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الّصحيفة وآثارها في الجزائر خالل النصف ألاّول من  .(7102) ،(.إشراف) محمد القورصو

 .011 الصفحات عددمنشورات الكراسك،  .القرن العشرين

ً"، والطادس ظىت  ًذخل الىخاب املىظىم "الصحُفت وآزاسها في الجضائش: الىطف ألاٌو مً اللشن العشٍش

، غمً ظُاق ئعادة جثمين "الزاهشة العلمُت" ملجمىعت مً الذساظاث التي أهجضث خالٌ الفترة التي 7102

 ظبلذ جدّىٌ وخذة البدث 

في الاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت ئلى مشهض، وهزه املطبىعت بلذس ما جىشف لىا عً مىاغُع 

الاهخماماث البدثُت نهاًت زماهُاث اللشن املاض ي، بلذس ما حعطي لىا ضىسة عً هىعُت البدث في مىاغُع 

خ  خ والزاهشة في بعؼ أكعام علم الخاٍس  الخاٍس

 . 1في الجضائش

م البدثي مع جدُُنها مً الػشوسي الخأ مػمىنها لِغ ساحعا فهُذ على الغاًت مً وشش أعماٌ هزا الفٍش

خ  فلط ئلى الشغبت في الخعٍشف باملىهىغشافُاث البدثُت املهخّمت باإلعالم في عالكاتها مع مىاغُع الخاٍس

اًتها أًػا جىمً في العُاس ي والثلافي والىػالي املتزامىت مع بذاًت وشاطاث الحشهت الىطىُت في الجضائش، بل غ

خي ئعادة جزهير الجُل الجذًذ مً الباخثين واملهخمين بالحللين لا  خُت بعالمي والخاٍس األهمُت الخاٍس

 
 
 للصحفُين العطامُين الزًً أ
 
شوا بيشاطهم الثلافي والعُاس ي والذًجي والفىشي الىػاٌ الىطجي و"صاخمىا ز

 يىلىهُالي".الصحُفت ألاوسوبُت"، خطىضا املعّبرة عً الثلل ال

ٌعتهل مدمذ اللىسضى )املششف على الىخاب( بعشع ًىّضح فُه ألاظباب العلمُت واملىهجُت ليشش هزا 

ش اللشاء بضمً هخابت هزه ألاوساق العلمُت في ظُاق الجامعاث الىاشئت في الجضائش، هما ًإهذ 
ّ
زه املإلف، ٍو

ملإسخىن ألاوائل في الجامعاث الفشوعُت والتي على أهمُت امللاسباث الىلذًت واملىهجُت التي جمّشط عليها ا

خُت أزشث الحلل البدثي. الىخاب، وئن وان ال ًبخغي عشغا هشوهىلىحُا  ظمدذ لهم بالخىع في مىاغُع جاٍس

ت التي طشأث على الىغع الجضائشي ما بين  ليشأة الصحافت وجطّىسها في الجضائش، ًلاسب الخدىالث الجزٍس

شهض على حغلغل ف ىفي هىا الحشبين ٍو ىشة الصحافت والصحفُين العطامُين في ئزشاء الحلل الثلافي، ٍو

 ل   (14) الدعع الاطالع على امللاالث
ّ خ  ُ   هخم بهزه لاشيالُاث عمم الطشح امللترح.مح للط 

ً الصحفُت التي واهذ جلشأ في  ففي معتهل هزا الىخاب، جشهض وسدة ظُاسي  جىلىس حعاؤلها خٌى العىاٍو

ذة "لاكذام"، اخخىاءها على مػامين اللطاع  اللعىطُجي، وحعخيخج بعذ اظخعشاغها حذٌو عذد كشاء حٍش

الصحافت ألاهلُت وألاحىبُت مع  هدى  عذائُت ججاه ظُاظت الاظخعماس "الخععفُت" و"الخمُيز" املىخهجت

 خػىعها للشكابت. 

هير ئخذادن فُخطشق لىُفُت اظخخذام الذًً بىضفه وظُلت لتروٍج ألاًذًىلىحُاث العُاظُت  2أّما ص 

ت عبر جدلُل مػامين زالر صحف هي: "الفاسوق" و"لاكذام" و"الشهاب" والتي واهذ  خالٌ الفترة الاظخعماٍس

ت  مش بً لعبذ دوسا في معاس الحشهت الىطىُت )عالتي هامت المعّيرة مً طشف الشخطُاث العُاظُت الجضائٍش

ت املىخهجت في  كذوس، ألامير خالذ وعبذ الحمُذ ابً بادٌغ(، لُبّين اظخدالت الىفاق بين العُاظت الاظخعماٍس

                                                           

ير أًػا شفلط بل ألّنها ح 0447ٌعخبر مدمذ اللىسضى أّن هزا املإلف ًدمل بطمت صمىه لِغ ليىن الذساظت حعىد ئلى هىفمبر 1 
نهم في ئلى  ً في امللاسباث املىهجُت والىلذًت فترة جيٍى صمً باخثيها الشباب وحامعاتهم الىاشئت، الزًً اظخفادوا مً الخيٍى

 . الجامعاث الفشوعُت
ت الباخث وألاظخار الجامعي واملىاغل صهير ئخذادن ًىم  2 ، وكذ جشن للمىخبت 7103 حاهفي71فلذث الجامعت الجضائٍش

ٌ الجامعُت ئسزا غىُا   هزهش على ظبُل املثاٌ ال الحطش هخابه خى
histoire de la presse indigène en Algérie : des origines jusqu’en 1930   وأخشي خٌى املىغىع هفعه ولىً في فتراث

 صمىُت مخخلفت. املعاس الىػالي والصحفي والبدثي ٌعىغ حضاء هبيرا مىه ميششواجه العلمُت ومداغشاجه.
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اجُا   جلً الفترة والاظالم )خطابا، مماسظت وجمثالث( بىضفه ملّىما هٍى
 
في مىاحهت خطاباث املإظعت  مهما

ت.    الاظخعماٍس

دعاءٌ أًػا فإاد  ذةضٍو بّين أّن الاطالع على مػمىنها  Oran Républicain ىفي عً ملشوئُت حٍش ٍو

وظاهم في  لِغ فعال "فشدًا" فدعب بل هى فعل "حماعي" ٌعّبر عً الىاكع العُاس ي في الظشف اليىلىهُالي

ذة، التي اخخاسها اهطالكا مً جميز  حشىُل الشأي العام املىاهؼ له، فالباخث ئر ٌعخفعش عً كّشاء هزه الجٍش

ت،  ف عىذ هىع جأزيرها في عالكاتها مع مىاكفها ججاه العُاظت الاظخعماٍس
ّ
مػامُنها، ًداٌو أن ًخىك

ما وان لها ال
ّ
ت فلط وئه ذة، خعب الباخث، لِعذ ئخباٍس الخعٍشف بـ"اللػُت الىطىُت" مً في فػل فالجٍش

ت".   خالٌ الدعاٌؤ خٌى "أضٌى ألامت الجضائٍش

عىد سغىان عىاد زابذ ت مً املجاصس املىافلت ألخذار  3َو ، 0491ماي  3ملىاكف الصحافت الاظخعماٍس

خباًىت م بعؼ منها لم ًخعشع ئلى الحذر، هما هشف عً مىاكفالوالتي بالشغم مً هثرتها وجىىعها، ئال أن 

ها ئلى: أًذًىلىحُا "شُىعُت" ؤ التي مثلذ حضء منها الصحف التي ضىف اهخما الفظُعتمً هزه ألاخذار 

و"لُبرالُت"، معخيبطا بأن فشوعا اهخهجذ "ظُاظت العيىث" بهذف الحفاظ على هُبتها لفترة ما بعذ هزه 

 ألاخذار. 

ش الىطفي وجخخاس ملُىت كىسضى مىغىع الصحف  خٌى الجماعت  جي وجدعاءٌفترة خشب الخجٍش

خ الجضائش. للذ اظخخلطذ  خالٌفي متروبٌى  اليازىلُىُت التي واهذ حعِش هزه الفترة الهامت مً جاٍس

يذ جدّىٌ هزا الىعي  ُّ الباخثت بعذ جدلُل مػامين الصحافت اليازىلُىُت وعي هزه الفئت بما وان ًجشي، وب

فها بالجشائم املشجىبت هزا الاعترافئلى "أصمت غمير" 
ّ
الحجض والخعلُم مع اهخفاع في عذد وسخها خاضت  ول

 .Témoignage Catholiqueصحُفت 

ً الصحفُت الطادسة  مشة أخشي كام  مدمذ اللىسضى بذساظت العىاٍو

ت والتي ًخم اظخيرادها مً البلذان املغاسبُت والعشبُت   في الفترة الاظخعماٍس

ت بدشهُت الصحف بين البلذان املغاسبُت مع مذي جىُف في مداولت لفهم دواعي اهخمام العلطاث  الاظخعماٍس

 
 ّ
ت "املىظ عاث الاظخعماٍس ين مع الدشَش مت لحشهت الصحافت"، واهدشف بأّن الصحف التي واهذ جذخل الجضائٍش

ت  الحجض الىلي أو الجضئي  ئلى بل كذ جطلئلى الجضائش في جلً الحلبت واهذ خاغعت ئلى الشكابت الاظخعماٍس

" الجضائش عً الحشهُت الصحفُت العشبُت واملغاسبُت مً للعى ش، لىً ئحشاءاث "عٌض ً التي جمجذ الخدٍش اٍو

ت لم ًمىع دخٌى الصحف وجشوٍج أفياسها الخدّشسٍت ومعاهمتها ئلى خذ هبير في  طشف العلطاث الاظخعماٍس

 جيشُط الحشهت الصحفُت في الجضائش. 

ذة "الحم الىهشاوي" ورلً بهذف هشف خطائظ  م مدمذ غالم جدلُال وفي العُاق راجه، كّذ  داللُا لجٍش

ذة، لِعخيخج  ت مع جدلُل الظشوف العُاظُت والثلافُت والاحخماعُت مً مىظىس الجٍش الشخطُت الجضائٍش

ذة وان مخمعيا بذًىه  بأن الجضائشي )بىضفه ضىسة ئعالمُت( وفم خط الطشح الزي واهذ جخبىاه الجٍش

دساظت مىهىغشافُت لعذد مً الصحف الطادسة باللغت العشبُت  ئلىكش ي فدعدىذ  ولغخه. أّما فاطمت الضهشاء

ت خالٌ ظىىاث ت، وحشير  (0419-0491) في الفترة الاظخعماٍس بهذف هشف مىاكفها مً العُاظت الاظخعماٍس

ذحي: "البطائش" و"الىجاح" سغم عذم اهخظام ضذسوهما وهزا ما أظهم  ،الباخثت ئلى ضمىد بعػها مثل حٍش

                                                           
، العىت املىافلت لطذوس هزا امليشىس. للذ أزشي 7102دٌعمبر  9لذث العاخت العلمُت الباخث سغىان عىاد زابذ في ًىم ف 3

خ  مت مً الذساظاث خٌى جاٍس ُّ هزا الباخث وشاطاث وخذة البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت وجشن لىا مجمىعت ك
، وهخابه عً  0491ٌى أخذار الثامً مً ماي الجضائش خطىضا الطبعت الثاهُت لىخابه خ والتي كذم لها عبذ اللادس حغلٌى

 الىالًت الخامعت في مىطلت ظُذي بلعابغ )الجضائش(.
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غُاب الصحف الُىمُت خالٌ الفترة املذسوظت، وجخلظ الباخثت ئلى أّن ئضذاس الصحُفت باللغت العشبُت  في

 وان بمثابت "اجخار مىكف ظُاس ي علجي مً املإظعت اليىلىهُالُت".

خ مً خالٌ ئعادة ئخُاء  لاعالمجبذو الحاحت ملّحت إلزشاء هزا الحلل املعشفي املخذاخل بين علىم  والخاٍس

البدث الجامعي مخعّذد الخخّططاث، فما كذمه الباخثىن مً معطُاث اظخلىها مً ألاسشُف وفم طشح 

 منهجي ضاسم ًفخذ املجاٌ أمام ئشيالُاث أخشي ًمىنها أن حعهم في التراهم املعشفي امليشىد. 
نواروفؤاد نجاة لحضيري   


