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فاطمة الزهراء قش ي
مقذمة

ٌهشث ّ
زم احعمذ مىز
ألوٌ مشة في الجضائش في مىخفف اللشن 19م .ومً ّّ
الصخافت ّّ
البذاًت بىابْ الهُمىت الاظخّماسٍت الفشوعُت التي ِملذ جذسٍجُا ِلى الخدشس منهاّ ،ورلً
بالىفاح ِلى حبهخين ،أوال :أن حّبر ًِ ومىح الؽّب الجضائشي اإلامىهذ ّوجذافْ ًِ
أن جفاسُ مً أحل البلاء وجف ّشك وحىدها اإلاّىىي ّواإلاادي،
خلىكه اإلاهمىمتّ .وزاهُاّ ّ :
وإن خٍُذ بدشجُْ العلىاث الاظخّماسٍت في البذاًت ،فلذ أـبدذ مضعجت للىٍام
الاهدؽاس
ّ
اللائم؛ إر ـاسث  -في مىلْ اللشن الّؽشًٍ -وظُلت اجفاٌ حماهيري ظشَّت
ّوخىيرة ألابّاد ،مما لفذ اهدباه اإلاعخّمشًٍ إلى لشوسة جلُُذها وسكابتها بؽتى الىظائل
ّوالىشقّّ .

ّ
ّ
الحطور
الصحافة الجزائرية :
زمت زالزت أـىاف مً الجشائذ والذوسٍاث واهذ جفذس في الجضائش في ٌل
في الىاكّّْ ،
الاظخّماس الفشوس ي وواهذ جخّاٌؾ ،جخفاسُ أو جدىافغّ .
ألاوٌ اإلايؽىساث الشظمُت التي حؽشف ِليها ،أو حشجّها إداسة
ًمم الفىف ّ
ّّ
"الخيىمت الّامت بالجضائش" ،وهي أٔلبها بالفشوعُت ،وبّمها بالّشبُت ألهذاف إِالمُت أو
دِائُتّ 1.
ًخمثل الفىف الثاوي في صخافت اإلاعخىوىين ،وِذد ِىاوٍنها هبير حذا (مئاث
حل اإلاذن ،هبيرة واهذ أم ـٕيرة) ،وكذ ظُىشث ِلى العاخت
الجشائذ التي جفذس في ّّ
بالخشٍت اإلامىىخت
ّّ
جخمخْ
الصخف ّّ
ؤلاِالمُت ّووٕذ ِلى الشأي الّام ،2وواهذ هزه ّ ّ
)(1وخذة البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماُِت والثلافُت ،31000 ،وهشان ،الجضائش
) (2حامّت كعىىُىت ،25000 ،كعىىُىت ،الجضائش.
 1ظُف الاظالم ،الضبير ،ثاريخ ّ
الصحافة في الجزائر ،الؽشهت ال ّىوىُت للخىصَّْ .
Ihaddaden, Z. (1983), Histoire de la presse « Indigène » en Algérie des origines jusqu’en
1930, Alger, OPU.
2 Montoy, L.-P. (1982), « La presse dans le département de Constantine de 1870 à
1918 », Provence, 3 vol, 1800.
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أن اإلاىاسد اإلاالُت وؤلامياهُاث اإلاادًت
للصخافت الفشوعُت بدىم كاهىن  ،31881فمال ًِ ّ ّ
ً
لم جىً حّىصهاّ .أما الفىف الثالث منها ،وهى الزي يهمىا فلذ حاء مخأخشا وعبُا،
وٍجمْ ّ
الصخافت الفادسة ًِ الجضائشٍين "ألاهالي" و"اإلاعلمين" خعب حّبير الصخف
خشسث
هفعهاّ .وكذ ٌهشث لخذافْ ًِ "مفالح ألاهالي" و"خلىق اإلاعلمين" ،ظىاء ّّ
بالّشبُت أو الفشوعُتّ .
جىىس هزه ّ
ٌّبر ًِ همى الىعي العُاس ي الىوني ّوجبلى
الصخافت ّّ
فئن ّّ
زم ّ ّ
ومً ّّ
مجمىِاث الجشائذ واإلاجالث اإلادفىٌت سجال ؼاهذا ِلى هزه الّملُت في مجاالث
التربُت والعُاظت والذًً والثلافت التي الىلّذ بها الىخبت ِلى ِاجلها مىز مىلْ
اللشن الّؽشًٍ وختى كبلهّ .أما دوس ّ
الصخافت العُاس ي اإلالخىً ّواإلاتزاًذ فال ًىافعه
ظىي الاهخمام الؽٕىف بمٍاهش النهمت الفىشٍت في ـىسها ؤلابذاُِت مً ؼّش ّوأدب
ومعشح .واهذ هزه الجشائذ هي اإلاىبر الىخُذ الزي خاوٌ سِاًت اإلاىاهب بفخذ أِمذتها
للخىاوش ّواللفائذ واإلاداوالث ألادبُت اإلاخخلفت والّمل ِلى الخّشٍف بأصخابها في
ألاوظاه المُلت للمثلفينّ .
أن ّ
الصخافت جمثل مفذسا زشٍا للمّلىماث في
ّولم ٌٕب ًِ مؤسخي الجضائش اإلاّاـشة ّ ّ
ول اإلاجاالث وخاـت في وـف مٍاهش الخُاة الاحخماُِت ّوالذًيُت والثلافُت والعُاظُت،
زم اِخمذوا ِليها ّواظدؽهذوا بملاالتهاّ .ولىً ّ
الصخافت بدىم هذفها مىداصة
ومً ّّ
اإلاىاكف ّولها أفملُاث في اإلاىلىِاث ومفادس ألاهباء واإلاّلىماث .لزا ًجب الخّامل
مّها بيل خزس .فالخزس مىهج ًىىبم ِلى ول هبيرة وـٕيرة ولِغ خزسا مبذئُا وّلىه في
البذاًت زم وعدؽهذ بما ًشد ِلى ِلخه مما ًىكْ في اإلإالىاث وختى الخىاكماثّ .
ّ
ّو ّ
جلذم
الصخافت الجضائشٍت جدذ الاخخالٌ ،صخافت همالُت كبل ول ش يء .واهذ ّ
مما واهذ جأحي بأخباس ومّلىماث .فالخدلُل اإلالتزم بلمُت أو بمبذأ
حّالُم وآساء أهثر ّّ
ّ
ًىغى ِلى الخدلُم اإلاىزم .وِلُه ف ّ
حّشفىا بزاتها في الىكذ الزي جشٍذ إِالمىا
الصخافت ّ
بما ًذوس خىلها .ومً هىا اظخدلذ دساظت لزاتها إلاا جمثله مً جفاِالث زلافُت وظُاظُت
ّ
في اإلاّترن /الخشان الُىميّ .إهما الجشائذ حّىغ اهخماماث اإلاجمىِاث ّوالفئاث
الاحخماُِت التي جىىم باظمها .فهي حّبير ًِ دوافّها وومىخاتها ّوجفىس إلاىٍىسها
للخُاة ّوجفعيراتهم لألخذارّ .والذساظت الىافُت إلادخىي هزه الجشائذ حعمذ بخلفي
جخدذد مً خىله اإلاىاكف .هما
ّّ
مىاكفها مً العُاظت الاظخّماسٍت أل ّّنها اإلادىس الزي
حعدؽف مً كشاءتها هلاه الخماًض بين مخخلف الخعاظُاث العُاظُت ّواإلاىىللاث
الفىشٍت ّوالثلافُتّ .ولىً إرا واهذ مىاكف الجشائذ سهُىت الىظي الاحخماعي الزي جفذس
Collot, Cl. (1969), « Le régime juridique de la presse musulmane Algérienne », Revue
Algérienne des S.J.P.E, juin, p. 346 .
3
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ألاخشي مفير هزه
جدذد هي ّ
فان ٌشوف الىبْ ّوالخدشٍش ّوالخىصَْ ّّ
ِىه ّوجىىم باظمهّ ّ ،
الّىاوًٍ دون أن وٕفل الّىفش الخاظم في هزا الفذد أال ّوهى ؤلاواس اللاهىوي الزي
جفذس في ٌله هزه ّ
الصخافت الزي جىىس جذسٍجُا مْ الضمً ختى وإن اظخمشث
اإلاماًلاث بتهمت "اإلاعاط بأمً الذولت" إلى آخش الفترة الاظخّماسٍتّ .
ف ّ
الصخافت اإلاىخىبت بالّشبُت – التي اِخمذهاها ُِىت لبدثىا -واهذ جىذسج في هىاق
خاؿ بدىم لٕتهاّ .
ألن مجشد اخخُاسها الّشبُت لٕت لها ًمّها مىز البذء في ـف
اإلاّاسلت للىٍام اللائم واإلادُي الّامّ ،ومجشد وحىدها حّبير ًِ مىىلم فىشي
حّخبر لٕت
وظُاس ي ًخّاسك مْ الىحىد الاظخّماسي في هزه الذًاس .فلذ واهذ الّشبُت ّ
أحىبُت كاهىهاّ ،وِىملذ ول اإلايؽىساث الفادسة بالّشبُت مّاملت الىاسداث مً الخاسج
بئخماِها للشكابت أو اإلاىْ أو الدجض ...إلى أن ـذس "كاهىن الجضائش" لعىت  1947الزي
اِترف بالّشبُت لٕت سظمُت في الجضائش بجاهب الفشوعُتّ ،ولىً وكذ ران أـبذ اللمْ
ًىفب ِلى ال ّ
صخافت الىوىُت ّوالثىسٍت منها ِلى وحه الخفىؿ بدىم اهخمائها
ّّ
العُاس ي ّولى واهذ بدشوف فشوعُتّ .
ّ
اللٕت الّشبُت للخّبير ًِ مىاكفها كذ ألاف بّذا سمضٍا لهزه ّ
الصخافت
وان اخخُاس
التي سجلذ الاهخماء الخماسي ّوالذفاُ ًِ الهىٍت في همالها الُىمي بيؽش الخشف الّشبي
ّوالّمل به وؤلابذاُ فُهّ ،وهزا ما حّل ألاخضاب العُاظُت جداوٌ ّولى مً خُث اإلابذأ
إـذاس حشٍذة لها بالّشبُت ٔذاة ّ .1945

ّ
الصحف فترة  : 4991-4911دراسة موهوغرافية
ّولإلإلاام بيل هزه الجىاهب ّوأخشي ال هزهشها هىا ،اسجأًىا دساظت ؼاملت ليل الجشائذ
ّواإلاجالث التي ـذسث بالّشبُت فُما بين  1946و ّ .1954ورلً للىؽف كذس اإلاعخىاُ
هىُِت الجشٍذة
ّّ
جدذد
ًِ ٌشوف الفذوس والاخخفاء وؤلامياهاث اإلاالُت ّوالخلىُت التي ّّ
زم مّشفت مً ًذِمها مالُا
ّودوسٍت ـذوسها ّوكذستها ِلى الفمىد ّواإلالاومتّ ،ومً ّّ
ّومّىىٍا؛ هما تهخم الذساظت بمجمل اللىاهين ّوالىفىؿ ؤلاداسٍت التي هشظذ إلهجاح مثل
هزه الّملُت ّوحّلذ هخائجها مخفاوجت مً حشٍذة ألخشيّ .
إن الذساظت اإلاىهىٔشافُت  -الىـفُت والخفيُفُت -حعمذ بخىٌُف اإلاىهج الىمي
ّّ
ًدذد اججاه الجشٍذة ِمىما
واإلاىهج الخدلُلي في جيامل ّوجلاوْ .وإرا وان مدخىي اإلالاالث ّّ
فئن هثرة اإلالاالث خىٌ مىلىُ ما ًبرهً
ألاظلىبّ ّ .
ّوهفاءة مدشسيها مً خُث اإلاّالجت و ّ
أنّ
ًِ خي ظُاس ي أو فىشي واضح ،أي ًِ اخخُاس جخبىاه الجشٍذة أو هُئت جدشٍشها .هما ّ
الصخُفت اإلاذسوظت ال ًمىً أن ًفعش إال بجهل أو ججاهلّ .ومتى
ُٔاب مىلىُ في أِمذة ّ ّ
جىـل الباخث إلى جشحُذ الخلفُاث ًيىن كذ حّشف ِلى مىكف الجشٍذة مً هزا
ّّ
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اإلاىلىُ "اإلايس ي"ِ .الوة ِلى هزا ،فاإلاخابّت الذكُلت جبين مذي اظخمشاسٍت الاهخمام
ّ
بمىلىُ ماّ ،وجمىً مً جدذًذ اللماًا الٍشفُت أو اإلاىظمُت ًِ جلً التي حّخبر مدىسا
ليؽاه الجشٍذة .فلُاط اإلاعاخاث ّوجشجِب اإلالاالث بين الففدت ألاولى ّوالففداث
الذاخلُت ّوالّىاوًٍ ّوِشلها ّوخىها ّ
جىمل الفىسة ،لىً هزا ال ٌّفي مً كشاءة اإلالاالث
للخمُيز بين اإلاىاكف .فالّىاوًٍ ال جىفي ...مهما واهذ ّ
مّبرةّ .
ّوال ٌعّىا في هزا اإلالخق اإلالخمب إال أن هىخفي بزهش أهم اإلاميزاث التي احعمذ بها
ّ
الصخافت الجضائشٍت الىاولت بالّشبُتّ .
الاوالُ ِلى أهثر مً ِ 600ذد مً مخخلف الجشائذّ ،وكمىا بجشد ؼامل إلاا
جم ّ
للذ ّّ
ّ
ٍخمثل الجشد الذكُم في ولْ فهشط إلالاالث ليل ِذد مهما وان
ًضٍذ ًِ ِ 280ذداّ .و ّ
حجمها ،مْ كُاط معاختها ّورهش مدشسيها ّوالففدت التي ـذسث بها ،مْ مالخٍت خىٌ
الخي اإلاعخّمل في الّىاوًٍ ّوإؼاسة للشظىماث ّوالفىس وألالىان ...وكذ اجخزها "اإلالاٌ"
جم جفيُف
وىخذة جدشٍشٍت مخياملت الظخدالت جلعُمه إلى ول الىلاه الىاسدة فُهّ ،و ّّ
اإلالاٌ مً ِىىاهه ٔالبا ّوهزا ما ظمذ بخفيُف الجشائذ خعب اهخم ّأماتها .مً حهت
أخشي خذدها مىاكف ول حشٍذة مً اللماًا اإلاىشوخت ِلى العاختّ .
جميزث ّ
الصخافت الجضائشٍت بّذ  1945بذخىلها اإلاّشهت
باإلالاسهت مْ الّلىد العابلتّّ ،
العُاظُت بؽيل واضح وـشٍذ .ظبْ ِؽشة حشٍذة وظبْ مجالث ـىفذ مً بُنها
إخذي ِؽشة راث وابْ ظُاس ي ،منها ظبّت هاولت باظم ألاخضاب؛ ّوإن واهذ زالر فلي
هي التي أِلىذ ـفت "حشٍذة ظُاظُت" في الّىىانّ .ووان الاهخمام باإلاعائل الذًيُت هبيرا.
فمً الصخف الّؽش راث الاهخمام الذًني الىاضح ،ظبْ منها رهشجه في الّىىان،
واهفشدث حشٍذة "اإلاىاس" 4بىـف هفعها ظُاظُت ودًيُت في آن واخذ.
وكذ جميزث ّ
الصخافت الجضائشٍت بففت ِامت ّوالىمالُت بففت خاـت بلفش ِمشها.
فلم ٌّشف كشاء الّشبُت فُما بين  1946و  1954أهثر مً ظبْ حشائذ في وكذ واخذ،
ؤلاحمالي كذ ججاوص الّؽشًٍ .وهزا ٌّنى أ ّ ّن الجشائذ واهذ جخلف بّمها
أن الّذد ّ
ِلما ّ ّ
بّما ولم جفذس ولها في وكذ واخذ .زالر حشائذ فلي ِاؼذ ول منها أهثر مً زماوي
ظىىاث مخخالُت ّوهي حشٍذة "البفائش" ( )1956-1947لعان خاٌ حمُّت الّلماء
اإلاعلمين الجضائشٍين في ظلعلتها الثاهُت ،و"الجضائش الجذًذة" ( )1955-1946اللعان
اإلاشهضي للخضب الؽُىعي الجضائشيّ ،وحشٍذة "الىجاح" التي ـذسث في كعىىُىت مً
 1919إلى  1956دون اهلىاُ جلشٍبا؛ حشٍذجان اظخىاِخا البلاء أهثر مً ظيخينّ ،وخمغ

 4اهٍش اإلالخم الخاؿ بلائمت الجشائذ و بىاكاث حّشٍفها.
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أن البلُت لم حّمش ظىيّ أكل مً ظخت أؼهشّ ،ولم
أخشي لم جفمذ اإلاذة هفعها في خين ّ ّ
ّ
ًفذس منها ظىي ِذد واخذ أو ِذدًً ازىينّ .
ّأما اإلايزة الثالثت التي اهفشدث بها ّ
الصخافت الجضائشٍت جدذ الاخخالٌ فلذ جمثلذ في
ُٔاب الجشائذ الُىمُتّ ،وول ما خاولخه حشٍذة "الىجاح" اإلاّخذلت اللهجت هى الفذوس
ألاظبىُ في فتراث كفيرة ومخلىّت؛ ولىاإلاا خاولذ الجمُّاث وألاخضاب
مشجين أو زالزا في ّ
ّ
جدلُم خلم ًىمُت إخباسٍت لىً دون حذوي ،رلً أ ّن اإلاعافت الؽاظّت التي جففل بين
ؤلامياهاث
ألاهذاف التي سظمتها الصخف لىفعها ِىذ الٍهىس ّوبين اللذساث البؽشٍت و ّ
ّ
ّ
اإلاسخشة لهزا اإلاععى واهذ جىبئ بالفّىباث والّشاكُل التي واحهتها في أسك
ّ
اإلاادًت
الىاكّْ .
ّ
كلت مؤظعاث اليؽش ّوالخىصَْ مً
في اإلاُذان الخلني ،وان هلق ِذد اإلاىابْ ّو ّ
الّىامل التي هبدذ وؽاه ّ
الصخافت ّوحّلتها جخمشهض في الجضائش الّاـمت ،فمً لمً
زالزت ّوِؽشًٍ ِىىاها ـذسث حشٍذجان مً مىابْ كعىىُىت ّوازيخان مً جلمعان
ِؽشة حشٍذة مً مىابْ
وواخذة مً معخٕاهم ّوأخشي مً جىوغّ ،وما جبلى ،أي ظبْ ّ
الّاـمتّ .
أن كعىىُىت واهذ جفذس فيها كبل  1940زالر
ّوإرا ما سحّىا إلى الىساء هالخَ ّ ّ
ِؽشة حشٍذة ،ووهشان أسبْ حشائذّ ،وبعىشة زالر حشائذ ،والبلُذة حشٍذجان ازيخان،
ّ
وِىابت ّومعخٕاهم حشٍذة واخذة في ول منهما ،وفي الّاـمت أسبّت وأسبّ ّى ّن ِىىاها.
ّ
جللق ِذد الجشائذ بففت مىللت مً حهت ،واهدعاس اليؽاه
فالىدُجت حؽير إلى ّ
ألاسجح لهزا الىلْ هى أن
الصخفي ّواهىماؼه في الّاـمت مً حهت أخشيّ .والخفعير ّ
الصخف التي اظخىاِذ اإلالاومت والبلاء ِلى العاخت هي جلً الىاولت باظم خضب
ألاخضاب واهذ جخمشهض بالّاـمتّ ،أما
ملشاث ّ
ظُاس ي أو خشهت جذِمها مالُا .زم إ ّ ّن ّّ
اإلاداوالث الفشدًت ّإلـذاس الجشائذ التي كام بها الىثيرون في الّؽشٍيُاث والثالزُيُاث
(ومً بُنهم الؽُخ ابً بادٌغّ ،والؽُخ الىُب الّلبي والؽُخ ابشاهُم أب ّى الُلٍان أو
ً
أظاظاّ .
ّ
مدمذ العُّذ الضاهشي )...لم حّذ ممىىت للفّىباث اإلاادًت
ًخٕير الؽيل الخاسجي ألٔلب
زم لم ّّ
لم ًشجفْ ِذد اإلاىابْ بففت مدعىظت ،ومً ّّ
الجشائذ .فلذ جميزث أٔلب الجشائذ بفٕش الدجم ( 4ـفداث ،ما ِذا "البفائش" التي
ألن همُت الىسق اإلاعمىح بها ليل حشٍذة واهذ ملىىت وكلُلت،
واهذ جفذس بـ  8ـفداث)ّ ّ ،
فمال ًِ ظّش الجشائذ الزي ِشف صٍاداث ِالُت وعبُا في فترة كفيرة ،هما اسجفّذ إلى
المّف مباؼشة في ظىىاث ِعيرة ،ففي ِام  1948مثال ،صادث ألاظّاس مشجين في ظىت
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واخذة ،هما ِاهذ الجشائذ الىوىُت مً اإلاىْ والدجض فمال ًِ مخابّت اإلاىاللين
والباِتّ .
ّ
ألاسوانّ ،وإن واهذ ٔير زابخت
بخّذد ّ
مً هاخُت الخدشٍش احعمذ حشائذ هزه الفترة ّ
ّوهثيرا ما حٕيرث بعشِت دون مبرس واضح ؛ إرا ما اظخثىِىا دائما حشٍذة "البفائش".
جىظّذ دائشتهم باهممام الىلبت
اإلادشسًٍ ّواإلاؽاسهين جذسٍجُاّ ،و ّ ّ
ّّ
باإلالابل ،اسجفْ ِذد
ألاخضاب.
اإلاخخشحين مً اإلاذاسط ّوالجامّاث ّوالخداق اإلاىاللين في ـفىف الجمُّاث و ّ
ّ
إلى حاهب اإلاىلىِاث العُاظُت ّواليؽاواث الخضبُت ،وظّذ الجشائذ مً اهخم أماتها
ائش الجذًذة" الفالخين بشهً
خفذ "الجض ّ
ّّ
لدؽمل فئاث وؼشائذ احخماُِت حذًذة.
ؤلاسؼاد"
مىخٍم ابخذاء مً ّ ،1952وبّثذ البفائش سهً "الّلىم ّوالفىىن" ومىبر "الىَِ و ّ
ًدشسه أخمذ سخىى ّنّ ،أما مىبر "العُاظت الّاإلاُت" الزي وان ٌؽشف ِلُه
الزي وان ّّ
أظبىُِا أخمذ جىفُم اإلاذوي (وان ًىكْ  :أبى مدمذ) فلذ ألاف ـفدت "الؽماٌ
ألاظماء اإلاخخاسة لألسوان فهي زشٍت
ؤلافشٍلي" لخدلُل كماًا اإلإشب الّشبيّ ،أما ًِ ّ
ّ
ّوجدخاج وكفت مْ ول منهاّ ،وال ًمىً اخخفاس الخذًث فيها دون إهماٌ حىاهب مهمت منهاّ .
ّ
الخي ّوالشظم ّوالضخشفت ،وواهذ في أٔلبها
للذ اخخلفذ الّىاوًٍ مً خُث اإلاّنى ّو ّ
جخميز بالىشافت ّوكىة الشمض ّولجشٍذة "اإلإشب الّشبي" افخخاخُت "في الفمُم" لفاخبها
ّّ
مدمذ العُّذ الضاهشي ،وسهً ـٕير اإلاعاخت بّىىان "مذاِباث بشٍئت" ًدمل اهخلادا
الرِا ّألِذاء الجشٍذة مً العُاظُين ،ولِغ هىان خذًث ًِ الخفىمّ .أما "معامير"
حشٍذة "الؽّلت" العاخشة فهي مىحهت خفُفا للخىهتّ ...أما "في اإلايزان" فىلْ لخلُُم
أِماٌ بّن الشخفُاث مً حمُّت الّلماء ،أي سحاالث مً الخُاس هفعه" ...جدذ
خىم العُف" و"اظىش ظىداء" و "ِلى اإلاىؽىف" هي أسوان حّلتها "الجضائش الجذًذة"
ائشي"ّ ،وكذ اظخّملذ البفائش
للخىذًذ بالخجاوصاث الاظخّماسٍت في "أهداء اللىش الجض ّ
ّ
ألاخمش في مىاظباث مخخلفت ،أما الفىس والشظىماث فياهذ
اللىن ألاخمش ّواإلاىاس اللىن ّ
ّ
جىٌف دون مبالٕت ؤالبا ما واهذ ملخىفت مً حشائذ أحىبُتّ .
ّ

خاثمة

إحماال للذ ّّاحعمذ ّ
بالجذًت ّؤُاب اإلاىلىِاث
ّّ
الصخافت الّشبُت في هزه الفترة
ً
وكاسّا وِبىظا صاد جأزشه باللهجت الىاٍِت
مما أِىاها ّ
الترفيهُت ّوكلت الىىذ ّوالىشائفّّ ،
اإلاذهُت جفبى إلى جيىًٍ اإلاىاوً اإلاعلم والفالح بالشحىُ
خالكُت ّو ّّ
ألا ّّ
فالتربُت ّ
ّّ
للملاالث،
وؤلاظالمُتّ .
ألاـىٌ إلى اللشآن الىشٍم ّوالعىت الخمُذة ّوإلى الدؽبْ بالثلافت الّشبُت ّ
إلى ّ
ّ
أن ّ
الصخافت الجضائشٍت ِمىما ّواإلاىخىبت بالّشبُت خفىـا
وعخيخج مما ظبم رهشهّ ،
ّ
جخخبي وحععى للىفاح
واهذ حِّؾ في وظي مّاد ّومىافغّ ،وواهذ واُِت بهزا الىلْ ّو ّ
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ّ
لفذ الاظخّماسّ ،ووؽش اللٕت الّشبُت إلاىدها الفذاسة
ِلى حبهخين  :وؽش الشوح الىوىُت ّّ
خذ راجه مىكف ظُاس ي
اإلاعلىبتّ ،وهفهم مً هزا أ ّ ّن إـذاس حشٍذة بالّشبُت هى في ّّ
ّوخماسي لم حٕفل العلىاث الاظخّماسٍت ًِ جأوٍل أبّادهّ .
ّ
خىاسا ّّ
ٌّذ
لخفخذ ِلى آلاساء الشائجت في العاخت ،دوهذ حشٍذة "اإلاىاس" ّ
ّومداولت منها ل ّّ
جاسٍخُا ِلى أِمذتها ،حمّذ فُه أهثر مً ظخين سأًا ،خىٌ لشوسة الاجداد ّوإمياهُت
جدلُله مْ جدذًذ أوشافه العُاظُتّ ،ووان رلً وىاٌ ظىت  1953؛ ّأما "البفائش" فلذ
ألادبي ًِ وشٍم آساء الىخاب والؽّشاء أهفعهم،
فىشث في هفغ الفترة في جلُُم ؤلاهخاج ّ
ّوكذ اهىللذ الجىلت بملاٌ اظخفضاصي جدذ ِىىان "ما بالهم ال ًىىلىن؟" ،وواهذ جلً
ّ
ّ
اليؽش وهلائق ّ
الصخافت ّوالصخفُينّ .
الىبْ ّو ّ
فشـت للخّشك إلى لّف إمياهُاث ّ
ّ
لللت ِذد اإلاخّلمين ّواإلاثلفين ّوإلاىافعت الصخف الُىمُت
المُم ّ
ّّ
وسٔم اهدؽاسها
ّ
الفشوعُتّ ،ولألظباب اإلاالُت ّوالخلىُت العابلت الزهش ،فئ ّن الصخف الّشبُت واهذ مؽخل
هخاب ّوؼّشاء اإلاعخلبل ّومذسظت الىوىُت ّوالّشوبتّ ،وواهذ أداة هماٌ للذفاُ ًِ
وحىدها والذفاُ ِلى مؽاسَْ مؤظعيها.
بطاقات جعريف مخحصرة
للجرائذ الصادرة بالعربية في الجزائر فيما بين  4919و .4991
الاسم ،الىوعية ،ثاريخ ومذة الصذور ،املكان ،املذير ،الاهحماء...
 -1الاـالح :أظبىُِت أو هفف ؼهشٍت ،1947-1927 ،الجضائشِ 73 ،ذدا .الىُب
الّلبي (مدفىٌت باإلاىخبت اإلالىُت اإلإشبُت).
 -2افشٍلُا الؽمالُت :مجلت ؼهشٍت ،1949-1948 ،الجضائش 4 ،أِذاد .اظماُِل الّشبي،
اـالخُت( .مىخبت كفش الخيىمت ظابلا).
 -3البفائش :أظبىُِت ،1956-1947 ،الجضائش ،بؽير والب الابشاهُمي ،لعان حمُّت
الّلماء( ...فشظايّ Fol., Jo. 2200 :وأخشي)...
 -4البالٓ الجضائشيّ :أظبىُِت ،1947-1926 ،معخٕاهم زم الجضائشِ 685 ،ذد ،الاخمش
ِمشوػ ،الىشٍلت الّلُىٍتٔ( ،ير واملت فشظاي .)Jo. 95135
 -5الجضائش الجذًذة :ؼهشٍت ،1955-1946 ،الجضائشِ 97 ،ذداِ .ماس أوصكان زم أخمذ
مدمىدي ،لعان الخضب الؽُىعي الجضائشي – فشظاي).
 -6الذِىة :هفف ؼهشٍت ،هىفمبر دٌعمبر -1950الجضائش 3 -أِذاد .د .حابش أبى بىش.
(فشظاي).
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 -7الزهشيّ :وؽشٍت ؼهشٍت ،دٌعمبر  1954أوث  ،1955جلمعان 8 ،أِذاد افىذي ِبذ
الّضٍض – وشكُت( .مىخبت الخيىمت).
 -8ؼباب اإلاىخذًً :؟ ،أفشٍل  ،1952الجضائشِ ،ذد واخذ ،حابش أبى بىش (رهش في جلشٍش
للؽشوت ال ٔير! ).
 -9الؽّلت :أظبىُِت ظُاظُت ظاخشة – دٌعمبر  -1949فُفشي  -1951كعىىُىت 54
ِذدا – أخمذ بىؼماٌ مذًشا ،الفادق خماوي ،معيرا ،سلا خىخى سئِعا
للخدشٍش – اـالخُت (أسؼُف كعىىُىت).
 -11ـىث الجضائش :هفف ؼهشٍت هىفمبر  ،1954الجضائشِ 14 ،ذدا ،مفىفى فشوحي.
خشهت الاهخفاس – اللجىت اإلاشهضٍت (مىخبت الخيىمت)
 -11ـىث الؽّب :أظبىُِت ،ظبخمبر – هىفمبر  ،1954الجضائش –  9أِذاد ،مىالي
مشباح (مىالي إلافالي الخاج( )...مىخبت الخيىمت).
 -12ـىث ؼماٌ افشٍلُا :مجلت ؼهشٍت أدبُت ِلمُت ...مفىسة –ّ 1954 ،جىوعثم
الجضائش ،؟ ِذدا – د .ؼشٍخي ،معخلل (مىخبت الخيىمت).
 -13ـىث اإلاسجذ :مجلت ؼهشٍت ،1951-1948 ،الجضائشِ 21 ،ذدا ،مدمذ الّاـمي،
لعان ودادًت ظلً الذًً الاظالمي.
 -14وشٍم العالم :مجلت ِاإلاُت للعالم –ّ1951 ،الجضائش (فشُ ؼماٌ افشٍلُا).
 -15الّبلشٍت :مجلت ؼهشٍت ،ماي 1947؟ ،جلمعان ،؟ ِبذ الىهاب بً مىفىس،
اـالخُت( .؟)
ِ -16فا مىس ى :أظبىُِت ،حىٍلُت – أوث  ،1950الجضائش 4 ،أِذاد ،مباسن بً ِبذ
اللادس ،اـالخُت مّادًت لجمُّت الّلماء( .مىخبت الخيىمت).
 -17اللبغ :هفف ؼهشٍت ،أوث – ظبخمبر  ،1952الجضائش 4 ،أِذاد ،بللاظم دًلش
(مىالُت للّلبي( )...مىخبت الخيىمت)
 -18اللىاء :هفف ؼهشٍت؟ ،1952 ،الجضائش 3 ،أِذاد ،حابش أبى بىش ّوالىُب الّلبي،
(؟)
 -19اإلإشب الّشبي :أظبىُِت ،ح ّىان  –ّ 1947ماي  ،1949الجضائشِ 45 ،ذدا ،مدمذ
العُّذ الضاهشي – لعان ٔير سظمي لخشهت الاهخفاس( ...فشظاي -Fol.50
ِ 23 91ذدا بالفشوعُت – .5091 Bis
 -21اإلاىاس :هفف ؼهشٍت ،1954-1951 ،الجضائشِ 51 ،ذدا ،مدمىد بىصوس( ،مىالُت
للىؽافت الاظالمُت ّوخشهت الاهخفاس )...وؽش اإلاجم ّىِت.

48

خصائص ّ
الصحافة الجزائرية املكحوبة بالعربية) )4991-4911

 -21الىجاح :أظبىُِت –  -1956 -1920كعىىُىت -مامي اظماُِل ّوِبذ الخفَُ
الهاؼمي ،مّخذلت ججاسٍت( .أسؼُف كعىىُىت).
 -22هىا الجضائش :مجلت ؼهشٍت -1954 -1952 -الجضائش جفذس ًِ اراِت الجضائش (مىخبت
الخيىمت).
 -23الىوً :هفف ؼهشٍت ،1949-1948 ،الجضائشِ 17 ،ذدا( ،؟) ،فشخاث ِباط- ،
اجداد البُانّ .

مصادر ومراجع
إلافت إلى مجمىِاث الصخف واإلاجالث اإلادفىٌت في اإلاىخباث ودوس ألاسؼُف ،جم
الاوالُ ِلى ِذًذ الذساظاث خىٌ جاسٍخ ّ
الصخافت مً بُنهاّ :
بالّلىنِ ،بذ الشخمً (" ،)1978خىٌ جاسٍخ ّ
الصخافت الىوىُت الجضائشٍت" ،مجلة
الثقافة ،الجضائشِ ،ذد .46
ّ
مشجاكِ ،بذ اإلاالً (" ،)1977خىٌ جاسٍخ الصخافت الّشبُت في الجضائش كبل الثىسة"،
مجلة الثقافة ،الجضائشِ ،ذد .39
ّ
مشخىمِ ،لي (" ،)1978هٍشة ِلى الصخافت الّشبُت الجضائشٍت" ،مجلة الثقافةِ ،ذد
.46 ،44 ،43 ،42
هاـش ،مدمذ ( ،)1980الصحف العربية الجزائرية من  4411إلى  ،4991الجضائش.
 ،)1980( أبو اليقظان وجهاد الكلمة ،الجضائش.
 ،)1978( املقالة الصحفية الجزائرية ،وشأتها ،ثطورها ،أعالمها،
الؽشهت الىوىُت لليؽش والخىصَْ.
من  4991إلى  ،4914حضءان ،الجضائشّ ،
ِبذ الشخمًِ ،ىاوف (ّ ،)1985
الصحافة العربية في الجزائر ،دراسة ثحليلية
لصحافة الثورة الجزائرية  ،4911-4991الجضائش ،اإلاؤظعت الىوىُت للىخابّ .
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