت مؿاع

 جلً ختى ؤو ألاؾبىنُت الشهبُت ألاؾىاق في البؿىلُت اإلاغوٍاث ؤو الحياًاث ؤو الضًيُت

 ،طلً بلى غف. هىمهم كبل جضانبهم وهي ضبُتها نلى ألامّ  هاجلطّ  واهذ التي اللطظ

م ؤنػاء حّل  اهدشاف ً مً هائال هّما، الجامهت في مهُضًً بطفتهم البدث فٍغ  الهىاٍو

 الىؾىُت اإلاىخبت في ؤو وكؿىؿُىت وهغان، بالجؼائغ الثالزت ألاعشُف مساػن  في حفُتالّص 

 و  . هفؿها الصحف مىخباث ؤو ،بباَعـ
ّ
 التي الضعاؾت مخؿلباث خؿب الغضُض هظا فق

 ،(صولت وصهخىعاه الثالث الضوع  صهخىعاه، اإلاهملت الضعاؾاث صبلىم) الؼمالء ٌهضها وان

ضث
ّ
 في والبدث اإلاهغفت مطاصع مً امطضع بىضفها  حافتالّص  مُتؤّه  للجمُو فخإه

سُت الضعاؾاث في وبساضت وؤلاوؿاهُت الاحخمانُت الهلىم جسططاث مسخلف  .الخاٍع
  

                                                           
 Lettrés, intellectuels et militants en Algérie de 1880ضضع اإلاالف باللغت الفغوؿُت جدذ نىىان :  3

à 1950, O.P.U. 1988 . وان ًلطض بـيلمتLettrés ،"ول مً وان ًدؿً اللغاءة  التي جغحمذ بـ "اللغاء
صوعا باعػا  للض لهبذ هظه الفئت مً اإلاجخمو الجؼائغي  مها.بةخضي اللغخين الهغبُت ؤو الفغوؿُت ؤو بهما 

في وشغ ما جىاكلخه الصحُفت مً ؤزباع، الؾُما الىؾىُت باإلافهىم الىاؾو، في وشغ الخؿاب اإلاىاهؼ 
هم واهىا همؼة وضل فانلت بين "اإلاثلفين واإلاىاغلين" وبلُت لالؾخهماع .ؤهم ما اجطف به "اللغاء" ؤجّ 

 اإلاجخمو، مً هىا واهىا مدّل نىاًت مً ؾغف اإلاؿاهمين في الضعاؾت اإلاشاع بليها ؤناله.  
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 ألاسباب العلميت واملنهجيت لهزا املؤلف إلى...  ج.

 الشباب باخثيها ػمً ؛ ػمنها بطمت اإلالضمت ألاوعاق جدمل، ؾبها ؟ اإلاالف هظا إلااطا

ت الجامهت فُه واهذ الظي الىكذ ففي. الىاشئت حامهتها وػمً (الهمىم نلى)  في الجؼائٍغ

 وهغان، الجؼائغ، الثالزت بجامهاتها اإلااض ي اللغن  زماهُيُاث ومؿلو ؾبهُيُاث

  بما الهلمي البدث في ألاولى زؿىاتها جسؿى وكؿىؿُىت
ّ
ت ؾاكاث مً لضحها غجىف  لم بشٍغ

ً في الشضًضة عغبتهم ؾىي  ًػاهيها  بدىم)  الفغوؿُت الجامهت صزلذ ؛ 4ؤهفؿهم جيٍى

 وشبىت وباخثيها الجامهُين ؤؾاجظتها ونضص، واإلانهجي واإلاهغفي الهلمي ومىعوثها كضمها

ش ؤصغاٌ في الغىص مغخلت( الهالم نلى وجفخدها ؤعشُفها وصوع  مىخباتها  اإلاؿخهمغاث جاٍع

ٌ  نلُا جسّططاث بفخذ الهىاًت هظه ججّؿضث. وزلافاتهم وشهىبها ش" خى  5"اإلاغغب جاٍع

  .هغس ي ألؾاجظة ؤؾىضث

ين الؿلبت نليها جمّغؽ التي والىلضًت اإلاىهجُت اإلالاعباث ناصث  جسغحىا الظًً الجؼائٍغ

 (الفغوؿُت الجامهاث مً وغيرها فاوؿان، حىؾُى الؿىعبىن،) الفغوؿُت الجامهاث مً

ت اإلاضعؾت نلى باإلاىفهت  نلى، الىؾً ألعع نىصتهم بهض ،نىاًتهم ذفاهطبّ  ،الجؼائٍغ

ت الجامهت في آهظان الؿائضة جلً غير مىاغُو صعاؾت  ؤّن  اإلافاعكاث ومً. الجؼائٍغ

 ؾغف مً، ًىمها نخبرا اإلادلُت الضعاؾاث ؤو غغافُتى اإلاىه بالضعاؾاث ٌؿمى بما الاهخمام

 اإلالاعباث هظه مثل ؤن بضنىي  الىؾىُت الىخضة في ؾهىا، الجامهُين ألاؾاجظة بهؼ

ت جمّهض  . للجهٍى

 بهؼ هضوع  حضًضة بمىاغُو البدثي الحلل ؤزغّي ، الىفؿُت اإلاػاًلاث عغم، لىً

  ؾىاء آلالُاث
ّ
 ؤو...( الؼواًا شُىر حمهُاث،و  ؤخؼاب عئؾاء) مهُىت ػناماث طتهاشخ

 اإلاضاعؽ في مضّعؾىن ، اليىلىن  مؼاعم في هلابُىن ، بؿؿاء مىاغلىن ) مغمىعة شخطُاث

 الجؼائغ) اإلاضهُت صوع  ؤو، اإلادلي الطهُض نلى ممّيزا صوعا لهبذ...( الحّغة ؤو الغؾمُت

                                                           
حشيلذ هىاة وخضة البدث ألاهثروبىلىجي )ؤوعاؾً( مً نضص حّض مدّضص مً الباخثين، ؤؾاؾا مً  4

ّىٌ وخضة البدث بلى كبلت مفخىخت للغاغبين في نغع هخائج ن جخدؤوهغان، كبل حامهت الؿاهُت 
بدىثهم. فياهذ نً خّم مسبرا لألفياع الىاشئت ػاصها حغُير وغهُتها اللاهىهُت مً وخضة بلى مغهؼ للبدث 

 )هغاؾً( عواحا وبشهانا. 
ـ ؤوعوبا -جإؾِـ "مههض مغغب  5  "مهغفت الهالم الثالثفاوؿان ؛ فخذ شهبت " 8" بجامهت باَع

Connaissance Tiers-monde  ـ الثلافت حىؾُى ؛ فخذ خللت بدث )ؾُمُىاع( في " 8بجامهت باَع
 Culture" ؤشغف نليها البروفِؿىع )غغان غُُىم( اإلاهُمىت والثلافاث اإلاهُمً نليها في اإلاغغب

dominante et cultures dominées au Maghreb. 
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ش ضىانت في (وهغان، جلمؿان، كؿىؿُىت، الهاضمت  الخيّ  جإزير ؤو، والىؾجي اإلادلي الخاٍع

، جلمؿان في الغماهُت وكهىة اللطبت، الهاضمت الجؼائغ في( بلىػصاص) بليىع ، اللطبت)

 بهؼ صوع  ؤو، والؿُاس ي والضًجي والثلافي البشغي  مدُؿه نلى..( . وهغان في الؿدؿاخت

ت آلالُاث تو  الخىنٍى  والخهلُم التربُت حمهُت، الجؼائغ في الترقي هاصي)  والىاصي النهػٍى

 مههضو  الازػغ اإلاسجض) واإلاضعؾت واإلاسجض( اإلاضن مً وغيرهما كؿىؿُىت في الاؾالمُت

 والىخاب الحؼب وزلُت والشهبت...( جلمؿان في الحضًث صاعو  كؿىؿُىت في باصٌـ ابً

 ، لهظا جبها. هىا الحاٌ هى مثلما، الّصحُفتو 
ّ
 حضًضة مىهجُت مهالجت ألامغ بجؿل

خي الحضر انخباع نلى ؤّوال جلىم اإلاؿغوخت للمىاغُو  في اليّل  ولِـ اليّل  مً احؼء   الخاٍع

خي اإلاىهج بين الجمو زاهُا،. اليّل  خي الحضر مو الخهاؾي في) الخللُضي الخاٍع  واإلاىهج( الخاٍع

خغظي حغظي التي الشغاًين مسخلف لغبـ الشمىلي  زغحذ وبهظا. اإلاىغىم منها ٍو

سُت الضعاؾاث ب كبل الىؾىُت باللغت اإلاىجؼة زاضت) الخاٍع  الاوؿاهُت الهلىم حهٍغ

طذ، الخللُضًت الضعاؾاث كىكهت مً عوٍضا عوٍضا( والاحخمانُت
ّ
 ؤخاصًت مً وجسل

 . والؿغح اإلاىغىم

 والباخثين الؿبلت اهدباه حلب، ؤوال ؟ ؤلاضضاع هظا مً الفائضة ما، ألازير في

ين ين صحفُين وحىص بلى الجؼائٍغ سُين فانلينبطفتهم  بغػوا نطامُين حؼائٍغ  نلى جاٍع

ت الثلافُت الؿاخت ت الّصحُفت ؤّن  زاهُا. والؿُاؾُت والضًيُت والفىٍغ  باللؿاهين، الجؼائٍغ

. وخؿاؾُاجه ؤؾُافه بمسخلف الجؼائغي  اإلاجخمو خاٌ لؿان واهذ، والهغبي الفغوس ي

ت الّصحُفت مؼاخمت، زالثا  ألاوعبُت هكيرتها ؛ والهغبُت الفغوؿُت باللغخين ؛ الجؼائٍغ

. باَعـ في الؿلؿت هغم ؤنلى بلى هفىطه امخض الظي اليىلىهُالي اللىبي صحُفت الؾُما

ت الّصحُفت ضمىص، عابها  الاخخالٌ بصاعة ومػاًلاث، الامياهاث اوهضام عغم الجؼائٍغ

ً زاضت، وؤكالمها إلاؿيرحها . 6 ؤحىبُت لغت ؤنلىذ التي الهغبُت باللغت الىاؾلت الهىاٍو

ت الّصحُفت لهبذ، زامؿا ، اإلاؿلمين الهلماء وصحُفت منها الىؾىُت الؾُما، الجؼائٍغ

ٌ  بُان طلً بهض حؿضها التي لللُم الُلل والحاعؽ الىؾجي للػمير اإلاىكل صوع   ؤو

ً بهؼ صوع  بغفاٌ ًجب ال اىوه. هىفمبر ، نام بشيل ألاوعوبُت حفُتالّص  الهىاٍو

ت الثىعة ؾاهضث التي، زاص بشيل والفغوؿُت ٍغ  عحهغّ لض ف. ألاولى لحكاتها مىظ الخدٍغ

دت ؾغف مً للخهىُف وكغائها ومىّػنىها اصحافُىهو  مدّغعوها هما  الفغوؿُين مً شٍغ
                                                           

وانخلاٌ  الخابهت لجمهُت الهلماءلم اإلاضاعؽ الحّغة وشير نلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الحطغ بلى خملت غ 6
ُجي(.  1934مضعؾُيها ومطاصعة صحفها ؾىت   بهض ضضوع مغؾىم وػٍغ الضازلُت الفغوس ي )ٍع
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ا   بلُذ، طلً وّل  عغم ولىً ،الفغوؿُت الشغؾت ؾغف مً للمخابهاثواهىا مىغىن 

 . الؿُاؾُت ؾُاصتها الجؼائغ اؾخهاصة نً ؤلانالن بلى ؤي، النهاًت بلى ضامضة

ت الّصحُفت جبلى، ألامغ وان مهما نلُهو   بازخالف، اليىلىهُالي الههض في الجؼائٍغ

ت، والاهضماحُت، "ألاهضًجُىىفُل"و - الحيىمُت ؤي -" ألاهلُت)" ؤصًىلىحُتها  وؤلاصاٍع

 حمهُت وصحافت الغؾمي الضًجي الؿلً وصحافت - الؿُاس ي باإلافهىم - وؤلاضالخُت

 الترار مً احؼء  .( الخ، والشُىنُت الىؾىُت الّصحُفتو  الؼواًا وصحف اإلاؿلمين الهلماء

 . الىؾجي

 املستعمشة في الصادسة الجزائشيت الّصحيفت دساست شكاليتإ

ت الّصحُفتب وؿمُه ما ن  ب  بهضها ومً اليىلىهُالُت اإلاضعؾت خهؾّم  ما هى، الجؼائٍغ

ين الفغوؿُين اإلااعزين مً نضص  ؾىاء ؛"( ؤهضًجان)" ألاهلُت الّصحُفتب، والجؼائٍغ

 ألاهلُت الشاون مطلحت ؤوشإتها ؾىاء، الهغبُت باللغت ؤو الفغوؿُت باللغت ضضعث

 ؤو ؤوعوبُت نىاضغ ؾاكمها غّم  ؤو للجؼائغ الهامت الحيىمت إلصاعة مباشغة الخابهت

ت   ؤو، الاهضماجي الخؿاب وعاء ذاضؿّف  ؾىاء ؛ لها جابهت حؼائٍغ
ّ
، مؿاواجُت مؿالب ذجبي

ت ؤو، بضالخُت ؤو  . اؾخلاللُت ؤو جهػٍى

 ...الجزائشيت : من صحيفت للجيش وللحكىمت الاستعماسيت الّصحيفتنشأة . أ

ش ملام هى هظا لِـ ت الّصحُفت وصوع ، وعواج، وجؿّىع ، ليشإة الخإٍع  في الجؼائٍغ

ه هىصّ  ما. الاؾخهماعي  الههض ين اهدشاف هى، اإلالخػب الخلضًم هظا في به الخىٍى  الجؼائٍغ

ً حهبير وؾُلتها ضفبى  حُفتللّص  خؿاؾُاتهم ازخالف نلى  وججىُض واجطاٌ وجيٍى

بىضفها مً و  ،فغخاث نباؽ مىكىع  مً الؿُاؾُت الحلىق  نً وصفام واخخجاج

نىض  "الىؾىُت الصخطُت"و، الهلماء بمفهىم" والىؾىُت الؿُاؾُت الصخطُت ملىماث"

 . الىؾجي الحؼب بمفهىم الاؾخلاللُين

 ؾغف مً بليها ًىكغ وان التي اليىلىهُالُت بالكاهغة اهدشاعها زم قهىعها اعجبـ للض

 حِش هجاح لػمان الغئِؿت آلالُاث مً واخضة هاؤجّ  نلى، للجؼائغ ؤصزلىها الظًً

، مخنها نلى جدمل واهذ، بىعمىن  كاصها التي الحغبُت الؿفً بخضي ؤّن  بضلُل، الاخخالٌ

 وحىىص باؽغّ  مً الحملت هجاح لخإمين اإلاسخغة واإلاهضاث الحغبُت الترؾاهت حاهب بلى

ٌ  وكؿاوؾت لُت اإلاؿبهتبــ ؾّمُذ مؿبهت، وزُى  ؤلاؾؿافُذ صحُفت ؾبهذ التي ؤلافٍغ
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ٌ  لم الظي الىكذ في هظا، 2941 ًىهُى 37 في الطاصعة  مهؿىغا الفغوس ي الجِش فُه ًؼ

 والظًً الحغبُت الؿفً متن نلى واهىا الظًً اللؿاوؾت ؤّن  وهخلض. فغج ؾُضي شاؾئ في

 بالجؼائغ الهثماوي الههض في ؤنضمىا الظًً اإلاؿُدُين ًًالّض  لغحاٌ بالثإع ًدلمىن  واهىا

دلمىن ( 28 اللغن  لىفاش ي ألاب) ( شاعليان) خملت فشل مىظ اإلاؿُخي الضًً بيشغ ٍو

 .وجبّروا جفائال، اإلاؿبهت نلى الدؿمُت هظه ؤؾللىا الظًً هم، (2652) الجؼائغ نلى

 الجزائشيت والشبه الىطنيت والىطنيت الّصحيفت..إلى . ب.

 نؿيرة، اإلااض ي كبل ما اللغن  مؿلو بلى حهىص التي، الجؼائغ في الّصحُفت والصة واهذ 

 والثلافُت الانالمُت الىؾُلت هظه مً الؿاخت زلّى ، ؤوال منها. نضًضة ألؾباب للغاًت

ين بؾالم نضم زاهُا،. والؿُاؾُت  مدطىعا بلي الظي اليشاؽ هظا فىىن  نلى الجؼائٍغ

لت إلاضة ت ألاكالم بضؤث خُىما زالثا،. الغؾمُت الضوائغ في ؾٍى  هظه غماع جسىع الجؼائٍغ

 الؿغب زاعج اإلاغغصًً إلاىو كاهىهُت شبىت وسج في اليىلىهُالُت صاعةؤلا  شغنذ، الخجغبت

ض مً  ، مدؿتر خلُف قهىع ، عابها. الخغٍغ
ّ

ت ول في شنش  خىالي بلغذ التي ألامُت هى، ػاٍو

، لليؿاء % 2.7و الغحاٌ مً % :.6، 2:59 ؾىت ففي. :2:4 ؾىت الغحاٌ نىض % 96

 ؤغهف واهذ اليؿب هظه. الفغوؿُت باللغت والىخابت اللغاءة ًدؿىىن  واهىا، فلـ

 للىكام الؿبُعي الحلُف ألامُت ؤضبدذ، هىظا. 7الهغبُت باللغت ألامغ ًخهلم نىضما

 اإلاضكو الفلغ ػاصها التي الّصحُفت واهدشاع وشإة، ونغكلذ فإناكذ. اليىلىهُالي

ين ل اوهضام بل، هلظ حغاء غهف نلى غهفا للجؼائٍغ  في حؿبب، وغيره هظا وّل . الخمٍى

ً مً الهضًض ازخفاء  بيسخ جطضع واهذ التي - الهاإلاُخين الحغبين بين زاضت – الهىاٍو

 . ضفداتها لهضص باليؿبت الص يء وهفـ مدضوصة

ت الثالخدىّ  بّن    شِئا رثغيّ ، الهاإلاُخين الحغبين بين ما الهالم نلى ؾغؤث التي الجظٍع

ً نضص كفؼفلض  ،اللاجم اإلاشهض هظا مً ما  زجىا مً 2:24و 2:18 بين الطاصعة الهىاٍو

ما  اإلاخسططت الضعاؾاث بهؼ خؿب نىىاها وؾخين زمؿين بين ما بلى نىىاها نشغ

ٌّ  لم لىً. :2:4 و :2:2 بين  حعّج  واهذ الؿاخت ؤّن  نلى، اإلاهخبر الىّم  هظا ًض

 الّصحُفت له حهغغذ ما الهضص هظا ًسفي. بالهىـ بل. حفُتالّص  باإلضضاعاث

                                                           
7  Ageron, C.-R. (2005), « Regards sur la presse politique musulmane dans 
l’Algérie "française"  », Genèse de l’Algérie algérienne, Paris, éd. Bouchène, p. 325-353. 
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ت ً حغُير بلى نًلجاو  ؤصحابها حهل امّم  كمو مً الجؼائٍغ  اإلاطاصعة صحفهم نىاٍو

ً  .8ؤزغي  بهىاٍو

  عصاميىن  صحفيىن 

 جطّضعوا الظًً ألّن  ،لليلمت الحلُلي باإلاهجى صحفُا فهال، الصحفي الفهل ًىً لم

 الخجغبت باب مً اهدؿبىها وبن ختى الطفت هظه، ؤضال، لهم جىً لم حفُتالّص  للىخابت

ً صحفي بغحهماث بً ؤخمض ًىً لم. خملىها التي الغؾالت نليهم فغغتها التي  بالخيٍى

 إلاين وال، الؼاهغي  ؾهُض وال الهلبي وال، عاؾم نمغ وال، كضوع  بً نمغ وال، واإلاهىت

 الشُش ختى وال باصٌـ ابً الشُش وال 9نباؽ فغخاث وال، مطالي الحاج وال، الهمىصي

ت الصحافت نالم صزلىا الظًً حمُو. الابغاهُمي البشير  باب مً صزلىه، الجؼائٍغ

 مو باإلاؿاواة الاخخالٌ بصاعة إلاؿالبت ؤو، عؾمُت شبه ؤو عؾمُت هإكالم ؾىاء، الؿُاؾت

، الهاإلاُخين الحغبين وؤزىاء نشُت فغوؿا بها ونضتهم التي الحلىق  إلاىدهم ؤو، ألاوعوبُين

ا الجؼائغي  بالشهب للنهىع ؤو  اإلاىفىلت الؿُاؾُت بالحلىق  للمؿالبت ؤو، وعوخُا فىٍغ

 الظي اإلاىبر جيىن  ؤن – هألُت - الّصحُفت ًمىو لم هظا ول ولىً. اإلاهمىعة لشهىب

 اوشغاالث وؾغخذ وبغامجها ألفياعها عّوحذ، ألالحان مسخلفت ؤضىاث نلُه جضاولذ

 الظي للىػاٌ جطىعها خؿب واخضة ول، ؤضىافها ازخالف نلى حلضتها بجي ومؿالب

ٌ " في ؤو اإلاؿخهمغة في زاغخه  ". اإلاتروبى

                                                           
ً الصحفُت التي ؤضضعتها  8  حمهُت الهلماء الؾخسالفؤخؿً مثاٌ نلى طلً هي ؾلؿلت الهىاٍو

ً اإلاطاصعة مً ؾغف ؤلا  هت، الطغاؽ ؛ الهىاٍو ل ؤهكغ الشهابصاعة : الؿىت، الشَغ  1933، نضصي ؤفٍغ
 . 218 وص. 260ص.  1934و
لؿُفت، فغخاث نباؽ الصحفي. ًىحي نىىان الىخاب ؤن نباؽ فغخاث وان صحفُا،  ابً مىطىع  9

)ؤهكغ  1922مضاومخه نلى وشغ ملاالث صحفُت مىظ ؾىت  هنُىاالنخباع بهظا صحُذ وؿبُا، بطا ؤزضها 
  ،"الشاب الجؼائغي"(

ّ
ف الصحافت للتروٍج ألفياعه ونغع مؿالب ولىىه وان في ألاؾاؽ ؾُاؾُا، وق

ش وشإة الصحافت بلى اهضالم الثىعة خغهخه الؿُ اؾُت. وهظا ًىؿبم نلى وّل الفانلين الىؾىُين، مً جاٍع
ت.  ٍغ  الخدٍغ
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  ختاماو 

سُت للحكت عؾما، الصحفي الخبر وان، اإلاىكىع  هظا مً ضث، صكُلت جاٍع
ّ
 ننها جىل

 ، 11وجطانضًت 10مدشّهبت خغهُت
ّ
 وجؿلهاث وجضحُاث ومأس ي اهخماماث مً ثحغظ

ٌ  نً ًبدثىن  واهىا مً، وآماٌ . الجؼائغ في اليىلىهُالي الىكام ؤخضثها التي للمهػلت خلى

ٌ  وعاء ؾعى مً منهم  الجؼائغ في اللائم الىكام ميشإ ؤن انخبر مً ومنهم، ؾلمُت خلى

، اإلافطلُت اللحكاث هظه نً لُىلب اإلااعر صوع  ًإحي وهىا. اإلاؿعى هظا مو ًدىافى

هّضها فُدطيها طّىفها َو  ؾُاكها في طلً بهض لُضعحها، للمؿاءلت ًسػهها ؤن كبل، ٍو

ش والضًىامُيي الصحُذ طخه الظي اإلاؿخهمغة الشهىب لخاٍع
ّ
 بين الخطاعنُت الهالكت شخ

 . 12 الحُاة في الحم وبين الالوحىص

 محمذ القىسصى
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