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الجواهب املىهجيت للموضوع
أ .التساؤالث
ق٩ل مىيىٕ الخىانل بحن مؿخٗمغة الجؼاثغ الاؾدُُاهُت وباقي الٟٗالُاث الخًاعٍت
في البلضان الٗغبُت الاؾالمُت ،مٛغبُـا ومكغُ٢ـا ،هاظؿا خُ٣ُ٣ا باليؿبت للؿلُاث
الاؾخٗماعٍت التي ؾٗذ مىظ الؿاٖاث ألاولى مً اخخاللها للجؼاثغ ،بلى ٖؼلها ًٖ مغبُها
الش٣افي والغوحي الظي مشلخه بلضان اإلاكغ ١الٗغبي ،وحُٛحر وظهتها الش٣اُٞت ال٨ٟغٍت بة٢امت
مجمىٖت مً آلالُاث جمشلذ في مداعبت اللٛت الٗغبُت ووكغ اللٛت الٟغوؿُت بحن ٞئت ظض
٢لُلت مً الجؼاثغٍحن ،عا٣ٞها ؾً ٢ىاهحن ج٨غؽ الغ٢ابت ًٖ ٧ل وكاٍ طي نلت بال٨ٟغ
الخىىٍغي حؿغبه ال٨خب ؤو الصخ ٠الٗغبُت الهاصعة في اإلاكغ.١
وهٓغا للمخُلباث الاؾتراجُجُت للمدخل اإلاغج٨ؼة ٖلى مداعبت ُ٢م الجؼاثغٍحن
وؤزال٢هم جمهُضا لخشبُذ الُ٣م الٟغوؿُت وجغؾُسهاَ ،ىعث الؿلُاث ال٩ىلىهُالُت
اإلاضهُت الكب٨ت ال٣اهىهُت الغصُٖت التي وي٘ ظِل الاخخال ٫ؤؾؿها مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغٞ .إوكإث ٖضة هُئاث وماؾؿاث مسخهت (بصاعٍت وؤمىُت وز٣اُٞت وؾُاؾُت) مهمتها
الخهضي للمُبىٖاث الٗغبُت مً ٦خب وظغاثـض ،وصوعٍاث ،ومُبىٖاث الخ ،.ظىضث لها
بم٩اهاث ماصًت مٗخبرة وَا٢اث بكغٍت مخٗضصة الخسههاث مً مؿئىلحن ؾُاؾُحن
وبصاعٍحن و مشٟ٣حن وزبراء ومهالر ألامً اإلاضوي والٗؿ٨غي .بازخهاع ٧ل اإلاٗىُحن بالكإن
الش٣افي وال٨ٟغي والضًني .قملذ الغ٢ابت اإلاكضصة :
 أوال < الشجال< ٩ٞاهذ ظمُ٘ خغ٧اث وؾ٨ىاث الجؼاثغٍحن مً عظا ٫الضًً واإلاشٟ٣حنوالخجاع والجؼاثغٍحن البؿُاء جدذ اإلاجهغ الاؾخٗماعي؛
*وكغث هظه اإلا٣الت في مجلت أفكاس وآفاق ،الهاصعة ًٖ ظامٗت الجؼاثغٖ ،2ضص زام ،ؾىت  2012بمىاؾبت
اخخٟالُت جلمؿان ٖانمت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،م .52-23 .الىو الخالي مغاظ٘ ومٗض.٫
) (1ظامٗت وهغان ،31000 ،وهغان ،الجؼاثغ.
) (2وخضة البدض في ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت والش٣اُٞت ،31000 ،وهغان ،الجؼاثغ.
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ّ
الذًييت< زًٗذ ألاُٖاص الضًيُت ،وؤصاء ٞغًٍت الدج الخ،
 جاهيا< الشعائش واملواسمبلى جغزُو مؿب٤؛
 جالثا < الفعالياث الثلافيت والشياضيت والترفيهيت  :الٗغوى اإلاؿغخُت ،الٟغ١اإلاىؾُُ٣ت (الخىوؿُت واإلاهغٍت ٖلى وظه الخهىم) ،الٟغ ١الغٍايُت ،ال٨كاٞت ؤلاؾالمُت
الجؼاثغٍت وٚحرها ،زًٗذ هي ألازغي لترزُو مؿب ٤و٧اهذ وكاَاتها مدل مخابٗت مً
َغ ٝاإلاسبرًً ؛
 سابعا < املطبوعاث الواسداث مً املششق (ال٨خب ،اإلاجالث ،الضوعٍاث ،الغؾاثل التي٧ان ًبٗثها اإلاجىضون الجؼاثغٍىن في الكام 1بلى طوحهم ،الخ٧ ).اهذ مدِ ؤهٓاع مهالر
اإلاغا٢بت .
بهه الخهاع ال٨ٟغي بجمُ٘ مىانٟاجه.
ازخهذ مهالر الغ٢ابت في الترنض ل٩ل الصخ ٠الهاصعة باللٛت الٗغبُت في جىوـ
واإلاٛغب ألا٢ص ى وبلضان اإلاكغ ١الٗغبي ،إلاى٘ صزىلها واهدكاعها بحن ال٣غاء الجؼاثغٍحن
زكُت ٖضوي الخُٛحر التي ؾمُذ جاعة باإلنالح وجاعة ؤزغي (وهى الكاج٘) بالجهًت التي
ٖغٞها الٗاإلاحن الٗغبي وؤلاؾالمي مُل٘ ال٣غن الٗكغًٍ والتي ونل نضاها بلى الجؼاثغ.
ًُغح حجم اإلادٟىْاث مً ج٣اعٍغ و٢ىاثم بإؾماء اإلاكتر٦حن في الصخ ٠الهاصعة في
البلضان الٗغبُت و٦ظا ملخهاث مترظمت 2لٗضص مً ٖىاوٍجها اإلاهىٟت في مدٟىْاث آ٦ـ
آن بغوٞاوـ ) (Aix en Provenceبٟغوؿا ،والجؼاثغ الٗانمت (بئر زاصم ومدٟىْاث
الىالًت) ومدٟىْــاث وهغان و٢ؿىُُىت ٖضة حؿائالث هىظؼها في الاوكٛالحن الخالُحن :
 الٛاًت مً اهخمام الؿلُاث اإلاغ٦ؼٍت في باعَـ والخ٩ىمت الٗامت في الجؼاثغ،بالخغ٦ت الصخُٟت بحن بلضان اإلاٛغب الٗغبي مً ظهت والجؼاثغ وبلضان اإلاكغ ١الٗغبي مً
ظهت ؤزغي؟
 مضي ج ٠ُ٨الجؼاثغٍحن ٖلى ازخال ٝمؿخىٍاتهم الش٣اُٞت والؿُاؾُت واهخماءاتهمالاظخماُٖت ،م٘ الدكغَٗاث ال٩ىلىهُالُت اإلاىٓمت للخغ٦ت الصخُٟت بحن الجؼاثغ ومدُُها
الٗغبي الاؾالمي.

1

Archives de la Wilaya d’Oran, carton 4473, Alger, 29.12.1920.
Archives de la Wilaya d’Oran, Bulletin Mensuel d’Information 1933-1940, carton 4473,
Archives d’Outre-Mer, France, carton 9h46.
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ب .املحفوظاث املعتمذ عليها في إعذاد َـزٍ الوسكت
مً الىاظب الخىبُه ؤن الىزاث ٤اإلاىْٟت في بٖضاص هظه الىع٢ت حٗخبر ٚحر ٧اُٞت بالىٓغ
لؿٗت وحكٗب الدؿائالث التي ًىحي بها اإلاىيىٕ .ل٣ض اٖخمضها ٖلى الجزع ال٣لُل مما
ظمٗىاه  -عٚم حجمه  -في مىاؾباث بدشُت مسخلٟت مً صوع مدٟىْاث آ٦ـ آن بغوٞاوـ
) (1980ووهغان ( 1986و .)1988
جخُلب صعاؾت مؿخىُٞت للمىيىٕ ،اؾخ٨كاٞا ظضًضا للىزاث ٤ألاعقُُٟت وظغصا قامال
إلاا ًىظض بمسخل ٠صوع اإلادٟىْاث الؿاب ٤ط٦غها ،الؾُما بٟغوؿا .لظا ج٨دس ي هظه اإلا٣اعبت
َابٗا مدلُا مىهىٚغاُٞا الٖخماصها بالضعظت ألاولى ٖلى ما ظمٗىاه مً مُُٗـاث جاعٍسُـت،
زانـت مً عنُـض مدٟىْـاث والًـت وه ـغان.
ًخ٩ىن الغنُض الىزاث٣ي الظي جبيُىاه ،مً مجمىٖت واؾٗت مً اإلادٟىْاث هظ٦غ مجها:
 الخ٣اعٍغ الُىمُت وألاؾبىُٖت والىه ٠قهغٍت والكهغٍت والىه ٠ؾىىٍت
والؿىىٍت التي ٧اهذ جغ ٘ٞمً مسخل ٠الهُئاث واإلاهالر ؤلاصاعٍت والاؾخسباعاجُت والًت
"(بغٍ٨ٟخىع ،"(préfectureمهالر الكاون ألاهلُت ) ،(Affaires indigènesقغَت ،ظىضعمت
) ، (gendarmerieظِـلُ٢،ـاص ،بـاقاٚـىاث الخ٧ .ل الخ٣ـاعٍـغ اإلاٗضة ٧اهذ جىظه بٗـض
الخـضُ٢ـُٞ ٤ـها وجلخُـهها،بلى الخ٩ىمت الٗامت بالجؼاثغ (le Gouvernement général
) d’Algérie-G.G.A.-ومً زمت بلى الىػاعاث اإلاٗىُت بباعَـ ؛
 مجمىٖت مً الخد٣ُ٣اث ٧اهذ ج٣ىم بها بك٩ل صوعي الؿلُاث اإلاضهُت ومهالر
الكغَت ٖبر مسخل ٠مضن اإلاؿخٗمغة بُلب مً وػاعحي الضازلُت والخغبُت بباعَـ ؤو
بُلب مً الخا٦م الٗام بالجؼاثغ مباقـغة ؤو ختى "البرًٟي ( ")préfetالىالي .ومً خؿً
خٔ صاعس ي هظه الخد٣ُ٣اث مً ماعزحن وباخشحن ،ؤجها ظمٗذ في ملٟاث زانت
مبىبت ،ومهىٟت خؿب ؤما ً٦نضوعها و٦ظا مـىايُـٗها.
 زم هىا ٥نى ٠هاصع وَغٍ ٠مً ألاعقُٟاث ًخمشل في الخ٣اعٍغ الهاصعة ًٖ مهالر
البرًض التي ٧اهذ حٗثر مً خحن آلزغ في ؾلت اإلاهمالث ٖلى ظغاثض ؤو صوعٍـاث ؤو ٦خب
ؤصخابها مجهىلىن ) .(destinataires inconnusهظه الخ٣اعٍغ ظض مهمت ألجها جخًمً
مجمىٖت مً اإلاٗلىماث الشمُىت مً الىظهت الخاعٍسُت ٧اؾم وٖىىان اإلاغؾل بلُه م٘
ون ٠ص ٤ُ٢إلاا ٖثر ٖلُه ،وٖضص اليسخ اإلاغؾلت ،وصوع اليكغ ،وٖىاوًٍ الىاقغًٍ،
والبلضان التي مجها ؤعؾل البرًض اإلاهملٚ .البا ما ٧ان هظا الىن ٠الخاعجي ،مصخىبا
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بىن ٠مىظؼ للمًمىن ال٨ٟغي مما ًضٖ ٫لى ؤن مهالر البرًض ال٩ىلىهُالي ٧اهذ
َغٞا ٞاٖال في مغا٢بت الخغ٦ت ال٨ٟغٍت بحن الجؼاثغٍحن وؤق٣ائهم الٗغب واإلاؿلمحن.
 اٖخمضها ؤًًا ٖلى نى ٠آزغ مً الىزاث ،٤جمشلذ في ٢ىاثم اإلاجالث والضوعٍاث
الهاصعة في جىوـ ،واإلاٛغب وباقي البلضان الٗغبُت التي ٧اهذ جغؾل مً باب الخباص٫
لبٌٗ ٖىـاوٍـً الصخ ٠الهاصعة في اإلاؿخٗمغة٦ ،مجلت "الكهاب" وظغٍضة "البهاثغ"
و"نىث ألاهالي" ( )La Voix des Indigènesو"الىجاح" وما ؤعؾل لبٌٗ الصخهُاث
الباعػة ٦ما ؾُإحي ط٦غه.

أصىاف مصالح الشكابت الصحفيت
حٗضصث ؤنىا ٝمهالر الغ٢ابت وجىىٖذ ؤق٩الها جباٖا لخٗضص َبُٗت الصخُٟت
و٢ىىاث صزىلها للمؿخٗمغةٞ .لِـ الخٗامل م٘ الصخُٟت الغؾمُت وقبه الغؾمُت التي
٧اهذ جهضعها اإلامشلُاث الضبلىماؾُت الٟغوؿُت في الخاعط مشل الخٗامل م٘ الصخ٠
اإلاهىٟت في زاهت الصخ ٠الخغة ؤو صخ ٠اإلاٗاعيت ؾىاء ٧اهذ ؾُاؾُت ؤو ز٣اُٞت ؤو
صًيُت ؤو ٞىُت وؤصبُت وجغٞحهُتُٞ .بُعي ؤن جخُاب ٤ألانىا ٝوجيسجم .ه٨خٟي هىا بٗغى
مىظؼ ألهم ؤنىا ٝالغ٢ابت الصخُٟت :
أ .الشكابت املحليت
٧اهذ مً نالخُاث الخا٦م الٗام ،وٍماعؾها ًٖ َغٍ ٤مهلخت الاجهاالث للكما٫
ؤلاٞغٍ٣ي ) (Service des liaisons nord africainesازخهاعا ) (S.L.N.A.اإلاخٟغٖت بلى ٖضة
مهالر ،مً بُجها مغ٦ؼ ؤلاٖالم والضعاؾاث  Centre d’information et d’étudesازخهاعا
) ،(C.I.Eالظي ٧اهذ جى٧ل بلُه ظمُ٘ الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بــالكاون ألاهلُت اإلاىػٖت ٖبر
اإلا٣اَٗاث الشالزت في الكغ ١وفي الىؾِ وفي الٛغب .هىا ٥ؤًًا ،مهلخت الغ٢ابت
الصخُٟت بمسخلٞ ٠غوٖها  :الٟغٕ اإلاسخو بالصخاٞت الهاصعة باللٛت الٟغوؿُت ،وآزغ
بالصخاٞت الهاصعة باللٛت الٗغبُت ،وآزغ باللٛاث ألاظىبُت مً بُجها اللٛت ؤلاًُالُت واللٛت
ؤلاؾباهُت الخ٧ .اهذ اإلا٣االث الهاصعة باللٛاث ألاظىبُت ،مجها اللٛت الٗغبُت ،جترظم بلى اللٛت
الٟغوؿُت إلاٗغٞت مدخىاها ٢بل الٟهل في مألها بما بدؿغٍدها للبُ٘ ؤو بنضاع ؤمغ بخُُٗلها
ؤو بذجؼ ألاٖضاص اإلاُغوخت للبُ٘ وجل ٪اإلاغؾلت ًٖ َغٍ ٤البرًض.
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ب .الشكابت الذبلوماسيت
٧اهذ مً ازخهام الؿٟاعاث وال٣ىهلُاث الٟغوؿُت ببلضان اإلاكغ ١الٗغبي وزاعظه.
ا٦دؿذ هظه الغ٢ابت ق٨ال و٢اثُا بط ٧اهذ اإلاهالر الضبلىماؾُت جهضع جىنُاتها لىػاعة
الخاعظُتً ،بر ١بها مباقغة بلى باعَـ التي جهضع ؤوامغها بمى٘ صزى ٫الٗىاوًٍ التي ٧اهذ
جيخ٣ض الؿُاؾت الٟغوؿُت في ؤي بلض ٧ان .بن مشل هظه الخاالث ٦شحرة واإلاغاؾالث التي
اَلٗىا ٖلحها في هظا الكإن جشبذ ٗٞالُت الغ٢ابت الضبلىماؾُت الاؾدباُ٢ت وهجاٖت الخٗاون
ال٩امل والٟٗا ٫بحن ظمُ٘ مهالر الغ٢ابت بًٟل جًاٞغ ظهىص مؿاولحها بُٛت ٞغى
خهاع ناعم وقامل ٖلى الغؤي الٗام الجؼاثغي٧" .لُـلت" ،هى ٖىىان صخُٟت مُ٨ـت ،مىٗها
الخا٦م الٗام بالجؼاثغ بخاعٍش  9ؾبخمبر  1920بٗض جلُ٣ه بغُ٢ت مً عثِـ مجلـ الىػعاء
ووػٍغ الكاون الخاعظُت مُلـغان ) .3(Millerandهو البرُ٢ت هاَ ٤بىٟؿه وال ًدخاط بلى
حٗلُ" : ٤ؤَلٗني ٢ىهل ٞغوؿا بجضة ؤن ٖضصي  404و 405مً ظغٍضة ٧لُـلت] الهاصعة [
بم٨ت ًخًمىان م٣االث مً قإجها ؤن جدض الجؼاثغٍحن ٖلى الخمـغص .بهخهىٞ .ال ٌؿٗني بال ؤن
ؤَلب مى٨م مى٘ صزىلها .اهخهى" (الخى ُ٘٢مُل ـغان).
ث .الحجـض ّ
ّ
الجضئي
الكلي واملىـع
ومما ًيبػي مالخٓخه في هظا الهضص ،ؤن الدجؼ ؤلاٖالمي ا٦دؿـى مٓهغًٍ ًم ً٨ؤن
ًىن ٠ألاو ٫بال٨لي في خ ٤اإلاجالث والجغاثض التي ٖغٞذ بضوام مٗاصاتها لالؾخٗماع
الٟغوس ي ،لِـ  ِ٣ٞفي خ٣ل الؿُاؾت اإلاىخهجت مً َغٞ ٝغوؿا في الجؼاثغ ولٖ ً٨بر
٧امل مؿخٗمغاتها .ؤما اإلاى٘ الجؼجي ٞلم ًترجب ٖىه خٓغ للمجلت ؤو الجغٍضة مً الضزى٫
للمؿخٗمغة وبهما مهاصعة ألاٖضاص التي وكغث ٞحها م٣االث جخًاعب م٘ اإلاهالر الٟغوؿُت في
الجؼاثغ.
عٚم الُى ١اإلاٟغوى ٖلى الخغ٦ت ال٨ٟغٍت في الجؼاثغًٚ ،ذ الؿلُاث الاؾخٗماعٍت
الُغ ٝفي بٌٗ الخاالث ًٖ بٌٗ الٗىاوًٍٞ ،ؿمدذ لٗضص مً الصخ ٠اإلاٛاعبُت
واإلاكغُ٢ت مً الضزى ٫للجؼاثغ ،وؤخؿً صلُل ٖلى طل ٪ما وكغجه مجلت الكهاب لهاخبها
الكُش ٖبض الخمُض بً باصٌـ مً م٣االث م٣خبؿت مً ظغاثض ومجالث وصوعٍاث مٛاعبُت
ومكغُ٢ت ،هـضص ؤصخابها بالؿُاؾت الاؾخٗماعٍت في اإلاكغ ٠ُ٦ .١جٟؿغ هظه الخاالث؟ هل
Archives de la Wilaya d’Oran, boite 1422, Alger, 18.08.1920.
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الٖخباع الؿاخت اإلاكغُ٢ت بُٗضة ظٛغاُٞا ًٖ الجؼاثغٍحن ،وؤن هاالء ال ٌٗغٞىن ٖجها ال٨شحر
وبالخالي جإزحرها ال٨ٟغي مدهىع في قغٍدت ظـض يُ٣ت مً ال٣غاء الظًً ًجُضون اللٛت
الٗغبُـت ،ؤم مغظٗـه تهـاون مهالر الغ٢ابت؟ ال ق ٪ؤن هىا ٥هىٕ مً اإلاساصٖت اإلا٣هـىصة،
وهظا هىٕ مً اإلاماعؾت الؿُاؾتٗٞ .ىضما هخمًٗ في اإلاؿإلت ،هالخٔ ؤهه إلاا ٧ان ألامـغ
ًخٗلـ ٤ببلـض مٛاعبـي ؤو ٖىضما ٧ان اإلاسـاَب مىاًَ مٛـاعبيٞ ،ؿغٖـان ما ٦ـاهذ ؤلاصاعة
الاؾخٗمـاعٍت جبـاصع بمى٘ ؤو مهاصعة الصخُٟت في خاٖ ٫ـغيها للبًُ٘ .ب٣ى ؤن جدب٘ بقٗإ
ال٨ٟغ اإلاكغقي  ،مٛغبُا٧ ،ان مً ؤولىٍاث ٖضص مً الضوعٍاث اإلاسخهت مشل وكغٍت لجىت
اٞغٍ٣ا الٟغوؿُت ) (Bulletin du Comité de l’Afrique Françaiseالتي جمحزث بٌٗ
ؤ٢المها مشل صٌؿباعمي ومىهمىضؽ وٚحرهما بما ٧اهىا ًيكغوهه باهخٓام خى ٫ال٣ىمُت
الٗغبُت وؤلاؾالم وم٨ٟغحها ؤمشا ٫قُ٨ب ؤعؾالن وعقُض عيا ومدمض ٖبضه ومدمض
ا٢با ٫الخ.

كىواث دخول ّ
الصحافت للمستعمشة
ٞهـل بٗض هظا الٗغى اإلاىظؼ لألظهـؼة ال٣مُٗت مً ٞجـىاث جدؿـغب مً زاللها
الصخاٞت اإلاٛغبُت واإلاكغُ٢ـت ل٣ـغائها في اإلاؿخٗمغة الجؼاثـغٍت ؟
أ .البرًذ
٧ان البـغٍض ،ال٣ىـاة ألا٦شـغ اؾخٗمـاال في بًها ٫الضوعٍاث والصخ ٠اإلامىىٖت وٚحر
اإلامىىٖت ل٣غائها في الجؼاثغ .ولخٟـاصي اإلاهاصعة البرًـضًت للٗىاوًٍ اإلامىىٖت ؤو التي جخًمً
م٣ـاالث ال ٌؿمذ بضزىلها للمؿخٗمغةٖ ،مـض اإلاـغؾلىن بلى ٖضة خُل مً بُجها بصعاط
الصخ ٠اإلامىـىٖت وؾـِ ٦ـم مً الصخ ٠اإلاـغزو لها بالضزـى٦ ،٫مـا جـم جمىٍـه ٖىاوٍىـها
ألانلُـت بٛـالُٚ ٝـغ ٚـالٞها ألانلـي خخـى ال جلٟـذ الاهدبـاه ٖىـض ج٣ٟـض اإلاـغاؾالث مً َغٝ
مهلخـت الغ٢ـابت البـغٍضًت .ل٣ض ؤزبخـذ الٗضًـض مً الكهـاصاث الكٟـىٍت التي ظمٗىـاها،
هجـاٖت هظا ألاؾلـىب ،ممـا جغجـب ٖىـه حؿـغب الٗـضًض مً الٗىـاوًٍ اإلامىـىٖت صازـل
اإلاؿخٗمـغة بٗـض ازخـغا٢ها َـى ١اإلاغا٢بـتَ .بٗا ،اوٗ٨ـ طلٖ ٪لى الجاهب ال٨مي ٩ٞ ،ان
ٖضص وسخ هٟـ اإلاجلت ؤو الضوعٍت مدـضوصا ،ؾُما وؤن ٖملُاث الخٟخِـل الٟـجاثُت ،م٨ـىذ
مهـالر الغ٢ـابت مً عنـض ؤؾماء وٖىـاوًٍ ال٣ـغاء الظًـً ؤعؾـلذ بلحهـم الصخ ٠اإلامىـىٖت،
٨ٞـاهىا ظـغاء طل ٪مدـل مـغا٢بت مؿخمـغة ومخابٗاث بصاعٍت.
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بّ .
التجاسة
٦ـاهذ الخجاعة ،ال٣ىـاة الشـاهُت التي حؿـغبذ ٖبـغها الصخ ٠اإلامىـىٖت ؤو اإلاكدبـه في
مدخـىاها و٦ـظا ال٨خـب الخٗلُـمُت وُٚـغ الخٗلُـمُت التي ٦ـاهذ جـضعط يمـً الؿـل٘ اإلاؿـخىعصة
بُـغٍ٣ت قـغُٖت مً َـغ ٝالخجـاع الجـؼاثغٍحن مً جـىوـ واإلاٛـغب ألا٢ص ى ومهـغ وؾـىعٍا
ٖـلى وظـه الخهـىمٚ .ـالبا ما ٦ـان ججـاع اإلاـىاص الاؾتهـالُ٦ت ًسٟـىن الضوعٍـاث وال٨خـب في
نىاصً ٤الـكاي ؤو الخـىابل ،وؤما ججـاع ألا٢مكـت ٨ٞـاهىا ًسٟـىجها وؾـِ لٟـاث الخـغٍغ
اإلاؿخـىعص مً ؾـىعٍت ؤو ُٚـغه مً ألا٢مكـت الشسُـىت.
ّ
ّ
ّ
ث .البعـثــاث الط ــالبيـت والفشق
الفىيت العشبيـت
لٗبـذ البٗـشاث الُـالبُت ٖىـض ػٍـاعة طوحهـم ؤزىـاء الُٗل اإلاـضعؾُـت ؤو بٗـض اهتهـاء ٞخـغة
ب٢امتهـم الٗلمُت في اإلاٛـغب ؤو جـىوـ ؤو مهـغ ؤو ؾـىعٍا ؤو خخـى في ٞـغوؿا ،صوع الىؾُـِ
الش٣اٞـي وال٨ٟـغي والؿُـاس ي بُـً الىسـب ال٨ٟـغٍـت والؿُـاؾُت واإلاشٟ٣ـُـً في الجـؼاثغ
وهٓـغائهم في الخـاعط ٖبر ما ٦ـاهىا ًجلبـىهه مٗهـم مً مُبـىٖاث مـً هـظه البلـضان .وهـٓغا
لُبُـٗت هـظه البٗـشاث وللمؿخـىي الٗلـمي الـظي جمُـؼث بـه ،وؿخيخـج ؤن مـا ٦ـاهىا ًـضزلـىهه
للمؿخٗمغة٦ ،ـان ًـىظـه لخدؿُـً ج٨ـىًٍ اإلاـضعؾُـً وعٞـ٘ مؿخـىي اإلاخٗلمُـً ،وبالخـالي ٞـي
عٞـ٘ اإلاؿخـىي الٗـام للٟئـاث اإلاهخـمت بالكــإن الىَـني ز٣ـاُٞا وؾُـاؾُا.
ّ
الحج
ج .موسم
٢ضؾُت الب٣إ اإلا٣ضؾت ،لم جيخه بٗىصة الدجاط بلى ؤوَاجهم٧ .اهذ حٛظحها لؿىحن
مغوٍاتهم خى ٫اإلاؼاعاث الاؾالمُت وبُىالث الٟاجدحن وبؿالتهم في الجهاص لىهغة الاؾالم.
٩ٞان مٟٗى ٫هظه اإلاغوٍاث في ألاوؾاٍ الكٗبُت الكٛىٞت بإصاء زامـ ع ً٦مً ؤع٧ان
الاؾالمٖ ،مُ٣ا .وؤما الىسبت اإلاشٟ٣ت ٩ٞاهذ ُٞما ًسهها ،مخإزغة بغمؼٍت اإلا٩ان وٞغم
اخخ٩ا٦هم بٗلماء الاؾالم وبَالٖهم ٖلى الخُاعاث ال٨ٟغٍت والضًيُت اإلاخضاولت في اإلاكغ١
الٗغبي .لهظه ألاؾباب جسـىٞذ ؾلُاث الاخخـال ٫ؤًما جسى ٝمً مىؾم الدج وٞغيذ
مغا٢بت ناعمت ٖلى ٧ل مغاخله ،بضثا بٟغػ ٢ىاثم الدجاطٞ .لم جمىـذ عزـو جإصًـت هـظه
الكُٗـغة ؤلاؾـالمُـت ٖ-ـلى الٗمــىم -بال إلاـً ؤٖلـً /ؤو ٖــغ ٝبىالثه للمدخـل (مشـل الُ٣ـاص) زم
ل٨بـاع الخجـاع الظًـً ٦ـان وكـاَهـم مغهـىها بابخٗـاصهم ٖـً الؿُـاؾت و٦ـل ما خـام خىلهـا٦ .ما
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٧ان جإَحر الؿٟغ طهابا وبًابا ،مً نالخُت مهالر مُٗىت ،ومً ؤصي ٞـغًٍت الخـج صون
جغزُو ً ،خٗـغى بٗـض ٖـىصجه لٛغامت مالُت ٖالُت وؤخُاها لٗ٣ـىبت السجـً.
وبالٗىصة بلى مىيىٖىا ،لم ًخبُـً لىا مً زـال ٫مُـالٗخىـا لليكغٍـاث اإلاٗـضة في هـظا
البـاب مـً َـغ ٝمسخلـ ٠الهُئـاث واإلاهالـذ الاؾخسبراجُت وؤلاصاعٍـت ،ؤن الخـجاط اؾخٛلىا
هظه الٟـغنت إلصزـا ٫اإلاجـالث والضوعٍاث وال٨خـب اإلادٓـىعة ؤو ُٚـغ اإلادٓـىعة بلى
اإلاؿخٗمغة .ل ً٨باإلا٣ابل ع٦ؼث هـظه الخ٣ـاعٍغ ٖلى الغواًـاث الكٟهُـت للدجاط الخـي ٦ـاهذ
ججـض آطاهـا نـاُٚت في اإلا٣ـاهي التي جدىلذ باإلايؿبت بلى مهضع زبراحي للبىلِـ وؤٖىاهه.
ٌ .الفـشق الفى ّـيت الع ّ
ـشبيت
ؤما ُٞـما ًسـو الٟـغ ١الٟىـُت الٗـغبُت وبالخدـضًض الٟـغ ١اإلاؿـغخُت واإلاـىؾُُ٣ـت التي
٦ـاهذ جدـل بالجـؼاثغ مـضٖـىة مـً َـغ ٝالٟـغ ١الجـؼاثغٍتٞ ،ــةجها خملـذ يمـً ؤمخٗخـها وآالجـها
اإلاـىؾُـُ٣ت ،الجـغاثض والضوعٍـاث وال٨خـب و٦ـل مـا ٦ـان ٌؿـاهم في جـ٣ـغٍب وجىَـُض الٗـال٢اث
بُـً الُـغٞحن .ظـغٍضة ( La Jeune Tunisieجـىوـ الٟخـاة) مشـال ،لم ج٨ـً مٗـغوٞت في اإلا٣ـاَٗت
الٛغبُـت وزـانت في جلمؿـان ومٗؿـ٨غ ٢بـل  5ظاهٟي  .1949ؤ٦ـدك ٠ؤمغها ٖـلى بزـغ مـغوع
الٟغ٢ـت الخىوؿُـت الخـي ٢ـاصتها الؿُـضة ػُ٦ـت بىـذ الخـاط مدمـض مـغا٦ضة .4بن مشـل هـظه
الخـاالث لِؿـذ هـاصعة و٦شُـغا ما ٦ـان ًـغا ٤ٞاؾخٗـغاى الٟـغ ١الٟىُـت جىػَـ٘ قبـه مىٓـم وفي
ال٨خـمان -خخـى ال ه٣ـى ٫في ؾغٍـت لٗـضم و٢ـىٞىا ٖلى وزاثـ ٤جإ٦ض ؤو جىٟـي طل -٪لصخـ ٠و٦خـب
بـل وخخـى ؤؾُـىاهاث 5البـلض الًُـ٦ ٠ـما خـضر مـ٘ بٗـٌ الٟـغ ١اإلاـىؾُُ٣ـت الٗـهغٍت التي
ػاعث الجـؼاثغ واإلاـ٣اَٗت الىهـغاهُت في الىهـ ٠الشـاوي مـً الشـالزِىاث.
و .مبعوجو ّ
ّ
التووسيت وحفالث جكشيمهم
الصحف
ًًـا ٝبلى ما ؾبـ ٤ط٦ـغهٖ ،ـامل ؤلاقهـاع الصخٟـي٨ٞ .6شُـغا ما ٧اهذ صوع الصخ٠
الخـىوؿُت ،هٓـغا لٗال٢ـت الجـىاع واإلاهـاهغة والخـضوص اإلاكخـغ٦ت بُـً جـىوـ والجـؼاثغ ،جـغؾل
مبٗـىزحنٖ 7ىـها في ظـىالث اؾخُـالُٖـت وبقهـاعٍت ٖبـغ مسخلـ ٠اإلاـضن الجـؼاثغٍت للخٗـغٍ٠
4

Archives de la Wilaya d’Oran, boite 1422, Tlemcen le 426.6.429, Mascara le 3.4.1949.
Archives de la Wilaya d’Oran, Bulletin Mensuel d’Information 1933-1940.
6
Archives de la Wilaya d’Oran, boite 6985, Rabat, le 3.10.1924.
5

 7ؤعؾلذ ظغٍضة ألاؾبىٕ بلى وهغان وجلمؿان٧ ،ل مً الُُب بً ؤخمض بً ٖبض ال٣اصع وٖبض الخالٖ ٤بض هللا
اإلاؼوعغي للخٗغٍ ٠بالجغٍضة والتروٍج لها .ؤعقُ ٠والًت وهغان ،ج٣غٍغ مهالر ألامً مً جلمؿان بخاعٍش
 1950.8.11وؤما م٩ي بً ٦ما ٫بً ٖؼوػ ٞ ،جز ٫باإلاضًيخحن اإلاظ٧ىعجحن بهٟخه مضًغا لصخُٟت إفشيليا الشماليت
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بالجـغٍضة و الضوعٍـت بُٛت جىؾُـ٘ قب٨ـت ٢ـغائها .ل٣ـض خـضر في بٌٗ الخـاالث ؤن اإلابٗـىزحن
الصخُٟـحن ؤصزلىا مٗهم ظـغاثض جـىوؿُت ومهـغٍت مدٓىعة وػٖىها زُٟـت يمـً نىـ٠
ال٣ـغاء اإلاٗـغوٞحن باهخمـاماتهم ال٨ٟـغٍت والؿُـاؾُـت.
وممـا ًـا٦ـض قٛـ ٠وحُٗـل ال٣ـغاء الجـؼاثغٍحنٖ -لى الغٚم مً ٢لـت ٖـضصهم واؾخٟدـا٫
ألامُـت وجسـىٞهـم مـً ال٣مـ٘ الاؾخٗمـاعي  -لألزبـاع الٗـاإلاُت بهٟـت ٖـامت والٗغبُـت ؤلاؾـالمُـت
ٖلى وظـه الخهـىم ،عٚبخـهم في عبـِ ٖـال٢اث جـىانل م٘ ؤق٣ائهم الصخُٟحن ٖبر بىابت
8
الاؾخًاٞت والخ٨ـغٍم٣ٞ .ـض هٓـم مجلــ بصاعة هاصي الؿٗـاصة بىهـغان في  20ظـىٍلُت1949
خٟـل ج٨غٍم ٖلى قـغ ٝمدمـض ِٖـؿاوي الجمىـي ،مدـغع ظـغٍضة ألاؾـبىٕ الؿاب ٤ط٦غها
واإلادٓـىعة في الجـؼاثغ مىـظ ٨ٞ .1947ـاهذ هـظه الؿاهدت باليؿبـت للمكاعُ٦ـًٞ ،غنـت
للخٗـاع ٝوعبـِ ٖـال٢اث ز٣ـاُٞت و٨ٞـغٍت مً ظهـت وججـضًض الاقخـغا٧اث (الؿـغٍت) مً ظهـت
ؤزغي.مـً الىظـىه اإلاخـمحزة التي قـاع٦ذ ٞـي هظا الخ٨ـغٍم ،اإلادـامي بلبـ٣غة ًٖـى في خـغ٦ت
اهخهـاع الخـغٍاث الضًـم٣غاَـُت والخُ٨ـم بـىمضًـً بً اؾمـاُٖل مً هٟــ الدكُ٨ـلت
الؿُـاؾُت.9مً ؾـىء الخـٔ لم جدخٟـٔ طا٦ـغة اإلادٟـىْاث الخـي اؾخُ٣ىـا مجهـا هظه
اإلاُُٗـاث ،بٟدىي الى٣اف الظي صاع بُـً الخًـىع ،زـانت بُـً مبٗـىر الجـغٍضة
والىَىُِـً ؤًٖاء خغ٦ـت اهخهـاع الخغٍـاث الضًم٣ـغاَُت.
وفي الؿُـا ١هٟـؿه ول٨ـً في قهـغ ظـىان مً ؾىـتٖ ،1954اص مبٗـىر هٟـ الجـغٍضة
(ألاؾبـىٕ) مدمـض ِٖـؿاوي الجمىـي لِكاع ٥في خٟـل جـضقُـً اإلاـضعؾـت الخغة الخابٗت
لجمُٗت الٗلمـاء اإلاؿلمحن الجـؼاثغٍحن بىـضعومت .جضوًٍ خًىعه مً َغ ٝاإلاهالر ألامىُت
الاؾخٗماعٍت مغجحن ٖلى ألا٢ل في الجؼاثغ ،ؾىت  1947زم ً ،1954جٗلىـا وٗخ٣ـض ؤوال ،ؤهـه
٦ـان مـضاوما ٖلى ػٍاعة الجـؼاثغ والخى٣ـل ٖبـغ مسخلـ ٠مـضجها للخٗغٍـ ٠بجغٍـضجه ،زاهُا ،ؤهـه
٦ـان ٖلى اَـالٕ بإخـىا ٫الجـؼاثغٍُـً ومـا خملخـه هسبهـم مـً اوكٛـاالث ومُالب لٟـ ٪الخهاع
اإلاٟـغوى ٖلحهـم ؛ زالشا ،خًـىع شخهُـاث ؾُـاؾُت ظـؼاثغٍت مـٗـغوٞت باججـاهها الاؾخ٣ـاللي
الىَىـي خٟـل ج٨ـغٍم هظا الصخٟـي وخًـىع هـظا ألازُـغ خٟـل جضقُـً مضعؾـت جابٗـت
؛ هٟؿه؛ جىوـ ٦ .1950.2.27ما ؤن الُالب مدمض بً مدمض الِٗؿاوي بً مدمض الٗ٣اص ،ػاع ٖضصا مً مضن
الٛغب الجؼاثغي مجها وهغان وجلمؿان ،ممشال لجغٍضة الجهًت الخىوؿُت؛ هٟـ اإلاغظ٘؛ ج٣غٍغ ؤمني مً وهغان
بخاعٍش  1954.5.21وؤزحرا نضو ١بً مدمض بً ؤخمض بؿباؽ ،هى آلازغ َالب جىوس ي ؤوٞضجه ظغٍضحي الىضوة
والؼٍخىهت ،وعص اؾمه في ج٣غٍغ ماعر مً جُاعث في … 1954.3.18بلخ.
 9اإلاغظ٘ هٟؿه.

Archives de la Wilaya d’Oran, boite 2244, Oran, le 29.8.1949.

8

59

محمذ اللوسصو

لجمُٗـت مٗـغوٞت بـضوصها ٖـً اللٛت الٗـغبُـت والضًـً ؤلاؾـالمي في مدُـِ مٗـاص ل٨ـل ما لـه
نلـت بالصخهُـت الجـؼاثغٍتً ،دمـل ٖـضة صالالث ؤهمها ؤهـه ٦ـان مـغخبا به في الخىُٓمُـً
الىَىُِـً ،وؤهه قـاَغ مؿاولي الخؼب الاؾخ٣اللي وظمُٗت الٗلماء همـىمهم وبالخالي
مُـالبهم الؿُاؾُت والش٣اُٞت والضًيُت ،وؤزحرا ً ،غمؼ خًىعه بلى وظىص عوابِ مخِىت ،ؤو
ٖلى ألا٢ل مخىانلت بحن البلضًً جمشلذ في البٗـشاث الٗلمُـت الُالبُـت والهـالث اإلاخٗـضصة
ألاق٨ـا ٫التي وظـضث بحن خـؼبي الاؾخ٣ـال ٫في الجـؼاثغ وجـىوـ وبُـً الٗلمـاء اإلاهلخُـً
الجـؼاثغٍحن وٖلمـاء الؼٍخـىهت.
ّ
والبحـاسة
ص .البحـش
مٗغو ٝؤن للبدغ ؤؾغاع وللبداعة اَالٕ ٖلى ؤخىا ٫ألامم والبلضان التي ًدُىن بها
الغخاٗٞ .٫ـً َغٍ ٤البدغ حؿـغبذ الجـغاثض والضوعٍـاث وال٨خـب واإلاُبـىٖاث التي ٦ـان
البدـاعة ًُـالٗـىجها ؤزىاء عخـالتهم الُـىٍلت .ازخـلَ ٠بُٗت واهخمـاء اإلاُـبىٖاث٦ ،ما حٗـضصث
لٛخـها مً ٖـغبُت وٞغوؿُـت واهجلحزًت وؤإلاـاهُت وعوؾُت واًُـالُت واؾبـاهُت ...ومٗـغو ٝؤن
اإلاىاهـئ ،مـضن ٖاإلاُـت ٢بـل الٗىإلاـت وًٞـاء الخخ٩ا ٥والاجها ٫والخٗـاع٩ٞ .ٝان عؾـى الؿًٟ
بمشـابت ٞـ ٪الٗـؼلت التي الػمـذ البدـاعة َُلـت ؾٟـغهم ومىاؾبـت للخٗـغٖ ٝلى اإلاـضن الؿـاخلُت
وقٗـىبها وز٣ـاٞاتهـا٦ ،ما ؤجها ٞغنت لٗمـا ٫اإلاـىاوئ لغبـِ اجهـاالث مـ٘ ؤصخـاب البـؼاة
البًُـاء ؤو الؼع٢ـاء وجبـاص ٫ؤَـغا ٝالخضًـض مٗهم لٗـضة ؤًام بل ألؾابُـ٘ٗٞ .ـً َغٍ٣هـم
ه٣لذ ؤزبـاع البلـضان وال٣اعاث التي ٖبـغوها ؾىاء ٧اهذ هظه ألازباع ؾُـاؾُت ؤو ُٚـغ
ؾُـاؾُت مى٣ـىلت باإلاكاٞهت ؤو م٨خـىبت ؤو مُبـىٖت .ل٣ـض لٗبـذ مـىاوئ الٛـؼواث )(Nemours
ومؿخٛـاهم ووهـغان باليؿبـت للم٣اَٗت الٛغبُـت مً الىَـً صوعا ال ً٣ـل ؤهمُت ٖـً اإلامـغاث
البـغٍتٞ .مـُىاء مؿخٛـاهم مشـال٦ ،ـان ملخ٣ـى لألزبـاع الضولُـت الؾُما ٖـً َغٍ ٤الخجـاع ألاإلاـان
وؤلاهجلحز الظًـً ٧اهذ جغبُهـم بالؼاوٍـت الٗلُـىٍت للكُش ابً ٖلُـىة ،عوابـِ ز٣اُٞت بل
10
عوخُـت مخُـىت ،ومٗلـىم ؤن ٖـضصا مً مغٍـضي هـظه الؼاوٍـت مً البدـاعة ألاإلاـان وؤلاهجلحز .

10

Archives de la Wilaya d’Oran, Bulletin Mensuel d’Information 1937, Archives d’OutreMer, France, boite 9h46.
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التجاس ّ
والصحيفت
لٗب ججاع ألا٢مكت ٖلى وظه الخهىم ،صوعا ٗٞـاال في بصزا ٫وجغوٍج الصخُٟت
الٗغبُـت وؤلاؾالمُـت في اإلاؿخٗمـغة وبسانت في مضًىتي جلمؿان ومٗؿ٨غ .بىاء ٖلى ال٣ىاثم
الاؾمُت التي ظمٗىاها والتي حٗىص بلى ٖكغٍيُاث وزالزُيُاث وؤعبُٗيُاث ال٣غن اإلااض ي،
اإلاضٖمت بكهىص ُٖان اؾخجىبىاهم في ؾبُٗيُاث وزماهُيُاث ال٣غن اإلاظ٧ىع ،ؤن الظًً
ؾاهمىا في الخغا ٥ال٨ٟغي والش٣افي ٧اهىا مً اإلاشٟ٣حن باللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت وؤًًا
مً الخجاع وٖضص مً ال٨خبُِـً .ل٣ض اخخل ججاع ألا٢مكت  -وهي الكىاعٕ ألا٦ثر وكاَا
وب٢باال مً َغ ٝالغظا ٫واليؿاء ٖلى خض ؾىاء  -الهضاعة٧ .ان ؾى ١ألا٢مكت بالِ٣ؿاعٍت
في جلمؿـان ،وحي بابا ٖلي في مٗؿ٨غ ،وجُجضًت في مؿخٛاهم والُدُاخت في وهغان
ًٞاءاث جضاولذ ٞحها مسخل ٠الؿل٘ وٞغنت لُدباصٖ ٫امت الىاؽ ؤَغا ٝالخـضًض ًٖ
مٗاهاتهم الُىمُـت ولُُلٗىا ًٖ الكـاون الٗـامت للبـالص وؤخُـاها الٗالم .مً زـال ٫هـظه
البـىابت اإلاٟخـىخت ٖلـى ٖـاإلاـي الخجاعة والؿُـاؾت (ج٨دس ي هىا ٧لمت الؿُـاؾت مٗنى واؾٗا)،
٧اهذ جشاع بُـً ألاَـغا ٝألا٦شـغ وُٖـا ،مؿـإلت جـضاو ٫الصخ ٠والضوعٍاث وال٨خب الهاصعة
في الجؼاثغ وزاعظها .هل مً لٛؼ ًسخٟي وعاء جل ٪الخغُ٦ت التي خىلذ بٌٗ الًٟاءاث
الاظخماُٖت-الا٢خهاصًت اإلادًت ،بلى بُداء لتروٍج ال٨ٟغ الجهًىي بما ًدمله مً ؤبٗاص
ؾُاؾُت وخًاعٍت؟
٧اهذ ألاخُاء وألاػ٢ت التي ٖغٞذ ب٨شاٞت ججاعها الجؼاثغٍحن والحهىص ،ه٣اَا مدىعٍت في
خُاة اإلاضًىت وؾ٩اجها الؾخُ٣ابها نىٟا مُٗىا مً قغاثذ ؾ٩ان اإلاضًىت ،نىٟتها اإلاهالر
الاؾخٗماعٍت والباخشىن الاظخماُٖىن في زاهت الُب٣ت البىعظىاػٍت٦ .ما ؤجها ق٩لذ مغبُا
للىاٞضًً مً زاعط اإلاضًىت واإلاؿخٗمغةٗٞ .لى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤؾخ٣بل ألامحر زالض الظي
خِ الغخا ٫بمضًىت ؤبي مضًً مُل٘ الٗكغٍيُاث مً َغ ٝوظهاء الِ٣ؿاعٍت .ال هيس ى ؤن
هاالء الخجاع وآزغون ،هم الظًً ٧اهىا في َلُٗت مً اؾخ٣بل الكُش ٖبض الخمُض بً
باصٌـ ؤزىاء ػٍاعجه الاؾخُالُٖت ٢بُل جإؾِـؿه ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمُـً الجـؼاثغٍُـً زم
بٗـض الخإؾِــ ؾىت  1931و1932و ٖىض جضقحن صاع الخضًض ؾىت  1937الخ .الىظـىه
هٟؿها ،اؾخ٣بلـذ واخخًىـذ الكُـش البكحر ؤلابغاهُمي الظي ب٣ي في ٖـانمت الؼٍاهُِـً مً
1932بلى ؤن ؤنبذ عثِؿا للجمُٗت ٚضاة وٞاة عثِؿها ألاو ٫الكُش ٖبض الخمُض بً باصٌـ.
٧اهذ الصخ ٠الىَىُت الهاصعة ًٖ هجم قما ٫بٞغٍُ٣ا زم خؼب الكٗب ،وجل ٪الهاصعة
ًٖ ط.ٕ.م.ط .زم في ألاعبُٗيُاث صخ ٠الاجداص الضًم٣غاَي للبُان الجؼاثغي لٟغخاث
61

محمذ اللوسصو

ٖباؽ ،ج٣غؤ وجخـضاو ٫مً ٢اعت بلى آزغ باإلاىاػاة م٘ ٢غاءة" ألاهغام" و"الغابُت الٗغبُت"
و"الكىعي" و"مجلت ؤلازىان اإلاؿلمحن" الهاصعة في مهغ ،و"٧لُلت" اإلاُ٨ت و"ال٣بـ"
و"مجلت الُلُٗت" و"لؿان ألاخغاع" الهاصعة في ؾىعٍت و"الؼهغة الخىوؿُت" و"ؤزباع الٗالم
اإلاٛغبُت" وٚحرها مً الصخ ٠والضوعٍاث ألازغيٖ .غ ٝؾى ١ال٨الم 11وكاَا خشِشا وا٦ب
الخغ٦ت الش٣اُٞت والؿُاؾُت .هظ٦غ في هظا الؿُا ،١ؤن حكُِض و جضقحن صاع الخضًض
بخلمؿان في ؾبخمبر ٧ ،1937ان بًٟل ججاع الِ٣ؿاعٍت ،وؤهه مً ؤٖما ١ألاػ٢ت الًُ٣ت
وال٣ٟحرة لحي بابا ٖلي بمضًىت مٗؿ٨غ  ،زغظذ مؿحرة ماٍضة للماجمغ ؤلاؾالمي الجؼاثغي في
 .1936في هٟـ هظا الحي قُضث مضعؾت خغة جابٗت لج.ٕ.م.ط  ،.واهُل٣ذ ؾىت 1943
مٓاهغة نازبت ماٍضة ألخباب البُان والخغٍت ٢بل ؤن جدب٘ بمؿحراث ومٓاهغاث ؤزغي بلى
ٚاًت  .1962ه٨ظا وا٦ـب ،بـل امتزط اليكاٍ الخجاعي بالخغا ٥الؿُاس ي الىَني بهىُٟه
ؤلانالحي الجهًىي والؿُاس ي الاؾخ٣الليٞ .لـم ج ً٨بالخالي ٖملُت ا٢خىاء الصخاٞت اإلاٛغبُت
ؤو اإلاكغُ٢ت مً َغ ٝال٣غاء الجؼاثغٍحن اإلاـضاومحن ٖلى الخهىٖ ٫لحها ،مجـغص وكاٍ
جشُٟ٣ي ؤو جـغُٞهي ،وبهما نـبذ في ؾُا ١الخغا ٥الظي ٖغٞه الٗالم الٗغبي ؤلاؾـالمي بك٩ل
ٖام ،واإلاؿخٗمغة الجؼاثغٍت بك٩ل زام.

لاهتشــاس الجغشافي ل ّ
لصحيفت العــشبيـت في الغشب الجضائشي
بلـٖ ٜـضص ٖىـاوًٍ الصخ ٠اإلاٛـاعبُت واإلاكغُ٢ت الىاعص ط٦غها في مسخلـ ٠ج٣اعٍغ الكغَت
الٟغوؿُت التي ؤم٨ىىا الاَالٕ ٖلحها ٖ 67 ،ىىاها للٟترة اإلامخضة ما بحن  1920و.1954
ًبضو للىهلت ألاولى ،ؤن هظا الٗضص مٗخبر للٛاًت ،وؤن الصخاٞت الهاصعة باللٛت الٗغبُـت
في اإلاٛغب واإلاكغ ١الٗغبُحن ٦شحرة الاهدكـاع والغواط في اإلاؿخٗمـغة الجؼاثغٍـت .الخُ٣ـ٣ت
ٖ٨ــ ما ًخهىع ٞ.ةطا ما خـاولىا جىػَـ٘ مجمـىٕ الٗىـاوًٍ التي عنـضهاها ٖلى لـىح ػمىـي ج٨ـىن
الهـىعة ٖلى الىدـى الخالي: 12

 11ه٣هض بهظه الٗباعة ألازباع اإلاى٣ىلت ًٖ الصخ ٠بٗض مُالٗتها وَغٍ٣ت جضاو ٫الخبر الصخٟي بحن ٖامت الىاؽ
زانت بحن مً لم ًُل٘ ٖلحها.
 12عاظ٘ الجضو ٫في اإلالخ.1 ٤
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ؾىت صزى ٫الصخُٟت

ٖضص الصخ ٠اإلاغنىصة

1
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11

3
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11
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7
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13
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11

10

1950

13

اإلاجمىٕ

67

حؿخسلو مجمىٖت مً اإلاالخٓاث مجها ما ًخٗل ٤بالجضو ٫ا لؼمني في خض طاجه وما
ًخٗل ٤بالصخ ٠التي عنضث :
ؤوال  :وظىص ٖضة ٞجىاث ػمىُت ما بحن بحن  1920و .1954الىزاث ٤ألاعقُُٟتاإلامىىخت لل٣غاء وهىُٖتها ،هي التي جدضص حجم اإلااصة الخاعٍسُت وال٨م اإلاٗغفي اإلاؿخسلو
مجها٧ .ل الظًً ًبدشىن في صوع ألاعقٌُٗ ٠اهىن مً هظه اإلاًٗلت التي جىٗ٨ـ ٖلى هخاثج
بدىثهم .هل مغص الٟجىاث الؼمىُت ،اإلاغا٢بت الصخُٟت التي لم ج ً٨مؿخمغة؟ ألاعجر ؤن
الؿبب الغثِس ي هى جبٗثر الخ٣اعٍغ ٖبر مسخل ٠مهالر الغ٢ابت و/ؤو خٟٓها في ٖلبت ٚحر
الٗلبت اإلاسهو لها.
 زاهُا  :بلٖ ٜضص الصخ ٠التي عنضث ؾىت  11،1936صخُٟت ،الؿبب هى الاهٟخاحالظي عا ٤ٞاهخهاع الجبهت الكٗبُت في ٞغوؿا اإلاخبىٕ باوٗ٣اص اإلااجمغ ؤلاؾالمي الجؼاثغي
بٗانمت الجؼاثغ .جمحزث هظه الؿىت بيكاٍ صخٟي وخغا ٥ؾُاس ي لم حٗغٞه اإلاؿخٗمغة
مً ٢بل ،باصعث زاللها ألاخؼاب واإلاىٓماث الجؼاثغٍت بُغح مؿإلت الخغٍاث التي جًمجها
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مكغوٕ بلىم ُٞىلُذ الظي ٖاعيخه بصاعة الاخخال ٫بكضة ألجها عؤث ُٞه تهضًضا لهُمىتها
الؿُاؾُت وزُغ ٖلى ُ٦اجها .جىٟؿـذ "الجـؼاثغ اإلاؿلمـت" –خؿب الٗباعة اإلاخضاولت آهظا٥
 الهٗضاء و٧اهذ ؾىت  ، 1936ؾىت اقغا٢ت ؾُاؾُت وجُلٗاث واٖضة ل٩اٞت اإلاؿخٗمغاثالٟغوؿُت زانت باليؿبت لبلضان اإلاٛغب الٗغبيٞ ،اوٗ٨ـ طل ٪بك٩ل ملخىّ ٖلى صزى٫
الصخ ٠اإلاكغُ٢ت اإلاؿخٗمغة.
زالشا  :ؤما ُٞما ًسو ؾىت  1939بٗىاوٍىـها الـ 26التي جمشـل ما ًم ً٨ونٟه بالٗهغ
الظهبي الهدكاع الصخاٞت الٗغبُت في اإلاؿخٗمغةٞ ،مغصه ؤظىاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت التي
ؤصزلذ اإلاؿخٗمغة في اعجبا ٥وٞىض ى اؾخٛلتها الصخ ٠الجؼاثغٍت الهاصعة في الجؼاثغ في
ج٨شُ ٠مباصالتها م٘ ق٣ُ٣اتها الٗغبُت اإلاٛغبُت واإلاكغُ٢ت.
 عابٗا :بن الُ٣مت اإلاٗغُٞت التي ًخًمجها اللىح الؿاب ،٤اؾخضاللُت  ِ٣ٞألناإلاُُٗاث الٗضصًت ظـؼثُت ٚحر مؿخىُٞت للىا ٘٢الخاعٍدي ،لٗضم جم٨ىىـا مً الُ٣ام بجغص
٧امل وقـامل إلاسخل ٠الٗىاوًٍ في مسخل ٠ؤعنضة وصوع ألاعقُ ٠مً ظهـت ،ولىظـىص ٖضة
سٛغاث في الٗلبت الىاخضة ،هاهُ ًٖ ٪ؤؾباب جىُٓمُت ؤزغي مً نالخُت اإلاهلخت ؤو
الهُئت اإلاكغٞت ٖلى جهيُ ٠هظه الىزاثً ، ٤م ً٨خهغها في ؾببُـً ازىحن هما :
الؿبب ألاو :٫ل٣ض الخٓىا في ٦شحر مً اإلاغاث ؤزُاء في ٖملُت جهيُ ٠الخ٣اعٍغ ،
ه٨ظا وٖلى ؾبُل اإلاشاٖ ٫ثرها ٖلى ملخهاث لجغٍضة ألامـت إلاهالي الخاط يمً ٖلبت
مسههت لجمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغٍحن .هظا الخبٗثرً ،ىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ٖلمُت
ظم٘ اإلاُُٗاث الخاعٍسُت وبالخالي ٖلى هخاثج الضعاؾت.
وؤما الؿبب الشاويُٞ ،سو الىزاث ٤الخؿاؾت ؤو التي لم حؿخى ٝاإلاضة الؼمىُت
اإلادضصة ٢اهىها لإلَالٕ ٖلحها .في هظه الخالت حسخب جل٣اثُا مً الٗلبـت مً َغ ٝمهلخت
اإلاُالٗت للمدٟىْاث.
هظه اإلاالخٓاث اإلاىهجُت جؼ٦حها قهـاصة مهُٟى باٚلـي ،ناخب اإلا٨خبت الخلمؿاهُت
الظي ؤبلٛىا بإهه ٧ان ٌٗغى ٖلى ٢غاء مضًىت جلمؿان والٛغب الجؼاثغيٖ 37 ،ىىاها
ؾىـت ،193613ؤجخه ٧لهـا مً ألاُ٢اع الٗغبُـت ،اإلاٛغبُـت واإلاكغُ٢ـت .في الؿُا ١طاجه وفي
الٟترة هٟؿها وكغث ؤؾبىُٖـت ( )La Défenseالضٞإ ،هضاء ًبدض ُٞه ناخب اإلا٨خبت
اإلاهغٍت( rue la Lyre 42 ،قاعٕ اللُـغ) بالجؼاثغ الٗانمت ،الظي جدهل ٖلى عزهت
 13م٣ابلت م٘ اإلاٟٛىع له الخاط مهُٟى باٚلي ،جلمؿان ،ؤ٦خىبغ .1979
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اؾخحراص مجمىٖـت مً الصخ ٠الٗغبُـت وال٨خب اإلاـضعؾُتٖ ،ـً و٦ـالء لدؿىٍ٣ها صازـل
الُ٣ـغ الجؼاثغيٖ .14شـغها مً ظهت ؤزغي ٖلى وزُ٣ـت عؾمُـت جىـو ٖلى ؤن ؤلاصاعة
الاؾخٗمـاعٍت ؾمدـذ ؾىـت  1953لٗمـاع قيُٟـي٦ ،خبـي في  39قـاعٕ اللُـغ ،صاثما بالجؼاثغ
الٗانـمت ،باؾدُـغاص ٖ 44ىـىاها مً مهـغ ،مـا ُ٢مخه ه٣ـ ـ ـ ـضا ٞ 1 313 500غهٞ ٪غوس ي .15
ٞمـا ُ٢مـت الجغص الىاعص ؤٖاله وهل ٌٗخمض ٖلُه بك٩ل مُل ٤لخىنُ ٠خغُ٦ت
الصخاٞت بحن الجؼاثغ وباقي البلضان الٗغبُت و الاؾالمُت؟ ؾب ٤وؤن ؤقغها ؤن ألاٖـضاص
اإلاٗخبـغة للصخـ ٠والضوعٍـاث التي ٧اهذ حٗغى في اإلا٨خبـاث بلى ظاهب ال٨خـب باللٛت الٗغبُـت
(ٖ 37ىـىاها في جلمؿـان و 44في الجؼاثغ الٗانمت ٖىض ٦خبي واخض) ،لم ج ً٨بال٨مُت
اإلاُلىبت وؤن الغ٢ابت وٟ٢ذ ؾضا ماوٗا في وظه اإلاباصالث ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت بحن البلضان
الٗغبُت والاؾالمُت .خُ٣ـ٣ت٧ ،ان مهُٟـى باٚلي ًبُـ٘ الـؼهغة والغؾـالت وألاهـغام وُٚـغها
مً الٗىـاوًٍ اإلالخـؼمت ٨ٞـغٍا وصًيُـا وؾُـاؾُا ،ول ً٨ما لم جـظ٦غه ج٣اعٍـغ الكـغَت التي اَلٗىا
ٖلحهـا ،ؤن هـظه الٗىـاوًٍ ٧اهذ جإجُـه في ؤٚلب الخاالث في زـالر وؿـش ؤو وسخخُـً بل ختى
وسخـت واخـضة ٦ما ٧ان الخـا ٫باليؿبـت لألهـغام اإلاهغٍـت.16
بطا ؤيٟىا بلى هـظا ٧له آلازاع الؿلبُت لألمـُت التي خالذ صون اهدكاع وجُـىٍغ الخـغ٦ت
الصخُٟتً ،ـإزـظ مـضلى ٫الخهـاع الش٣ـافي وال٨ٟـغي اإلاٟغوى ٖلى الجؼاثغٍُـً٧ ،ل مٗـاهُه.
ٞاألمُت في هظا الخا ،٫هي ؤهج٘ وؤ٦ثر و٢اًت مً الغ٢ابت ؤلاصاعٍت وألامىُت ألن خاملها ال
ًهػى إلاا ً٨خب وٍضوع في ٞل٨ـه ،اللهـم بال بطا ٧ان له خـ وَني مخمحز ًدمله ٖلى جىمُت
٢ضعاجه ال٨ٟغٍت عٚم مدضوصًتها .

املسموح واملحظوس مً ّ
الصحف العشبيت
ما هي الصخ ٠اإلاٛاعبُت واإلاكغُ٢ت التي ؾمدـذ ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت بضزىلها وما هي
الٗىاوًٍ اإلادٓىعة؟

 ًٖ 14ظغٍضة ( La Défenseالضٞإ) الٗضص  ،130بخاعٍش  1936.12.15مً بحن هظه الجغاثض :الغابُت الٗغبُت،
الؼٍخىهت ،الجهاص ،البال...ٙبلخ.
Archives de la Wilaya d’Oran, boite 2244, Oran, le 26.46.4546

15

 16م٣ابلت م٘ الخاط باٚلي ،ؤ٦خىبغ .1979
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أً .توصع صىف الصحف املسموح إدخالها للمستعمشة إلى صىفين
 صخ ٠تهخم بالجىاهب الٗلمُت وألاصبُت واإلاٗغُٞت ،وؤزغي ؾُاؾُت اهضماظُت ؤو ٖلىؤ٢ل ج٣ضًغ ٚحر مٗاعيت للؿُاؾت الاؾخٗماعٍت في البالص الٗغبُت ٚغبا وقغ٢ا .ظغٍضجا
الٗمغان 17والٗالم ألاصبـي 18الخىوؿُدُـً ،ؤعؾلخا مجاها وٖـً َغٍ ٤البرًض بلى ؤُٖان مـضن
جلمؿـان ووهـغان والجـؼاثغ الٗانمت ما بحن ؾىت  1921وؾىت  .1933وظضث بٌٗ ؤٖضاص
الٗمغان في( Clinchantاإلاُمغ خالُا ،بىالًت مؿخٛاهم) وؤٖضاصا مً الٗالم ألاصبي في ُٖـً
جمىقيذ.19
ؤما الصخاٞت الؿُاؾُت طاث الاججاه الاهضماجي ٞمشلتهـا صوعٍـت بٞغٍُ٣ـا الكمـالُت 20في
ٖهـضها الشاوي جدـذ بقـغا ٝاإلا٨ـي بـً ٦مـا ٫بً ٖـؼوػ الظي ػاع الجؼاثغ ؾىت  1950في مهمـت
اؾخُـالُٖت ،الٛاًت مجها الخٗغٖ ٝلى "ويُٗـت ألاخـؼاب الؿُـاؾُت في قما ٫بٞغٍ٣ـُا. "...
ًٟهم مً زال ٫الضوعٍت هٟؿها ؤن هـظه اإلاهـمت ٧اهذ جىضعط يمً مسُِ اؾخٗماعي مدٌ
ًغمـي بلى يغب "الٗىـانغ الىَىُت اإلاخُغٞت".
لم جظ٦غ الخ٣اعٍغ التي ؤٖضث ٖلى بزغ هظه الؼٍاعة بطا ٧اهذ الضوعٍت مىدكـغة ٖبـغ ٧امل
ؤعظـاء الُ٣ـغ ؤم ال .للٗلـم ٖشـغ ٖلى وؿـش مجها في جُاعث وٚلحزان .ؤما ظـغٍضة
(ٞ Le Phare de Tunis et d’Alger21ىاع جىوـ والجؼاثغ) التي ٧ان اججاهها ٖلى قا٧لت ؾاب٣تها،
٩ٞاهذ مٗغوٞت في الجؼاثغ الٗانمت وجُاعث وٚلحزان ومٗؿ٨ـغ ومؿخٛـاهم وٍضعى اإلا٩ل٠
بخىػَٗها ٖلى مؿخىي الُ٣غ الجؼاثغي  ،ؤلبحر بىزُـغة ،حهىصي ألانل مً مىالُـض جىوــ
اؾخ٣ـغ ( ال هـضعي مخـى ) بمـضًىت الجؼاثغ .22هـظا باليؿبـت للصخ ٠الهاصعة في جىوـ.
ؤما ُٞـما ًسـو الٗىاوًٍ اإلاكغُ٢ـتٞ ،مجهـا اإلاهغٍـت والؿـىعٍت ،والٗغاُ٢ـت واللبىاهُـت الخ.
بن عواط الصخ ٠والضوعٍاث الهاصعة في هـظه البلضان٧ ،ان مخٟاوجا مً م٣اَٗـت ظؼاثغٍت
بلى ؤزغيٞ ،باليؿبـت لبٗـٌ الٗىـاوًٍ ألاصبُـت والهـؼلُت الهاصعة في مهـغ  ٦ـ٨ـل قـيء،
وال٩ٟاهـت ،واإلا٨كـى ،ٝوالٗـغٞانٞ ،(1936-1939) 23ةهىا لم هجض لها آزاعا في اإلا٣اَٗت
17

Archives de la Wilaya d’Oran, boite 4473, Oran, le 20.6.1921.
Idem, Oran, le 12.12.1936.
19
Idem, Ain Témouchent, le 20.30.1933.
20
Idem, Tunis, le 7.2.1950.
21
Idem, Tiaret, le 26.5.1954.
18

 22اإلاغظ٘ الؿاب.٤
23

Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 9H17, Rapport
mensuel, 1936.
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الٛغبُت عٚم جىٞغها في الجؼاثغ الٗانمتُٞ ،24ما لم جظ٦غ الخ٣اعٍغ اإلاُل٘ ٖلحها بطا ٧اهذ
الٗىاوًٍ الهاصعة في ؾىعٍا والٗغا ١ولبىان (بحروث) ،مىدكغة ؤم ال٧ .لما وٟ٢ىا ٖلُه ،هي
٢ىاثم الٗىاوًٍ الصخُٟت اإلاغؾلت مً باب الخباص ٫بلى ق٣ُ٣اتها بالجؼاثغ مشل الكهاب
والبهاثغ 25والىجاح .الٗىاوًٍ الخالُت ،صزلذ اإلاؿخٗمغة ًٖ َغٍ ٤الخباص : ٫ؤلاؾالم
والهضاًت ؤلاؾالمُت واإلا٨كى ٝوالٗغٞان الهاصعة في مهغ؛ زم ال٣بـ وألاخضار والُلُٗت
والجؼٍغة ولؿان ألاخغاع ووكغة اإلا٨خب الٗغبي وؤخضار ٞلؿُحن الهاصعة في ؾىعٍا .ؤما مً
الٗغاٞ ،١سجلىا الضٞإ ال٣ىمي والسجا .(Assadjal)٫جإحي بٗضها الٗىاوًٍ البحروجُت
٦ـهىث الكٗب وألاهالي ومىاعة الكغ .١ؤما ُٞما ًخٗل ٤بالصخاٞت اإلاٛغبُت ٞىظضث وسخ
مً ؤزباع الٗالم في مضًىت جلمؿان وبالًاخُت اإلاجاوعة لها الخىاًت وؤًًا في هضعومت
26
ومؿخٛاهم .وكغث الكهاب ؾىت 1939م٣االث م٣خبؿت مً الىخضة اإلاٛغبُت و Le Cri
( Marocainالهغزت اإلاٛغبُت)  ،البهاثغ ونلتها في هٟـ الؿىت الخغٍت والؿٗاصة واإلاٛغب.
ب .العىاويً التي حالت إداسة لاحتالل دون وصولها لللشاء الجضائشيين
ؤما الٗىاوًٍ التي اٖتريذ الاصاعة الاؾخٗماعٍت صزىلها ٞ ،بًٗها ؾُاس ي وبًٗها
بٖالميٗٞ .لى ؤؾاؽ هظا الخهيُ ،٠اجسظث مهالر الغ٢ابت مىٟ٢حن مخ٩املحن ماوٗت مىٗا
باجا الصخ ٠الؿُاؾُت ومُٗلت بك٩ل اهخ٣اجي الصخ ٠ؤلاٖالمُت ٧لما حٗغيذ ٖىاوٍجها
إلاىايُ٘ ؾُاؾُت مىاوثت إلاهالر الاؾخٗماع في الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي.
31
واصي الىُل 27والٟالح 28والٟخذ 29والكىعي 30مً الصخ ٠اإلاهغٍت ؛ ؾىعٍت الجضًضة
الهاصعة بضمك٧ ،٤لُلت 32اإلاُ٨ت ،ؤلاعاصة 33والهال 34٫الخىوؿِخحن و ٖىاوًٍ ؤزغي ،مىٗذ
 24اإلاغظ٘ هٟؿه.
25

Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 9H17, Constantine,
le 3.5.1939.
Archives de la Wilaya d’Oran, boite 22846

26

مىٗذ الصخُٟت ب٣غاع وػاعي بخاعٍش .192.5.3
Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 9H17

27

مىٗذ ب٣غاع وػاعي بخاعٍش  .1930.2.20اإلايكىع الظي ٌكحر بلى اإلاى٘ ،ناصع في ٢ؿىُُىت بخاعٍش .1939.5.6
; Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 4482

28

مىٗذ ب٣غاع وػاعي بخاعٍش  ،1930.2.20اإلايكىع الظي ٌكحر بلى اإلاى٘ ،ناصع في الجؼاثغ بخاعٍش .1930.3.11
 29اإلاغظ٘ هٟؿه ،باعَـ.1930.2.20 ،
 30اإلاغظ٘ الؿاب ،٤باعَـ.1920.5.3 ،
 31اإلاغظ٘ هٟؿه ،مىٗذ ب٣غاع وػاعي ،بخاعٍش .1920.8.31
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بما ظؼثُا وبما بك٩ل مُل ٤مً الضزى ٫للمؿخٗمغة .محزة اإلاى٘ الجؼجي ،ؤهه ٧ان مً
نالخُاث الخا٦م الٗامًٟ ،غيه ٧لما زغظذ الصخُٟت ًٖ زُها الاٞخخاحي وٍغٗٞه ٞىع
ٟ٦ها ًٖ اهخ٣اص الىٓام ال٩ىلىهُالي .ؤما ٢غاعاث اإلاى٘ الباث٩ٞ ،اهذ مً ازخهام وػاعة
الضازلُت بباعَـ ،و٧اهذ ؤخ٩امه جُب ٤بك٩ل ناعم ٖلى الصخ ٠التي ٖغٞذ بمىاهًتها
لؿُاؾت ٞغوؿا في قما ٫بٞغٍُ٣ا.
٧اهذ الصخاٞت الخىوؿُت ؤ٦ثر الصخ ٠الٗغبُت ٖغيت للمهاصعة  ،بط ق٩ل حٗضص
ٖىاوٍجها واهدكاعها الىاؾ٘ بحن ظمهىع ال٣غاء الجؼاثغٍحن زُغا ٖلى الاؾخ٣غاع الٗام في
اإلاؿخٗمغة .هظ٦غ مجها ،ألاؾبىٕ ،الؼهغة والؼهى ،وظمُٗها ٖىاوًٍ لصخ ٠جىوؿُت ٖامت.
حكحر ج٣اعٍغ مهالر الغ٢ابت ؤن البىلِـ حجؼ بخاعٍش ماي  1942في جلمؿان ٖىض الخاظغ
ٖلُلي  10وسخ مً ظغٍضة ألاؾبىٕ بٗض ؤن بإ مجها  64وسخت .وإلاا ونل بلى ٖلم بابا ؤخمض
؛ جاظغ آزغ ًبُ٘ في هٟـ الى٢ذ الصخ٠؛ زبر حجؼ هظا الٗىىان ،باٖٟي ْغُ٢ ٝاس ي
ؾخحن ) (60وسخت بُٗا مباقغا ،ؤي مً ًض بلى ًض.
35
ؤما في مضًىت مؿخٛاهم٩ٞ ،اهذ خهُلت الدجؼ ؤلاصاعي ٧الخالي  15 :وسخت مً
صخُٟت ألاؾبىٕ و 14وسخت مً الؼهغة ،و  3وسخ مً الؼهى وظضث ظمُٗها بض٧ان مدمض
36
ػخا ،ٝاإلاٗغو ٝباهخماثه لخؼب الكٗب الجؼاثغي وخغ٦ت اهخهاع الخغٍاث الضًم٣غاَُت
اللخحن جؼٖمهما الخاط مهالي.

محتوياث بعض العىاويً ّ
الصحفيت
٧ان بىصها الُ٣ام بضعاؾت مدخىي الصخ ٠اإلامىىٖت واإلاهاصعة إلاٗغٞت هىُٖت اإلا٣االث
اإلايكىعة وما بطا جُغ٢ذ للىي٘ الٗام في اإلاؿخٗمغة الجؼاثغٍت.اؾخٗص ى ٖلُىا هظا ألامغ
لٗضم و٢ىٞىا ٖلى الٗىاوًٍ اإلامىىٖت واإلاهاصعة ،ل ً٨جم٨ىا مً الاَالٕ ٖلى ملخهاث

 32اإلاغظ٘ هٟؿه ،مىٗذ بمغؾىم اجسظه الخا٦م الٗام للجؼاثغ بخاعٍش  .1939.7.24ؤعزذ الىزُ٣ت خاملت هظه
اإلاٗلىمت بالجؼاثغ في 1939.7.25
 33اإلاغظ٘ هٟؿهٖ ،ل٣ذ ب٣غاع وػاعي بخاعٍش  .1939.3.22ؤعزذ الىزُ٣ت خاملت هظه اإلاٗلىمت بالجؼاثغ في
.1939.5.5
 34اإلاغظ٘ هٟؿه ،جلمؿان.1947.5.17 ،
 35اإلاغظ٘ هٟؿه ،مؿخٛاهم.1947.5.20 ،
 36اإلاغظ٘ هٟؿه.
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مترظمت وؤخُاها ٢هاناث صخُٟت ؤلخ٣ذ بالخ٣اعٍغ التي ٧اهذ جغٗٞها مهالر الغ٢ابت
للهُئاث الخابٗت لها.
أ .الفتح املصشيت ّ
جتعشض ألحذاث كسىطيىت
نضع بخى ُ٘٢مديي الضًً هجُب في ظغٍضة الٟخذ 37اإلاهغٍت بخاعٍش  6ظماصي ألاولى ؾىت
1953م٣ا ٫بٗىىان الٗبرة مً خىاصر ٢ؿىُُىت .حكحر الخ٣اعٍغ ؤن الٗىىان ٦خب بإخغٝ
ظض باعػة وؤن اإلا٣ا٧ ٫ان ظض َىٍل خُض وكغ ٖلى الهٟدخحن ألاولى والشاهُت .وؿخسلو
مً هظه اإلاالخٓاث ،ؤن الصخُٟت ؤولذ اهخماما بالٛا للخضر ٦ما ؤجها ؾٗذ بلى التروٍج إلاا
ًجغي في اإلاؿخٗمغة الجؼاثغٍت لِـ ٖلى مؿخىي الغؤي الٗام اإلاهغي ول٦ ً٨ظلٖ ٪لى
مؿخىي الغؤي الٗام الٗغبي وؤلاؾالمي٩ٞ .ىن هظا اإلاىيىٕ اخخل الهضاعة في مجلت
مهغٍتٌٗ ،ني ؤن للجؼاثغ م٩اهت في الًمحر الٗغبي وؤلاؾالمي وؤجها ٧اهذ هي مً نى٘
الخضر مما ًخىظب الخجاوب مٗها ولى بٖالمُا والخٗاَ ٠مٗها ٖغبُا وبؾالمُا .هظا
باليؿبت للمٓهغ الخاعجي للم٣اٖ .٫لى الغٚم مً ؤن مى ٘٢اإلا٣ا ،٫مديي الضًً هجُب ،لم
ًخٗغى بالخٟهُل إلاا ظغي في ٢ؿىُُىت قهغ ؤوث  1934بال ؤهه ع٦ؼ ٖلى اإلاؿبب  :ظىاًت
طل ٪الحهىصي ألازُم الظي اٖخضي ٖلى ٢ضؾُت اإلاسجض الجام٘ في ٢ؿىُُىت ،وما جب٘ طل٪
مً عصوص ألاٗٞا ٫مً َغ ٝالجؼاثغٍحن وجضزل الجالُت الحهىصًت إلاىانغة الحهىصي الٓالم
وطهاب الجؼاثغٍحن ضخُت بٌٗ اإلاؿخٟؼًٍ الظًً جؼٍىا بؼي اإلاؿلمحن واهسغَىا في
نٟىٞهم و٢امىا بخدغًٍهم ٖلى ٢خا ٫الحهىص.
بٗض هظا ،حؿاء ٫الصخٟي ًٖ ألاؾباب التي ؤصث بلى ما خضر ٞ.محز بحن ألاؾباب
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاخمشلت في ًٚب وسخِ ضخاًا الغبا الٟاخل مً الٟالخحن
والخجاع اإلاؿخىعصًً الظًً زغبذ بُىتهم بإًضي نٛاع اإلاغابحن الحهىص ،وبحن ألاؾباب
الىٟؿُت ،بط بضؤ الحهىص في هٓغه ًمغهىن ؤهٟؿهم ٖلى م٣اومت ٧ل ما ال ًىا ٤ٞهىاهم ومٗاصاة
٧ل مً جسخل ٠مهلخخه ومهلختهم .ؤما ًٖ ألاؾباب ألاًضًىلىظُتٞ ،خ٨مً خؿب
ناخب اإلا٣ا ٫في عٚبت الحهىص في جإؾِـ مل ٪في بِذ ٚحرهم.
ٗٞلى الغٚم مً ؤن هظه اإلا٣الت جى٣هها ال٨شحر مً اإلاُُٗاث الخاعٍسُت ( ٖضص الطخاًا،
و٢ى ٝقغَت اإلادخل بلى ظاهب الحهىص ،صوع الىاثب الٗام ابً ظلى ٫والكُش ٖبض الخمُض بً
باصٌـ في تهضثت الىي٘ بلخ) بال ؤن زُىعتها لم جسٖ ٠لى مهالر الغ٢ابت التي ناصعث
 37مجلت الفتح ،الٗضص  ،408جاعٍش الهضوع في  6ظماصي ألاولى .1953
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الجغٍضة ختى ال ٌؿخٛل مدخىاها في بٖاصة بقٗاٞ ٫خُل الاخخجاظاث التي ًم ً٨ازتزالها في
تهمِل الجؼاثغٍحن واخخ٣اعهم ؾُاؾُا واظخماُٖا وا٢خهاصًا ،زم ألن ْاهغة الغبا همذ
بك٩ل مُغص م٘ وَإة الًغاثب ومسخل ٠الٛغاماث الاؾخٗماعٍت التي مؿذ ٧ل الجؼاثغٍحن
صون اؾخصىاء بما ٞحهم ما ؾمي آهظا ٥باألؾغ ال٨بحرة التي ٖغٞذ بثرائها وظاهها وم٩اهتها
الاظخماُٖت.
بن ٖ٣ىبت السجً وما حك٨ـله مً بهاهت ل٩ل مً عجؼ ًٖ حؿضًض يغاثبه ؤو إلاً
ؾضصها بٗض ٞىاث و٢تها اإلادضص ،هي التي ؤل٣ذ بالٗضًض مً الجؼاثغٍحن بما ٞحهم الٗاثالث
ال٨بري اإلاٗغوٞت بجاهها ،في ؤخًان اإلاغابحن الحهىص الظًً ؤزبخىا مضي ط٧ائهم في هظا اإلاجا.٫
ٞالٗال٢ت بحن الؿُاؾت الًغاثبُت الخٗؿُٟت واؾخٟداْ ٫اهغة الغبا ٖال٢ت ظضلُت ،اؾخٟاص
مجها الحهىص واؾخٛلتها الاصاعةٞ .الحهىص ،جم٨ىىا مً جىمُت زغواتهم وجىؾُ٘ هٟىطهم اإلاٗىىي
ٖلى خؿاب الجؼاثغٍحن الظًً لجئىا م٨غهحن بلى زضماتهم ٞىٗ٢ىا بظل ٪في ٞش الاؾخضاهت
.ؤما ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت ،اؾخٛلذ هظا الىي٘ وخىلذ الًغاثب بلى ؾالح إلظهاى ما جب٣ى
للجؼاثغٍحن مً ؤمل في الجهىى وخمل مُالبهم ؤمام الغؤي الٗام الجؼاثغي .
ب -جشيذة ألاسبوع التووسيت
ؤما ظغٍضة ألاؾبىٕ الخىوؿُت الهاصعة بخاعٍش  12ماي ٧ ، 1948اهذ مدل مهاصعة
ليكغها ٖضة م٣االث جىضص ٞحها بالىظىص الٟغوس ي في جىوـ ،مبكغة في الى٢ذ طاجه با٢تراب
الُىم الظي جخدغع ُٞه مً ٢بًت ٞغوؿا .الظ٦غي الؿىصاء لٟاظٗت  ،1881هى الٗىىان
الغثِس ي للصخُٟت و٧ان مخبىٖا بٗىىان ٞغعي مً ؾُغًٍ ٧املحن ظاء ٞحهما الكٗب
الخىوس ي ٌٗلً خضاصه في هظا الُىم ٖلى اججها ٥خغمخه وؾلب ٢ىجه واؾخ٣الله بخأمغ الضو٫
ألاوعوبُت ٖلُه .ؤع ٤ٞهظا الٗىىان بأزغ مخٟغٕ ًٖ الٗىىان الٟغعي الؿاب ،٤مً ؾُغًٍ
٧املحن ظاء ٞحهما  :وهى [الكٗب الخىوس ي] وَُض ؤلاًمان بإن ٟ٦اخه لىُل مجضه ؾُ٩لل
بالٟٓغ وؤن ج٨خله ؾُجبر الُُٛان ٖلى الدؿلُم بإهضاٞه .38جغبٗذ هظه الٗىاوًٍ ٖلى زلض
الهٟدت ألاولى مً ظغٍضة ألاؾبىٕ مما ًًٟي ٖلى اإلا٣ا ٫ؤهمُت ؾُاؾُت بالٛت  ،ػاصجه
الاٞخخاخُت ٢ىة والتزاما بسُها الىَني ً :ىم الاؾخ٣ال ٫آث ال عٍب ُٞه .ؤما في الهٟدت
الشاهُت ٞى٣غؤ ٞحها ٧ :ل شخو مؿخٗبض هى ؤخي ،وبالص اخخلها ؤظىبي هي وَني  .جُلٗىا
مالخٓت وعصث ؤؾٟل الهٟدت الشاهُت ؤن اإلا٣ا ٫م٣خبـ مً مجلت ؤلازىان اإلاؿلمحن
Archives de la Wilaya d’Oran, boite 6985.
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الٛغاء .هظا ال ًى٣و مً الخىظه الىَني لجغٍضة ألاؾبىٕ وٍجٗلىا وٗخ٣ض ؤجها ٢غٍبت مً
هظا الخُاع.
مً ظهت ؤزغي ،حٗلمىا ج٣اعٍغ الكغَت اإلا٩لٟت بمغا٢بت الخغ٦ت الصخُٟت في الجؼاثغ،
ؤن مهالخها ٖثرث ببرًض مضًىتي مٗؿ٨غ وؾُٖ 39٤لى ؤٖضاص مً ألاؾبىٕ بخاعٍش  22ؤوث
1949وعصث ٞحها ؤعب٘ م٣االث خى ٫الجؼاثغ .جم في اإلا٣الت ألاولى الخٗغٍ ٠باإلاسجض الظي
جمذ ُٞه البُٗت (بُٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع ؤمحرا ٖلى ٢باثل الخكم في  21هىٞمبر 1832
بمسجض ؾُضي خؿان بمٗؿ٨غ) ،اإلا٣الت الشاهُت وعصث ٞحها م٣خُٟاث قٗغٍت لألمحر ٖبض
ال٣اصع .زههذ اإلا٣الت الشالشت للخٗغٍ ٠بجمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغٍحن وجمجُض
عؾالتها التربىٍت والخٗلُمُت اإلاجؿضة ُٞما ؤ٢امخه مً مضاعؽ ومؿاظض وظمُٗاث وهىاصي
الخ .ؤما اإلا٣الت الغابٗت ٞبجل ٞحها عظا ٫الجمُٗت ؤمشا ٫الكُىر البكحر ؤلابغاهُمي والٗغبي
الخبس ي ومدمض زحر الضًً.
مً ظهت زاهُت اؾدى٨غث الجغٍضة ،الؿُاؾت الاهجلحزًت في ؾىعٍت وؤٖماٞ ٫غوؿا في
الهىض الهِىُت ومً ظملت ما ظاء ٞحها ،ؤن ٞغوؿا حٗض ولم ج ٠بىٖىصها٣ٞ ،ض وٖضث
بخدؿحن ؤويإ اإلاؿلمحن في الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي ول ً٨لم ًخد ٤٣قِئا مً هظه الىٖىص ألجها
ج٣ضم خؿب ما ظاء في ألاؾبىٕ ،مهلختها الخانت ومهلخت مؿخىَىحها ٖلى مهلخت
الؿ٩ان ألانلُحن.40
بن هظه اإلا٣االث وجل ٪التي لم هُل٘ ٖلحها ،ؾاهمذ بك٩ل ؤو بأزغ ،في زل ٤طهىُت
جهًىٍت واخضة مىخضة ،مٗاصًت لالؾخٗماع ،جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى ال٣ىاؾم اللٛىٍت والش٣اُٞت
والضًيُت والخًاعٍت التي حكترٞ ٥حها البلضان الٗغبُت الاؾالمُت .هظا ما ؤٞؼٕ ٖلى الضوام
الؿلُاث الاؾخٗماعٍت .بن ظل الخ٣اعٍغ ؤلاصاعٍت واإلا٣االث التي وكغث في الضوعٍاث
الاؾخٗماعٍت ٦يكغٍت بٞغٍُ٣ا الٟغوؿُت وبسانت اإلا٣االث التي ٧ان ًمًحها Joseph
( Desparmetظىػٍ ٠صؾبرمي) ،خظعث ،بل وهضصث بىماء الىاػٖحن اللٛىي والضًني ،41وما
جل ٪الجملت التي زُها مديي الضًً هجُب في ظغٍضة الٟخذ بمىاؾبت ؤخضار ٢ؿىُُىت  :بن
الكٗىب ؤلاؾالمُت مهما حؿاهلذ في خ٣ى٢ها ال٣ىمُتٞ ،ةجها ال جدؿاهل ؤبضا في ٦غامتها
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 41عاظ٘  Bulletin du Comité de l’Afrique Française 1931-1939مً بحن اإلا٣االث التي وٗ٢ها (ظىػٍ ٠صؾبرمي)
71

محمذ اللوسصو

الضًيُت ،ما هي بال نغزت جدظًغٍت هابٗت مً ؤٖما ١الًمحر الخاعٍدي لهظه الكٗىب وجإُ٦ض
للمساو ٝالاؾخٗماعٍت .

الخاجمت
وعٚم الضاللت اإلاٗغُٞت للجغص الظي ٢مىا به ووؿبُت ألازُاء التي ه٩ىن ٢ض اعج٨بىاها
ظغاء مدضوصًت ؤصواث الٗمل اإلاؿخسضمت مً ج٣اعٍغ بصاعٍت وؤمىُت
)ٞ (rapports administratifs et de policeةن الاؾخيخاظاث التي جىنلىا بلحها جب٣ى في هٓغها
نالخت وهىظؼها في الى٣اٍ الخالُت :
ً غي الصخٟي مديي الضًً هجُب ُٞما ٦خبه في صخُٟت الٟخذ اإلاهغٍت ،ؤن
العجؼ الظي حٗاوي مىه الكٗىب الٗغبُت الاؾالمُت  ،هى بالضعظت ألاؾاؽ ،في
آلُاث الخىانل ؤلاٖالمي :
ومً الٗبر في خىاصر ٢ؿىُُىت زلى ؤًضي اإلاؿلمحن مً وؾاثل اليكغ وه٣ل
ألازباعٞ .مهغ والجؼاثغ بٗ٣خان مً قما ٫بٞغٍُ٣ا مخ٣اعبخان و٦الهما ًىدؿبان بلى
صًً واخض وبلى لٛت واخضة وبلى ٢اعة واخضة بل بلى ظاهب واخض مً ال٣اعة الىاخضة،
وم٘ طلٞ ٪ةن هظه الجغاثض الُىمُت ال٨بري التي جهضع في مهغ في  12نٟدت ٦بحرة
بالخغو ٝالض٣ُ٢ت ،لم حؿخُ٘ ؤن حٗغ ٝقِئا ًٖ خىاصر ٢ؿىُُىت والجؼاثغ بال
ًٖ َغٍ ٤باعَـ وصخ ٠باعَـٞ .ىدً بلى آلان لم وؿم٘ ًٖ بزىاهىا مؿلمي
الجؼاثغ بال ما ؤعاصث مُبىٖاث ٞغوؿا ؤن وؿمٗه وختى ظغاثض الحهىص الًُٟٗت في
ٞلؿُحن والتي لِـ لها مً ال٣غاء عب٘ ما لجغاثضها ال٨بري ،اؾخُاٖذ ؤن جإزظ مً
هٟـ الجؼاثغ ؤو مً مهاصع حهىصًت مدًت ؤزباعا ًٖ هظه الخىاصر .بِىما
ظغاثضها ال جخهل بخل ٪البالص ًٖ َغٍ ٤ؤهلها وال حؿخُُ٘ ؤن جى٣ل لىا خ٨م
الكٗب اإلاٛغبي هٟؿه ٖلى ما و ٘٢بحن ْهغاهُه".42
ً ض ٫الاهدكاع الغمؼي ،وبالخالي الًُٗ ،٠للٗىاوًٍ الصخُٟت اإلاٛاعبُت
واإلاكغُ٢ت في اإلاؿخٗمغة ،ؤن الُُٗ٣ت التي زُُذ لها مهالر الاخخال ٫لم ج ً٨بال٣ضع
الظي جهىعجه ؛
 وؤن الخُلىلت صون اهدكاع ٖضوي الجهًت التي خملذ لىاءها بٌٗ ألاؾماء
 42الٟخذ ،الٗضص  6 ،440ظماصي ألاولى .1953
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اإلاازغة ؤمشا ٫ظما ٫الضًً ألاٛٞاوي ) (1838-1897في ؤٛٞاوؿخان ،مهُٟى ٧امل باقا
)(1874-1908ومدمض ٖبضه ) (1849-1905في مهغ ،الكُش مدمض عقُض عيا(1865-
) 1935في لبىان ،ؤبى ال٣اؾم الكابي ) (1909-1934في جىوـ ،الخ  ،لم جىجر هي ألازغي
خُض امخضث حٗالُم وؤ٩ٞاع هاالء الٗلماء بلى ؤهداء مسخلٟت مً الىًَ ووظضث نضاها
في قتى اإلاجاالث الش٣اُٞت الاظخماُٖت والؿُاؾُت ؛
 بًٟل الظ٧اء الىاب٘ مً الغوح الىَىُت لبٌٗ الجؼاثغٍحن ،جم٨ىذ بٌٗ
الصخ ٠اإلادٓىعة مً ازترا ١الؿُاط ال٩ىلىهُالي عٚم ؾم٨ه،
 جُٟ٨ذ ؤؾالُب وَغ ١اإلاُالٗت التي جدىلذ مً مُالٗت ٞغصًت هسبىٍت بلى
مُالٗت ظماُٖت ،اخخًىتها ألاما ً٦الخلُٟت لض٧ا٦حن الخغُٞحن والخجاع(
الؾُما ججاع ألا٢مكت بالِ٣ؿاعٍت في جلمؿان ) والىىاصي الش٣اُٞت وبٌٗ
اإلا٣اهي التي جدىلذ بضوعها بلى مهاصع لخيكئت ٢غاء مىايلحن ًغوظىن
لأل٩ٞاع اإلادٓىعة.
 اإلالٟذ لالهدباه ؤن الخهاع واإلاى٘ واإلاخابٗاث الاصاعٍت والً٣اثُت ،جىلضث
ٖجها وعوح الخدضي ،الغ٦حزة ألاولى للغوح الىَىُت اإلاىاهًت لالؾخٗماع.
 وؤزحرا هل ٧اهذ الصخاٞت الىاَ٣ت باللٛت الٗغبُت مٗغوٞت في البلضان
الٗغبُت؟ وٗم ،بطا ؤزظها بمبضؤ الخباص ٫الظي محز بٌٗ صوع الصخ ٠اإلاكغُ٢ت ومشُالتها في
الجؼاثغ  ٦ـالكهاب والبهاثغ ٖلى ؾبُل اإلاشاًُ .٫لٗىا الضلُل الٗام للضوعٍاث الٗغبُت
اإلادٟىْت بـ ـضاع ال٨خاب بخىوـٖ 43لى جضاو ٫ال٣غاء الخىوؿُحن ٖ 45ىىاها مً ٖىاوًٍ
الصخاٞت الهاصعة في الجؼاثغ ما بحن  1915و ٖ1954لى ازخال ٝاهخماءاتها واججاهاتها
ولٛخحها .هظا صلُل ٢اَ٘ ٖلى وظىص خغُ٦ت صخُٟت بحن َغفي البالص الٗغبُت الاؾالمُت عٚم
ظضاع اإلاغا٢بت اإلاخماؾ ٪واإلاخهضٕ في آن واخضٞ .مداوالث الُُٗ٣ت التي زُُذ لها بصاعة
الاخخال ،٫ختى وبن هجخذ بلى خض ٦بحر ،بال ؤجها لم ج ً٨قاملت والجهاثُت ولم جمى٘ ألا٩ٞاع
الجهًىٍت و ال٣ىمُت مً ؤن جيخ٣ل مً بلض بلى آزغ ومً يٟت بلى ؤزغي.

 43وػاعة الكاون الش٣اُٞت ( ،)1985الضلُل الٗام للضوعٍاث الٗغبُت اإلادٟىْت بضاع ال٨خب الىَىُت ،جىوـ ،صاثغة
الضوعٍاث الخىوؿُت ،م 191 .؛ البِبلُىٚغاُٞت ال٣ىمُت الخىوؿُت ،الضوعٍاث الٗغبُت  ،1975-1860جىوـ،
مهلخت الخىزُ1984-1975 ،٤
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املالحم
ملحم 0
جذول جامع الهتشاس ّ
الصحافت املغاسبيت واملششكيت بالجضائش ما بين  0;91و0;91
(خؿب ظغص ظؼجي في ؤعقُ ٠والًت وهغان  -الجؼاثغ -وما وعاء البدغٞ -غوؿا)
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ملحم 9
جذول مفصل بعىاويً ّ
الصحف والذوسياث املغاسبيت واملششكيت
املىتششة في املستعمشة الجضائشيت ما بين  0;91و0;91
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