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كلمة العدد
بقلم عبد القادر بن صصالح

يسسعد Êوجريدة ""الشسعب"" –يي الذكرى اÿمسس Úلتأأسسيسسهأ أان أاتوجه اليكم وإا ¤كل
طأقم ا÷ريدة من صسحفي Úوتقني Úوعمأل بألتهنئة اÿألصسة ..و‘ هذه اللحظة اÿأصسة
لمسس ..ل Áكن أان تسستوعبهأ برقية تهنئة مقتضسبة
تتداعى ‘ ذهني ذكريأت وكأأنهأ ا أ
لسسرة عميدة الصسحف النأطقة بألعربية ‘ بÓدنأ ..وقد تشسرفت
أازفهأ ‘ هذه اŸنأسسبة أ
منتصسف السسبعينأت بتو‹ إادارتهأ وعملت بأعتزاز مع جيل من الصسحفي Úوالعمأل
والتقني ‘ Úمنأخ وطني كأنت تغذيه آانذاك توجهأت سسيأسسية جعلت من ا÷زائر منأرة
إاشسعأع لقيم ومبأدئ التحرر والنعتأق ، ..و‰وذجأ ‘ خطط التنمية Ùأربة الفقر والتخلف
اŸوروث عن السستعمأر.
كأن ٌعمر جريدة ""الشسعب"" إاثنتي عشسرة سسنة عندمأ حظيت بشسرف النتمأء ا ¤أاسسرتهأ..
وهأهي اليوم –تفل بخمسسينيتهأ ويسسهر على إاصسدارهأ طأقم من الشسبأب ‘ عهد يختلف
كليأ عن تلك الفÎة..
لمكأنيأت خأضس
وبإأمكأنيأت غ Òقأبلة للمقأرنة  ...ومع كل صسعوبأت نقصس ا إ
لعÓمي
الصسحفيون ‘ ذلك الوقت التحديأت بإأقبأل وحمأسس وارتبطوا بهذا العنوان ا إ
لمر الذي يدعو ‘
ارتبأطأ عأطفيأ قويأ مأزال غأئرا ‘ النفوسس ومفعمأ بأ◊ن Úوالوفأء..ا أ
هذه اŸنأسسبة ونحن نرى كيف تصسدر ا÷ريدة اليوم بألتقنيأت ا◊ديثة ا ¤مزيد من
التقدير ÷هد أاولئك الزمÓء الذين عملوا بكل إاخÓصس وتفأن يوميأ حتى طلوع الفجر..
لتكون "" الشسعب"" ب Úأايدي قرائهأ كل صسبأح ..وبكل خشسوع أاترحم ‘ هذه الذكرى
على أارواح من غأدرنأ منهم وأاحيي من مأزالوا يواصسلون هذه اŸهنة النبيلة ‘ سسأحة
إاعÓمية تعددية تنأفسسية.
وإانني إاذ أاتوجه بخألصس التهأ Êلأسسرة جريدة ""الشسعب"" وهي –تفل بخمسسينيتهأ لعلى
لعÓمي العتيد سسيواصسل مع كل عنأوين الصسحأفة ا÷زائرية
يق Úبأأن هذا العنوان ا إ
لعÓم
تأأصسيل اÿط الوطني ..والدفأع عن مصسألح البÓد ‘ عصسر أاصسبحت فيه وسسأئل ا إ
والتصسأل من أاقوى وأا‚ع أادوات ترسسيخ الروح الوطنية ..وترقية ا◊سس اŸواطني.
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تهنئة خالصصة للعنوان العتيد
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عبد القادر بن صشالح و""الششعب""

التجربة الثرية

م ــ زهاني

في ششهادة لـ محمد بن زغيبة ،المدير األسشبق
مؤؤسسسسة ""الشسعب"" سساهمت في وضسع اللبنة األولى للتعددية الصسحفية
سسلوى روابحي
25-24 ¢U

05¢U

ذكرى وعبرة

أانا أاتصسل...أانا أاعلم...أانا مؤجؤد
يؤميــة ""الشسعــب""

بقلم محمد العربي ولد خليفة
06 ¢U

بقلم محمد العربي عبد الرحماني
26 ¢U

حافظنا على العنؤان في أايام كادحة السسؤاد وماتحقق أامÓه علينا الضسمير والمسسؤؤولية
ناصسر سسابع
27 ¢U

بقلم :غÓم الّله بوعبد اللـه

07¢U

السشيدة أامينة دباشش أاول امرأاة مسشيرة لجريدة ""الششعب""
الرهان على العمل الجؤاري للتمؤقع في الخارطة العÓمية المتغيرة

الدكتور محيي الدين عميمور في حوار مع ""الششعب""

حياة كبياشش
28¢U

أاهم العناصسر التي رسّسخت ""الشسعب"" صسدورها بالعربية في عّز السستقÓل
فنيدسش بن بلة
08 ¢U

عدد خاصص
١١ديسسمبر٢٠١٢
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مجلة تصسدر عن المؤؤسسسسة
العمؤمية ا’قتصسادية ''''$
(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي:
.126٠٠٠ ٠٠٠.٠٠دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
الرئيسسة المديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أأمينة دباشش

محمد إابراهيمي الميلي ""القلم"" الذي أالمّ بعلؤم الدين والدنيا

حكيم بوغرارة
09 ¢U

الهادي بن يخلف يعود بالذاكرة إالى ""الششعب"" السشبعينيات:
اشستغلنا باإمكانيات متؤاضسعة جدا مؤروثة عن الحقبة السستعمارية

لكل اتصسا’تكم:
التحرير(021)60 / 67 / 83 :
الفاكسص(021)60.67.93 :
القسسم التجاري تيليفاكسص:
(021)73.60.59

’دارة والمالية
ا إ

Par Mohammed ABBOU

عز الدين ميهوبي:
الشسعب"" عنؤان كبير خرج من تحت معطفه عديد العناوين
لسسماء علينا أال نتنكر لذلك
وا أ
محمد مغÓوي
31-30 ¢U

جريدة الشسعب في ذاكرة مخربشش
بقلم  :بشسير حمادي
33-32 ¢U

13-12 ¢U

علي مفتاحي أاحد رواد التجربة اإلعÓمية في الجزائر

صسؤت ""الشسعب"" الذي أاسسر ابن الريف
بقلم ابنها الضسال :حبيب راشسدين
34¢U

دافع عن الهؤية الؤطنية  ..وتطؤير الصسحافة كان هاجسسه
فضسيلة بودريشش

14 ¢U

زبير سسيف السسÓم فتح الباب أامام أاجيال لؤلؤج عالم ااإلعÓم المكتؤب

فريال ــ ب
15 ¢U

""الششعب"" بين  1962و  1963سشفر في ذاكرة الصشحفي محمد العربي الزبيري

تضسحيات وآامال شسباب رفع التحدي في ظل الجزائر الحرة

عبد الحميد اسشكندر أاول من وضشع ""لوغو"" الششعب في 1962

اخترت ""الخط النسسخي"" المقروء في فترة معاناة اللغة العربية

سسميرة لخذاري
35¢U

Le premier quotidien national d’information
)*(Par Youcef Ferhi

حبيبة غريب
17-16 ¢U

محمد سشعيدي مدير يومية ""الششعب"" من  1967إالى 1970

37-36¢U
يوسشف فرحي اأحد مؤوسشسشي جريدة "" ""alchaabيكششف حقائق تاريخية موثقة

محمد خيضسر كان وراء فكرة تأاسسيسش الجريدة""الشسعب""
حكيم بوغرارة
38¢U

صساحب قلم صسارم ،ثقافته راقية وسسريع البداهة اإلعÓمية

سسعيد بن عياد
18 ¢U

(021)73.93.27
الطباعة
ANEP

تحديات العرق و ...الدم

بقلم  :الدراجي قاسسم
40¢U

في فترة عيسشى مسشعودي ديسشمبر  1970ـ مارسش 1972

""الشسعب"" مرآاة عاكسسة لمؤقف الدولة الجزائرية وفضساء للمبدعين والمثقفين

زهراء بن دحمان
19¢U

ذاكرة إامرأاة

أادباء  ،شسعراء ومفكرون مدينؤن ليؤمية ""الشسعب""

حاورتها :هدى بوعطيح
43-42¢U

محمد بوعروج ششاهد على مرحلة مهمة من مسشار ""الششعب""

صسحيفة ""الشسعب"" بدأات طريقها مثل الثؤرة بخطؤات تكبر ثم تتؤسسع

أاحمد دبيلي
21-20¢U

المدرسسة...الشسعلة العÓمية
بقلم :عمار صسافي
45 ¢U

من ذكريات صسحفي في مسسيرة عميدة الصسحافة الجزائرية بعد السستقÓل

هدى ابنة المرحوم في ششهادة لـ ""الششعب""

عثماني الهاشسمي
44¢U

والدي كمال عياشش تحّمل المسسؤؤولية في ظروف صسعبة ولم يسستسسلم للصسعاب خدمة ألّم الجرائد
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عيسسى عجينه
29 ¢U

)La Presse, « Servante Libre de la Démocratie » (1

مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

هدى بوعطيح
11-10 ¢U

سسنؤات اإلعتزاز في ""الشسعب""

جيهان يوسسفي
22 ¢U

في الذكرى الخمسسيـن لتأاسسيسش جريدة ""الشسعب""
م الصسحافة الـجزائريةالمكتؤبة بالعربية
أا ّ
محمد بن عمرو الزرهوني وزير اتصسال سسابق
23¢U

الشسعب..من روح الشسعب
مدرسسة الؤطنية والحداثة

سسليم قÓلة
46¢U
بقلم :محمد زهاني
48¢U

عبد القادر بن صشالح و

التجربة الثرية

م ــ زهاني

فالكتابة عن األصصدقاء والزمÓء ،مهّمة
شصاقة ومحاذيرها متعّددة ،فقد يخفى جانب
إايجابي من الشصخصصية ويظهر جانب آاخر قد ل
يليق بالمقام ،وفي النهاية يبقى الحديث
مّتسصما بالذاتية وباألحاسصيسس أاكثر منه حديثا
موضصوعيا.
وهكذا وجدتُ نفسصي أاسصتعرضس ذكريات
جميلة ومواقف وطنية أاصصيلة ،وجvوا مهنيا
نزيها ،وحماسصا شصبابيا فّياضصا ،وطموحا ل
حّد له في السصمّو بالجريدة إالى المسصتوى الذي
كنا نطمح إاليه.
والحق أاقول :أاّن األخ عبد القادر بن صصالح
لم يكن معروفا لدينا بالنحو المطلوب لما
اسصتلم إادارة ""الشصعب"" ،معرفتنا له كانت
تقتصصر على المقالت واألحاديث التي كان
ينشصرها في ""المجاهد األسصبوعي"" ــ اللسصان
الرسصمي لجبهة التحرير الوطني ــ باعتباره
مراسص Óفي بيروت ،وهي األسصبوعية التي كان
يسصّيرها ــ آانذاك ــ األسصتاذ الكبير والصصحفي
المعروف سصي محمد الميلي ــ أاطال اللّه عمره
ــ ولم تكن قراءة المقالت والتحقيقات كافية
للحكم على الرجل كمسصّير وصصحفي في نفسس
الوقت.
لذا كانت البداية معه ،بداية حذرة،
يسصودها الترقب والنتظار ،وكان هذا الحذر
وذاك الترقب من ك Óالطرفين :إادارة

وصصحفيين ،ولحسصن الحظ فإاّن هذه الفترة لم
تدم طوي Óوسصرعان ما بدا الرجل لِبقا في
تعامله مع الصصحفيين ،ملvما بقضصايا المهنة،
مبديا رغبة جامحة في تطوير الجريدة
والرقي بها إالى مصصاف الصصحف العربية
المعروفة ،ذلك أاّن وجوده في المشصرق
وبالتحديد في بيروت كمدير للمركز الثقافي
الجزائري ،أاكسصبه رؤوية إاعÓمية حديثة،
والحتكاك بفطاحلة الصصحافة البيروتية،
والعيشس وسصط محيط فكري ثري ،متنوع ،في
إاطار حّر وديمقراطي ،جعل الرجل ينظر إالى
المهنة نظرة احترافية عصصرية.
وكان هذا البعد في السصيد بن صصالح ،هو
ما نريده نحن مجموعة من الصصحفيين
الشصباب المتخّرجين حديثا من المدرسصة
العليا للصصحافة .ورغم هذه الحيطة وذاك
الحذر إاّل أانّه اسصتطاع بحسّصه الصصحفي
وتجربته الشصخصصية وتعامله مع مختلف
التيارات الفكرية والسصياسصية في المشصرق ،أان
يلحظ وجود تيارين داخل جريدة ""الشصعب"":
تيار الصصحفيين القدامى الذين تلّقوا مبادئ
المهنة في الميدان ،وتيار من الشصباب
المتخّرج من الجامعة ،وبالتحديد من
المدرسصة العليا للصّصحافة ،الذين يعتبرون
الصصحافة مهنة في األسصاسس ،قبل أان تكون
سصياسصة.
Óمانة نقول :إانّ األسصتاذ الصصديق
ول أ
بن صصالح اّتخذ موقفا في صصالح الفئة
الثانية ،وهي فئة الشصباب ،وهكذا اقترب
مني ودعاني إالى شصرب قهوة في مقهى
""اللوتسس"" ،وأاسّصر إالّي أاّنه يريد أان يعتمد
علّي وعلى شصباب مدرسصة الصصحافة ،في
تسصيير الجريدة ،وأاّنه ينوي تفسصير
مضصمونها وأاسصلوبها ،لتكون أاكثر

عصصرية مثلها مثل الصصحافة العربية األخرى،
وأاّنه يطلب منّي قبول منصصب رئيسس تحرير
""الشصعب""...وقد تّم ذلك فع ،Óوبعد أايام جاء
التعيين موّقعا من قبل وزير اإلعÓم.
وهكذا خضصنا تجربة ثرية في الجريدة.
Óمانة أاقول ،إانّ األسصتاذ الصصديق بن
ول أ
صصالح كان طوال فترة إاشصرافه على إادارة
جريدة ""الشصعب"" ،هّمه الوحيد هو كيف يجعل
من هذه الجريدة منبرا لكل المثّقفين العرب،
وأان يسصمو بـ ""الشصعب"" إالى مسصتوى الصصحف
الراقية...وهكذا فتح الباب واسصعا أامام كل
الكتاب والشصعراء الجزائريين والعرب
ليسصاهموا في إاثراء الجريدة.
كان رج Óمهّذبا ،ذا أاخÓق عالية ،قويم
السصلوك ،ل يغضصب إال نادرا ،كما كان بسصيطا في
سصلوكه مع الصصحفيين ،يعتبر نفسصه واحدا
منهم ،ل يتحّرج إاطÓقا في أان يطلب منّي في
أاغلب األوقات مراجعة التعاليق
والفتتاحيات أاو المقالت التي يكتبها،
ويطلب مني في بعضس المرات حتى اختيار
عنوان مناسصب لها.
كان رغم الظروف الصصعبة التي مرت بها
الجريدة ،يتحّمل مسصؤووليات كاملة ،يغّطي
على أاخطاء الصصحفيين ويشصعرهم دوما بأاّن
الصصحافة هي مهنة المتاعب ،وأاّن الخطأا
قضصية نسصبية تتعلق بتقييم القارئ ،سصواء كان
عاديا أاو سصلطة.
ومهما يمكن األمر ،فإانّ ""الشصعب"" عرفت في
عهد بن صصالح انفتاحا هائ Óعلى مثّقفي
العالم العربي ،فقد زارها العديد من الكتّاب
والمفّكرين ورؤوسصاء التحرير ومدراء الصصحف
والمجÓت ،وكانت في تلك الفترة منبرا للفكر
العربي الحديث.
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لقد فاجأاني األخ فنيدسس بن بلة ،مدير تحرير جريدة ""الششعب""،
عندما طلب أان أاكتب ششهادة عن األخ الصشديق سشي عبد القادر بن
صشالح  ،رئيسس مجلسس األمة الحالي ،بمناسشبة الذكرى الخميسس لميÓد
جريدة ""الششعب"" الغّراء.
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أأنا أأتصصل...أأنا أأعلم...أأنا موجود

 1ــ المــهــنــة الـششــيـّــقــة والـششـاقـة
يصشف الإعÓميون مهنتهم بأانها ششّيقة وششاقة ،فهي ششّيقة ألّنها مرصشد يلتقط األحداث اآلنية كما تجرى في
الواقع اليومي للمجتمع ،وينقل عÓقات المجتمع بالدولة ومؤوسشسشاتها ،حسشب الخط الفتتاحي لكل وسشيط إاعÓمي
والجهة التي تمّوله وتششرف على توجيهه ،وبالتالي فإانّ اإلعÓمي مششارك في تسشجيل التاريخ المباششر لوطنه
ولعصشره ،بما يقّدمه من مادة خام للمؤورهخين وعلماء الجتماع والسشياسشة ،فهو ششاهد ل غنى عنه ،ولكن ينبغي
وضشع ششهادته في ميزان التحليل العلمي وسشياقات المجتمع والقوى المؤوثرة فيه.
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بقلم محمد العربي ولد خليفة
ويقول اإلعÓميون بأأّن مهنتهم ششأقة ،ويششّبههأ بعضشهم
بألسشبأحة ب Úأامواج عأتية وب Óصشدرية إانقأذ ،فقد تكون
أاحيأنأ مصشعدا للنجومية أاو لÓسشتوزار ،وقد تهوي بصشأحبهأ
أاثنأء مسشأره إا ¤أاسشفل ول يجد وليأ ول ششفيعأ ،واألسشبأب ‘
ا◊ألت ÚكثÒة ‘ العأ ÚŸالعربي واإلفريقي ،من أاهمهأ أاّن
على اإلعÓمي أان يختأر موقعه إاّمأ ‘ السشلطة أاو بجوارهأ أاو
رقيبأ على حدودهأ ،ولكن هل يختأر اإلعÓمي موقعه حقأ؟
تتطلب اإلجأبة على هذا السشؤوال العتمأد على منهج دراسشة
ا◊ألة فليسس هنأك قأعدة قأبلة للتعميم.
اإلعÓم مهنة ششّيقة وششأقة أايضشأ ‘ العأ ⁄اŸوصشوف
بألدÁوقراطي ،مع فأرق هأم وهو التمييز الواضشح ‘ أاغلب
وسشأئطه ب Úالدولة التي ينتسشبون إاليهأ من جهة وا◊كومأت
التي تسشّوسشهأ من جهة أاخرى ،و‘ أانظمة على درجأت ﬂتلفة
من الليÈالية  ⁄يتغ Òنظأمهأ السشيأسشي األسشأسشي على تعأقب
ا◊كومأت منذ مأ يزيد عن قرن ،فلم يحكم ‘ أاي منهأ حزب
ششيوعي خأرج ائتÓف مؤوقت ،واألهم من ذلك أانّ اإلعÓم ‘ تلك
البلدان فأعل داخل وخأرج حدوده ا÷غرافية ،وليسس رّد فعل
على مأ يحدث خأرجهأ نتيجة Ÿأ “لكه تلك البلدان من ثوابت
القوة توجزهأ كلمة العوŸة ،فهي وحدهأ مصشدرهأ ومركز
صشنعهأ.
هذه العوŸة التي يكتششفهأ الكثÒون ‘ بلداننأ وخأصشة ‘
طوفأنهأ اإلعÓمي وكأأنهأ بدأات بألصشدفة و‘ التّو ،ويعقدون
الندوات واŸلتقيأت للتعرف على ﬁأسشنهأ ومسشأويهأ –ت
عنوان ""العوŸة و ""...العوŸة ‘ ،""...مسشتششهدين Ãقـولة عأ⁄
التصشأل الكندي مأرششـأل مأك لوهأن 1968
( )M.MC Luhanعن القرية الكونية أاو غيوم مأرك
ÓعÓم  ،1997إان هذه العوŸة
( )G.Marcعن الطرق السشيأرة ل إ
اإلعÓمية الفوقية –ولت إا ¤أافقية توجزهأ الكلمأت التألية:
أانأ أاّتصشل أانأ أاعلم ،إاذن أانأ موجود
وليتحقق ذلك الوجود يقÎح عأ ⁄النفسس الجتمأعي هأرولد
لسشول ( )H. Lasswellعلى اإلعÓمي صشيأغة اŸعلومة
التي يريد توصشيلهأ بأإلجأبة على األسشئلة اÿمسشة التألية:
مأذا يريد توصشيله؟ وهل الوقت منأسشب؟ ومأ هي وسشيلة
جه؟ ومأ هو التأأث ÒاŸطلوب؟
التوصشيل اÓŸئمة؟ وŸن يتو ّ
ويبدو لنأ أانّ تقدير مدى تأأث ÒاŸعلومة ‘ أاي وسشيط إاعÓمي
يتوقف على معرفة الوضشعية العÓئقية ()Relationnelle
ب ÚاŸرسشل ومصشدر اإلرسشأل ،ومدى مصشداقية كل منهمأ لدى
اŸتلقي ومأ يعرف ‘ علم النفسس الجتمأعي بأÛأل
اإلدراكي ( )Apperceptionومأ يحمله ذلك اÛأل من
رمزية جأذبة أاو طأردة.
ومن اŸعروف ‘ مبأحث قيأسشأت الرأاي العأم وتقنيأت
اإلششهأر ،أاّن اŸتلقي ليسس ›رد ششأششة عأكسشة Ÿأ يقرأا أاو
يسشمع أاو يششأهد ،فألكلمة والصشورة والصشوت ووسشأئط
التوصشيل تعمل كمأ يقول ج ـ و ـ كأري (1998 )J.W.Carey
‘ دراسشة عن التصشأل بأعتبأره ثقأفة (communication
 )as cultureعلى خلفّية ثقأفية للمتلقي فأألخبأر
واŸعلومأت قد تكون ›ّرد مثÒات ( )stimulusأاولية تثÒ
لدى الفرد ‘ ا÷مأعة أاو ا◊ششد أاو خأرجهمأ اٌسشتجأبأت
( )Responsesقد تقتصشر على اŸوقف وقد تسشتمر بعده،
وأاقرب مثأل على تأأث Òجملة واحدة على ا÷مهور ششعأر
الرئيسس األمريكي ا◊أ‹ أاوبأمأ ""نحن نسشتطيع can "we
وليسس أانأ أاسشتطيع )  ،) can Iوقبله ششعأر الرئيسس بوتفليقة
‘ بداية عهدته" ""أارفع راسشك يأ اّبأ"" وتعني فيمأ تعنيه العّزة
والكرامة.
 2ــ الإعـÓم اŸـكـتـوب :مـن النـضضـال إالـى الحـتـراف
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لقد أاصشبحت وسشأئط اإلعÓم اإللكÎونّية و‘ مقّدمتهأ
الصشحأفة اŸكتوبة ،وهي من العنأوين األو ¤لÓاتصشأل منذ
مطبعة غوتنÈغ وإا ¤اليوم ،وقد خصّشصس لهأ اıتصشون علمأ
قأئمأ بذاته يسشّمى اŸيديولوجيأ وهو عنوان الّدراسشة التي
نششرهأ سشنة  2001ريجيسشلوبراي بعنوان
 Cours de medeologieتنبّأأ فيه بأأن تبقى الصشّحأفة
خّزان الÌوة الّلغوّية ،ونصشح بأأن تسشتخدم نصشوصشهأ ا÷ّيدة
‘ الكتب اŸدرسشّية و‘ المتحأنأت واŸسشأبقأت.
‘ السّشنوات األو ¤بعد التحرير و‘ وقت كأنت صشحأفتنأ
النأششئة بأللغت Úتبدأا خطواتهأ األو ¤من نأحية التكوين
والتجهيز واألمّية تخّيم على نسشبة عألية من ا÷زائري،Ú
واجهت صشحأفتنأ الصشأدرة بألعربّية منأفسشة غ Òمتكأفئة،
تتمّثل ‘ قّوة وتأأث ÒنظÒتهأ الصشأدرة بألفرنسشية خأرج
الوطن ،فقد كأنت توّزع ›أنأ على عدد من اإلطأرات ‘
اإلدارات اŸركزية واÙلية وتعت– Èقيقأتهأ ومقألتهأ من
اŸصشأدر اŸوثوق بهأ ،وقد يسشتششهد البعضس Ãأ كتبه بول
بألطأ أاو أاريك رولو ،وهمأ على أاي حأل من اıتصش ‘ Úالششأأن
ا÷زائري وعلى صشلة Ãصشأدر اŸعلومة ،فكم عدد الصشحفيÚ

اÿطأب الذي يوجه عأدة اإ ¤أاغلبية القراء ،وقد تكون
متخصشصشة ‘ ششؤوون اŸأل أاو األعمأل أاو الدين أاو السشيأسشة أاو
الدبلومأسشية أاو الششرفية أاو الريأضشة...إالخ ،كمأ أاّنه من
اŸطلوب أان يكون لكل صشحيفة أاسشلوبهأ ‘ الكتأبة تعرف به
ب Úزبأئنهأ وكمأ تعرف الصشحيفة بأأسشلوبهأ تعرف كذلك
بأŸفكرين واألدبأء والعلمأء واÙقق Úالذين يكتبون فيهأ
مثل مأ كأن عليه ا◊أل بألنسشبة إلرنسشتهيمنغواي وطه حسشÚ
وابن بأديسس واإلبراهيمي والعقأد و‚يب ﬁفوظ ،ومن
ا÷زائري Úهنأك قأئمة طويلة بعضس فرسشأنهأ موجودين ‘
هذه القأعة.
 ⁄تتقلصس الصشحأفة بألثورة الرقمية وطوفأن تكنولوجيأ
اŸعلومأت ‘ الغرب والششرق فصشحيفة ششمبون اليأبأنية
Œأوز سشحبهأ اليومي ‘ السشنة اŸأضشية اŸليون نسشخة ‘
نششرتهأ الصشبأحية ،ومأ يقأرب ذلك الرقم ‘ نششرتهأ اŸسشأئية
وصشحيفة هÒالد تريبيون يطألعهأ النأسس ‘ حوا‹ ثمأنÚ
بلدا ‘ العأ ،⁄و‘ بريطأنيأ يصشّنف اŸواطنون ‘ اليم Úأاو
اليسشأر حسشب ا÷ريدة التي يقتنونهأ ،و‘ ا÷زائر Œأوز
السشحب اإلجمأ‹ للصشحف بألعربية Ãختلف مواعيدهأ
وتخصشصشأتهأ ومكأن إاصشدارهأ مئأت اآللف وبعضشهأ سشجل
رقمأ قيأسشيأ مقأرنة بأ÷Òان والدول اإلفريقية ،أاي أاضشعأف مأ
كأن عليه األمر قبل عقد واحد.
 4ــ خـÓصضـة

اıتصش Úعندنأ اليوم ‘ الششأأن الفرنسشي أاو حتى ‘ ششؤوون
جوارنأ القريب؟
ا◊قيقة أاّن للصشحأفة ‘ بÓدنأ تقأليد قدÁة تزامنت مع
إارهأصشأت النهضشة ‘ بÓد الششأم ومصشر التي قأم بهأ رواد
كثÒون وخأصشة منهم اŸسشيحيون العرب ،و‘ ا÷زائر
انتعششت الصشحأفة اŸكتوبة أاثنأء ا◊ركة الوطنية ،بفصشليهأ
األك Ìحضشورا وتأأثÒا ،وهمأ :حزب الششعب ــ النتصشأر
وجمعية العلمأء اŸسشلم Úا÷زائري ،Úوكأنت تلك الصشحف
‘ تلك الفÎة أاششبه بأŸنأشش Òالسشرية ومطألعتهأ من دلئل
الوطنية والختÓف عن ا÷ألية األروبية.
كمأ كأنت الصشحأفة وخأصشة منهأ اŸكتوبة بألعربية أاثنأء
ثورة التحرير ‡أرسشة مبكرة للسشيأدة الوطنية ،ووسشيلة فعألة
للتعبئة ورفع الروح اŸعنوية.
ل أاشش Òإا ¤التطور الكمي والكيفي الذي عرفته الصشحف ‘
بÓدنأ ‘ العقود األخÒة وخأصشة بعد إاقرار التعددية
والنفتأح على منأبر الرأاي ،التي أاصشبحت من ‡يزات اإلعÓم
اŸكتوب الذي تسشتششهد به صشحف وﬁطأت أاجنبية بدون أان
تشش Òإا ¤أانه ‡أرسشة عأدية للدÁوقراطية ،قلمأ يتعرضس
صشأحبهأ إا ¤التضشييق ،إاذا  ⁄يكن ‘ كتأبأته Œريح أاو
–ريضس على الفتنة.
الصشحأفة امتداد للمدرسشة يجد القأرئ ‘ خطأبهأ اŸكتوب
اللغة الوسشطى ا◊ديثة التي تسشأعد على تكوين ثقأفة عأمّة ‘
ﬂتلف اÛألت العلمية والفنية واألدبية تصشبح مفرداتهأ
وتعأبÒهأ أاششبه بألعملة اŸتداولة ب Úالنأسس ،وصشحأفتنأ ‘
حأجة إا ¤مدقق Úأاكفأء ومتمكن Úمن قواعد اللغة وإا ¤كتّأب
متخصّشصش› ‘ Úألت الكتأبة الصشحفية ،ورÃأ ‘ حأجة
كذلك إا ¤مÎجم Úيتقنون العربية ولغة أاو لغأت أاخرى ،ومن
األفضشل أان يكونوا من اŸتخصشصش ‘ ÚاÛأل الذي يÎجمون
منه مثل ششؤوون اŸأل واألعمأل واŸسشرح والسشينمأ والبيئة
والفÓحة والريأضشة التي ابتكر اŸعّلقون عليهأ العديد من
اŸصشطلحأت التي ششأع تداولهأ وراء ا◊دود إالخ...
وا◊قيقة أاّن األخطأء ‘ الكتأبة الصشحفية ششأئعة عندنأ ،و‘
الصشحأفة العربية بوجه عأم خصشصس لهأ البأحث اللّبنأÊ
نسشيم اÿوري أاطروحة دكتوراه بعنوان :اإلعÓم العربي
وانهيأر السّشلطأت الّلغويّة نششرهأ مركز دراسشأت الوحدة
العربّية سشنة  2005يقول ‘ خأ“ته صس  478مأ Áكن اختصشأره
‘ الفقرة التألية :إاّن اÿوف من زحف العأميأت وŒأهل
الفصشحى ‘ وسشأئط اإلعÓم ينبئ بوجود خطر ﬁدق بلغة
الضشأد بسشبب مأ تتعّرضس له من تهششيم ومن الواجب العلمي
والقومي قرع نأقوسس اÿطر حرصشأ على العربّية ودفأعأ عن
مسشتقبلهأ.

من اŸفيد أان تكون لنأ صشحأفة بألفرنسشية موجهة إا ¤اÿأرج
كمأ هو ا◊أل ‘ بعضس بÓد العأ ،⁄لول النششطأر اللسشأ‘ Ê
صشفوف النخبة وششرائح من التكنوقراط الذي كرسس ثنأئية
لسشأنية ظهرت بوادرهأ ‘ أاواسشط القرن التأسشع عششر وتوسشع
اليوم أاك Ìمن األمسس القريب ،وعلى الرغم من أان اللغة ليسشت
العÓمة الوحيدة على الوطنّية ،فإأنهأ ليسشت ﬁأيدة ألنهأ ل
تنفصشل عن مرجعيتهأ التأريخية ،و‘ تلك اŸرجعية جرح
عميق ‘ الذاكرة ا÷مأعية ليسس من السشهل أان يندمل ،فهو
سشرعأن مأ ينزف كلمأ حدث اسشتفزاز أاو –رشس من وراء البحر
فأ÷زائري األصشيل ل يحقد ولكنه ل ينسشى ،ومن اŸعروف
كذلك أان اللغة ل تنفصشل عن حمولتهأ الثقأفية السشيأسشية،
وبألتأ‹ فهي سشÓح ذو حدين فليكن حدهأ اŸفيد لصشأ◊نأ،
فهل يكفي اٌسشتعأرة لغة أاخرى لتوط Úا◊داثة؟ لو كأن ذلك
صشحيح لكأنت لغة اليأبأن وكوريأ ا÷نوبية والصش Úهي
النكليزية األمريكية.
ومهمأ كأنت توجهأت اإلعÓم بكل وسشأئطه ومدى حرصشهأ
على سشÓمة اللغة العربية وخصشأئصشهأ التعبÒية ،حسشب
مقولة لكل مقأم مقأل ،فهي إا ¤جأنب دورهأ ‘ تعميم اسشتعمأل
العربية وتنقيتهأ من التهج Úونششر الفصشحى الوسشطى
وتهذيب العأمية ،فإأنّهأ مؤوسشسشأت تسشأهم ‘ الرقأبة إاذا نأأت
بنفسشهأ عن اإلششهأر الغرائبي  ،exotiqueوصشحأفة الثأرة
 le sensationnelوالتششه ÒاŸغرضس ،وهي بذلك تكمل
مهمأت اŸؤوسشسشأت األخرى Ãأ فيهأ وزارات الÎبية والثقأفة
والدفأع واÿأرجية ،إانهأ سشلطة ليسشت فوق ول –ت
السشلطأت األخرى إانهأ فيهأ جميعهأ.
 5ــ ""الشضـعـب"" فـي خـمـسضيـنـيـتـها :مـسضـيـرة ومـسضـار

جريدة "" الششعب"" هي اأول صشحيفة تصشدر بألعربية بعيد
اسشتعأدة السشيأدة الوطنية ،وقد واكبت ششتى اŸراحل
والظروف التي مرت بهأ بÓدنأ ،وكأنت منÈا للعديد من
السشأسشة ،ورجأل الفكر والثقأفة على مسشتوى ا÷زائر وعلى
مسشتوى العأ ⁄العربي أايضشأ ،وقد تو ¤إادارتهأ ورئأسشة
–ريرهأ وتدرب فيهأ عدد كب Òمن النسشأء والرجأل ،وأاحيأنأ
‘ ظروف صشعبة ،منهم من ارتقى إا ¤أاعلى اŸسشؤووليأت،
ومنهم من انتقل إا ¤رحمة الّله داخل الوطن وخأرجه ،وقد
ترك البعضس منهم آاثأرا –مد ‘ ششؤوون التسشي Òوالتحرير.
ونتمنّى للمديرة العأمّة السشيدة أامينة دبأشس وللطأقمÚ
الصشحفي والداري كل النجأح والتوفيق ليكتسشب العÓم
العمومي إا ¤جأنب اإلعÓم اÿأصس مصشداقية وإاتقأنأ ‘ فنون
التبليغ ،وكذلك الهتمأم Ãيدان سش Èاآلراء و–ليل نتأئجهأ
بأأمأنة ،ول أاقول بحيأدية ألّن ا◊يأد كمأ أاششرت سشأبقأ مسشأألة
نسشبية وأاخÓقية.
لقد كأنت ‹ منذ منتصشف السشتينيأت إاسشهأمأت متمثلة ‘
الكث Òمن الدراسشأت واŸقألت من ضشمنهأ دراسشة نششرت
Ãنأسشبة خمسشينية بزوغ فجر ا◊رية ،وهزÁة الكولونيألية،
وعلى صشحيفة ""الششعب"" أان تكسشب مكأنتهأ إا ¤جأنب الصشحأفة
‡أ يتطلب إاثبأت
اÿأصشة ‘ ،فضشأء يّتسشم بألتنأفسشية ّ
تواجدهأ ‘ اŸيدان على الصشعيدين الوطني والقليمي...إاّنه
 3ــ اŸـكـتـوب والـمـرقـمن
تقÎن لغة الصشحأفة بأŸضشمون اŸراد تبليغه وÃسشتوى –د ورهأن يسشتحق ا÷هد والجتهأد.

يوميــة
لقد بزغ نورها مع فجر ا’سستقÓل بعد أان أاحسّس المثّقفون في
غمرة الفرحة وهموم بناء الدولة ،بغياب ""صسحيفة المقاومة"" التي
كانت تصسدر معبّرة عن الرغبة الجامحة في ا’سستشسهاد ،المنبثقة
من صسيحات اللّه أاكبر .وقود النصسر الذي ما انفك المجاهدون
يحرزونه في المدن والجبال ،ظهرت جريدة ""الشسعب"" معّبرة
بعنوانها عن الوطنية الجزائرية المنبعثة من أاعماق اأ’مة
الجزائرية،
بقلم :غـÓم الّله بوعبد الله

لكن أاين جريدة ""الشسعب"" من كل هذا؟
إاّن من يكتب تاريخ جريدة ""الشصعب"" سصوف يكتب تاريخ
المقاومة الثقافية في الجزائر ،وسصوف يكتب بكل أاسصف
أاّن مظاهر التطور القتصصادي والجتماعي والثقافي

السسيرة الذاتية لوزير الشسؤوون
الدينية واألوقاف
اللقــب :غــÓم الّله
ا’سسـم :بوعبــد اللّــه
تاريخ ومكان ا’زدياد  04 :فيفري 1934
بورزن ،و’ية غليزان
العنــوان 04 :شسارع تيمقاد ،حيدرة،
الجزائر
الشسهــادات والتكويــن
 شسهادة التعليم الثانوي من جامعالزيتونة بتونسس .1958
ــ شسهادة الليسسانسس في العلوم
ا’جتماعية من جامعة دمشسق ،سسوريا
.1 96 2
ـ دكتوراه في علم ا’جتماع جامعة
الجزائر .1973
الخبــرة المهنيــة
ــ  :1967معلم ومسسؤوول عن الركن الثقافي
بيومية ""الشسعب""،
ــ  1968ــ  :1970مدير يومية ""الشسعب""،
ــ  1970ــ  :1980مفتشس التربية والتكوين
بوزارة التربية الوطنية،
ــ  1981ــ  :1983مدير بوزارة التربية الوطنية
مكلف بتطبيق التعليم اأ’سساسسي،
ــ  1983ــ  :1984مدير التربية لو’ية الجزائر،
ــ  1985ــ  :1987مدير التكوين بوزارة
التربية،
ــ  1987ــ  :1988مدير الديوان الوطني
لÓمتحانات والمسسابقات،
ــ  1988ــ  :1991أامين عام وزارة التربية
الوطنية،
ــ  :1992متفّرغ لتسسيير زاوية سسيدي عدة
والمدارسس القرآانية التابعة لها بو’ية
تيارت.
السسياسسية

الوظائف
والوزارية
ــ  :1977عضسو المجلسس الشسعبي الوطني،
ــ جوان  :1997وزير الشسؤوون الدينية،
ــ  :1999وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف
إالى يومنا هذا.

المدير العام لجريدة الشسعب السسيد غÓم الله بو عبد الله بقاعة التحرير
بسساحة أاودان عام 1970

والبرلمانية
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هذه الوطنية الفعالة المعبّر عنها باألفعال إاذ عزت
األقوال ،وما القول المعبّر عنها إالّ القول الناطق
بالعربية لغة األمة ولغة األصصالة الجزائرية المتجّذرة
في الشصعور الديني الصصادق.
ظهرت جريدة ""الشصعب"" معّبرة عن هذه الحقيقة
الحضصارية الموضصوعية الوضصاءة التي أاحسّس الشصيخ
البشصير اإلبراهيمي ــ رحمه الّله ــ قوة الكيد لها ،فعّبر عن
ذلك صصراحة في خطبة الجمعة التي أالقاها غداة
اسصترجاع جامع كتشصاوة ،إاذ قال"" :لقد خرج السصتعمار من
أارضصكم ولكن بقيت منه لوثة في قلوبكم وأالسصنتكم"".
والسصتعمار كما هو معلوم مرضس خطير ل يظلم الوطن
وحده ،ولكنه يسصري في عروق األمة ليحّطم المناعة
الثقافية واألخÓقية ،ومقّومات الحضصارة األصصلية.
لم تبعث جريدتنا الغّراء عنوان سصلفها ""المقاومة""،
وعوضصت به عنوانها الجديد الذي ماتزال تظهر به منذ
خمسصين سصنة ،ولكنها لم تتخل أابدا عن المقاومة
الوطنية ،مقاومة الغزو الثقافي الذي أاخضصعت له الدولة
الجزائرية بعد أان انتقلت الثورة من بنادق الفÓحين إالى
أاقÓم البيروقراطيين ،وبعد أان تحّولت الثورة من قلب
الواقع المرفوضس والثورة عليه إالى أاخذ هذا الواقع
بعين العتبار ،هذا الواقع الذي لم ترضصخ له جريدة
""الشصعب"" منذ ميÓدها في  11ديسصمبر  ،1962والذي ما يزال
الشصعب الجزائري يرزخ تحته اليوم ،ليسس بصصفته واقع
ظرفيا مؤوقتا يجب أان يراعى حتى يتغير بالفعل الوطني
المثقف ،وإانما أاصصبح يعيشصه المجتمع كأاّنه معطى
زمني حقيقي ،ل ينبغي حتى التفكير في تغييره.
نعم ليسس في الجريدة اليوم من يسصعى لتغيير هذا
الواقع ،وإانما كل الجهود تبذل في كنفه وبهدف تكريسصه،
ونظرة خاطفة عن التباين الصصارخ بين المعروضصات في
الصصالون الوطني للكتاب ،وبين النشصاط الثقافي
المصصاحب يؤوّكد الوهن المزمن الذي أاصصاب األصصاب
األصصالة الوطنية في الثقافة الجزائرية.

والتربوي التي مرت بها الجزائر كان سصتعطي
نتائج أاقوى وأاصصدق لو أانّ لغة الشصعب هي التي احتوت
تلك المظاهر والتطورات ،ومما ل شصك فيه أانّ الباحثين
الجتماعيين الذي سصيوؤّرخون للمجتمع الجزائري سصوف
يÓحظون أاّن وحدة األمة الجزائرية إانما بدأات تتفّكك منذ
أان غدت هذه األمة تدار أامورها بغير لغتها ،وكأاّن شصيئا
بقي ينصصب فاصص Óبين األمة وبين مسصيرات تنميتها
القتصصادية والتربوية والجتماعية بصصفة عامة.
لقد عملت جريدة ""الشصعب"" وناضصلت من أاجل لغة عربية
معّبرة صصراحة عن حقيقة األمة ،وفتحت صصفحاتها
للمثقفين المبدتئين منهم والمتمّكنين ،ولكنها حرمت
من الطاقة التي تمكن محرريها من النمو والتطور إالى أان
ينتقلوا من تحرير الجريدة إالى تحرير الثقافة الوطنية،
ألّن الميدان وعر والعدو شصرسس ،إاذ كان أاسصهل عليه أان
يسصتسصلم للمقاومة العسصكرية من أان يسصتسصلم للمقاومة
الثقافية ،فوقف الواقع في نصصف الطريق فكان في
التعليم األقسصام المعّربة التي تضصفي إالى البطالة
واألقسصام ""المزدوجة"" ،وهي في الحقيقة ليسصت كذلك،
والمؤودية إالى نيل المناصصب في مختلف المجالت
وأاصصبحت الزدواجية المغشصوشصة في الواقع الدائم الذي
يسصتسصيغه الجزائريون دون أان يحسّصوا بالسصم القاتل الذي
يحمله ،ومن أامثلة ذلك صصدور الجريدة الرسصمية بلغتين
إاحداهما رسصمية ،وهي المعّول عليها ،واألخرى عملية
وهي التي يجري بها العمل وتدار بها أاجهزة الدولة.
لم تختصصم ""الشصعب"" أابدا مع أاختها ""المجاهد"" بل
تعاضصدتا دوما وتعاونتا رغم التفاوت الصصارخ في
المكانات المتوفرة لكل منهما ،ذلك أانّ ثقافة الشصعب على
غرار الثقافة العربية العريقة في التاريخ ،تؤومن إايمانا
شصديدا بضصرورة النهل من إانتاج اآلخرين ،لكنه نهل
يسصتفيد منه األصصل ويتغذى من معينه ،دون أان ينزاح
األصصل ليصصبح الوافد هو سصيد المجال.
إاّننا نحيي جريدة ""الشصعب"" الغّراء في عيدها الخمسصين
وكل أاملنا أان تبقى دائما شصاهدا على صصورة الوطنية في
الجزائر ،وأان تسصتمر في نضصالها إالى أان تسصترد الجزائر
حقيقتها كما اسصتعادت الجزائر اسصتقÓلها ،ويؤومئذ
سصتحتفل يومية ""الشصعب"" بنصصر آاخر من مسصتوى حضصاري
يخلده التاريخ.
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الدكتور محيي الدين عميمور في حوار مع

أاهم العناصصر التي رسّصخت
صصدورها بالعربية في عّز ا’سصتقÓل
رافقها في مختلف المحطات بكتابات سساهمت في إاثراء مضسمونها ،وأانارت الرأاي العام
التطلع إالى حقائق األشسياء .يرى أانّ أاهم العناصسر التي رسّسخت الجريدة أانّها الصسحيفة
اليومية الوحيدة التي تصسدر بالعربية في عّز السستقÓل ونشسوته ،تتّجه للمواطن في كل
نواحي الجمهورية معبّرة عن همومه ،مجسّسدة إلرادته ،مسستجيبة لطلباته .كل
التفاصسيل في هذا الحوار مع الدكتور محيي الدين عميمور.
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أجرى ألحوأر :فنيدسس بن بلة
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❊  $مّرت جريدة ""الششعب"" بمراحل
عدة ،كنتم من الذين سشاهموا في إاثراء
محتواها بمقا’تكم المنتظمة المتواصشلة
خÓل سشنوات عدة ،ما هي الفترة التي بقيت
راسشخة في ذهنكم ،ولماذا؟
❊❊ محيي الدين عميمور ’ :جدال في أاّن الفترة
التي ’ تنسشى في حياة صشحيفة ""الششعب"" هي أاو’
مرحلة و’دتها إاثر اسشترجاع ا’سشتقÓل ،وبروزها
على السشاحة الوطنية كصشوت معبّر عن الجزائر
المسشتقلة ،ثم المرحلة التي رفعت فيها الصشحيفة
لواء التعريب واسشتقطبت أاهم دعاته ،وقّدمت
بموادها بل وبإاخراجها رغم الظروف الصشعبة،
صشورة للنضشال الثقافي الحقيقي.
وعندما بدأات مرحلة أاريد لها أان تكون مرحلة الردة
عن ا’ختيار الذي تأاّكد في  19جوان  ،1965وقفت
الصشحيفة صشامدة ورفضشت أان تخضشع للتوجه
الجديد ،إالى أان نجحت التيارات المعادية في
تحجيمها ،ومع ذلك كانت لها دائما وقفات متميزة.
وأاذكر لها وقفتها في نهاية الثمانينيات ،عندما
اسشتأاسشدت عناصشر الثورة المضشادة ،لكن الصشحيفة
اّتخذت مواقف مششرفة كان لها أاثرها على السشاحة
السشياسشية ،ومن بين تلك المواقف الحوار الذي
أاجرته مع محمد الصشالح يحياوي ثم مع عبد السشÓم
بلعيد ،وكان تحّديا انعكسشت نتائجه على الحراك
السشياسشي بعد أاحداث أاكتوبر المششبوهة.
❊ ما هي اأهم المراحل التي نجحت فيها
الجريدة في اعتقادكم؟ وإالى أاّي سشبب يعود
ذلك؟
❊❊ هذا يعيدني إالى ما سشبق أان قلته ،و’ ششك أاّن
أاهم المراحل هي تلك التي سشاد فيها ا’عتقاد بأاّن
الصشحيفة تعّبر عن رأاي القيادة الثورية ،طبقا
للتعبير الذي كان ششائعا في السشتينيات
والسشبعينيات ،عندما كان كثيرون بمن فيهم
اأ’جانب ،يهتمون بمتابعة الخط ا’فتتاحي
للصشحيفة ليتعّرفوا على اتجاه القمة في البÓد.
وكان من أاهم العناصشر التي سشاهمت في ترسشيخ
هذا ا’نطباع ،هو أاّنها كانت الصشحيفة الوحيدة
التي تصشدر باللغة العربية وتتجه للمواطن في كل
نواحي البÓد ،معّبرة عنه ،مجسّشدة إ’رادته،
مسشتجيبة لمتطلباته ،برغم أان ا’مكانيات كانت
هزيلة ،وكانت طباعة الصشحيفة في قبو ""موريسس
أاودان"" عملية نضشالية يومية.
فيما بعد تقلّصس هذا الدور لسشببين ،أاولهما تعريب
صشحيفتي ""النصشر"" و""الجمهورية"" ،وهو ما كان
عم Óتخريبيا للصشف العربي برغم أانه انطلق من
نوايا طيبة ،لكن نتيجته كانت تحجيم الصشحيفة
فأاصشبحت تقتصشر في توجهها على وسشط البÓد.
أاما السشبب الثاني ،في نظري ،فهو حجم ""التابلويد""
الذي أاصشبحت تصشدر به ،وهكذا فقدت أاهم
مميزاتها.
ولعل أاضشيف إالى ذلك سشببا ثالثا ،وهو ما أاصشاب
قيادة الصشحيفة نتيجة لتغييرات متتالية ،أافقدتها
حجما كبيرا من ا’سشتقرار المطلوب.

أاجيبك بسشؤوال معاكسس :ماذا قّدم هذا العدد الكبير
من الصشحف الوطنية اليومية الذي يتجاوز عدد
صشحف أامريكا وبريطانيا وفرنسشا؟
أانا أاقول أاّن هذا العدد الكبير هو فضشيحة سشياسشية
بكل المعاني ،و’ يختلف اأ’مر هنا عن وضشعية
اأ’حزاب التي تتوالد كالقطط بششكل أاصشبح مثيرا
Óسشى ومصشدرا للتندر.
ل أ

صصوت معبّر عن
الجزائر الحرة
وأاضشيف سشببا رابعا ،وهو مششاكل التوزيع التي
اختلط فيها ا’همال بالتعمد والنوايا الششريرة
التي يعرفها كل من تابع هذه القضشية ،والتي كانت
وراءها مسشتويات عليا تحارب التعريب على وجه
الخصشوصس.
طبعا يمكنك أان تسشأال :لماذا لم أاحاول عÓج ذلك
عندما توّليت الوزارة ،وأاجيبك بسشرعة وباختصشار
ششديد أاّنني لم أاكن وزيرا لÓعÓم بل مجرد وزير
لÓتصشال ’ يملك القرار النهائي ،ولم يطل بقائي في
المنصشب حتى أاسشتطيع تنفيذ البرنامج الذي كنت
أاحمله ،وكان من أاهم عناصشره إالغاء حجم التابلويد
وتجميع أاكبر عدد من المثقفين في إاطار الصشحيفة،
ثم تحويل ""الجمهورية"" إالى مجلة أاسشبوعية راقية،
على غرار ""المجلة"" و""المسشتقبل"" و""جون أافريك""،
وتحويل ""النصشر ""إالى مجلة ششهرية على غرار ""لو
موند ديبلوماتيك"".
❊ هل توافقون دعاة تقليصس حجم الصشحف
العمومية في المششهد ا’عÓمي المتغّير؟
❊❊ يجب اأن نفّرق بين العددية والتعددية ،وأانا

❊ فترة كبيرة من حياتكم قضشيتموها في
ميدان ا’تصشال ،ما هي أاهم الحوافز التي
ترون أاّنها تسشتطيع أان تضشمن انطÓقة
جدية وجديدة لجريدة ""الششعب"".
❊❊ هناك ما ينطبق على كل الصشحف ،وفي مقدمته
ا’هتمام بالصشحفي نفسشه ،وتمكينه من كل
المعطيات التي تعطيه امكانية تقديم الخبر
الصشحيح والرأاي الحكيم والتحليل السشليم ،بدون
أاي تدخل من أاي مسشتوى كان.
بالنسشبة لصشحيفة ""الششعب"" على وجه الخصشوصس،
أارى العودة إالى الحجم الذي يبتعد عن ""التابلويد""،
وأارى أان يحتوي كل عدد على عدة ملحقات تهتم
دوريا بالثقافة والرياضشة والفنون واآ’داب،
باإ’ضشافة إالى ملحقين يوميين أاو ثÓثة تتناول
قضشايا ششرق البÓد وغربها وجنوبها.
و’ بد من اسشتقطاب أاكبر عدد من الكتاب بعيدا عما
يسشميه الدكتور بن نعمان :الزكاة الفكرية ،بمعنى
أانه يجب أان يعطى لكل كاتب مقابل مادي جدير
با’حترام.
ويبقى العامل الرئيسشي وهو أان تكون الصشحيفة
عين القيادة وأاذنها ،وصشوت الجماهير وفي
طليعتهم المثقفون ،بما يفرضس على الجميع
متابعتها بكل اهتمام.
❊ ماذا تقولون عن خمسشينية الجريدة في
ظل التفتح ا’عÓمي الكبير بالجزائر؟
❊❊ يتمّلكني الششعور بأاّن هناك عندنا من ’ يفّرق
بين التفتح والتفسشخ ،وأانا ’ أارى تفتّحا في ظل
هذا ا’فتعال الذي يذّكرني بما أاتى به القرءان
الكريم في سشورة البقرة.
أاّما عن الصشحيفة فأانا أارى في انطÓقتها الجديدة
جهدا كبيرا جديرا با’حترام ،وإارادة صشادقة في
ا’سشتجابة لمتطلبات العمل اإ’عÓمي النزيه،
وهي تجسّشد اليوم تجربة جديدة تسشتحق كل
ا’هتمام حيث تدار ،وللمرة اأ’ولى ،من قبل سشيدة
إاعÓمية يششّكل عملها تحديا جديدا ’ بد أان يكّلل
بالنجاح.
وأانا أارجو للصشحيفة في خمسشينيتها كل تقّدم وكل
ازدهار ،وأاطالب بحماية أاّم الصشحف الوطنية في
الجزائر وإاعطائها كل ا’مكانيات التي تعيد لها
مجدها كرائدة للصشحافة في المغرب العربي.
ويجب أان يدرك الجميع ،بمن فيهم الصشحافيون في
الجرائد المنافسشة ،أانّ صشحيفة ""الششعب"" هي رصشيد
وطني مهمة الجميع المحافظة عليه والتمسشك به،
تماما كما يحدث بالنسشبة لـ ""اأ’هرام"" في مصشر
و""لوموند"" في فرنسشا و""النهار"" في بيروت.

تسستذكر أاول رئيسص تحريرها

محمد إإبرإهيمي إلميلي "إلقلم " إلذي أإلمّ بعلوم إلدين وإلدنيا
جل الدبلوماسسي واإ’عÓمي محمد إابراهيمي الميلي بصسماته
سس ّ
بأاحرف من ذهب في تاريخ السساحة اإ’عÓمية خاصسة من خÓل
مروره على أام الجرائد الناطقة بالعربية وعميدة الصسحافة
الجزائرية ""الشسعب"" التي رأات النور في نسسختها العربية في 11
ديسسمبر  1962وتبّوأا رئاسسة تحرير الجريدة في عهد أاول مدير لها
""علي مفتاحي"" والجزائر تمر بأاصسعب المراحل بعد ا’سستقÓل
في ظ ّ
ل نقصص الكفاءات والخبرات وكبر التحديات.

وتمّكن ابن أاحد رواد جمعية العلماء المسسلمين
""مبارك الميلي"" من تفجير طاقاته في الصسحافة
بفعل التكوين الذي تلقاه في صسباه ومسسايرته
للكثير من األحداث والتحولت التي أاّثرت فيه
وجعلته يلّم بأامور الدنيا والدين وهو ما ظهر
على كتاباته في جريدة ""الشسعب"" عند السستقÓل.
وتلقى محمد ابراهيمي الميلي الذي ولد في 11
نوفمبر  1929بمدينة األغواط العلوم
بالمدرسستين ""الفرنسسية والعربية ـ حياة
الشسباب"" بميلة ،حيث سسافر أابوه واسستقر فيها
وتلقى على يده الفقه وعلوم الدين إالى غاية سسن
الـ  ،15حيث توفي أابوه ليرسسله خاله إالى جامع
الزيتونة ومعهد الصسادقية بتونسس ،تخّرج
منهما في  ،1950ليعود للجزائر ويلتحق
كمدرسس بمعهد ابن باديسس وهو لم يتجاوز سسن
الـ .22

السسيد محمد ابراهيمي الميلي
مع ا’سستاذ حسسنين هيكل

وتفتح أاول رئيسس تحرير لجريدة ""الشسعب"" على
الحركة الوطنية وسساير مختلف مراحلها لينضسم
إالى الثورة في  ،1955حيث تعّرف على الشسهيد
عبان رمضسان الذي تأاثّر به كثيرا ،وتأاثّر أاكثر
بوفاته معترفا بأانه كان مهندسس تنظيم الثورة
وإاعطائها النفسس الثاني بعد مؤوتمر الصسومام
المنعقد في  20أاوت .1956
ويعتبر صساحب مؤولفات ""المؤوتمر اإلسسÓمي
الجزائري"" و""حق المعرفة وحق األمل"" أاو رئيسس
تحرير في جريدة ""الشسعب"" ،حيث حمل على
عاتقه المسساهمة في تجسسيد ضسمان حق
المواطن في اإلعÓم في ظل ظروف سسياسسية
صسعبة مرت بها الجزائر غداة السستقÓل بعد
بروز صسراعات على السسلطة وكثرة الحسساسسيات
وهو ما جعل بعضس كتاباته المنتقدة للوضسعية
القتصسادية ل تلقى الترحيب من بعضس أاصسحاب
القرار ،ما دفعه لÓسستقالة في  ،1963وهو الذي
عمل مع علي مفتاحي أاول مدير لـ""الشسعب"" في
نسسختها بالعربية التي صسدرت في  11ديسسمبر
 1962وظل يؤوكد على أان الحرية هي رأاسسمال
الصسحفي وإاذا افتقدها فالسسÓم على الصسحافة
وحرية التعبير ،موضسحا بأان رجل اإلعÓم ل
يجب أان يكون منتقدا فوق اللزوم ول منبطحا
بل عليه العمل لقتراح الحلول وفتح النقاشس
الهادف والبنّاء.
وعمل الميلي في السسلك الدبلوماسسي بين  1979و
 1983كسسفير في اليونان وكان عضسوا مؤوثرا في
المجلسس التنفيذي لمنظمة اليونيسسكو.

ويرى الميلي ،اأن النهضسة الثقافية هي أاسساسس
التطور والتقدم ،مركزا على ضسرورة زرع األمل
داعيا المثقفين إالى القتداء بنظرائهم غداة
السستقÓل الذين سسخروا أانفسسهم لخدمة
المجتمع.
ونحن نبحث عن آاثار الميلي ،وقفنا عند هذه
الفتتاحية التي كتبها في  2أافريل  ،1963والتي
ننقلها حرفيا والتي تؤوكد مدى تجذر القيم
األخÓقية وحب الوطن لدى أاول رئيسس تحرير
لـ""الشسعب"" وجاء فيها:
""شسّنت الصسحافة السستعمارية الفرنسسية حملة
تشسكيك وتشسويه للدوافع الحقيقية وراء إاعÓن
القرارات الشستراكية الجديدة ،واعتبرت ذلك
انعطافا في السسياسسة الجزائرية فرضسته أاوضساع
داخلية.
والواقع أان الثورة الجزائرية وبالتالي
صسحافتها الوطنية ل تولي هذه التعليقات أاية
قيمة من الناحية العملية ،ولكن الذي حدا بنا إالى
تناول هذا الموضسوع هو رغبتنا في إاعطاء
صسورة لشسعبنا ولجميع قواه الحية عن
األسساليب الجديدة التي يسستعملها السستعمار
الجديد ومصسالحه المختلفة للنيل من قيمة
العمل الثوري الذي تصسنعه الشسعوب المتحضّسرة
وتشسويه أاهدافه والتشسكيك في جّديته ،ذلك أاننا
لسسنا في حاجة إالى التأاكيد على أان اسسترجاع
أاراضسينا المغتصسبة .وإاعÓن القرارات التي
تحدد محتوى األمÓك الشساغرة والقرارات التي
تنظم مجالسس العمال ،والتسسيير الذاتي
للمؤوسسسسات الزراعية والصسناعية ،عمل يدخل في
نطاق السسياسسة التي التزمتها الثورة الجزائرية
منذ الفاتح نوفمبر  ،1954وتبلورت بشسكل أاكثر
اسستيعابا للحقائق الوطنية في برنامج
طرابلسس ،الذي حّدد مجال العمل وأاسسلوبه،
وطبيعته واحتضسنته جماهيرنا الشسعبية ،التي
التمسست فيه مصسالحنا وروحها.
إان النجازات الثورية التي تمت هي جزء من
مخطط عام يهدف إالى تنظيم المجتمع العربي
في الجزائر تنظيما ذا محتوى علمي يحقق
رسسالة الثورة فيه ،ويهيئ لها أاسسباب النطÓقة
والفعالية.
هذا هو منطق الثورة الجزائرية وهذا هو
أاسسلوبها في تجسسيد محتوى هذا المنطق الذي
لم تسستورده من الخارج بل عاشسته عمليا خÓل
نضسال دام سسبع سسنوات ونصسف"".
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الهادي بن يخلف يعود بالذاكرة إالى السسبعينيات:

اششتغلنا بإامكانيات متواضشعة جدا
موروثة عن الحقبة ا’سشتعمارية
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❊❊ التحاقك بالجريدة كان صشدفة ،وهذه الصشدفة
جعلت منك مديرا لها بالنيابة في السشبعينيات،
كيف عايششت هذه الفترة؟

يعود الهادي بن يخلف
بالذاكرة في حديث لـ""الشسعب""
إالى سسنوات السستينيات
والسسبعينيات ،حين كان
صسحفيا فمسسؤوو’ عن الجريدة،
ليفتح قلبه لنا ويروي مسسيرته
في حضسن أاعرق جريدة في
الجزائر ،التي خطت خطواتها
بثبات رغم الصسعاب ،وهي التي
بدأات مسسيرتها بإامكانيات
متواضسعة جدا موروثة عن
الحقبة ا’سستعمارية ،كما أاّكده
محدثنا ،مشسيرا إالى أان حماسس
صسحفيوها وعمالها جعلوا منها
بمثابة المدرسسة التي تكون
فيها معظم الكتاب واأ’دباء
الحاليين ،وتخرج منها الكثير
من الصسحفيين والموظفين
السسامين في القضساء والتعليم
والدبلوماسسية.
وقال ،إان الجريدة مرت مع
اأ’سسف الشسديد بفترة ركود
لعدم ا’هتمام بها ،لكن في
المدة اأ’خيرة بدأات تأاخذ
انطÓقة جديدة ،متأام Óأان
تكون في ا’تجاه الصسحيح.

❊ نعم ..ما بين فترة عيسشى مسشعودي وعبد القادر بن
صشالح توليت المسشوؤولية كمدير بالنيابة ،وفي ذلك
الوقت احتفلنا بالذكرى العاششرة لتأاسشيسض جريدة
""الششعب"" في  ،1972حيث كان لي ششرف تنظيم ا’حتفالية
بحضشور عدة ششخصشيات من بينهم الوزير السشابق أاحمد
طالب ،محمد خمار ،يوسشف خوجة مدير إادارة في وزارة
اإ’عÓم ،عيسشى مسشعودي ،عبد الرحمن ششريط مدير عام
اإ’ذاعة والتلفزيون ثم أامين عام بوزارة التربية ،حنفي
بن عيسشى رئيسض قسشم الترجمة بالجامعة الجزائرية ،نور
الدين نايت مازي ،تلي بن ششيخ إالى جانب بن فريحة وزير
اأ’ششغال العمومية اأ’سشبق وكلهم كانوا يكتبون في
الجريدة.

تم توقيف توزيع
في ششرق الجزائر وغربها
بهدف فتح المجال ليومية
"النصشر " للظهور وا’نتششار
❊❊الششعب :ه Óحدثتمونا عن بدايات
التحاقكم بجريدة الششعب؟

❊❊ وما الذي حققته آانذاك كمسشؤوول أاول عن
الجريدة؟
❊ كنت اأعمل على ضشمان اسشتمرارية الجريدة ،أ’ن
المششكل الذي كانت تعاني منه الصشحافة الوطنية في تلك
الفترة هي قلة اإ’مكانيات ،فقد كنا نششتغل بإامكانيات
متواضشعة جدا موروثة عن الحقبة ا’سشتعمارية ،وحتى
اإ’مكانيات العادية واليومية لم تكن متوفرة مثل النقل
على سشبيل المثال.
كما تعرضشت الصشحيفة لهزة عام  1966على ما أاعتقد،
لكنها اسشتأانفت مسشيرها بمجيء اأ’خ محمد السشعيدي،
لتأاخذ فيما بعد طابعا آاخرا ،وانظم إاليها الكثير من
الكتاب واأ’دباء ،وأاصشبحت أايضشا عبارة عن همزة وصشل
بين الطلبة الذين يكملون دراسشتهم والتوظيف الرسشمي،
حيث كانت ""الششعب"" تفتح أابوابها لهم ،ليتخرج منها
كبار الششخصشيات من بينهم  7سشفراء ووزراء.
❊❊ بالرغم من إامكانياتها الضشئيلة آانذاك ،إا’
إانها كانت تعرف انتششارا واسشعا وإاقبا’ كبيرا من
قبل القراء مقارنة بالجريدة اليوم ،ما سشبب
تراجعها في نظرك؟

❊ الهادي بن يخلف :التحقت بالجريدة صشدفة سشنة ،1965
ففي وقت ا’سشتقÓل لم يكن هناك صشحفي بمعناه
الحقيقي والذي تلقى تكوينا في مجال ا’إعÓم باسشتثناء ❊ يمكن القول إان بداية انتششارها كان في نهاية
بعضض المناضشلين الذين كانوا يمارسشون العمل اإ’عÓمي السشتينيات وبداية السشبعينيات ،بحيث كانت تُوزع في
أاثناء الثورة.
كما أانني التحقت بها لتواجد مجموعة من
اأ’صشدقاء كانوا يششكلون عائلة واحدة،
وبالتالي كّونوا النواة اأ’ولى لصشحفيي
الجريدة التي كانت تصشدر أانذاك في سشتة
صشفحات بدون إاعÓنات وكان عليهم تقديم
مادة غزيرة ،فلجأا إالى واحد من اأ’صشدقاء
وطلب مني ا’لتحاق بالجريدة على أاسشاسض
حاورته :هدى بوعطيح  :تصصوير عباسس تيليوة أانني درسشت في أامريكا وأاعرف الكثير عن
التمييز العنصشري ،فطلب مني أان أاكتب في
هذا الموضشوع ،أ’ن هذه القضشية كانت
تششغل آانذاك الرأاي العام ،خاصشة بعد اغتيال
""مارثن لوثر كينغ"" ،ومن هنا التحقت بهم،
حيث تّم توظيفي بعد ششهر واحد فقط ،وفي
كل يوم كنت أاقرر مغادرة الصشحافة إا’ أان
العمل كان أاقوى فبقيت فيها إالى يومنا هذا،
وقمت بأاول تكوين في  1969في القاهرة مع
اتحاد الصشحفيين العرب ،لمدة  6أاششهر،
حيث يعد ذلك التربصض الوحيد ،ومن ذلك
الوقت ونحن نواصشل مسشيرتنا إالى يومنا
هذا.
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كامل التراب الوطني ،ألن ششركة التوزيع العمومية يكتبون باللغة الفرنسشية ،ومع ذلك قمنا بالمهمة أاموت ،حيث ما زالت إالى اآلن تربطني بهم عÓقات
""السشناد"" ،كان لديها تجربة واسشعة في عملية على أاكمل وجه ،حيث أارسشلنا مخرجا صشحفيا جيدة ،وبالتالي ،أاقول إان تلك الفترة في حياتي ما
التوزيع ،بالرغم من أانها في بعضض األحيان كانت تولى مهمة تكوينهم ،ولم نوظف أاي عامل جديد ،زلت أاوظفها إالى يومنا هذا.
حيث تم تعريب الجريدة بعمالها ،وما يزالون
تصشل متأاخرة بيومين أاو ثÓثة.
❊❊ لو كنت اليوم على رأاسض الجريدة ،ما
بداية انطÓقها كانت في عهد عيسشى مسشعودي ،يعملون بها إالى يومنا هذا ،حيث أاراد وزير اإلعÓم
الذي تطمح لتحقيقه على صشفحاتها ،وربما
حين تم تعيينه على رأاسض الجريدة تمكن من جلب آانذاك أان يقدم فرصشة ليومية النصشر لتنتششر قلي.Ó
لم يتسشن لك الوقت لتجسشيده في فترة توليك
اإلعÓنات لها ،حيث كانت مقتصشرة في تلك الفترة
❊❊ هل يعني كÓمكم أانه تم توقيف توزيع
مسشؤووليتها؟
على الصشحافة الناطقة بالفرنسشية ،فأانششأانا قسشم
جريدة ""الششعب"" في ششرق الجزائر وغربها
""تعريب اإلعÓنات"" ،بعدما اششترطوا علينا
تعريبها ألنها كانت تقدم لنا باللغة الفرنسشية.
بهدف فتح المجال ليومية ""النصشر"" ❊ مرت الجريدة بفترة ركود ـ مع األسشف الششديد ـ
للظهور والنتششار؟
وما زاد في انتششارها إانششاء الملحق الثقافي تحت
لعدم الهتمام بها ،لكن في المدة األخيرة بدأات
إاششراف الطاهر وطار الذي قدم لها دفعا قويا جدا،
تأاخذ انطÓقة جديدة والتي نأامل أان تكون في
لتصشبح بمثابة المدرسشة التي تكون فيها معظم ❊ نعم ..على اأن تتوزع في اليوم الثاني ،وطبعا التجاه الصشحيح.
""الششعب"" كانت لها مكانتها حتى مطلع
الكتاب واألدباء الحاليين ،وكمسشاهمة منا نحن ذلك حد من انتششارها.
الصشحفيون كنا نذهب إالى المطبعة لنقف على في بداية السشبعينيات وصشل توزيع الجريدة إالى التسشعينيات ،وأاقول إانها كانت مدرسشة بالنسشبة
طباعة صشفحاته ليسشتمر الملحق إالى غاية  100 1974أالف نسشخة ،وأاصشبحت عبارة عن مرجع ،كتب للكثير من الصشحفيين وحتى الموظفين السشامين
ويتم توقيفه ـ ولن أاقول لماذا ـ غير أان من قام بذلك فيها كبار الكتّاب ،والتحقت بها الدفعة األولى في القضشاء والتعليم والدبلوماسشية وكلهم
ل يزال على قيد الحياة سشامحه اللّه.
لخريجي مدرسشة الصشحافة الذين قدموا لها دفعا تخرجوا من هذه الجريدة.
جديدا كونهم مجموعة من الششبان ،التحقوا بها نأامل للصشحيفة بششبابها أان يكونوا بنفسض
❊❊ كنتم صشّرحتم لنا في حديث سشابق أانه بعد أان غادرها معظم من كان يعمل بها ،وهم أاسشاتذة الحماسض الذي كان عليه صشحفيو الششعب سشابقا،
تم توقيف توزيع صشحيفة ""الششعب"" في فضشلوا العودة إالى التعليم ،غير أان إامكانياتها نحن عملنا في ظروف صشعبة ،وحاليا لديكم
ششرق وغرب الجزائر ما هو السشبب ،وهل بقيت متواضشعة مقارنة بما هو موجود حاليا ،اإلمكانيات الÓزمة ،وبإامكان الصشحيفة الخروج
كان ذلك في فترة توقيف الملحق الثقافي؟ ومع مرور الوقت تحسشن وضشعها المالي ،وبقي من العمل الروتيني حتى ل تبقى فقط ناقلة للخبر،
عليها المسشاهمة في خلقه ،فالصشحفي عليه أان يبرز
التوزيع كما هو.
❊ ل ..كان ذلك في فترة سشابقة ،حيث ُطلب منا
الحدث حتى تصشبح الجريدة كمرجع ،فمكانتها في
❊❊ في أاي فترة وفي عهدة أاي مدير كان السشوق ما تزال مهزوزة قلي.Ó
تعريب جريدة ""النصشر"" ،وقد كنت حينها مسشؤوول،
للجريدة انتششارها؟
ونعمل بإامكانيات ضشعيفة ،ولم يكن بمقدور أاحد
❊❊ ""الششعب"" تحتفل اليوم بمرور خمسشين
أان يقوم بتعريبها وتعريب العمال الذين كانوا
سشنة على تأاسشيسشها بعد أان قطعت لها مسشارا
❊ في عهد المرحوم عيسشى مسشعودي ،لم يعمر
عريقا ،وأانت تتمنى لها اليوم أان تعود
طوي Óفي الصشحيفة ،لكنه قدم لها دفعا جديدا،
كسشابق عهدها ،كيف يمكن للجريدة تحقيق
حيث وصشل سشحبها في ذلك الوقت إالى 100
ذلك في ظل الزخم اإلعÓمي الكبير؟
أالف نسشخة ،وهو انجاز جميل في ظل
اإلمكانيات الضشعيفة ،فمقر الجريدة كان في
ششقة جد متواضشعة ،تتكون من  6غرف ❊ بإامكان جريدة ""الششعب"" أان تأاخذ مكانة لها،
صشغيرة ،تضشم الجميع من المدير إالى أابسشط ششريطة أان يتولى الصشحفيون أانفسشهم المهمة،
عامل.
فالصشحفي الذي يكتب في الصشحافة العمومية يجد
نفسشه مقيدا في الكتابة ،وبالتالي يمارسض على
❊❊ أاهم ذكرى تحتفظ بها في جريدة نفسشه الرقابة الذاتية ،ول يبحث سشوى عما يرضشي
الششعب؟
المسشؤوولين.
نحن سشابقا كنا تكتب ما نريده حتى إاننا تعرضشنا
ل اأقول ذكرى ،وإانما عملي في جريدة ""الششعب"" إالى السشجن ،وطرحنا ذلك على رئيسض الدولة
جعلني أاتعرف على عمق الجزائر ،اسشتطيع الهواري بومدين فقال لي ""من يذهب إالى السشجن
القول أانني جبت الجزائر من الششرق إالى على قضشية عادلة فهو رجل"".
الغرب ومن الششمال إالى الجنوب ،فأانا أاعرفها الصشحفي في بعضض األحيان يتقيد ،وهو ما يجب
قرية بقرية ،وكنا حين ذاك نعتمد على القضشاء عليه حتى نعطي الصشبغة الحقيقية للخبر،
يسسار إالى اليمين  :محمد خمار ــ يوسسف خوجة ــ ــعيسسى مسسعودي ــ
إامكانياتنا الخاصشة ل سشيما في النقل ،ففي كل فيثق بنا القارئ الذي أاصشبح اليوم يقول ""صشحيفة
الرحمان شسريط ــ أاحمد طالب ا’براهيمي ــ حنفي بن عيسسى ـ نور حديث عن ""الششعب"" أاتذكر تجوالي حول المدن دولة"" ،وذلك خطأا ،فعلى الصشحيفة أان تخرج من
ن نايت مازي ــ الهادي بن يخلف ــ إابن عم غÓم الله ـ تلي بن الشسيخ ـ الجزائرية ،وهو ما فتح لي المجال إلقامة الروتين ،وتسشاهم في خلق الخبر.
؟ــ ــ أاحمد بن فريحة
ششبكة عÓقات قوية ،والتي سشتبقى إالى أان
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sont unanimement reconnus
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main et qui établissent la primauté
de la responsabilité du journaliste Cela suppose un forum permanent,
Si des éclairages sur la vie quotidi- envers le public sur toute autre re- nourri, entretenu et développé ; néenne pouvaient être recherchés et sponsabilité.
cessitant d’importants moyens. La
trouvés dans tous les journaux, les
Démocratie a un coût que l’Etat est
renseignements
susceptibles
de De là découlent, à la fois, les de- tenu de prendre en charge
soutenir un processus de décision voirs et les droits du journaliste : il
étaient régulièrement servis par Ech- s’interdit la diffamation, la calom- « Le gouvernement devra prendre
Chaâb.
nie, les accusations sans fondement, en charge une partie du financement
le plagiat et toute méthode déloyale de l’espace public et, en même
Et si la valeur est parfois dans la dans l’exercice de son métier. Il re- temps mettre au point une politique
témérité, elle est toujours dans l’ob- specte la vérité, la vie privée et qui encourage la croissance d’un esjectivité et la régularité. ces s’oblige à rectifier l’information pace public à but non lucratif, non
dernières n’ont jamais manqué à avérée inexacte. Là est son devoir
commercial et indépendant de l’Etat
nos journaux historiques et partic- En contre partie, son droit essentiel » (5) .
ulièrement à Ech-Chaâb.
est de pouvoir exercer son métier
en toute liberté, dans la dignité et La liberté de la presse ne peut deC’est dans cette publication et dans la sécurité.
venir réalité que dans un environses semblables que ce sont aiguisées
nement juridique et politique juste
les plumes qui allaient , un peu plus Il doit ainsi avoir accès à toutes les et protecteur. Et, pour contribuer
tard , ouvrir le champ à l’expression sources d’information ; le secret ne objectivement au processus démoclibre et diversifiée.
pouvant lui être opposé que par ex- ratique, le consommateur de son
ception. Comme il a droit à un statut produit doit, lui aussi, être en
Pour être les pionniers d’une ère professionnel lui assurant une pro- mesure de consommer utilement.
plus démocratique , ils se sont tection juridique et sociale adéquate.
d’abord formés à la rigueur et aux
Dans « La Presse et l’Enjeu Dévaleurs d’une profession exigeante Cependant le journalisme n’est pas mocratique » (6) Pierre Rosanvallan
en efforts et en conscience. C’est un , son unité se dissout dans la distingue trois dimensions dans la
avant tout ces qualités qui fondent variété de ses supports, la diversité mission de la presse :
la crédibilité du journaliste quand il de ses méthodes, la multitude des
se met au service de la vérité, du domaines investis, la différence des •
Une dimension de représentadroit et de la dignité de
approches, le nombre de ses or- tion, en ce sens que la représental’homme
ganes.
tion des citoyens ne relève pas
aujourd’hui, comme le laisse supLe journalisme change sous la pres- poser son acception classique du
sion des mutations économiques et mandat ou de la délégation seuletechnologiques.
ment, mais aussi en ce qui donne
une lisibilité aux problèmes de la
L’explosion de la communication en société.
bouleversant ses méthodes d’action Rendre visibles les problématiques
remet en cause non seulement les sociales, politiques, culturelles et
principes classiques dont il s’est économiques est tout l’objet de la
doté pour son fonctionnement , presse.
mais son identité même.
•
Une dimension de délibération par la mise en équation de ces
Aux comportement traditionnels problèmes et leur soumission aux
faits de silence ou d’interdits se vraies controverses. Le débat public
substituent inexorablement des qui s’en empare grâce au travail de la
stratégies de marketing et de presse prend alors une dimension
communication publiques qui bien plus importante que celle des
cultivent la persuasion et la bancs des assemblées.
séduction. Et les nouvelles La presse dresse une scène aux ditechnologies autorisent désor- mensions du pays pour la confrontamais des incursions média- tion des idées et la discussion des
tiques qui ne cesse de se projets.
généraliser .
•
Une dimension de veille en
Le journalisme de la toile ce sens que la presse, en assumant
vient bousculer le journal- convenablement ses tâches, entreisme traditionnel et installer la tient à la fois la vigilance citoyenne
confusion.
et le sens de la responsabilité du
Dans
les
gouvernant.
avancées accomplies par Doit-on y voir une fatalité techla marche vers la démocratie dans nologique ou au contraire l’annonce Ces trois dimensions réunies donnotre Pays la presse a une part d’un renouveau du journalisme ?
nent à la presse ses lettres de noécrasante. Sa résistance aux assauts
blesse et en font « Un bien Collectif
meurtriers de l’obscurantisme lui a De toute évidence quelle que soit sa Démocratique ».
couté le sacrifice de ses meilleurs forme d’expression, le journalisme
représentants.
exige, par nature, un important ef- Notes :
fort de prospection, de confrontation
Centre d’intérêt ou de convoitise de et de vérification qui en dépit des 1)
Marc Antoine DILHAC, « Il
toutes les forces politiques ou so- facilités technologiques n’exclut ni faut défendre la liberté de la presse »
ciales, elle est en droit de revendi- la difficulté ni le danger.
Le Monde.fr , 16,/07/2010.
quer, aujourd’hui, les moyens légaux
2)
Alexis De TOCQUEVILLE : «
à même de lui permettre de contin- Bien au contraire le foisonnement De la Démocratie en Amérique »
uer sa mission.
des données, la rapidité de leur cir- Flammarion, Paris, 1981.
culation, l’apparent désordre de 3)
Pierre ROSANVALLON : «
Cette revendication accompagne les leurs trajectoires et l’âpreté de la La Légitimité Démocratique » Ed. du
efforts qu’elle n’a jamais cessé de compétition imposent plus de vigi- Seuil, Paris, 2008.
faire pour s’organiser et se doter de lance, de scrupules et de distance 4)
B. FRAPPAL, le monde,
règles de fonctionnement.
de la part du journaliste ; mais aussi 12/02/1993.
plus de reconnaissance et d’accom- 5)
Noam CHOMSKY, Robert W.
pagnement de la part de la société. Mc. CHESNEY : « Propagande, Médias et Démocratie », les éditions elInspirées des valeurs universelle- « Plus dominera la confrontation hikma, Alger, 2000.
ment partagées ces règles doivent confuse des citoyens avec l’immédi- 6)
Pierre ROSANVALLON : « la
répondre au souci d’encadrer la pro- ateté du monde, aperçu en gros Presse et l’Enjeu Démocratique »,
fession par des principes qui affir- plan, plus seront nécessaires les édition : les invités de Média part,
ment le droit, à la libre expression analyses, les éclairages, les complé- Etats Généraux de la Presse Média
et à la critique comme une des lib- ments historiques et les débats ap- part. fr 17/12/2008.
ertés fondamentales de tout être hu- profondis » (4) .
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La Presse, « Servante Libre
de la Démocratie » (1)
Si

des éclairages sur la vie quotidienne pouvaient être recherchés et
trouvés dans tous les journaux, les
renseignements
susceptibles
de
soutenir un processus de décision
étaient régulièrement servis par EchChaâb.
Et si la valeur est parfois dans la
témérité, elle est toujours dans l’objectivité et la régularité. ces dernières
n’ont jamais manqué à nos journaux
historiques et particulièrement à EchChaâb.
م ــ عدد خاصص٢٠1٢  ديسسمبر11 $
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Par Mohammed ABBOU

Les articles 36 et 41 de la
Constitution algérienne
garantissent respectivement la
liberté d’opinion et la liberté
d’expression.
Mais, la liberté d’opinion
comme la liberté d’expression sont des facultés nourries par des flux
d’informations et ne sont
visibles que si elles disposent d’une audience.

forte présomption aussi sur son nance, il veut disposer en permarôle néfaste quand elle sélectionne nence d’informations pertinentes et
ou déforme cette information.
estime être en mesure de participer
continuellement aux débats sur les
Pour certains la presse est défend- affaires qui le concernent.
able « pour les maux qu’elle empêche bien plus que pour les biens Cette exigence a une double signiqu’elle fait » (2).
fication , elle est pour l’être humain
la base même de toute citoyenneté
Pour d’autre elle est l’enjeu des et pour la Gouvernance un élément
conflits d’intérêt qui cherchent à essentiel de la légitimité démocracontrôler sa capacité d’influence.
tique.

Elles sont tributaires des relais mé- Il est cependant incontestable
diatiques, et donc de la liberté de qu’elle est une indispensable voie
la presse.
pour traduire dans les faits la liberté d’expression en tant que fondeLa parole est au cœur de la dé- ment de l’édifice démocratique.
mocratie. On ne peut s’imaginer, un
seul instant, que tous les hommes Etre citoyen ce n’est pas seulement
puissent être d’accord sur tout et pouvoir
élire
librement
ses
toujours. Ils peuvent tout simple- représentants, mais c’est aussi et
ment choisir de régler leurs dif- surtout pouvoir les évaluer et avoir
férences d’opinion par le débat. Ce un jugement politique sur les acdébat est organisé au sein des As- tions menées en son nom.
semblées qui réunissent leurs
représentants.
« Le peuple est la source de tout
pouvoir. Mais l’élection ne garantit
Mais ces dernières ne peuvent en pas qu’un gouvernement soit au
avoir le monopole quelle que soit service de l’intérêt général, ni qu’il
leur légitimité, le débat est aussi y reste. Le verdict des urnes ne
revendiqué par une société de plus peut donc être le seul étalon de la
en plus formée et informée.
légitimité …. Un pouvoir n’est désormais considéré comme pleineEn assurant à chacun de pouvoir ex- ment démocratique que s’il est
primer son opinion la diffuser et soumis à des épreuves de contrôle
s’enquérir de l’opinion des autres, et de validation à la fois concurla presse installe les conditions du rentes et complémentaires de l’exdébat public.
pression majoritaire » (3).
Le rôle est entendu dans le sens le
plus objectif car s’il y’a certitude que
la presse participe à la construction
démocratique en recherchant et en
diffusant l’information, il y’a une

La devise de la République Algérienne a longtemps été - Par le Peuple
et Pour le Peuple- , avant de devenir - du Peuple et au Peuple-.
Les deux versions laissent entendre
que la transparence est au cœur de
la Gouvernance, mais sans le rôle
joué historiquement par la presse
cette devise ne pouvait être qu’une
simple déclaration d’intention.
Ce rappel est non seulement un devoir de mémoire mais aussi la
manifestation d’une reconnaissance
du rôle joué par notre presse, avant
même l’avènement du pluralisme et
dès les premières années de
l’indépendance pour éclairer les
gens en l’absence d’autres canaux
de communication.

Chacun dans sa vie de tous les
jours - particulièrement ceux qui exercent des responsabilités à tous les
échelons - doit s’appuyer sur les informations contenues dans les quotidiens nationaux pour assurer ses
Avec les progrès de l’éducation, le obligations quotidiennes.
recul de l’illettrisme et l’explosion
de la communication , le citoyen, Dans ce domaine, le sérieux et la
s’il consent à s’inscrire dans la fiabilité des faits et des actes raplogique représentative de la gouver- portés par le quotidien Ech-Chaâb

علي مفتاحي أأحد روأد ألتجربة أإلعÓمية في ألجزأئر

دافع عن الهوية الوطنية  ..و هاجسشه تطوير الصشحافة
تحمسّس علي مفتاحي أحد مهندسسي ما سسمي أنذأك بالمعجزة أإلعÓمية في ألجزأئر ،وأحترق رغم
مرضسه ليحقق حلمه إألى جانب رفاقه ،رأسسما في ذهنه مشسروع قلعة إأعÓمية تدأفع عن ألهوية
Óحرأر في ألعالم
ألجزأئرية وتشسحذ ألوطنية وتحمي أللغة ألعربية ،تكون بحجم أعظم ثورة ل أ
تضساهي جريدة أألهرأم ألمصسرية وبسسقف عال من أإلحترأفية.
خّطط بغيرة ألمثقف ألحقيقي ونّفذ بتفان ومهنية عالية ليبسسط روح ألسسلطة ألرأبعة بروح
وطنية خالصسة تشسبه إأخÓصس جيله لكل ما له عÓقة بالجزأئر ،وعاشس ومات مفتاحي وهو مطارد
بهاجسسي ألكتابة وعشسقه للغة ألضساد.

فضضيلة بودريشش ــ تصضوير آيت قاسضي
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احتضضن األسضتاذ علي مفتاحي أاحد أاهم القامات اإلعÓمية في
الجزائر ومن مؤؤسضسضي جريدة ""الشضعب"" بتحد في مجمؤعة صضغيرة
من الرفاق ،مسضترجعا حرارة المناضضل وثؤرية المكافح وإاصضرار
المجاهد ووطنية المنتصضر على أاعتى قؤة اسضتعمارية بعد أان
انتزع وإاخؤانه سضيادة بلده من قبضضة يدها الحديدية.
بذلك الرصضيد أاو أاكثر اقتحم علي مفتاحي وباسضتمرارية من لم
تكتمل ثؤرته بعد ،معركته الثانية بسضÓح القلم وقنابل الكلمة ،وألن
الشضهادات التي مازالت حّية على قّلتها تختزل لنا هذا الصضحافي
ومدير جريدة ""الشضعب"" في سضنة  1964في أانه يغتبط عندما يكتب،
معطاء حبره يتدفق ليغطي أاهم القضضايا الحسضاسضة ليقدمها مثيرة
مشضعة بالرأاي الصضائب إالى الشضعب الجزائري الذي كان يتفق إاذا
تعلق األمر بؤحدة وخدمة الؤطن.
وتتضضاعف مشضاعر اإلحترام لهذا الصضحافي المجاهد والمربي
الفاضضل الذي كان يغار على اللغة العربية ويسضهر على تدليلها
بالكتابة عبر صضفحات ""الشضعب"" ،وعن طريق التدريسس عندما صضار
مفتشضا للغة العربية في الطؤر الثانؤي.

ح األخطاء التي وردت
صسح ّ
عن الجزائر خÓل الثورة
ولم يبخل عبد القادر نؤر الكاتب واإلعÓمي الكبير الذي كان
صضؤتا إاذاعيا قؤيا في مرافقتنا للتنقل عبر أاهم محطات مسضار علي
مفتاحي ،خاصضة تلك التي قضضاها صضحافيا ومديرا ..من صضؤت
الجزائر بالقاهرة إالى أام الجرائد ""الشضعب"" فاقتطع لنا تذكرة سضفر
مجانية لنّطلع على كل ما تحمله ذاكرته السضخية حرصضا منه على
تسضجيل كل كبيرة وصضغيرة بدقة عن الرفاق الذين رحلؤا ،خاصضة
وأانهم عاشضؤا في حقبة بالغة األهمية وفاء ألرواحهم ولتاريخ
الجزائر.
وأادهشضنا نؤر عندما فضّضل بإاصضرار أان يكؤن لقاؤونا مباشضرا بدون
واسضطة الهاتف حتى تأاتي الشضهادة طازجة حّية غير قابلة للخطأا
ب Óزيادة ول نقصضان.
قال األسضتاذ عبد القادر نؤر"" :إان علي مفتاحي قبل أان يلتقيه في
قطاع اإلعÓم كان زمي Óله في البداية في معهد عبد الحميد بن
باديسس بقسضنطينة ثم بالقاهرة عندما اسضتفاد من بعثة جمعية
العلماء المسضلمين الجزائريين بكلية األداب بالقاهرة وتخّرج منها
بشضهادة ليسضانسس ،ذلك اإلحتكاك سضمح له بالتقرب من مفتاحي في
وقت مبكر ،ولذا يصضفه بالرجل والصضحافي المثقف يطالع كثيرا
ويسضخر الكثير من وقته من أاجل مغازلة القلم واحتجاز أاكبر
ب فيها أافكاره منذ أان كان طالبا
المسضاحات البيضضاء الممكنة ،ليصض ّ
بالقاهرة"".
ووقف الكاتب واإلعÓمي عبد القادر نؤر على مسضار المدير علي
مفتاحي منذ أان شضرع في الكتابة من خÓل األهرام المصضرية وبعضس
الصضحف العربية ،ولم يترّدد في تصضحيح األخطاء التي ترد عن
الجزائر التي كانت تخؤضس أاعظم ثؤرة في العالم.
أاوضضح أانه تقّمصس مهمة المحامي الشضرسس في كتاباته عندما
يتعلق األمر بؤطنه الجزائر ،يجلي ويؤضضح بطريقة مدهشضة
ومقنعة تمسضح كل اللبسس وتضضع حدا ألي خلط على اعتبار أان
الجزائر لم تكن معروفة أانذاك وصضؤت ثؤرتها جعل صضيتها يدوي
عاليا وعلى أاكبر نطاق.
واعترف نؤر في شضهادته أان مفتاحي ثاني مدير لجريدة
""الشضعب"" الناطقة باللغة العربية بعد الميلي من سضنة  1964إالى
غاية جؤان  .1965نشضر مقالت عديدة خÓل ثؤرة التحرير تنبضس
بالؤطنية وتدافع عن قضضية بلده ،وذكر أانه بهدوئه الكبير وحنكته
جل مؤاقفا خالدة للثؤرة الجزائرية المجيدة.
وحكمته سض ّ
ورحلنا معه إالى إاحدى الصضفحات التاريخية الناصضعة عندما
كان مذيعا بصضؤت الجزائر من القاهرة منذ بداية عام  ،1956عمل إالى
جنبه محررا ومذيعا وانخرط مفتاحي إالى غاية اإلسضتقÓل يعلق
على أاحداث الثؤرة بحماسس شضديد سضاد جميع المجمؤعة ،وبصضؤته
المتميز القؤي شضّد المسضتمعين إالى غاية انتقالهم يؤم النصضر الذي
تزامن مع تاريخ  19مارسس  ،1962على إاثر اسضتدعاء الحكؤمة
الجزائرية لجميع الصضحافيين الجزائريين ومن لهم عÓقة
Óلتحاق بمراكز اإلعÓم المتؤاجدة بأارضس الؤطن.
باإلعÓم ،ل إ
وواصضل نؤر في سضرد شضريط ذكرياته لينتقل إالى مرحلة
ولؤجهم المؤؤسضسضات اإلعÓمية ،حيث أاكد أانه تؤجّه إالى اإلذاعة
الؤطنية ،أاما مفتاحي إاختار فيما بعد جريدة الشضعب التي رفع فيها
تحدي نشضر أاول جريدة ناطقة باللغة العربية مع فريق محدود من
زمÓئه ويتعلق األمرمّر بكل من الميلي ومحمد بؤعروج والدكتؤر

عبؤد عليؤشس وشضقيقه محمد مفتاحي ،وجاءت تجربة مثيرة
بإامكانيات بسضيطة وأاقÓم قليلة وتحؤلت ""الشضعب"" أانذاك إالى
الجريدة الؤحيدة التي يتصضفحها الجزائريؤن والصضحافيؤن
باللغة العربية وتقرأا منها التعاليق في اإلذاعة ،وتمكن مفتاحي
كما رغب من تحؤيلها إالى وثيقة مهمة تندفع نحؤ اإلحتفاظ بها.

متحرر الفكر ..إاديولوجيته الوطنية
ولم تنقطع عÓقة نؤر بمفتاحي وبقيا يناضضÓن في وسضيلتي
إاعÓم ناطقتين باللغة العربية ،يطلعان على أافكار بعضضهما ،وعلى
دراية بما يناضضÓن عنه ،نؤر من خÓل ""ميكرفؤن"" اإلذاعة
ومفتاحي عن طريق صضفحات ""الشضعب"" التي شضبه ميÓدها

وطرحه العميق والذي جعل منه أاحسضن الصضحافيين ومن
رواد اإلعÓم في الجزائر.
ومن الهؤاجسس التي عاشس مفتاحي تحت رحمة ضضغطها
ترقية جريدة ""الشضعب"" وتطؤير المشضهد اإلعÓمي المكتؤب
في الجزائر والذي كان فتيا في بدايته ،فغرسس بذرة ""الشضعب""
والتي تحّؤلت بعد ذلك إالى أاول مدرسضة إاعÓمية تخرج على
يدها أامهر الصضحافيين وأاحسضن الكتاب وشضخصضيات تبؤأات
أاعلى المراكز في الدولة ،هكذا أاراداها مفتاحي أان تنجب
اإلطارات وتكّؤن لنا المثقفين القادرين على الدفاع عن
الؤطن وعن انشضغالت المؤاطن ومÓمسضة اهتماماته.
لقد حلم مفتاحي ورفقائه األربعة وبعد نصضف قرن مازالت
هؤاجسس ذات الحلم ..هل أاصضاب جيل مفتاحي اختيار
المنهج وأادرك جيدا ما يريده الجزائريؤن وما يحتاجه
الؤطن؟ أام أان عذرية مشضهدهم الذي كان مؤجؤدا في معزل عن
قيؤد ""البريكؤلج"" جعلتهم يبدعؤن بدون أاي حسضابات،
تحركهم في ذلك الؤطنية واإلخÓصس؟
 ..هل سضّر نجاح مفتاحي وكل من أاسضسس للمشضهد اإلعÓمي
الؤطني غداة اإلسضتقÓل ..اسضتقطاب الكفاءات والعمل بحب وابداع
وتفان المؤؤهل
وصضدق من قال ""امنحني صضحافيين أاكفاء مهؤسضين بالمهنة
أانجح لك أاي مشضروع إاعÓمي تخطط له"".
ودون شضك فإان مفتاحي ترك العديد من مفاتيح النجاح والتأالق
حتى وإان كان المشضروع اإلعÓمي ميتا أاو يحتضضر ،وليسس معجزة
أان يعاود النهؤضس بؤثبة إاعÓمية خالية من أاي
مخاطرة ،لكن يجب اإلبتعاد عن
العشضؤائية

حّول جريدة
""الششعب"" إالى
وثيقة مهمة
تجبرك على
اإلحتفاظ بها
بالمعجزة ،لكن خبرة مفتاحي في الكتابة والنشضر دفاعا عن ثؤرة
وطنه ،اسضتثمرها في تحد التأاسضيسس إلعÓم جزائري أانجب فيما بعد
أاكفأا اإلعÓميين على المسضتؤى العربي بفضضل جريدة ""الشضعب""
التي تحّؤلت إالى مدرسضة حقيقية وقلعة إاعÓمية.
وعاد الكاتب الصضحافي نؤر ليؤؤرخ في شضهادته لزميله مفتاحي
فؤصضفه بصضاحب الفكر الحر ،ل يتقيّد بأاي مذهب أاو إاتجاه ،عقيدته..
الؤطنية ،شضرسس في الدفاع عن الهؤية الؤطنية واللغة العربية،
الؤحدة الؤطنية ل تغادر أاحÓمه ألنها ـ حسضب نؤر ـ كانت الهاجسس
الذي يحّرك شضباب جيلهم ،بصضدق وحب ووفاء ،وألنهم كانؤا
يتجنبؤن تلك الصضراعات الهامشضية التي قال ،إانها ل تخدم الؤطن.
ومن أابرز ما أاثاره متحدثنا نؤر أانهم وجدوا أانفسضهم يتؤاجدون
على مسضاحات ملغمة ،زرعت فيها فرنسضا من يدافعؤن عن صضؤتها
داخل الجزائر ،وانبثق على إاثر ذلك صضراع كبير لتثبيت الهؤية
الؤطنية لعب فيها مفتاحي ورفاقائه من الؤطنيين دورا محسضؤسضا.

حلمه ترقية الصسحيفة
وتطوير الصسحافة الجزائرية
عكف مفتاحي الذي شضعّ فكره الحر ،على إاعادة التعبير لصضؤت
اإلعÓم الجزائري ،وتمّكن في فترة قصضيرة من اسضتقطاب دائرة
معتبرة من القراء ،فاق عددهم المقبلؤن على تناول الصضحافة
الؤطنية الناطقة باللغة الفرنسضية في جريدة حملت اسضم الشضعب
الجزائري تكريما لكفاحه ونضضاله المسضتميت إالى غاية افتكاك
الحرية.
وقطع مفتاحي أاشضؤاطا معتبرة في مهنة المتاعب صضحافيا ثم
مديرا في جريدة ""الشضعب"" ،بأاسضلؤبه المتميز وتشضخيصضه الدقيق

واإلرتجال ،والمقياسس
يكمن في المهنية والكفاءة وبدون ذلك أاكيد
أان الحلم يصضبح مسضتحي.Ó
رحل مفتاحي وترك لنا تجربة إاعÓمية تضضاهي تلك التي نشضأات
في أاكبرالقÓع اإلعÓمية عبر الؤطن العربي ،وألنه رجل برصضيد
ثؤري وفكري ووطني وإاعÓمي ،قلما يتكرر صضؤته.

لم نصسدق أاننا نتصسّفح ""الشسعب""
ومن خÓل شضهادة المجاهدة يمينة شضعلي تؤنسضي وقفنا على
الفرحة الكبيرة التي غمرت الجزائريين الذين احتضضنؤا جريدة
""الشضعب"" بدفء وحماسس ،وقالت ،إانها اندهشضت ولم تصضدق عندما
كانت تمتهن التعليم بالعاصضمة عقب السضتقÓل في مدرسضة جميع
معلميها كانؤا يلقنؤن اللغة الفرنسضية ومديرتها من جنسضية
فرنسضية كذلك ،عندما لمحت على رفؤف أاحد األكشضاك جريدة باللغة
العربية مؤسضؤمة بـ""الشضعب"" وشضعرت وكأانها تتصضّفح إاحدى
جرائد جمعية علماء المسضلمين على غرار البصضائر ،وقالت"" :إانها
ذات الجمعية التي تخرجت من إاحدى مدارسضها بؤلية تلمسضان"".
ولم تخف المجاهدة يمينة تؤنسضي المؤلؤدة شضعلي ،أان هذه
الجريدة كانت بمثابة هدية اإلسضتقÓل للجزائريين ،خاصضة وأانها
ناطقة بلغة الضضاد وتنبضس بالؤطنية.
وسضاعدنا األرشضيف كثيرا في متابعة أاثر وخطؤات مفتاحي الذي
واصضل معركته فيما بعد في التعليم الثانؤي ،حيث شضغل منصضب
مفتشس عام للغة العربية ،إالى غاية أان خطفه المرضس وغّيبه المؤت
عنا ،بعد أان احترف أانبل المهن.

اقترن اسسمه بالتأاريخ للصسحافة المكتوبة في الجزائر

زبير سشيف أ’سشÓم فتح ألباب أأمام أأجيال لولوج عالم أ’عÓم ألمكتوب

اقترن اسسمه بالتأاريخ للصسحافة المكتوبة في الجزائر ،مشسواره المهني حافل كانت ضسمنه يومية ""الشسعب""
إاحدى أابرز المحطات ،توّلى تسسييرها بعد محمد الميلي وعلي مفتاحي مباشسرة قبل عيسسى مسسعودي ،عرف
بانضسباطه وحرصسه شسخصسيا على الوقوف على كل مراحل إاعداد الجريدة ،فتح الباب أامام األجيال المتعاقبة
ق بذلك زبير سسيف اإلسسÓم مدير ""الشسعب"" أان يلّقب بأاب الصسحافة المكتوبة.
لولوج عالم العÓم المكتوب ،واسستح ّ

انطÓقها ،فإاّن سصيف اإ’سصÓم لم يبق فترة طويلة على
رأاسض الجريدة إاّ’ أاشصهر معدودة قضصاها على رأاسصها،
مّكنت من اكتشصاف مسصّير جيد وحريصض على ""الشصعب""،
إالى درجة أاّنه كان ’ يغادر الجريدة إالى غاية صصدورها
في حدود السصاعة السصادسصة صصباحا ،بعد قضصاء  12سصاعة
كاملة بها ،أاي إالى غاية ا’طÓع على النسصخة المكتوبة.
وإاذا ما طلب من السصيد بوسصحاقي أان يصصف زبير
سصيف اإ’سصÓم ،فإاّنه يقول في كلمتين بأاّنه ""الرجل الذي
يحّرك الجميع"" ،ففي حضصوره تكون الجريدة كخلية
نحل ،الكل يعمل و’ وقت حتى ’رتشصاف فنجان قهوة
أاو أاخذ قسصط من الراحة ،الكل منشصغل بإاعداد جريدة
وطنية ،واأ’هم من ذلك أاّن اأ’مر يتعلق بيومية ،فقد
وجدت مجÓت ونشصريات إابان الفترة ا’سصتعمارية
ناطقة باللغتين العربية والفرنسصية ،إا’ّ أاّن إاصصدار
يومية كتجربة جديدة لم تكن هيّنة ،فالجميع كان يتعلم
والجميع كان له نفسض الهدف ،إانجاح وإاخراج أاول
يومية جزائرية ناطقة باللغة العربية بالشصكل الذي
يليق بمقامها تحمل اسصم »""الشصعب"".
ولم تمنعه رجله اليمنى وفق ما رواه لنا ذات
المتحدث ،الذي قضصى كل مشصواره المهني بالجريدة
توّلى زبير سصيف اإ’سصÓم تسصيير أاّم الجرائد ،أاول التي كانت مصصابة من التنقل طيلة فترة العمل من قاعة
يومية ناطقة باللغة العربية ،وأاعرق الصصحف الجزائرية التحرير إالى المطبعة ،وا’قتراب من كل من يسصاهم في
""الشصعب"" ،التي تحتفل بخمسصينيتها على غرار الجزائر إاصصدارها من صصحافيين وتقنيين والمشصرفين على
التي تحتفل بمرور  50سصنة على اسصترجاع السصيادة الطباعة للوقوف على كل كبيرة وصصغيرة ،حرصض أاعطى
الوطنية ،ولم يترك المؤورخ للصصحافة المكتوبة في الجزائر من خÓله مثا’ لÓنضصباط والعمل إالى كل العمال الذين كان
في الفترة الممتدة بين  1830و 1962بصصمته في الجريدة قدوة لهم.
فقط ،وإانما في أاجيال بأاكملها من الصصحافيين.
من جهته ،أاشصار أاحمد حمدي عميد كلية العلوم
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سصيف اإ’سصÓم تّم تعيينه من قبل قيادة حزب
أاّنه شصغل منصصب مدير ""الثورة والعمل""’ ،فتا إالى أانّه
الوطني خلفا لعلي مفتاحي.
اشصتهر كإانسصان أاّرخ الصصحافة بالجزائر ،كتاب يكتسصي
وحسصب السصيد بوعÓم بوسصحاقي ،أاحد أاوائل العمال أاهمية بالغة رصصد كل مراحل ومختلف اإ’صصدارات
التقنيين الذين التحقوا بمؤوسصسصة ""الشصعب"" بمجرد اإ’عÓمية طول فترة اإ’حتÓل مكون من  98أاجزاء ويعتبر

بذلك أاهم مرجع في تاريخ الصصحافة الجزائرية المكتوبة.
وعÓوة على التأاريخ للصصحافة المكتوبة في الجزائر
قبل  ،1962وكذا تسصيير جريدة ""الشصعب"" تولّى زبير سصيف
اإ’سصÓم منصصبا بالمركز العربي للتنمية ودراسصات السصكان
التابع لجامعة الدول العربية ،قضصى به أاكثر من  20سصنة
حسصبما أاّكده اأ’سصتاذ حمدي ،وكان يشصرف على فترات
تربصض وسصلسصلة حلقات تكوينية للصصحافيين.
ولم يفّوت عميد كلية العلوم السصياسصية واإ’عÓم
مناسصبة خمسصينية ""الشصعب"" ليذّكر بأاّنها كانت الناطق
باسصم الحكومة ،فيما كانت جريدة ""المجاهد اأ’سصبوعي""
اللسصان المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني ،مضصيفا
في نفسض السصياق"" :أاعتقد أاّن جريدة الشصعب بعد أاكتوبر
 ،1988دخلت مرحلة جديدة ،وعندما أاقول جديدة بكل
معاني الكلمة ،من حيث المنافسصة والتحرير ومن حيث
معالجة المواضصيع"" ،وأاضصاف حمدي"" :فيما يتعلق
بالمنافسصة أارى أاّن صصحافة القطاع الخاصض قامت بمنافسصة
شصرسصة خاصصة أاّنها غير ملتزمة ومعّبرة عن السصلطة
العمومية غير أاّن ""الشصعب"" صصمدت ،ومن حيث المعالجة
مارسصت حرية التعبير في حدود صصÓحياتها والتزاماتها
ولم تسصتعمل اللغة السصابقة ،وبعد فترة أاصصبح المشصهد
اإ’عÓمي متبلورا ،بدأات فيه أاّم الجرائد تسصتقر اسصتقرارا
صصحيحا وتأاخذ مصصداقية جادة ،أ’ّن الصصحافة المكتوبة
راحت تتسصابق نحو صصحافة ا’ثارة والفضصائح بالنسصبة
لبعضصها"".
إاّن ثبات ""الشصعب"" رغم المنافسصة الشصرسصة أامام
العشصرات من اليوميات بعد  50سصنة كاملة عن ميÓدها،
يعود حتما إالى حرصض رجال ونسصاء أامثال زبير سصيف
اإ’سصÓم على انطÓقتها على أاسصسض قوية.
وسصتظل الجريدة شصامخة رغم كل ما عانت منه ،ورغم
المنافسصة بفضصل الجهود المبذولة من أاجل أاعرق يومية في
الجزائر المسصتقلة محتفلة سصنويا بعمرها الذي هو من عمر
ا’سصتقÓل.

لم ينقطع عن الجريدة رغم  14سسنة من التقاعد
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فريال ــ ب

"عّمي بوعÓم " أأقدم عامل "ألششعب " في مجال ألطباعة...مثال للوفاء وأ’نضشباط
لم ينقطع عّمي بوعÓم بوسسحاقي كما يناديه كل عمال جريدة ""الشسعب"" مّمن عملوا معه ومن
الجيل الجديد من صسحافيين وعمال بمختلف األقسسام ،عن جريدة ""الشسعب"" في يوم من األيام،
ورغم مرور  14سسنة كاملة عن تقاعده إاّل أاّنه لم يقطع صسلته بمؤوسسسسة بدأا فيها مشسواره في مجال
الطباعة ،ويشسهد على ذلك بتر خنصسله في إاحدى اآللت.

الذي يحضّصر إ’صصدار جريدة
""الشصعب"" ،بعدما كان قد عمل
بجرائد أاخرى ناطقة باللغة
الفرنسصية ،وبعد  4أاشصهر
التحق المصصريون لتنطلق
الجريدة بالنسصخة العربية
في التوزيع في مرحلة
أاولى ،قبل أان يتم تحويله
إالى الطباعة بعد امتحان
خضصع له من قبل مديرها
آانذاك محمد الميلي.
وأ’ّن الطباعة كان يقوم
بها عمال مصصريون حسصبما
أاّكد لنا عّمي ""بوسصحاقي""
لدى زيارة قادته إالى
""الشصعب"" ،أاّنه ارتأاى
ا’نتقال من قسصم التوزيع
إالى قسصم الطباعة التي كانت
مازالت أانامل عّمي بوعÓم المعروف لدى جميع عمال
حكرا على المصصريين نظرا ’نعدام الخبرة لدى الجزائريين،
الجريدة من أاصصغرهم إالى أاكبرهم تداعب يومية ""الشصعب""
و’حقا انضصم بشصير ڤاسصمي ،فرحات بن خليف ،نذير طولبي
بحنين إالى أايام العمل ’ سصيما اأ’يام اأ’ولى من ميÓدها ،إاذ
وكذا علي جروري الذين اقتحموا مجال الطباعة ،وقبل ذلك
كان من أاوائل العمال الذين عملوا بها منذ نشصأاتها في عام
شصهدت المرحلة اأ’ولى التحاق بوسصحاقي إالى جانب عبد
ا’سصتقÓل في  ،1962والقليلين الذين بقوا على قيد الحياة
القادر مصصباحي وقادري صصالح.
وعلى اتصصال وتواصصل بها.
وفيما يخصض المادة اإ’عÓمية ،كانت تعتمد الجريدة
بدأات قصصته مع الجريدة عندما عرضض عليه الحاج محمد
على وكالة اأ’نباء الجزائرية ،إالى جانب الصصحافيين الذين
برور بعد خروجه من السصجن ا’سصتعماري ا’لتحاق بالطاقم
كانوا بمثابة ركيزة لها ،ذكر منهم عمي بوعÓم كل من محمد

العربي ولد خليفة ،الحاج العكري ،عليوشض ومحمد بوعروج،
ضصحا بأاّن العمل في الجريدة كان ينطلق في السصاعة
مو ّ
السصادسصة مسصاء إالى غاية السصادسصة صصباحا ،ذلك أاّن الجريدة
كانت تنتظر خطاب رئيسض الجمهورية وآاخر اأ’خبار
والمسصتجدات الوطنية ،وكذا الصصور التي كانت تصصل في
سصاعة متأاخرة نظرا للتعامل مع مصصور إاسصباني لديه وكالة
صصغيرة بسصاحة أاوشض بقلب العاصصمة ،أ’نّ الجريدة لم تكن
تتوفر على مصصور ثم تطبع الصصور على الزنك و’حقا على
الورق المقوى.
ومن سصاحة أاودان أاول مقر أ’ول يومية ناطقة باللغة
العربية ،انتقل عمي بوعÓم وكل طاقم الجريدة في عام 1982
إالى مقر جديد بحسصين داي بعد  20سصنة كاملة من الصصدور،
وهناك تّم اسصتعمال أاجهزة الكمبيوتر أ’ول مرة بعدما كان
العمل يتم با’عتماد على الرصصاصض ،الذي ترك مكانه أامام
الكليشصيهات أاو ما يعرف بالفيلم أايضصا.
وخÓل العشصرية السصوداء التي كان الصصحافيون
والعاملون بالجرائد مسصتهدفين ،لم يتوقف عمي بوسصحاقي
يوما عن العمل رغم أانّه كان يقطن بحي ""رنفالي"" بباب جديد
في العاصصمة ،الذي كان يصصّنف ضصمن اأ’ماكن الخطيرة،
وحتى بعد إاحالته على التقاعد في  ،1998لم تتخل الجريدة عن
خدماته ولم يتوقف هو عن تقديم الخدمة لها في مجال
اختصصاصصه.
عمي بوسصحاقي الذي التحق بالجريدة وعمره ’ يتجاوز
 18سصنة ،يبلغ من العمر  69سصنة ،ارتبط عمره بـ ""الشصعب"" ولم
ينقطع عنها يوما وسصيبقى وفّيا لها طيلة حياته.

15

بين  1962و  1963سشفر في ذاكرة الصشحفي محمد العربي الزبيري

تضضحيات وآآمال شضباب رفع آلتحدي في ظل آلجزآئر آلحرة
’ يمكننا التحدث عن ظهور يومية ""الششعب"" إالى
الوجود في الـ 11ديسشمبر  ،1962دون اسشتذكار زمرة الرجال
والنسشاء القÓئل الذين لبوا النداء وأاخذوا على عاتقهم
يوما مسشؤوولية إاصشدار أاول جريدة باللغة العربية في
عهد الجزائر الحرة.
ولمعرفة البعضض عن ظهور جريدة ""الششعب"" كان
’بد لنا الرجوع بالزمن إالى الوراء أاين حالفنا الحظ في
الوقوف على مقتطفات وأاحداث السشنة اأ’ولى من
وجودها بالسشاحة اإ’عÓمية والتي اسشترجعها لنا من
ذاكرته الدكتور محمد العربي الزبيري ،الذي واكب
اأ’يام اأ’ولى التي تلت قرار إانششاء الجريدة والتي توّلدت
عنها تجربة عظيمة تغذت من حماسشة ششباب ا’سشتقÓل
ووطنيتهم أاكثر من احتكامهم إالى تقنيات الكتابة
والطبع والنششر ،واسشتمرت مع تعاقب اأ’جيال تسشاير
اأ’حداث ،تعاقب عليها الصشحافيون ،والمدراء ورؤوسشاء
التحرير والعمال والتقنيون يسشجل كل منهم ومنهن
اسشمه على مر نصشف قرن.

 11 $ديسسمبر ٢٠1٢م ــ عدد خاصص

»°SÉb âjGB óªëe :ôjƒ°üJ `` ÖjôZ áÑ«ÑM

16

ينطلق بنا السسفر عبر الذاكرة من محطة ""البيداء البيداء"" األمر الذي أاثر غضسب وحقد األمر الذي أاغضسب هذا األخير في بادئ األمر والذي
مصسيرية في حياة جريدة ""الشسعب"" ،محطة وضسع المسستعمر الفرنسسي الذي صسادر العدد و زجّ بكل من اسستدعاه محاول معرفة من أافاده لكتابة المقال؟
نوعا ما حجر األسساسس لها رجل عظيم آاخر من مفدي زكريا ومن معه في السسجن.
ورفضس صسحفينا الشساب التصسريح بمصسادره،
فيما أاعاد فرحات عباسس المصسادقة على المشسروع من
جديد ومن هنا أاضساف قائ"" :Óجاء قانون الجنسسية
األصسلية والجنسسية المكتسسبة"".

وأصصبحنا ""ألشصعب""

رجالت الجزائر ،حيث يعود لحماسسته وعبقرية
أافكاره الفضسل في وجود يوميات الجزائر الحرة
""الشسعب"" و""المجاهد"" وقبلهما،
"" ""Al Chaab et le Peupleوالتي
تولدت من رغبته القوية في أان يكون للوطن
إاصسداراته ووسسائل إاعÓم تكون الصسلة بين الحكومة
والمواطن وتعمل في المقام األول على تنوير
وتوعية الرأاي العام الجزائري.
هذا الرجل هو المرحوم محمد خضسير الذي
يقول عنه الدكتور الزبيري إانه وبتوليه أامانة
المكتب السسياسسي لحزب جبهة التحرير الوطني
تفطن لكون الجزائر المسستعادة لسسيادتها ليسس لها
يوميات بعضس وقرر على إاصسدار أاول الجرائد
قبلهما
""Al Chaab et le Peuple
ويومية الشسعب بالعربية واختارا عناوين
الشسعب"" نابغ من رغبة اسستعادة ذكرى المشسروع
الثوري الذي قام به حزب الشسعب الجزائري في ،1937
حيث تم إاصسدار عدد واحد ووحيد من جريدة
جزائرية سسماها ""الشسعب"" ،ترأاسس تحريرها الشساعر
الشسهيد مفدي زكريا رحمه الّله.
ويضسيف الزبيري في هذا الصسدد ،قائ Óإان
""الشسهيد مفدي زكريا قد خصّس العدد الفريد من نوعه
بمقالة سساخنة وقصسيدة عنونها ""أايها الشسعب""،

فكنا نأاتي يقول الزبيري ""إالى الجريدة في
السساعة الـ 08صسباحا ول نغادرها قبل السساعة
الرابعة صسباحا من اليوم الموالي ،ف Óنخرج من
المقر الذي كان بـ 20شسارع الحرية في نفسس المبنى
مع جريدة ""  ،"" Le Peupleقبل أان نصسدر العدد
ونقرأاه بأاكمله ،وكنا نزور مقر الجريدة حتى في
أاوقات فراغنا وفي أايام العطل.
ول يقدر ألحد أان ينكر المجهود الشساق الذي كان
يبدل في كل يوم وليلة إلخراج الجريدة فالتركيب
والطباعة لوحدها كانا يأاخذان حيزا كبيرا من
الوقت والتعب ،ألن التقنيات المسستعملة كانت
تعتمد على الرصساصس الذائب والذي تهّدد رائحته
الكريهة وإافرازات غازاته صسحتهم"".
""لكن من يكن يبالي أانداك؟ ،يؤوكد متحدثنا،
باسستثناء المكونين ،والمؤوطرين المصسرين الذين
تعاقبوا على الجريدة لتكويننا والذين كانوا بحكم
تجربتهم في الميدان يطالبون بلتر حليب يوميا
للفرد كي يحموا جهازهم التنفسسي من أاخطار مادة
الرصساصس"".
إان كل هذه المخاطر وكل التعب المتزايد لم
يمنع فريق ""الشسعب"" الفتي من تكثيف من
مجهوداته الخاصسة والجماعية من أاجل التمكن من
رفع العدد وإايصسال الجريدة إالى أاكبر عدد ممكن من
الجزائريين.
ويقول الزبيري في هذا الشسأان ،أان في جانفي
 1963وصسلت جريدة الشسعب إلصسدار  130أالف نسسخة،
وقد تولى حزب جبهة التحرير الوطني مسسؤوولية
توزيعها في عدد كبير من مناطق الوطن"".
ويضسيف قائ"" :Óكنا نعمل كفريق متماسسك
وكانت تربطنا عÓقة أاخوة متينة ،كنا نقدم العون
لبعضسنا البعضس دون أاي غيرة أاو حسسد"".

فباختياره اسسم ""الشسعب"" إلصسدارات الجزائر
الجديدة أاراد أان يحيى ذكرى بطولة مفدي زكريا
ورفقائه في النضسال الثوري ويكرم في نفسس الوقت
الشسعب الجزائري األبي وتضسحياته العظيمة من
أاجل اسسترجاع سسيادته الوطنية.
بداية صسعبة يقودها الحماسس والوطنية.
ويعود بنا بنا الدكتور الزبيري إالى البدايات
األولى ليومية ""الشسعب"" والتي أاخد مسسؤووليتها
كوكبة صسغيرة من الشسباب ل يتعدى عددهم الـ8
يقودهم رئيسس التحرير محمد الميلي الذي عينه
محمد خضسير ،إالى جانب محمد بلعيد الذي شسغل
منصسب األمين العام للتحرير
وكان القاسسم الكبير بيننا كصسحفيين ـ يضسيف
الزبيري ـ قائ"" :Óشسبابنا ورابطة الدم والوطن وكذا
العزم على بناء الجزائر الحرة ورفع التحدي الكبير
الذي أاسسند إالينا ،فأانا كنت مكلف بتغطية ما يجري
في المجلسس الوطني التأاسسيسسي ،كنا نعمل كثيرا
حتى أاصسبح الكثير من النواب بالمجلسس ينادونني
ألدورأت ألتكوينية ألمحفز ألأكبر
بـ ""الشسعب"" عوضسا عن اسسمي الشسخصسي.
للمضصي إألى أألمام
ومن الحوادث التي يتذكرها مليا الطيب
الزبيري مقال غطى فيه مصسادقة نواب المجلسس
قد يسستغرب البعضس حين يقرأا أان جريدة
الوطني التأاسسيسسي على قانون الجنسسية وكان
يترأاسس المجلسس المرحوم فرحات عباسس والذي ""الشسعب"" بدأات أاول خطواتها على السساحة اإلعÓمية
عنونه ""فرحات عباسس لم يتخلصس من النجÓنية"" ،بزمرة من الشسباب تنقصس أاغلبيتهم التجربة

محمد العربي الزبيري
هو رجل ل يوازي تواضسعه العظيم ووطنيته القوية وحبه
للجزائر سسوى ثقافته الواسسعة وإالمامه العريضس بتاريخ
الجزائر عبر العصسور وخاصسة الحقبة السستعمارية وتعاقب
الثورات الشسعبية وثورة التحرير من أاجل اسسترجاع السسيادة
الوطنية.
وهو أايضسا قلم يحسسب ألفكاره وأاطرحاته وتحليÓته أالف
حسساب ،لم يتردد ق ّ
ط في التعبير والتعليق على كل األحداث
التي عاشستها البÓد بعد اسستعادة السستقÓل.
وهو أايضسا من كتب وهو ابن الواحد والعشسرين سسنة أاول
مقالته وتعليقاته على صسفحات أاولى أاعداد جريدة
""الشسعب"" ،في تلك األعداد ""الصسفر"" ،التي أاعدت مرارا
وتكرارا قبيل تاريخ الـ 11ديسسمبر  ،1962التاريخ الرسسمي لصسدور
العدد األول.
وقد واصسل الكتابة فيها لمدة سسنة كاملة كانت سسنة
النطÓقة للجريدة والفترة التي مكنتها من أان تدخل قلوب
الجزائريين والجزائريات المتعطشسين لكل ما هو جزائري
محضس.
محمد العربي الزبيري من مواليد  1941بالجزائر العاصسمة،
وضسع بصسمته على السساحة الثقافية واألدبية عن طريق
العديد من اإلصسدارات القيمة نذكر منها :مقاومة الجنوب الجزائري لÓحتÓل الفرنسسي ،مدخل إالى تاريخ
المغرب العربي الحديث ،ـ الثورة الجزائرية في عامها األول ،الثورة الجزائرية في عامها الثاني ،الغزو الثقافي
في الجزائر ،المثقفون الجزائريون والثورة ،ايديولوجية الثورة الجزائرية ،الكفاح المسسلح في عهد األمير عبد
القادر ،الكفاح المسسلح في عهد أاحمد بابي ،حمدان بن عثمان خوجة رائد الكفاح السسياسسي....
عمل الزبيري موظفًا وشسغل مناصسب عدة في الجزائر حيث كان رئيسساً لتحاد الكتاب الجزائريين ،أاسستاذ
في معهد التاريخ بجامعة الجزائر ورئيسس منتدى الفكر والثقافة بالجزائر وعضسو جمعية الدراسسات والبحوث.

من اليسسار إالى اليمين ــ يوسسف فرحي ــ محمد العربي الزبيري ــ المرحوم بومعزة بشسير

اشضتغل محمد العربي الزبيري سضنة كاملة
كصضحفي بجريدة "الشضعب"" ،أاين كانت له قصضصش قصضيرة
وتعليقات يسضتذكر من بينها على سضبيل المثال
""الصضرخة الصضامتة"" يقول عنها"" :إانها قصضة قصضيرة عّبر
فيها عن معانات عامÓت النظافة اللواتي كّن يخرجن
من بيوتهن في السضاعات األولى للنهار لطلب لقمة
العيشش واللواتي كن يصضرخن ول يسضمع نداؤوهم
وآاهاتهم أاحد"".
ولكن التجربة الجميلة لم تدم طوي Óأاين قّرر
تقديم اسضتقالته مسضاندة وتضضامنا مع مدير التحرير
محمد الميلي الذي أانهى مهامه الرئيسش األسضبق أاحمد
بن بلة وعين بدل عنه مدير للجريدة في شضخصش علي
مفتاحي"".
ويكشضف لنا الزبيري في هذا الشضأان قائ"" :Óإان
القرار كان قاسضيا مرتكزا على الجهوية ،قد امتثل له
الميلي دون مجادلة وهو الذي تعرضش قبلها بأايام
للمضضايقة من قبل أاحمد بن بلة شضخصضيا ،الذي حضضر إالى
الجريدة في يوم العطلة وأاجبر رئيسش التحرير على
إاخراجها ولم يكن في المقر إال هذا األخير وأانا"" و""قد
اضضطررت إالى تخطيط عناوين الصضفحة األولى
باسضتعمال أاصضبعي وقارورة الحبر قبل أان نأاخذها إالى
مصضفف الحروف ،كما اهتم الميلي بمحتوى الصضفحة
األولى فوضضع فيها الفتتاحية التي كان يعدها للعدد
القادم وأاكمل بقية العدد بمواد الطبعة القديمة.
وأاصضدرنا الجريدة وكان هذا آاخر عدد نشضارك فيه هو
وأانا في يومية ""الشضعب"".
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اإلعÓمية ،لكن األمر قد تداركه محمد خضضير منذ
وكانت هناك دورات تدريبية مشضتركة بين
البداية ،حيت سضافر شضخصضيا إالى مصضر وطلب من الصضحفيين الجزائريين والقادمين من المجر ،روسضيا،
األشضقاء المصضريين تكوين طاقم الجريدة في بادئ الأمر سضويسضرا ،براغ ،وكانت تتولد عن كل دورة من هذه
وإالى العديد من الصضحفيين ورجالت اإلعÓم في الدورات مشضاريع صضحفية لتعزيز السضاحة اإلعÓمية
أاوروبا فيما ما بعد.
بالجزائر.
ومن األسضماء التي يذكرها الصضحفي لطفي
ويضضيف الزبيري قائ"" :Óإان إاحدى الدورات
الخولي ،سضعد زهران ،فريدة نقاشش وزوجها الصضحفي التدريبية التي نظمت في نهاية  ،1963قد أاسضفرت على
حسضين عبد الرزاق وغيرهم من األسضماء الÓمعة التي إانشضاء جريدة ""Alger Le Soir".
سضاعدت الجريدة على اإلقÓع.

ولكل بداية جميلة نهاية

محمد خيضضر في سضطور
ولد محمد خيضسر في  13مارسس  ،1912في كنف عائلة
مدينة بسسكرة ،زاول دراسسته بمسسقط راأسسه قبل أان
يضسطر إالى مغادرة المدرسسة إلعالة اأهله الفقراء.
اشستغل قابضسا في حافÓت النقل الحضسري التي كانت
تربط بسسكرة بباتنة وغيرها من المدن .انخرط عام
 1934في صسفوف حزب نجم شسمال إافريقيا ثم في 1936
في حزب الشسعب الجزائري ،حيث انتخب نائبا عن
الجزائر العاصسمة عام  ،1946اتهمته السسلطات
السستعمارية بالتورط في حادثة السسطو على بريد
وهران عام  ،1950لجأا إالى القاهرة عام  ،1951بعد أان ثار
ضسد قرار الحزب الذي طلب منه تسسليم نفسسه
للسسلطات السستعمارية وأاصسبح مندوبا لحركة انتصسار
الحريات الديمقراطية في القاهرة وعضسوا في جبهة
تحرير المغرب العربي التي كان يرأاسسها عبد الكريم

الخطابي.
بعد اندلع الثورة سساهم في تزويد جيشس التحرير
الوطني باألسسلحة وفي ضسمان الدعم العربي للثورة.
اعتقل مع أاحمد بن بلة ،محمد بوضسياف ،حسسيين
آايت أاحمد ،مصسطفى األشسرف يوم  22اأكتوبر  ،1956بعد
اختطاف الطائرة التي كانت تقلهم من المغرب إالى
تونسس .ولم يطلق سسراحه إال في  19مارسس .1962
عّين محمد خصسير عضسوا في المجلسس الوطني
للثورة الجزائرية ،وشسرفيا في لجنة التنسسيق
والتنفيذ في عام  ،1957كما أادرج اسسمه كوزير دولة في
الحكومة المؤوقتة للجمهورية الجزائرية  1958ـ .1962
عّين في  1962أامينا عاما للمكتب السسياسسي لحزب
جبهة التحرير الوطني واغتيل في مدريد بإاسسبانيا
في الرابع من يناير .1967
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محمد سسعيدي مدير يؤمية

من  1967إالى 1970

صصاحب قلم صصارم ،ثقافته راقية وسصريع البداهة اإلعÓمية
ُدعيت رفقة زميÓت وزمÓء للمسساهمة في ملف يتناول مسسيرة المسسؤؤولين السسابقين
الذين تؤّلؤا مقاليد يؤمية ""الشسعب"" ،وهي العنؤان المرتبط بتاريخ الجزائر
المسستقلة ،وذلك باسستجؤابهم في المؤضسؤع أاو دعؤتهم للمسساهمة بأاقÓمهم.
وكان من حّظي أان أاتكّفل بالسسيد محمد سسعيدي الذي قاد الجريدة العتيدة في
غياب آاثار مؤثقة من  1967إالى  ،1970وذلك سسؤاء با’تصسال به شسخصسيا إ’جراء مقابلة أاو
الطلب منه المسساهمة كتابة لتنؤير القراء والرأاي العام بعصسارة تجربته ،كاتبا،
صسحفيا ومديرا عاما خÓل كل تلك المرحلة الهامة من تاريخ العنؤان والبÓد.
بقلم :سسعيد بن عياد
و’ ششك أأّنها كانت مرحلة ذهبية أأسّشسشت للمسشتقبل ،خاضض
فيها جيل مخضشرم ومسشلّح بالعزيمة وألوطنية معارك
إأعÓمية ’ تزأل متوأصشلة حتى أليوم.

يحيى وزأرة أإ’عÓم"" ،ويضشيف"" :كان له موقف حكيم خاصشة
خÓل أأزمة  1967ألتي لم يكن سشه Óألتعاطي معها ،فهو
معروف بتعبيره عن ألرأأي برصشانة ويلتزم ألموضشوعية في
ألتحليل ،علما أأّن ألموضشوعية مرتبطة بالقناعات"" ،ويوجز
بكلمة ""أأنّه ششخصض هادئ ألطبع وموضشوعي ألنقد"".

 11 $ديسسمبر ٢٠1٢م ــ عدد خاصص

م
رحلة البحث عن رجل مه ّ
يتعّلق أأ’مر بالسشيد محمد سشعيدي ألذي أأدأر ألعنوأن ألعتيد
في ألمرحلة ألممتدة ما بين سشنة  1967إألى  ،1970قبل أأن
يتدّرج في موأقع ومسشؤووليات أأخرى في مختلف دوأليب
ألحزب وألدولة.
ت ألرهان ،فمن ألششرف ألمهني وأأنا أأطوي ألعقد ألخامسض
قبل ُ
من ألعمر وألثالث في خدمة ألجريدة أأن أأسشعى لمقابلة وأحد
مّمن سشاهموأ في وضشع أأسشسض ألعنوأن ،وأأرسشوأ دعائم ألمهنة
ألصشحفية باللغة ألعربية في ظل ألجزأئر ألناششئة وسشط
صشرأعات إأيديولوجية وفكرية زأدت من قوة تفجير ألطاقات
أ’بدأعية وتنمية سشلم ألقيم وأأ’خÓقيات أإ’عÓمية.
إأّنها من ""أأصشعب"" أأ’عمال في ألبحث عن رجل مّمن توّلوأ
مقاليد إأدأرة يومية ""ألششعب"" ألوطنية في أأوأخر ألعششرية
أأ’ولى من عهد أ’سشتقÓل ،وأسشترجاع ألسشيادة ألوطنية ألتي
كّللت مسشار ألثورة ألتحريرية ألمجيدة.
كانت ألجزأئر حينها في خضشم مرحلة ألبناء وألتششييد من
إأطÓق لبرأمج ألتنمية ألكبرى ألمختلفة ،وألتأاسشيسض لثقافة
إأقامة ألمؤوسشسشات ألششعبية ألتي على قدر ما هي محل جدل بقدر
ما هي حقيقة في تاريخ ألجزأئر ألمسشتقلة ،وفي مرحلة عرفت
أنطÓق عملية ألتأاميمات وإأنهاء ألوجود ألكولونيالي بششتى
أأششكاله.
ولعبت جريدة ""ألششعب"" حينها دورأ بارزأ في ترجمة كل تلك
ألتحو’ت ،وألدفاع عنها بالكلمة وألقلم.

’ يمكن ا’تصصال بهذا الرقم...
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❊ أحمد بن فريحة:

""
يكتب كثيرا وهو إاعÓمي ممتاز""

حول ماذأ لو ألتقيت بالششخصض؟ كيف يكون رّده؟ وهنا
تصشّورت أأمرين:
إأّما أأّنه يعتذر ويرفضض ألدعوة بلباقة ألمثّقف ألجريح ألذي
يحمل أألمه في صشدره ،وفي صشمت يعكسض كبرياء ألقلم ألششامخ،
وب Óششك له ألحق بعد كل هذه ألسشنوأت مّما يمكن تصشنيفه في
خانة ألجحود وألتنكر ،كيف ’ ولم يتذّكره أأحد طيلة كل تلك
ألعششريات .ومن ألطبيعي للوهلة أأ’ولى أأن يثير مثل هذأ
ألعتاب ألذي يظهر مدى أأهمية تكريسض ثقافة تثمين أأ’جيال
ألمتعاقبة لبعضشها ألبعضض ،وعدم ألتعاطي مع ثقافة ألتنكر.
وإأّما أأّنه يقبل ألدعوة بصشدر رحب ،يعكسض ششهامة ذلك ألجيل
ألذي تحّمل ألصشعاب في مختلف موأقع ألبناء وحماية ألثورة،
خاصشة وأأّنه تحّمل ألمسشؤوولية في أأوقات كانت فيها ألكلمة
مرأفقة لمسشار ألبناء وألتششييد وسشÓح لمقارعة ألجهل
وتوسشيع مسشاحة ألعدل أ’جتماعي بما يحصشن أإ’نسشان من
كوأبيسض ألماضشي ،ومن ثمة لن يبخل على ألقرأء بنقل صشورة
ألوأقع أ’عÓمي ألمعيشض حينذأك بكل ما له وما عليه.
كان أإ’عÓم وظيفة تؤودى وفقا لمنطق ألثورة ومقتضشيات
طبيعة ألنظام ألسشياسشي وأ’قتصشادي ألقائم ،فالجميع في
بوتقة وأحدة لخدمة تلك ألمبادئ وألقيم ألكبرى ،أأبرزها
ديمقرأطية ألتعليم وألصشحة للجميع وربط كرأمة أإ’نسشان
بالحق في ألعمل ،ناهيك عن تنمية ثقافة تعايشض
أ’يديولوجيات وأرتقاء جودة ألنقد ،في وقت كانت فيه
ألجزأئر تعّزز موقعها أ’قليمي وألعالمي على كافة أأ’صشعدة.
في خضشم ذلك كله ،أأعتقد أأّن ألرجل عاشض ألكثير من ألموأقف
وأأ’حدأث بصشفته مديرأ ،لكن أأيضشا قلّما ’ ينضشب مدأده ،كان
بششهادة ألكثيرين ينكب ششخصشيا على تحرير أ’فتتاحية
ليوقعها باسشم ""ألششعب"" للترميز إألى أأّن ألفرد يذوب في
ألمجموعة ،وهذه أأ’خيرة تنصشهر في ألمجتمع.

ليسض من ألسشهل ألعثور على ذلك ألرجل بذلك ألوزن من ألقوة
ألمهنية وسشيولة ألقلم مثلما أسشتطعت جمعه عنه من
معلومات أأولية ،وألذي سشمعت عنه في أأولى خطوأتي دأخل
ألعنوأن .كان يتدأول حوله مثلما يتدأول عن باقي ألمدرأء كÓم
قليل ،لكنه يعكسض نمط ألششخصشية ومرجعيتها.
أنطلق ألبحث عن رجل لم يسشبق لي ششرف مقابلته طيلة كل هذه
ألسشنوأت ،فليسض باأ’مر ألهّين أإ’مسشاك بالخيط ألذي يقود إأليه
وسشط كل هذأ ألمجتمع ألمترأمي أأ’طرأف ،وألذي تدأخل فيه
ألعمرأن وتغّيرت فيه ألعناوين ،كل ألعناوين...
ألبدأية كانت بربط أ’تصشال بمدير صشوت أأ’حرأر أأم Óفي
ألعثور على ألوجهة ألمطلوبة عبر مسشار ألبحث في محيط
جبهة ألتحرير ألوطني ،وأأظهر ألزميل ألقدير نذير بولقرون
مسشاهمة مششكور عليها ،فزّودني برقم هاتفه ألنقال وأأبلغي قد
يكون في فرنسشا للعÓج .سشررت كثيرأ لكن سشرعان ما تبّدد أأ’مل
كون ألرقم ’ يمكن أ’تصشال به ودأئم أ’عتذأر ،مرأت عديدة
ه
ونفسض ألجوأب ’... :يمكنكم أ’تصشال بهذأ ألرقم...وعدت إألي ❊ لمين بششيششي:
مرة رفقة ألزميل أحمد دبيلي فاسشتقبلنا بمكتبه ألمتوأضشع،
ى
حيث أألححت على أأن يسشاعدنا في ألعثور على ألرجل حت ""هو شصخصص هادئ الطبع وموضصوعي النقد""
ينال حقه في هذأ ألعدد ألخاصض .رفع ألهاتف وهو مششكور،
فاتصشل بعدد من رفاقهَ ،وَعُدوه ببذل جهد لبلوغ ألمقصشود ،أأمام صشعوبة ألوصشول إأليه ششخصشيا ،حملت سشّماعة ألهاتف
وعلمت أأّن محمد سشعيدي يوجد فع Óبفرنسشا وتمّنيت لو أأّن لÓتصشال بأاسشماء إأعÓمية ’معة لعّله يمكن ألفوز ببعضض
Óسشف...
معارفه قد حاولوأ إأبÓغه ،لكن ل أ
ت أ’تصشال به ألمّثقف وألفنان
ألمعطيات .كان أأول من ربط ُ
وأإ’عÓمي ألبارز ألسشيد لمين بششيششي ،أأحد مؤوسشسشي إأذأعة
...وكيف يكون رّده؟
صشوت ألجزأئر ،وسشبق أأن تولى حقيبة وزأرة أ’تصشال ،أأدلى
بششهادته عن ألرجل فيقول"" :إأّن محمد سشعيدي كما عرفته رجل
ورحت أأجول في مقابلة أفترأضشية ،ووسشط أأموأج بين أأ’مل جاد وصشاحب فكر وقلم ،وكان قريبا من ألطرح ألعلماني ،فقد
وضشياعه ،جالت في خاطري أأحدأث أسشتباقية ،إأنّها تخّيÓت عّين على رأأسض ألششعب في ظل تولي ألرأحل محمد ألصشديق بن

وللبحث أأكثر عن خبايا هذه ألششخصشية أإ’عÓمية ،أأفاد ألسشيد
أحمد بن فريحة ألذي كتب كثيرأ على صشفحات ألعنوأن في تلك
ألفترة قبل أأن يصشبح في مرحلة قادمة بدأية ألثمانينات وزيرأ
بتكليف من ألرئيسض ألرأحل ألششاذلي بن جديد قائ..."" :Óمحمد
سشعيدي عّينه ألرئيسض ألرأحل هوأري بومدين ،فهو إأطار
إأعÓمي ممتاز ،درسض أآ’دأب في أ’تحاد ألسشوفياتي سشابقا،
أأكثر من هذأ هو مجاهد وأبن ششهيد ،وكان له دور كبير في
مسشيرة أإ’عÓم ألوطني"" ،ويضشيف بن فريحة في ششهادته
بالقول"" :كان محمد سشعيدي يكتب كثيرأ ،وهو من يكتب
أ’فتتاحيات ويوقعها باسشم ألششعب ،كما كان محمد سشعيدي
صشاحب قلم ’ ينضشب وسشريع ألبدأهة أإ’عÓمية تعكسض قوة
ألششخصشية ألصشحفية ،خاصشة في ظل أمتدأد عنفوأن ألثورة
ألتحريرية ألمجيدة بكل ما حملته من مكاسشب ألتحرر من
ألعبودية وأسشترجاع ألموأرد ألطبيعية لملكية ألششعب""،
ولكونه يعّد ""ألعضشد أأ’يمن"" لمحمد ألصشديق بن يحيى وزير
أإ’عÓم يومها ،أنتقل معه إألى وزأرة ألتعليم ألعالي في جوأن
.1970
❊ صشالح قوجيل:

""
أاعرفه مناضص Óومن يتحّدث معه يسصتفيد""
وبهدف ألتوصشل إألى توسشيع وتدقيق ألصشورة عن ألرجل،
ربطت أ’تصشال هاتفيا بالوزير أأ’سشبق ألسشيد صشالح قوجيل
فأادلى لنا بالششهادة ألتالية قائ..."" :Óعرفت محمد سشعيدي في
إأطار حزب جبهة ألتحرير ألوطني حينما كان محافظا ببسشكرة
وقسشنطينة ،إأّنه إأنسشان مناضشل حقيقي وصشاحب ثقافة رأقية
وكاتب ماهر ،أأعرفه إأنسشان يقبل ألحوأر وأختÓف ألرأأي
ويحّبذ ألنقاشض ،ومن يتحدث معه يسشتفيد منه ،وأأتمنى له
دوأم ألصشحة وألعافية"".

شصهادته عن الرفيق بن يحيى...
وفي رحلة تعّقب ألمسشار ألمهني للرجل ألذي عرف عنه
ت
إأسشهامات في ألنقاشض أإ’عÓمي حول ألقضشايا ألكبرى ،عثر ُ
على ششهادة أأدلى بها لجريدة ""ألخبر"" حول ششخصشية ألرأحل
وزير ألخارجية أأ’سشبق محمد ألصشديق بن يحيى ،ألذي
تعرضشت طائرته لقصشف جوي على ألحدود أإ’يرأنية ألتركية
يوم  3ماي  .1982ويذكر فيها بلسشان ألمثقف أأ’مين"" :إأّن محمد
ألصشديق بن يحيى كان صشاحب ذكاء خارق متوأضشع ولم
ينفصشل عن أأ’وسشاط ألششعبية ،وبقي يرتاد ألمقاهي ألششعبية
Óخرين ،ورفضض معادلة ألزمر في
وهو وزير يصشغي بأاعجوبة ل آ
ألصشرأع على ألسشلطة"".
وأأنا أأخطّ آأخر ألمفردأت محاو’ رسشم صشورة قريبة من محمد
سشعيدي ،كان لزأما ألتعبير عن أأ’سشف ألششديد لعدم ألتمكن من
مقابلته ششخصشيا ،مع بقاء أأ’مل في أأن تاأتي هذه ألفرصشة
لتسشليط كل أأ’ضشوأء حول مسشاره .و’ يمكن أأن أأنهي ألرحلة
أ’فترأضشية إأّ’ بالتعبير عن أأصشدق ألتمنيات له بدوأم ألصشحة
وطول ألعمر ،وأأن يحل ضشيفا بيننا ببيته ""ألششعب"" ،فهو
يسشتحق أأكثر من هذأ.

في فترة عيسسى مسسعودي ديسسمبر  1970ـ مارسس 1972

"الششعب " مرآاة عاكسشة لموقف الدولة الجزائرية وفضشاء للمبدعين والمثقفين
حينما وكل لي تحرير مقال حول مدير جريدة ""الشسعب"" عيسسى مسسعودي رحمه اللّه ،انتابني نوع
من الفرح ممزوج بالحيرة ،الفرح ألني سسأاكتب عن الذي قال فيه الرئيسس الراحل هواري بومدين،
""إاذا كان جيشس التحرير نصسف الثورة ،فإان عيسسى مسسعودي النصسف اآلخر"" ،والحيرة ألني كنت
أاجهل تماما أاي مصسدر قريب أاو بعيد يمكن أان يمدني بالمعلومات التي أانا بصسدد البحث عنها،

خاصصة وأأن صصديقه ألمقرب محمد أأمين بشصيشصي وزير أإلعÓم
سصابقا ،كان قد جزم لي عبر ألهاتف أأن ألرأحل لم يعمل بجريدة
""ألشصعب"" إأطÓقا ،مما جعلني أأشصعر أأنني خسصرت ورقة رأبحة
كنت أأرأهن عليها ،ومع ذلك وأصصلت عملية ألبحث في ذكريات
ألقدأمى ممن عملوأ في أأم ألجرأئد يوم كان مسصيرها ،وأهتديت
أأخيرأ إألى ألصصحفي عيسصى عجينة ،مسصتشصار بالمجلسس
ألشصعبي ألوطني حاليا ،ألذي لم يبخل علّي بالمعلومات حول
هذه ألشصخصصية ألمغمورة بحب ألوطن ،وألمخلصصة لعملها
مهما كانت ألظروف ،فعيسصى مسصعودي ألشصخصصية ألغنية عن كل
تعريف كما حّرك ألثوأر إأبان أإلحتÓل بصصوته ألجهوري ،من
خÓل إأذأعة ""صصوت ألجزأئر"" حّرك بحكمته ومهنيته جريدة
""ألشصعب"" ،وأأعاد بعثها من جديد ،حيث أأخذت ألصصدى ألوطني
وألدولي في عهده ،كما كانت فضصاء عّمق ألنقاشس بين ألنخبة،
وبوتقة أنصصهرت فيها أبدأعات ألكتاب وألشصعرأء.
ألتحق عيسصى مسصعودي ،بجريدة ""ألشصعب"" في بدأية
ألسصبعينات وبالضصبط في ديسصمبر  1970كمدير لها خلفا لمحمد
سصعيدي لما ألتحق بوزأرة ألتعليم ألعالي كمسصتشصار لمحمد
ألصصديق بن يحيى ،وكان ذلك في عهد وزير أإلعÓم وألثقافة
محمد طالب أإلبرأهيمي.

صساحب الصسوت الجهوري
يفتح فضساء للنخبة الشسابة
يتذكر عيسصى عجينة ،ذلك أليوم جيدأ ،حيث قال"" :إأنه في صصباح
يوم ما ،دخل عيسصى مسصعودي مباشصرة إألى مكتب ألمدير ،دون
بهرجة ودون أأن يحضصّر أأحد نصصّب نفسصه بنفسصه ..مازألت
صصورته في ذلك أليوم رأسصخة في ذأكرتي نحيل بنظارأته
ألسصميكة ،وشصعره أألجعد ألطويل ،وأأنا ألذي كنت أأسصمع أأنه
صصوت ألجزأئر ،عرفته في كلية ألحقوق حيث كنت مسصج Óفيها
وكان هو كذلك ،في ألمدرج لم تكن لي معرفة سصابقة به ،ولما جاء
للجريدة أندمجت معه كنت شصابا حيويا نشصيطا يحب ألكتابة
وهذأ ربما ما جذبه إألى شصخصصيتي ،لم أأكن مسصؤوول كنت في
ألقسصم ألوطني وفي نفسس ألوقت كنت أأسصاعده في
ألسصكريتارية"".
عيسصى مسصعودي ،ألمعروف بصصوته ألجهوري أأثناء حرب
ألتحرير في إأذأعة صصوت ألجزأئر ،لم يكن كذلك حينما عيّن
مديرأ بجريدة ""ألشصعب"" ،فلم يكن يرفع صصوته حينما يتحدث،
كما أأنه كان قليل ألكÓم حتى قيل أأنه أنعزألي ،غير أأنه لم يكن
كذلك فتربية ألثورة وألحركة ألوطنية جعلته متحفظا ،لكن من
ناحية ألتسصيير كان صصحفيا ومسصيرأ مهنيا بأاتم معنى ألكلمة،
حيث تعامل مع ألجميع دون أسصتثناء.
جع ألشصباب على كتابة ألتعاليق وألفتتاحيات ،وفي وقته
شص ّ
أأخذت جريدة ""ألشصعب"" ألصصدى ألوطني وألدولي ،فقد كانت في
وقت من أألوقات ل تحظى بنفسس أإلهتمام ألذي كانت تحاط به

ألجرأئد ألتي كانت تصصدر آأنذأك ،غير أأنه كشصخصس أأعطى لها
دفعا وأأصصبحت ألجريدة مثلها مثل ألمجاهد أليومية ،ألتي
كانت تعاليقها وأفتتاحياتها في كل ألقضصايا تعتبر مرجعا
لموأقف ألدولة ألجزأئرية ،حيث كانت ألوكالت أألجنبية أأو
ألسصفارأت تسصارع لترجمتها وأإلسصتدلل بها ،وكأانها هي ألتي
تعكسس ألموأقف ألشصبه ألرسصمية للجزأئر ،لتأاخذ ""ألشصعب"" نفسس
ألمكانة وأأصصبحت وكالت أألنباء ألفرنسصية ،أأو ""رويترز""
تسصتدل بالفتتاحيات وتعاليق ألجريدة وأأصصبح موقف
ألجزأئر ينعكسس من خÓل جريدة ""ألشصعب"" كذلك ،وهو بمثابة
أنتصصار عظيم ،يضصاف لÓنتصصارأت ألتي حّققها عيسصى
مسصعودي في حياته ألثورية.
عطاء ألمجاهد ألفذ ،لم يتوقف عند هذأ ألحد بل أمتد ليشصمل
مجال أإلبدأع في ألجريدة ،حيث كان ألسصّباق إألى فتح أأبوأبها
أأمام ألكتّاب وألشصعرأء ،من خÓل ملحق ""ألشصعب ألثقافي"" ألذي
أأوكلت رئاسصته إألى ألروأئي ألمعروف ألطاهر وطار ،رحمه
أللّه ،ليتحول ""ألشصعب ألثقافي"" إألى وعاء أحتوى تقريبا كل
كّتاب وشصعرأء ألسصبعينات وألمبدعيين ألشصباب ،أأمثال عمر
أأزرأج ،عبد ألعالي رزأقي ،أأحÓم مسصتغانمي ،وبعضس كتاب
ألروأية.
عيسصى مسصعودي لم يكن صصحفيا ،مسصّيرأ فقط بل كان كذلك
شصاعرأ وكاتبا ،كتب بعضس ألخوأطر وأألشصعار وحتى ألقصصصس
ألقصصيرة ولكن لم ينشصرها ،فضصّل أأن يبقيها لنفسصه ،وهو ما يفسصر
حبه للمثقفين ،وإأهتمامه بالمسصرح وجميع ألفنون.

معركة تعريب اإلشسهار
في عهده كذلك ،لم تبق قضصية ألمفرنسس وألمعرب مطروحة،

حيث فتح ألمجال للمفرنسصين لتحرير مقالت باللغة ألفرنسصية،
ليتم ترجمتها وإأعادة نشصرها في جريدة ""ألشصعب"" ،كما أأخذ على
عاتقه مهمة تعريب أإلشصهار ،بل أعتبرها قضصيته ألشصخصصية،
فاإلشصهار في ذلك ألوقت كان باللغة ألفرنسصية وألجريدة معّربة،
لذأ لم تكن تحصصل على حصصة منه ،ما جعلها تعاني صصعوبات
مالية كبيرة ،بسصبب ضصعف مدأخيل ألمبيعات ألتي لم تكن
كبيرة ،فسصعر ألجريدة كان  50سصنيتم ،كما أأن دعم وزأرة أإلعÓم
لم يكن يكفي ،أألمر ألذي جعل عيسصى مسصعودي يعتبر أإلشصهار
قضصيته حتى صصدر في  1972قانون تعريب أإلشصهار وأإلعÓنات،
حيث دأفع بشصرأسصة مع ألوزأرة وجميع ألسصلطات حتى حّقق
هدفه ،ولما تعّرب أإلشصهار أأصصبح للجريدة حصصة منه كغيرها
من ألجرأئد أألخرى ،ومدخول محترما ،أسصتغله عيسصى
مسصعودي في تحسصين مسصتوى عمل ألصصحافيين ،كما أشصترى
آألت سصحب ألمطبعة ،ولنعدأم متسصع من ألمكان بقيت في باب
ألزوأر لسصنوأت دون أأن تسصتعمل.
في حياة عيسصى مسصعودي ـ يقول عجينة ـ"" :كانت في جريدة
""ألشصعب"" ،حيوية إألى درجة أأننا كنا نشصببها بسصفينة نوح ،حيث
جمعت بين كل ألتجاهات ألفكرية ألمختلفة لكن ألخط
ألتحريري بقي خطا وأحدأ ،لم تسصيره ل ألولءأت ألشصخصصية ول
ألمصصالح ،فالشصعب باإلضصافة إألى أأنها ضصمت نخبة من
ألصصحافيين ألجزأئريين أأمثال ألمرحوم سصعيد حموشس رئيسس
تحرير ألجريدة ،ألهادي بن يخلف رئيسس ألقسصم ألوطني
ويتوأجد حاليا بوزأرة ألتصصال ،ألمرحوم كمال عياشس رئيسس
ألقسصم ألدولي ،محمد طاع أللّه رئيسس ألقسصم ألثقافي توفي في
ألفيتنام ،أحتضصنت صصحافيين من ألمغرب ،تونسس ،سصوريا،
مصصر ،وألعرأق كانوأ يكتبون في مختلف أألركان مقالت
تحليلية تعالج ألقضصايا ألمطروحة أأنذأك ،فمث Óفي ألصصفحة
أألخيرة كان حديث أليوم يعالج قضصية من ألقضصايا ،وألركن
أألسصبوعي في ألصصفحة ألدولية يضصم درأسصات وأأبحاث وينشصر
مقالت في ألسصياسصة ألدولية يكتبها مختصصين وحتى مرأسصلين
من ألخارج مثل لزرق بن علو مرأسصلنا من وأشصنطن"".
أأعطى عيسصى مسصعودي رحمه ألّله ،قيمة للذين يعملون معه من
خÓل منحهم ألمسصؤوولية ،فقد كانت هذه طريقته في تحسصيسصهم
بالمسصؤوولية ،ولكنه لم يكن يبخل عليهم بتوجيهاته ألنابعة من
وطنيته ""كان وطني إألى حد ألتطرف في ألوطنية"" رغم توجهه
ألتقدمي كبقية ألموجة في ذلك ألوقت.
في مارسس  ،1972أنتهت مهامه بجريدة ""ألشصعب"" وعاد إألى
منزله وفي منتصصف ألسصبيعينات كان في وضصعية عبور
ألصصحرأء قطع رأتبه ماعدأ منحة ألمجاهدين عاشس لفترة في
صصعوبات ولكنه لم يشصتك ،عّينه ألرئيسس ألرأحل هوأري
بومدين منتصصف ألسصبيعينات كقائم باألعمال في سصفارة
ألمارأت ألعربية ألمتحدة ،ثم عّين كسصفير للجزأئر في
أندونيسصيا وبعد سصنوأت دخل ألجزأئر ،عاشس بسصيطا إألى غاية
أأن وأفته ألمنية يوم  14ديسصمبر  ،1994رحل ألمجاهد ألصصحفي
ألفذ ،وبقيت أأعماله خالدة.
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عيسسى مسسعودي في سسطور
ولد اإلعÓمي محمد عيسسى مسسعودي في  12ماي 1931
في وهران من عائلة فÓحية فقيرة ،تعلم اللغة
العربية في المدارسس القرآانية قبل أان يلتحق
بالزيتونة ،حيث تحصّسل منها على شسهادة األهلية
والتحصسيل ،تعّلم في مدرسسة الفÓح على يد الشسيخ
الزموشسى ثم أارسسل سسنة  1946إالى معهد عبد الحميد
بن باديسس بقسسنطينة ،أاين درسس بها ثÓث سسنوات
ليتابع دراسسته بعدها في جامع الزيتونة بتونسس.
انخرط في حركة انتصسار الحريات الديمقراطية
وكان عضسوا نشسيطا شسغل منصسب رئيسس جمعية
الطلبة الجزائريين بتونسس عام .1956
التحق بصسفوف الثورة ،حيث أاشسرف سسنة  1956على
انطÓق برنامج صسوت الجزائر العربية من اإلذاعة
التونسسية ،ثم ترك مكانه للمرحوم محمد بوزيدي
وانتقل إالى اإلذاعة السسرية لجيشس التحرير على
الحدود المغربية المعروفة بـ""صسوت الجزائر الحرة""
فكان رئيسس تحريرها وأاشسهر مذيعيها ،كما ُعرف
عيسسى مسسعودي بالتفاعل الشسديد أاثناء التعليق

على األحداث السسياسسية والعمليات العسسكرية ،وهذا
راجع لوطنيته الشسديدة إالى درجة أان قيادة الثورة
كانت تعتبر إاذاعة صسوت الجزائر الحرة الولية
التاريخية السسابعة.
في  12جويلية  ،1959انتقل إالى إاذاعة الناظور بالمغرب
بعد التحاقه بجهاز الÓسسلكي التابع لجيشس التحرير
الوطني ،وبها عيّن بإاذاعة الجزائر الحرة المكافحة
في أاكتوبر  1961عاد إالى تونسس ليشسرف على صسوت
الجزائر من إاذاعة تونسس ،حيث كان يُعد حصستين
أاسسبوعيتين مدة كل حصسة  15دقيقة ،وكان لنشساطه
هذا األثر البليغ في الرفع من معنويات أاعضساء جيشس
التحرير والشسعب الجزائري.
كان المرحوم عيسسى مسسعودي أاول من تقلّد منصسب
Óذاعـة والتلفزيون بعد السستقÓل،
المدير العام ل إ
كما شسغل منصسب مدير جريدة ""الشسعب"" ،في الفترة
الممتدة من ديسسمبر  1970إالى مارسس  ،1972وسسفيرا
للجزائر في اإلمارات العربية المتحدة ،واندونيسسيا.
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محمد بوعروج ششاهد على مرحلة مهمة من مسشار

صصحيفة

بدأات طريقها مثل الثورة بخطوات تكبر ثم تتوسصع

عندما ُطلب مّني بمناسشبة الذكرى الخمسشين لصشحيفة ""الششعب""،
إاجراء حديث صشحفي مع ا’عÓمي محمد بوعروج ،وهو أاحد اأ’سشماء
ا’عÓمية التي ترأاّسشت إادارة الجريدة في زمن سشابق ،تسشاءلت مع نفسشي
كيف أابحث عن الرجل بعد كل هذه السشنوات من الغياب؟ فأانا الذي
سشمعت عنه كثيرا في اأول عهدي بالصشحافة وعن غيره من اأ’سشماء التي
كان لها ششرف إادارة هذه الجريدة العريقة التي خّرجت مئات الصشحافيين،
ن
وكّونت أاجيا’ من ا’عÓميين التي تفخر بهم الجزائر حتى اليوم ،غير أا ّ
الخوف تبّدد و’ح بريق اأ’مل عندما علمت من الزميÓت أانّ نجله ""أامين""
ترك رقم هاتفه النقال في السشجل الذهبي لجناح جريدة ""الششعب""
بمناسشبة المعرضض الدولي اأ’خير للكتاب بالصشنوبر البحري.
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أجرى ألحديث :أحمد دبيلي ـ تصصوير  :بوطارن فوأز
بعدها بيومين فقط ،اتصصلت بنجله الذي عرضصت عليه
حب بالفكرة وأاعرب عن اسصتعداده لتقريب
الموضصوع ،فر ّ
المسصافة بيني وبين والده الذي يشصكو من أازمة صصحية ــ
عافاه اللّه وشصفاه وأاطال في عمره ــ
تأاّكدت بعد هذه ا’تصصا’ت المقتضصبة مع نجله ،أاّن
الصصحفي القدير محمد بوعروج وهو الذي كان وفيا لجريدة
""الشصعب"" وخطها ا’فتتاحي منذ  1962لن يبخل علّي ــ كما
روي لي عنه ــ بحديث شصّيق يحملنا إالى فترة رئاسصته
الجريدة ،ولم ’ إالى بعضض الخبايا اأ’خرى وهو يتمّرسض في
عالم الصصحافة والكتابة ،وأايضصا عن حياته الخاصصة وكيف
يعيشض خريف العمر بعد أان أاصصبح الزمان غير الزمان
وتغّير بشصكل ملفت للعيان مÓمح المكان.

عندما كنت طالبا في كلية الحقوق بجامعة دمشصق ،كنت
ضصمن مجموعة من الطلبة الجزائريين كّلفهم مكتب جبهة
التحرير بتنشصيط حصصة إاذاعية سصياسصية موجهة إالى أاقطار
المغرب العربي ،وكان ضصمن هذا الفوج اإ’خوة الطلبة
محمد مهري ،بلقاسصم خمار والمرحوم الهاشصمي قدوري.
وفي عام  ،1961تخّرجت من الجامعة السصورية وتوجّهت
إالى الكلية العسصكرية في بغداد ،حيث قضصيت هناك سصنة
دراسصية واحدة عدت بعدها إالى الجزائر لظروف عائلية
قاهرة بعد إاعÓن ا’سصتقÓل .وكان من بين هذه البعثة زمÓء
أاصصبحوا ضصباطا كبارا تعتز بهم الجزائر ،ومن بين اإ’خوة
الذين كانوا اأ’ّولين في تأاسصيسصها أاو التحقوا بنا ،نذكر
محند بلعيد أاوسصعيد بوزارة الخارجية ،شصغل منصصب

بيني وبين ا’عÓمي والصصحفي القدير ،اأ’سصتاذ
محمد بوعروج دار هذا الحديث ،الذي أامنيتي أان يميط
اللثام عن شصخصصية كان لها الحظ في يوم من اأ’يام الترّبع
على عرشض ""الشصعب"" ،أاّم الجرائد.

ت على يديه مبلغ أالفي
اأ’مين العام في الجريدة ،والذي قبضص ُ
فرنك فرنسصي أاول راتب في حياتي المهنية ،أاحمد غزالي
وزير البناء اأ’سصبق ،وكذلك أاذكر ا’خوة الدكتور عبد
الرزاق قسصوم رئيسض جمعية العلماء المسصلمين الجزائريين
والدكتور العربي الزبير،ي والخطاط الفلكي ابراهيم عزوز
الذي توّلى فيما بعد تنشصيط حصصة اأ’رصصاد الجوية في
التلفزيون ،والكاتب التونسصي المرحوم الطيب الشصريف،
الذي ترجم أاحد كتب المفكر الكبير مالك بن نبي ــ رحمة الّله
عليه ــ والسصيدة زينب التبسصي .وصصفحات الجريدة كانت ’
تتجاوز ثماني صصفحات من الحجم الكبير ،وسصعرها أاقل
من سصعر صصحف اليوم بعشصرين مرة ،وقد كان عددنا ’ يلبي
الحد اأ’دنى من متطلبات العمل اإ’عÓمي .ولعل من
المفارقات أان نجد أاّن هذه المؤوسصسصة التي نشصأا في ظلها
وتعاقبت عليها عدة أاسصماء صصعدت إالى مناصصب عليا في
البÓد ،منهم سصفراء ووزراء ورؤوسصاء مجالسض سصيادية،
وفتحت لنفسصها آافاقا واسصعة عادت لتشصغل مكانا ضصيقا في
هذه السصاحة الواسصعة!

❊ الشصعب :تحتفل جريدة ""الشصعب"" اليوم بذكراها
الخمسصين ،وكنتم على رأاسصها في عهد سصابق ،هل
للقارئ التعرف على ا’عÓمي محمد بوعروج
وبداية ممارسصته الصصحافة؟
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❊ ❊ محمد بوعروج :بداية أاحّيي من أاعماق قلبي
بهذه المناسصبة العظيمة إاخوتي وأابنائي وبناتي الذين ’
أاعرفهم ولم أاعمل معهم في جريدة ""الشصعب"" ،وربما يكون
بعضصهم لم ير نور الحياة بعد عندما غادرتها منذ أاكثر من
ربع قرن ،من منتصصف جوان  1984من القرن الماضصي.
وأاشصكر أايضصا أابنائي الذين تذّكروني وذّكروا بشصخصصي
كواحد من أابناء هذه المؤوسصسصة ا’عÓمية التاريخية ،التي
ارتبط اسصمها بكيان وتاريخ هذه البÓد وعنوانا
لتضصحياتها وسصيادتها.
بدأات العمل في الصصحيفة منذ اأ’سصبوع اأ’ول من
تأاسصيسصها ،برئاسصة اإ’عÓمي محمد الميلي والذي تولى
اإ’عداد ’نطÓقها فنيا وبشصريا ،بتجنيد ما تيسّصر من الخبرة
الجزائرية ،وقد كانت محدودة ،واسصتقدم ثÓثة أاو أاربعة من
الفنيين المصصريين.
ثم عيّن بعد ذلك المرحوم علي مفتاحي مديرا للجريدة
إالى أان أانهيت مهامه في نهاية  1965على يد المرحوم بشصير
بومعزة ،بعد ا’طاحة بالرئيسض المرحوم أاحمد بن بلة.
في الحقيقة بدأات ممارسصة العمل ا’إعÓمي عام ،1959

مقر ومطبعة جديدة بحسسين داي
❊ كيف تقّيمون فترة توّليكم المسصؤوولية على رأاسض
جريدة ""الشصعب""؟
❊❊ قبل أان أاجيبك على سصؤوالك حول هذه المرحلة ،من
الضصروري أان أاشصير إالى المرحلة التي عملت فيها أانا واأ’خ
محمد أاوسصعيد بلعيد ،وزير اإ’عÓم الحالي ،على النهوضض
بجريدة ""الشصعب"" ،حيث ارتفع فيها سصحب الجريدة من 23
أالف نسصخة يوميا إالى أاكثر من  100أالف نسصخة .وعندما

عيّنت في بداية سصنة  1980مديرا للجريدة ،في عهد المرحوم
عبد الحميد مهري ،لم تكن هناك آافاق مرئية للنهوضض
بالجريدة ،حيث بقيت تراوح في نفسض المكان .ولم تطل فترة
اأ’خ مهري على رأاسض وزارة اإ’عÓم حيث خلفه اأ’خ بوعÓم
جهت إاليه عندما علمت
بسصايح وعاد إالى الحزب ،وتو ّ
بوضصعية ثكنة حسصين داي التي تخّلت عنها وزارة الدفاع
للحزب ،طالبا مسصاعدته بالمسصاهمة في إانجاز ما لم نتمكّن
منه لخدمة الجريدة في عهدته الوزارية .فقمنا بزيارة
الموقع المأامول في حسصين داي ،وبعد إانهاء الجولة قال أانّه
موقع مهم جدا وتسصاءل :ولكن من يتخذ القرار المناسصب؟!
فهمت تسصاؤول اأ’خ مهري ،وتوجّهت مباشصرة إالى صصاحب
القرار المناسصب وهو المرحوم محمد الشصريف مسصاعدية،
الذي كان مسصؤوول اأ’مانة الدائمة للجنة المركزية ،الذي أابى
إاّ’ أان يرى ويعاين الموقع .وتمت الزيارة التي كانت
تاريخية حقا ،واّتخذ القرار التاريخي بالنسصبة لنا ،حيث
قّرر إاعطاءنا ما يعادل ربع الثكنة إ’قامة مقر ومطبعة
الجريدة .واعتبرته منذ تلك اللحظة أاهم حدث وقرار في
حياتي المهنية ،الذي يفتح في مضصمونه آافاقا واسصعة
لتطوير الصصحافة ،وقلت لزمÓئي وأانا في قمة الفرح"" :اآ’ن
وفي هذا اليوم أاشصعر بالفرح والفخر أانّني مدير لجريدة
الشصعب ،وخدمتها بالفعل وليسض مجرد مدير من عابري
السصبيل ،الّله يرحمك يا محمد الشصريف"".
وهنا وفي سصياق مواقف الرجال في مجرى تنفيذ هذا
المشصروع’ ،بد أان أاذكر بموقف تاريخي مشصّرف للرئيسض
الراحل الشصاذلي بن جديد ،فبعد الشصروع في إانجاز المقر
الجديد للمركب اإ’عÓمي الموعود ،من قبل المؤوسصسصات
المتخصصصصة التابعة لوزارة اأ’شصغال العمومية والبناء،
ت من خÓل المتابعة بطء شصديدا وتهاونا من قبل
’حظ ُ
المؤوسصسصات المعنية بإانجاز المشصروع المتفق عليه في
آاجاله المحددة ،رغم زيارة وزير البناء اأ’خ أاحمد غزالي
للموقع برفقة وزير اإ’عÓم آانذاك .ورغم تأاكيد الوزير بأاّنه
سصيزور ورشصة البناء بعد شصهر ليرى تطور العمل الذي لم
يتطور ،فأاخذت مقولة الوزير وكتبت مقا’ بارزا بعنوان
""زرنا يا وزير البناء!"" وقرأا الرئيسض الشصاذلي بن جديد
المقال فقامت القيامة ،ونفخت الحياة في المشصروع،
وأاعلنت حالة طوارئ كبرى .واسصتمر العمل ليالي وأاياما،
وأانجز في أايام ما كان مقررا له أاسصابيع ،وبفضصل هذا اإ’نجاز
العظيم ،انتقلت ""الشصعب"" إالى فضصاء عصصر آاخر في الطباعة
الحديثة .ولعل السصؤوال الكبير الذي يثير ا’سصتغراب ،كيف
يقبل أان تدفع المÓيير لشصراء مطبعة حديثة تدخل بها
عصصرا جديدا ،وعندما تصصل هذه المطبعة إالى ميناء
الجزائر ’ تجد من اشصتراها ودفع فيها المÓيير ،وتترك في
العراء يأاكلها التلف والصصدأا لسصنوات ،قضصية كانت تحتاج
إالى محاسصبة ومسصاءلة ،وهذا ما لم يتم مع اأ’سصف.
ماكنة ""اأ’وفسصت"" العمÓقة ،نامت طوي Óعلى رصصيف
ميناء الجزائر ،وعندما ضصاق بها رصصيف ميناء الجزائر
حّولها إالى مسصتودع للحافÓت المعطلة والمعطوبة بمدينة
سصطاولي غرب العاصصمة ،وأالقيت هناك لتكمل رحلة
التفتيت ،وأاصصبحت آالة السصحب العمÓقة خردة ’ صصاحب
لها .واأ’مر ’ يتطلب ،لو كانت هناك إارادة صصادقة ’ أاكثر من
دعوة محافظة العاصصمة إ’يجاد المكان المناسصب! وأاشصهد
بأاّن المرحوم الغازي أاحمد والي العاصصمة آانذاك ،اقترح في
لقاء مع صصديق إاعطاء ""الشصعب"" قطعة أارضصية واسصعة في
منطقة شصرق العاصصمة تمر بها السصكك الحديدية .واسصتكما’
لخطة التحديث ،قمت مع وفد بزيارة اسصتطÓعية إالى لندن
اشصترينا بعدها نظام التصصفيف الضصوئي من المؤوسصسصة
المعروفة ""لينوتايب"" ،ودخلنا في العصصر الحديث للطباعة.
وكما قيل ""تجري الرياح بما ’ تشصتهي السصفن"" ،فإاّن ""الشصعب""
اسصتكملت طموحها لوقت قصصير فقط ،واسصتعاد أاهل
اأ’رضض أارضصهم وديارهم لتخرج ""الشصعب"" من ""جّنتها"" إالى
ملجأا في نهج ""أالبير اأ’ول"" وتصصبح مجرد ’جئة تبحث عن
مكان تأاوي إاليه.

من اليسسار إالى اليمين محمد بوعروج ــ لمين بشسيشسي ــ محمد العربي ولد خليفة ــ
بوعÓم بسسايح ــ المرحوم عبد الحميد مهري ــ أاحمد بن فريحة .
بمناسسبة الذكرى الـ  ٢٠لتأاسسيسس جريدة الشسعب

❊ وبعد مغادرة محمد بوعروج للحقل ا’عÓمي،
كيف أاصصبح يعيشش حياته الخاصصة ،وهل بقي يحّن
إالى الصصحافة والكتابة عموما؟

الرقابة على الصسحافة
ليسست بالمفهوم الضسيق للكلمة

❊❊ بعد أان أانهيت مهمتي في بناء ""الشصعب"" من قبل وزير
إاعÓم اعترف فيما بعد أانه أاخطأا في حقي ،أالحقت بقائمة
اأ’صصفار في الوزارة ،وللشصهادة ،عرضش علّي هذا الوزير،
المرحوم بشصير رويسش ،وبعد سصنة ،وكمسصعى إ’صصÓح ما
أافسصده ،توّلي إادارة مؤوسصسصة إاعÓمية جديدة تشصرف على عدة
مجÓت ،ولكّني اعتذرت عن هذا التكليف ،ولم يخف اسصتغرابه
من رفضش هذا المنصصب الذي ينتظره الكثيرون في الوزارة!
ومع سصعيي ’متÓك ناصصية ا’سصتقÓل عن كل ما له صصلة
بالوزارة ،انفتح أافق جديد في الحياة السصياسصية في البÓد

❊ لو عدنا قلي Óإالى الوراء ،وبخاصصة إالى
التسصعينيات حيث تقرر ا’نفتاح اإ’عÓمي وحرية
التعبير ،كيف كان ينظر محمد بوعروج إالى هذا
التغيير وهو من عاشش في ظل الحزب الواحد وعايشش
الرقابة على الصصحافة؟
❊❊ إانّ مصصطلح الحزب الواحد الذي يسصود اللغة
السصياسصية وتحميل جبهة التحرير الوطني وزر وثقل هذه
الÓفتة فيه إاجحاف كبير بالحقيقة التاريخية .فـ ""سصفينة نوح""

وخاصصة بعد أاحداث أاكتوبر  1988التحقت بصصحيفة ""البديل""
اأ’سصبوعية الناطقة باسصم لسصان الحركة من أاجل الديمقراطية
في الجزائر التي أاسّصسصها المرحوم أاحمد بن بلة (المجلة كانت
تصصدر في فرنسصا) ولم أاسصتمر في ذلك ،حيث وفضص Óعن هذا،
فإاّني لم أاترك نفسصي للفراغ وكّرسصت جهدي ووقتي ،باإ’ضصافة
إالى بناء المنزل العائلي ،في الشصروع في إانجاز تفسصير للقرآان
الكريم ،سصميته التفسصير الجامع المختصصر بمسصاهمة كوكبة
من أاهل العلم ،وصصدر عن دار الميزان.

السصياسصية التي طبّقت أاشصرعتها لترسصو على شصاطئ الجزائر،
كانت تحمل على ظهرها كل المخلوقات السصياسصية المتنوعة
والمتضصاربة .وهي في نظر النظام ""جبهة التحرير الوطني
كما وصصفها المرحوم بومدين"" طبقا لرواية الرئيسش علي كافي
""إان جبهة التحرير سصفينة ’ تبحر و’ تغرق"" .إاذن فعندما ترد
كلمة التغيير عن المخلوقات السصياسصية الجديدة’ ،بد أان
نتذّكر مخلوقات سصفينة نوح بميولهم وأالوانهم السصياسصية،
فقد كان هناك تعايشش بين ا’تجاهات المختلفة من اليمين إالى

اليسصار داخل جبهة التحرير الوطني التي كانت تنظم
المؤوتمرات ،ولكن ’ تملك القرارات .والرقابة على الصصحافة
ليسصت بالمفهوم الضصيق للكلمة ،وإانما من خÓل اسصتخدام
مفهوم أاهل الثقة.
عندما كنت على رأاسش جريدة ""الشصعب"" كان أاول من هّنأاني
على هذا التعيين المرحوم الهادي الخديري المدير العام
Óمن الوطني ،وهو موقف ينطلق من نظرة شصمولية لمهام
ل أ
أاجهزة الدولة ،وهي نظرة عالمية نجدها حتى في الدول
الرأاسصمالية ،حتى في جزائر اليوم من الواضصح ارتباط
مسصؤوولي المؤوسصسصات اإ’عÓمية حتى ولو كانت مسصتقلة
بعÓقة وثيقة مع أاصصحاب القرار ،حتى ولو كان يظهر لنا أان
هناك هوامشش ،خذ مث Óحالة اإ’عÓم اأ’مريكي وفي الدول
الغربية اأ’خرى.

""الشسعب""...تختلف عن باقي العناوين،
فهي ’ تخادع و’ تسساوم
❊ ما هي أاطرف حادثة وقعت للسصيد محمد بوعروج
أاثناء مسصاره المهني خاصصة في حقل الكتابة؟
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على العنوان أان يكون دائما لسسان
""المواطن"" وحامل قيمه وآاماله

❊❊ عندما كنا عائدين اإلى منازلنا بعد انتهاء عملنا
الليلي في الجريدة ،اسصتوقف سصيارتنا شصرطي رقابة ،فقال له
السصائق :وكأانّ السصيارة ’ تحمل أاية إاشصارة للصصحافة ""برسش"" أاي
صصحافة ،ففهم منه اسصتعجال وقال له هل كلهم مرضصى؟!
والطرفة اأ’خرى تتعلق بي ،فعندما أانهيت مهامي
كرئيسش تحرير في جريدة ""الشصعب"" عام  1967ونقلت إالى
اإ’ذاعة في عهد المرحوم محمد بن يحيى ،أابلغ أاخي والدتي ــ
رحمهما اللّه ــ بأاّني حّولت من الجريدة إالى اإ’ذاعة ،فقالت له:
""وماذا يفعل في اإ’ذاعة؟ وهل هو يعرف الغناء؟!"".
❊ لو عدتم إالى مرحلة الشصباب ،هل تختارون مهنة
الصصحافة؟

محمد بوعروج في سسطور

اإلعÓمي محمد بوعروج من مواليد  ٠8أاكتوبر  1935بميلة ،درسس بمعهد بن
باديسس بقسسنطينة من  195٠إالى  ،1954نال شسهادة البكالوريا بالÓذقية بسسوريا عام
 ،1957وتحصسل على شسهادة الليسسانسس في الحقوق من جامعة دمشسق سسنة  ،1961ثم
التحق بالكلية العسسكرية ببغداد إالى غاية .196٢
التحق بجريدة ""الشسعب"" في  11ديسسمبر  ،196٢مارسس فيها عدة مسسؤووليات،
كان آاخرها مديرا للجريدة من  198٠وإالى غاية منتصسف .1984

❊❊ هوايتي للصصحافة بدأات منذ الطفولة ،فقد كانت
تسصتهويني وتعجبني عندما كنت طالبا بمعهد بن باديسش
بقسصنطينة صصيحات باعة الجرائد ابتداء من محطة القطار
وهم يتصصايحون على العناوين القادمة مسصاء من العاصصمة
صصلت هذه الهواية سصنة  1959عندما كنت
إالى قسصنطينة ،ثم تأا ّ
عضصوا في الفريق اإ’عÓمي الذي كان ينشّصط الحصصة اإ’ذاعية
الموجهة من إاذاعة دمشصق إالى المغرب العربي.
❊ هل من كلمة أاخيرة في هذه الذكرى؟
❊❊ في هذه الذكرى ،أاشصعر بسصعادة بالغة وأانا أاسصتعيد
تلك اللحظات التاريخية من ارتفاع راية الشصعب تأاكيدا لمعاني
عظيمة تمثلها كلمة الشصعب ،التي هي للثورة ولكنها ا’تسصاع
العظيم الذي يغطي مسصاحة الجزائر كلها ويعطيها ثقله
وتضصحياته وإارادته ونبله ،ولقد بدأات ""الشصعب"" الصصحيفة
طريقها مثل الثورة بخطوات تكبر بعد ذلك وتّتسصع.
وقيمة هذه التسصمية لها أالف د’لة ود’لة ،فالشصعب هو
صصاحب السصيادة وحاميها ووقودها الدائم ،وكما كان الشصعار
دائما وسصيظل :الثورة من الشصعب وإالى الشصعب وبالشصعب.
وبمناسصبة هذا الحدث ،فإاّن المطلوب من الشصعب أان يكون
يقظا ،ومطلوب من المؤوسصسصة اإ’عÓمية التي تحمل هذا ا’سصم
وهذا الشصعار أان تكون دائما لسصان الشصعب وحاملة قيمه وآاماله،
إاّن انتماءها يجعلها تختلف عن بقية العناوين اأ’خرى بحيث
’ تخادع و’ تسصاوم.
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هدى ابنة المرحوم في ششهادة لـ

والدي كمال عياشش تحّمل المسسؤوولية في ظروف صسعبة ولم يسستسسلم للصسعاب خدمة أ’مّ الجرائد

وافقت هدى عياشش مششكورة على أان يجرى معها هذا الحوار الصشحفي،
والذي يقوم على البوح الصشريح والنبشش في ثنايا الذاكرة ،كما يسشّر ""الششعب""
أان تلتقي بها لتطرح عليها مجموعة أاسشئلة ،أاجابت عنها بكل صشراحة
وارتياحية ،على أامل أان نتمكن في النهاية من وضشع سشيرة ذاتية متكاملة له
تنششر في مجلتنا ،احتفاء بخمسشينية أام الجرائد.
»Ø°Sƒj ¿É¡«L : QGƒëdG äôLGC
رأفع على بقاء ألصشحيفة صشامدة في موأجهة
ألعوأصشف ورفع عدد سشحبها إألى  150أألف
نسشخة يوميا
❊ألششعب :ما هي ألموأقف ألنادرة
ألتي كان يعيششها ألمرحوم كمال
عياشش كمسشؤوول أأول عن ألجريدة؟

❊ هل كانت له طموحات ،بعيدأ عن
ألمسشؤوولية ألتي كان يتقلدها؟
❊❊ كان دأئما يريد تحقيق مقولة ألششخصش
ألمناسشب في ألمكان ألمناسشب على أأرضش
ألوأقع ،كما كان يطمح للنهوضش باللغة
ألعربية دأخل ألمجتمع ألجزأئري ووضشع
حد للثقافة ألمتدهورة ،وأأتذكر في هذأ
ألمقام ،أأنه كان ينتقد باسشتمرأر ألعديد من
أألششرطة ألعلمية وأألفÓم ألدرأمية من خÓل
أسشتماعه للغة ألملقي ،إأضشافة إألى ألمقالت
ألصشادرة بالعديد من ألصشحف أليومية ،سشيما
أألخطاء ألبليغة ألمرتكبة في حق لغة ألضشاد.

❊ هل تعتقدين أأن وألدك كان يتميز
بششخصشية قيادية؟
❊❊ تبتسشم ثم تقول بكل ثقة ،أأنا ل أأعتقد بل
جد متأاكدة كون ألكلمة دأئما له في
""ألمجامع"" ،حيث أأكد ألعديد من أأصشدقائه
للعائلة عدم قدرتهم على ألحديث معه نظرأ
للمسشتوى ألثقافي ألعالي ألذي يمتاز به
وأألبيات ألششعرية وأألمثال ألتي يبرهن بها
دأئما على صشحة كÓمه ألمقنع وألملفت
لÓنتباه.

❊ ما هي أأهم أألعمال وأإلنتاجات
ألتي قام بها؟
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أبنة ألمرحوم :حرصشا على أأدأء
مسشؤوولياته ،كان ألمرحوم وألذي يقوم
بالعديد من ألتضشحيات ألتي عايششنا بعضشها
معه وقاسشمناه إأياها ،على غرأر عدم تمكنه
من دخول ألمنزل وألنوم دأخل مقر ألجريدة
مرأرأ ،وهذأ سشهرأ على ألغلق ألنهائي
لصشفحات أليومية قبل إأرسشالها للطبع ،سشيما
في ألفترة ألممتدة بين  1990و 1992نظرأ
للظروف ألخاصشة ألتي مرت بها ألجزأئر،

بوليتي باتنة وبسشكرة.

وبيروت وفي عدة وليات من ألوطن.

❊ هل لك أأن تحدثينا عن طفولته
ونششأاته؟
❊❊ أأفنى طفولته ومرأهقتك في ألعمل على
تعليم إأخوته كونه أبن ششهيد ،حيث أأخذ
ألسشتعمار ألغاششم وألدهم من أأحضشانهم في
سشن مبكرة ،ما جعله يكمل درأسشته ألعليا
متأاخرأ نوعا ما ،بالموأزأة مع ألوقت ألذي
كان يششتغل فيه ،ودليل إأرأدته ألقوية تفوقه
على مسشتوى ألدفعة أألولى للمدرسشة
ألوطنية للصشحافة في جوأن .1968
❊ألششعب :هل أأرأد ذأت يوم أأن
يدخل أأحد أأولده مهنة ألمتاعب؟
❊❊ بالرغم من ششخصشيته ألقيادية
وألموؤثرة ،إأل أأن ثقافته وأنفتاحه على ألفكر
أآلخر وإأيمانه بلغة ألحوأر جعلته يترك لنا
حرية ألختيار ،فبالرغم من ميولتي إألى
ألششعر إأل أأنني أأردت دخول مهنة ألطب
وبالفعل كان لي ما أأريد وطبعا أحترم ذلك.

كما كان مدمنا على ششرب ألقهوة وهذأ يعكسش
ـ حسشب ذأت ألمتحدثة ـ ألهموم ألتي أأثقلت
كاهله وألمسشؤوولية ألمرماة على عاتقه،
ودليل ذلك ألروأج ألكبير ألذي عرفته
ألجريدة في تلك ألفترة ،حيث وصشل بين 140
أأو  150أألف نسشخة يوميا ـ ولحسشن ألحظ ـ
كانت ألوألدة متفهة جدأ لظروف عمله
وحرصشت على تغطية غيابه عنا ،رغم
محاولته أأن يكون قريبا من عائلته.
❊ هل كان ألوألد يقوم بأاعمال
تطوعية بعيدأ عن أألضشوأء؟
❊❊ نعم ،كان من ألمسشاهمين في عمليات
تمويل ألختتان وألزوأج ألجماعي ألمنظمة
من قبل ألمسشاجد وألجمعيات ألخيرية،
خاصشة في ششهر رمضشان من كل عام ،سشيما

❊❊ بحكم خبرته في ألصشحافة ألمكتوبة،
كان له ألعديد من ألمسشاهمات ،سشيما
وألفتتاحيات
ألتعاليق
وأألعمدة
وألدرأسشات وألتحقيقات وألمقالت في
""ألنصشر"" و""ألششعب"" ،كما ترجم كتاب ""مدن
ألجزأئر ألقديمة"" لمنير بوششناقي من
ألفرنسشية إألى ألعربية من إأصشدأر وزأرة
أإلعÓم وألثقافة ضشمن سشلسشلة ""فن وثقافة""،
ÓعÓم""
إأعدأد و ترجمة ""ألقاموسش ألصشغير ل إ
بالعربية وألفرنسشية من إأصشدأر نفسش
ألوزأرة  ،مسشاهما أأيضشا في ترجمة عدة كتب
ومطبوعات من سشلسشلة ""مناظر من ألجزأئر""،
وألمششاركة بالعديد من ألمحاضشرأت
ألمتمحورة حول أإلعÓم وألتصشال في
ندوأت ومؤوتمرأت وطنية وعربية خاصشة في
أأكاديمية ششرششال لمختلف أألسشلحة ،ألقاهرة

❊ هل هناك ششيء آأخر تريدين قوله
لنا عن ألوألد وأإلعÓمي كمال
عياشش ونسشينا أأن نسشأالك عنه؟
❊❊ كان ويبقى وألدي مثلي أألعلى ،كنت
مرتبطة به كثيرأ مقارنة بباقي إأخوتي
لدرجة أأنني لم أأتصشور ألعيشش بدونه عند
سشماع فاجعة وفاته ،فهو أأبي ،صشديقي ،أأخي
وكل ششيء في حياتي ،حيث كان حنونا
متفهما لم يصشرخ أأو يفرضش يوما ششيئا عني،
كان يترك لي حرية ألختيار لذأ فهو ""أألب
ألمثالي"" ألذي أأفتقده.
❊:نششكرك هدى عن أإجابتك ألششافية،
وسشنقوم على إأعدأد سشيرة ذأتية للوألد ألكريم
بناءً على ما ورد في حوأرنا ألطويل ،هذأ
معك ومع أإلطار ألسشامي ألمتقاعد وأألخ
أألكبر له ألعقيد عياشش عبد ألحق.

ششهادة رجال اإلعÓم:
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""كمال من طينة الرجال الذين إاذا قلت لهم ’ ،رموك في سسلة المهمÓت""
""ترك فراغا يصسعب ملؤوه بذلك التفوق وا’قتدار""
أأجمع رجال أإلعÓم وزمÓء ألمرحوم كمال عياشش ممن ألتقت بهم
ÓعÓم ألملتزم بقضشايا
""ألششعب"" أأن ألرأحل مثل بتجربته ،نموذج ل إ
وطنه وأأمته ،مسشّير كفء ،سشوأء من جانب ألتحرير أأو أإلدأرة،
باإلضشافة إألى حضشوره ألقوي بالجريدة نظرأ للششخصشية ألقيادية
ألتي كان يتمتع بها دأئما.
ألكاتب وألصشحفي كمال عياشش بمثابة ""رجل إأجماع ألصشحافيين""،
حيث كان يتابع متابعة يومية لمجريات أألحدأث ألسشياسشية
وألقتصشادية للبÓد ،حام Óبذلك مششروع أإلصشÓح أإلعÓمي بقلمه
وكلماته ألهادفة إلصشÓح ذأت ألبين وأألوضشاع ،كما مثل خسشارة
كبيرة وترك فرأغا في ألعمل أإلعÓمي يصشعب ملؤوه بذلك ألقتدأر
وألتفوق ألذي كان يفصشح عن مبادئه وخبرته.

وأأكد رفقاء درب ألفقيد ألرأحل أأنه خّلف ورأءه بصشمة إأعÓمية
سشاطعة ألدللت على ألمهنية وألحترأف ،وألقرب من ألجماهير
وألموأطنين من خÓل نقل أنششغالتهم بكل صشدق و موضشوعية،
كما فقدت أألسشرة أإلعÓمية بوفاته أأحد أألقÓم ألتي لطالما كتبت
للجزأئر وناصشرت ألمظلومين من أأجل نيل أسشتحقاقهم ألمششروع.
كما نششر ألروأئي عزألدين ميهوبي ""ألصشندوق أألسشود للمرحوم""
على موقعه أللكتروني ششهادته فيه قائ Óبأانه"" :رجل ألمبادئ و
ألموأقف""  ....مضشيفا"" ،كمال من طينة ألرجال ألذين إأذأ قلت لهم ل،
رموك في سشلة ألمهمÓت"".

كمال عياشش في سشطور
ولد أإلعÓمي وألكاتب كمال عياشش في ألـ 5من نوفمبر
 ،1941بالقنطرة ولية بسشكرة أبن ألششهيد وألعضشو في
جمعية ألعلماء ألمسشلمين محمد ألمدعو ""ميهوب "" ،أأب
لثÓثة أأطفال ،زأول درأسشته ألبتدأئية بالمدرسشة ألفرنسشية
ليلتحق بعدها إألى دأئرة بريكة ثم بمعهد ألششيخ عبد
ألحميد بن باديسش بقسشنطينة في بدأية ألثورة.
تحصشل على ششهادة ألليسشانسش في علوم ألصشحافة وأإلعÓم
من ألمدرسشة ألوطنية ألعليا للصشحافة بالجزأئر ألعاصشمة،
حيث كان أألول على مسشتوى ألدفعة أألولى ششهر جوأن
. 1968
كان يتقن ألعربية وألفرنسشية ،باإلضشافة إألى معلومات
أأولية في ألنجليزية وأأللمانية.
بدأأ حياته ألمهنية في سشن ألـ 16كمدرسش بالمدرسشة
ألبتدأئية ""ألسشعادة"" ببريكة في ألفترة ألممتدة من  1957ـ
 ،1962ليتوجه بعدها إألى ألمعهد ألعالي لتحاد ألعربي
بالقاهرة سشنة  1963في إأطار ألتحضشير لتعريب إأدأرة ألبريد،
إأل أأن جميع محاولته باءت بالفششل.
وبعد عودته من ألقاهرة أتجه إألى ألجزأئر ألعاصشمة كمعلم
بمدرسشة ألمعلمين ببوزريعة آأنذأك ،حيث كان مديرها عبد
ألحميد مهري من  1963إألى  1964ثم ألتحق بجريدة ""ألششعب""
كصشحفي ثم رئيسش قسشم فرئيسش تحرير من  1964إألى .1975
كان كمال عياشش مسشتششارأ بديوأن وزير أإلعÓم وألثقافة
من  1975إألى  ،1977ثم مديرأ لدأر ألثقافة بولية باتنة بقرأر
من  1977إألى  ،1980ليعين بعدها بمرسشوم مؤورخ في 1
سشبتمبر  1984كمدير عام للششركة ألوطنية ""ألنصشر
للصشحافة"" بقسشنطينة من  1980إألى  ،1984حيث كان يمضشي
مقالته باسشم أبن ألششهيد.
إألتحق ألمرحوم مرة أأخرى بالششركة ألوطنية ""ألششعب
للصشحافة"" بالعاصشمة من  1984إألى  1987ثم أأصشبح كاتب
أفتتاحيات بذأت ألجريدة ما بين  1987و  1990فمديرأ عاما
لها للمرة ألثانية من  1990إألى . 1992
بقي ألمرحوم بعدها في حالة أسشتيدأع بناءً على طلب منه
من  1993إألى  ،1996حيث تفرغ للفÓحة ببوزورأن ولية
باتنة ،إألى غاية تعيينه بأافريل  96رئيسش ديوأن بوزأرة
أإلعÓم مع ألوزير أألسشبق ميهوب ميهوبي ،مرتب متصشرف
إأدأري رئيسشي كما أأصشدر ""صشوت أألطلسش"" مع ششريك له
بباتنة.
توفي ألمدير أألسشبق كمال عياشش في ششهر رمضشان بتاريخ
 2نوفمبر  2004بعد مرضش طويل نقل على إأثره إألى فرنسشا
للعÓج ودفن بأاحد مقابر باتنة ،لتفقد بذلك ألسشاحة
أإلعÓمية ألجزأئرية إأحد أألقÓم ألهامة ألتي لم تتردد يوما
عن ألدفاع على ألوطن ،سشيما في ألعششرية ألسشودأء ،أأين كان
أإلرهاب ألهمجي يحصشد أأروأح خيرة أأبنائها.

في الذكرى الخمسسيـن لتأأسسيسس جريدة
أاّم الصسحأفة الـجزائرية المكتوبة بألعربية
محمد بن عمرو الزرهوني وزير اتصصال سصابق

إإنّني أإحتفي بجريدة ""إلششعب"" لـما لها من
فضشل علي وعلى كل أإمثالي إلذيـن نهلوإ
s
إلكثير مّما أإعانهم على إإعادة تمثل إلهوية
وإلذإكرة وإلثقافة إلجزإئرية ،من معيـن
نتاج قرإئح إلقائميـن على صشياغة
محتويات أإركانها إلدسشمة إلثرية.
إإنّني أإحتفي بجريدة ""إلششعب"" ألّنها ،كانت
وما تزإل ،مدرسشة سشاهمت في إلتمكيـن
للعربية في إسشتعادة موقعها إلسشيادي في
معيشش إلجزإئر ششعبا ودولة ،تلك إلجزإئر
إلتي وجدت نفسشها ،بعد تخلصشها من
""إلسشتغمار"" (هكذإ بالغيـن) إلغاششم،
محرومة من إلقدرة على مباششرة إإعادة بناء
ذإتها بلغتها إلفطرية إلششرعية فور
ششروعها في إلتمتع بحريتها إلـمسشتعادة.
إإنّني أإحتفي بجريدة ""إلششعب"" ألّنني مديـن
لحملة أإقÓمها إلذيـن تأاسsشيْت بهم ،فبنيت
مسشاري على هدي أإفكارهم وموإقفهم،
وألنّها مدرسشة تخّرجت منها إألفوإج تلو
إألفوإج من خدمة إلجزإئر إلـمخلصشيـن
إلذيـن أإّهلهم إإخÓصشهم لـمهنتهم إلنبيلة،
فأاصشبحوإ مسشؤووليـن كبارإ في إلعÓم
وإلدولة وإلبرلمان وإلدبلوماسشية ،بينما
صشار بعضشهم كتّابا ومؤوّرخيـن ،ورإح
بعضشهم إآلخر يسشهم إإسشهاما مششهودإ
وبكفاءة عالية في بناء صشحافة إلقطاع
إلخاصش إلصشادرة بلغة إلجزإئر.

إإنّني أإحتفي بجريدة ""إلششعب"" ألّنها كانت و
ما تزإل ،وسشتظل ،قلبا تصشدر نبضشاته من
حنايا إلجزإئر ،بل رباطا منيفا ششامخا
ÓقÓم إلـمتوثبة
للوطنية إلحقة ،وموئ Óل أ
لخدمة إلجزإئر في ترميـم ششخصشيتها
وذإكرتها وإلدفاع عن مصشالحها.
جريدة ""إلششعب"" ،تلكم إلـمائدة إليومية
إلتي تحمل لكل قارئ من قرإئها وجبة من
إلغذإء إإلعÓمي وإلفكري
وإلـمعرفي وإألدبي وإلترفيهي ،كانت لها
إإضشافة قيّمة ل تنكر لثورة إلبناء وإلتششييد،
ومن ثّمة إإنّه يجدر بكل قرإئها وببقية
إلـجزإئريات وإلـجزإئريـن على إختÓف
أإعمارهم ،أإن يديـنوإ بالعرفان ويقّروإ
بالجميل لجميع من صشمدوإ وحافظوإ على
جريدة ""إلششعب"" من دإخل دوإلبها
ومن خارجها.
إإنّ إلـحياة تجري بنا إإلى إألمام ،وتكاد ل
تسشمح لنا باللتفات إإلى إلورإء إإلّ في
إلـمناسشبات من مثل هذه إلـمناسشبة إلتي
يأابى علينا إلوإجب فيها إإّل أإن نسشتخرج ما
ينفعنا من دروسش وعبر ،نتزّود بها ونسشير
صشوب إلـمسشتقبل غير متنّكريـن للروإد
إألوليـن ،بل معترفيـن بفضشلهم
ومترحّميـن على أإروإح من منهم قضشوإ
نحبهم.
إإنّ جريدة ""إلششعب"" إلتي بلغت من إلعمر

خمسشيـن حول ،أإصشبحت دوحة سشامقة في
حديقة إلصشحافة إلـمكتوبة إلـجزإئرية،
رإسشخة إلـجذور ،وإرفة إلظÓل ،وصشارت
أإقدر مـّما كانت على موإكبة إألششوإط إآلتية
من مسشيرة إلجزإئر نحو إلـمزيد من إلرقي
وإلزدهار وإلسشؤودد ،بإاسشهامها في تنوير
إلطريق وششحذ إلهمم.
بحكم عمرها هذإ ،ل أإخال جريدة ""إلششعب""
إإلّ قمينة بأان تدخل مرحلة نوعية من
إلتطور وإلتـحديث ،وخليقة بأان يؤورخ
لحياتها كجريدة كان لها دور
في خضشم حياة جزإئر إلسشيادة وإلـحرية،
ألنّ تاريخ هذه إلـجريدة من حيث هي أإمّ
إلصشحافة إلـجزإئرية إلمكتوبة بالعربية،
ششكّل جانبا ل غنى عنه من تاريخ تطورها،
وجديرة بأان تتم رقمنة جملة ما صشدر من
أإعدإدها إإلى حد إلآن لكي تكون مرجعا في
متناول إلباحثيـن وإلـمؤورخيـن.
لسشت أإدري إإن كانت هذه إلعجالة تليق بمقام
جريدتنا ،أإملي هو أإن تقبل مّني تهنئة
بعيدها إلخمسشيـن ،وتحية لها ولحملة
رإيتها إلخّفاقة ،تحية إإكبار وتقدير إإلى كل
من إنتسشب إإليها ،قديما أإو حديثا ،بالعطاء
أإو باألخذ ،ومن خÓلهم إإلى إلصشحافة
إلـمكتوبة إلـجزإئرية قاطبة ،ألّنها على
إختÓف مششاربها وأإسشاليبها ،ل تروم سشوى
عزة إلـجزإئر وششعبها.
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أأحتفي مع ألـمحتفيـن بجريدة
""ألششعب"" ألغّرأء في عيدها ألـخمسشيـن
وأأنا في غاية أ’عجاب بـصشمودها
وإأصشرأرها على ألبقاء كانت ما كانت
ألصشعوبات وألعوأدي ،أ’ّنني وأحد من
أأبناء ألجيل ألذي تغّذى من عطائها،
ألذي وأكب إألى حد أآ’ن تطور ألجزأئر
على جميع أأ’صشعدة ،منذ أسشتعادة
سشيادتها فصشارت بذلك سشج Óأأمينا
لـوقائع مسشعاها نحو ألتقدم.
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في شسهادة لـ محمد بن زغيبة ،المدير األسسبق

سساهمت في وضسع
مؤؤسسسسة
لولى للتعددية الصسحفية
اللبنة ا أ
يعّد السسيد محمد بن زغيبة المدير األسسبق لجريدة
""الشسعب"" من أافريل  1987إالى غاية  ،1990واحدا من بين
المدراء القÓئل ،الذين عايشسوا مراحل حاسسمة في عهد
التعددية العÓمية أاثمرت انفتاحا غير مسسبوق في قطاع
الصسحافة المكتوبة.
أاكثر من ثÓث سسنوات ،هي المدة التي قضساها السسيد بن
زغيبة على رأاسس مؤوسسسسة ""الشسعب"" التي كانت تضسم إالى
جانب ذات العنوان ،عناوين أاخرى وهي ""المسساء""،
""المنتخب"" و""أاضسواء"" ،بعد أان وّظف في بداية مسساره
المهني في الدارة المحلية ثم التحق بمدرسسة الترجمة،
حيث كانت الجزائر آانذاك في أامسّس الحاجة إالى ترجمة
الوثائق ،ومنها ولج عالم الصسحافة عن طريق وكالة األنباء
الجزائرية ،بعد إاعÓن صسدر في جريدة ""الشسعب"" وكان
ذلك في  8جويلية .1966
 ١١ $ديسسمبر 2٠١2م ــ عدد خاصص
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لبد من عؤدة الجريدة إالى الشسعب الجزائري واسستعادة ممتلكاتها
تسسعة عشسرة سسنة ،قضساها بن زغيبة في وكالة ""المجاهد"" فعل ذلك ،فضس Óعلى طبع ""لؤسسؤار
األنباء الجزائرية ،عايشش خÓلها عدة أاحداث دولية دالجيري"" وجريدة ""المنقذ"" التي كانت تصسدرها
بارزة كحرب سسنة  1973العربية السسرائيلية جبهة اإلنقاذ المحلة.
ومؤؤتمر منظمة الؤحدة الفريقية الـ  12المنعقد
مرحلة انتقالية حرجة
بالرباط في جؤان  ،1972الذي شسهد تؤقيع اتفاقية
حؤل رسسم الحدود بين الجزائر والمغرب وّقعها
الرئيسش الراحل هؤاري بؤمدين والراحل الملك
جريدة ""الشسعب"" بمطبعتها في حسسين داي
الحسسن الثاني ،ومؤؤتمرات دولية أاخرى كعدم
اإلنحياز واإلسسÓمية ،فضس Óعن القمم العربية ،وكان كمؤؤسسسسة إاعÓمية تكؤن قد سساهمت في وضسع اللبنة
يعتقد على غرار الرعيل األول من الصسحافيين أاّن األولى للتعددية الصسحفية ،كانت السستشسارة تؤؤخذ
الؤاجب الؤطني يفرضش عليه التجنيد لخدمة مباشسرة من طرف مهندسش ومنّفذ اإلصسÓحات السسيد
الؤطن من خÓل الدعاية لكل عمليات البناء مؤلؤد حمروشش ،حيث فسسح المجال واسسعا أامام كل
والتشسييد التي كانت تعرفها الجزائر آانذاك بعد التيارات اليسسارية ،اإلسسÓمية وحتى المسستقلة
انداك لطبع عناوينها ،ألنّ الحلم الذي كان يراود
اسستعمار دام أاكثر من  130سسنة.
هذا المشسؤار الطؤيل والحافل في مسساره المهني ،الجميع هؤ أان يكؤن الصسراع حؤل األفكار واألصسلح
أاّهله سسنة  1985لكي يشسرف مباشسرة على إادارة شسؤؤون منها يمر ويفرضش نفسسه على المجتمع ،لبناء جزائر
وكالة األنباء الجزائرية لمدة ل تقل عن السسنتين ،حديثة.
في هذا المقام ،روى بن زغيبة حادثة يقؤل عنها
قبل أان يتم تحؤيله إالى جريدة ""الشسعب"" في أافريل
 1987كمدير عام إالى أاواخر  ،1990لكي يكؤن شساهدا أانها طريفة ،حيث وبعد خروج ""الباكسش"" إالى العلن
على حقبة تاريخية متمّيزة ،فتحت الباب واسسعا وأاصسبح حزبا ينتظر العتماد بمؤجب دسستؤر 1989
أامام التعددية العÓمية بمفهؤمها الؤاسسع التي وكان جاهزا لذلك ،طلب من المرحؤم أابؤ بكر بلقايد
أان يتمّهل إالى أان تكؤن جبهة اإلنقاذ اإلسسÓمية
تعني حرية الصسحافة والعÓم.
يتذّكر بن زغيبة في شسهادته لنا ،أانّه بعد أاحداث جاهزة أايضسا ،وطلب عندئذ من رئيسش القسسم الؤطني
أاكتؤبر  1988صسدر أاول دسستؤر يقّر بالتعددية في عبد العزيز لعيؤن أان يذهب إالى مقر الجبهة ول
سسنة  ،1989وكمدير للجريدة ،كان له شسرف المشساركة يعؤد إال بعد صسدور البرنامج الحزبي لها ،وحدث
في لجنة الصسياغة ،التي كانت تضسم عددا من ذلك بعد أايام قÓئل ،حيث منحت وزارة الداخلية
اإلطارات الجزائرية في مختلف القطاعات ،القضساء ،العتماد لـ ""الباكسش"" ولـ ""اإلنقاذ"" في نفسش اليؤم
المحاماة ،أاجهزة اإلعÓم والمجلسش الشسعبي على أاسساسش أانّ الجزائر كانت تتّسسع للجميع قبل أان
تنقلب األوضساع في العشسرية الدمؤية.
الؤطني وغيرها...
جريدة ""الشسعب"" التي كانت السسبّاقة لتنفيذ أاهم
مع النفتاح السسياسسي والعÓمي ،برزت العديد
من األحزاب السسياسسية ،كما بدأات الصسحف المسستقلة بنؤد التعددية اإلعÓمية ،مّرت خÓل إادارة بن زغيبة
تأاخذ مكانها في الفضساء اإلعÓمي ،وعندما كان بن بمرحلة حرجة ودقيقة ،عندما حّلت المؤؤسسسسة
زغيبة على رأاسش جريدة ""الشسعب"" كان أاول من بدأا في اإلعÓمية وتبعثرت عناوينها األخرى ،وجاء دورها
طبع الجرائد المسستقلة على غرار ""لؤجؤن ومن يسستحؤذ عليها.
كان الصسراع على أاشسده في جبهة التحرير الؤطني
أانديبؤندون"" و""أالجيري ربيبليكان"" اليسسارية التي
كانت تعمل في الخفاء ،حيث طلب منه مديرها آانذاك بين الجناح اإلصسÓحي الذي يقؤده حمروشش
محمد بن تشسيكؤ طبعها بعد أان رفضست مطبعة واألجنحة األخرى التي ل تريد أان تفقد مؤاقعها

ونفؤذها في الدولة وفي المجتمع ،حيث طلب مهري
ــ رحمه اللّه ــ أان تكؤن جريدة ""الشسعب"" تابعة لحزب
""األفÓن"" ،وحاول المدير األسسبق بن زغيبة مناقشسة
األمين العام للجبهة حؤل ضسرورة أان تبقى الجريدة
ملكا للشسعب الجزائري ،ومن األفضسل على ""األفÓن""
إانشساء جريدة باسسمه تدافع عن أافكاره ،وقّدم مثال
حؤل جريدة ""األهرام"" التي قد تدافع عن الحكؤمة
ولكن تتمتع بالسستقÓلية المالية.
بن زغيبة كان يدافع عن فكرة أان تبقى جريدة
""الشسعب"" تابعة للشسعب وليسش للحكام ،وأان تكؤن
مسستقلة ماليا بدون سسنتيم واحد من الخزينة
العمؤمية ،خاصسة وأانها كانت في أافضسل أاحؤالها
آانذاك بسسحب يؤمي يفؤق  140أالف نسسخة خÓل
سسنتي  1989ــ  1990قبل المجاهد اليؤمي ،تدّعمت
قبل ذلك بجريدة ""المسساء"" التي فرضست وجؤدها بما
أاتيح لها من هامشش للتعبير عن همؤم ومشساكل
المؤاطنيين ،وفق رغبات نظام الحكم آانذاك الذي

المدير العام بن زغيبة يتوسسط اإلجتماع

بإمكإن وزير ا’تصصإل رّد ا’عتبإر للقطإع العمومي
أأرأد لجريدة ""ألمسساء"" أأن تكون متنّفسس ،مقّدما بذلك
نوعا من ألتنازل ،عكسس جريدة ""ألشسعب"" ألتي كانت
تطرح ألكثير من أألفكار ألجاّدة للنقاشس حول
مسسائل هامة وحسساسسة.

وفي عهد رئيسس ألحكومة ألمرحوم قاصسدي
مرباح ،عرفت ""ألشسعب"" تطورأ هاما من حيث
توسسيع مجال ألطبع وتوحيده بين ألشسرق وألغرب
في آأن وأحد ،كما حمل ألمدير ألعام آأنذأك بن زغيبة
مشساريع طموحة ،لعل أأبرزها مشسروع طبع ألجريدة
في فرنسسا ومرسسيليا على وجه ألتحديد بغية
ألوصسول إألى ألقرأء ألجزأئريين ألمقيمين هناك
وكذأ كل ألعرب ألمتوأجدين في فرنسسا ،إأيمانا منه
بضسرورة ألتوأجد بقوة في كل مكان ،وأأن يدلي
ألمرء بدلوه في سساحات ألفكر وإألّ فإاّن ألغياب
يعني ألزوأل ألمحتوم.
مشساريع بن زغيبة وتصسوره حول ضسرورة عودة
ألجريدة إألى ألشسعب ،جوبهت برفضس من طرف
قيادة ""أألفÓن"" ،ألتي أسستحوذ ت على عنوأن جاهز
بعد أأن رفضست فكرة إأنشساء عنوأن جديد للحزب،
وعندما حاولت ألسستحوأذ على مطبعة ""ألمجاهد""
ثارت ثائرة ألعمال معلنين رفضسهم ألقاطع ألتخلي
عن مطبعتهم ،فلم يبق سسوى عنوأن ""ألشسعب""
أأخذوه عنوة وعيّن على رأأسسه ألمرحوم كمال
عياشس ،وعندما وقعت ألنتكاسسة أنسسحب بن زغيبة
في صسمت.

بداية ا’حتضشار...
مرت ""ألشسعب"" بفترة تكاد تكون قصسيرة ،تحت
نفوذ جبهة ألتحرير ألوطني ،عرفت خÓلها
أنتشسارأ وأسسعا ،خاصسة بعد أأن أأجبرت ""أألفÓن""
على ألنتقال إألى صسف ألمعارضسة ،أنزعجت منها
أإلدأرة إألى درجة أأّنها جّردتها منها لتتحول إألى
عنوأن عمومي مرة أأخرى ،ظل يحتضسر لسسنوأت
طويلة بعد تجريده من أأهم وسسيلة بقائه في
حضسيرة ألصسحف ألبارزة ،أأل وهي ألمطبعة.
ألجريدة وطنية ،ولها  50سسنة من ألوجود ،ل
يمكن أأن تسستعيد عافيتها إألّ بالعودة إألى ألشسعب
مثلما يرى ألسسيد بن زغيبة وبالممتلكات ألتي
نزعت منها ،ولكن هل من ألممكن أأن يحدث ذلك؟!
هكذأ قال لنا بن زغيبة.
يبدو في ألوقت ألرأهن ومن وجهة نظر ألمدير
أألسسبق لـ ""ألشسعب"" ،صسعوبة تحقيق ذلك طارحا
إأشسكالية في غاية ألدقة ،أأل وهي ملكية ألجريدة،
فهل هي تابعة للحكومة أأم للرئاسسة؟ أأو لذلك
ألكوكتيل ألحاكم ،خاصسة وأأنّ ألجزأئر تخوضس
غمار أنتخابات محلية وأأخرى رئاسسية بعد أأقل من

عامين.
ألعنوأن ألذي أأنشسئ قبل  50سسنة من غير ألمعقول
أأن يترك في هذأ ألغموضس يقول بن زغيبة ،مشسّددأ
على أأن يكون منبرأ وأسسعا لجميع ألجزأئريين غير
Óحزأب
مرتبط ل بحكومة ول بسسلطة نافذة ،فل أ
منابرها وجرأئدها وللشسعب ألجزأئري بكل
مكوناته وأأفكاره ألمختلفة منبره ألخاصس في ظل
جريدة وطنية ،تضسع نفسسها فوق أألحزأب وتدأفع
عن أأمة وليسس على شسطر من هذه أألمة ،وللجزأئر
معالمها وإأمكانياتها وثروأتها ومّفكريها ،ولهذأ
فإاّنه ليسس من حق ألجزأئريين سساسسة كانوأ أأو
موأطنين بسسطاء ،أأن يخطأاوأ ،ألنّ ألخطأا ثمنه
مكّلف ،وألتخلي عن ألقيم أألخÓقية وألسسÓمية
وألروحية وألنسسانية وأسستبدألها بأاخرى مادية،
قد تكون نتائجها مدّمرة ،مثلما يقول بن زغيبة ألذي
يؤوكد على أأنّه من ألضسروري أأخذ ألعبرة وألدروسس
من ألماضسي وألتاريخ ،ومن ل يّتعظ ،فهو ألخاسسر
أألكبر.

آان اأ’وان للتكفل بالصشحافة العمومية
طرح ألمدير ألعام أألسسبق لـ ""ألشسعب"" إأشسكالية
دور ألقطاع ألعمومي في خضسم ألتحولت ألعميقة
ألتي تشسهدها ألجزأئر ،ويرى أأّنه من بين ألمهمات
أألسساسسية ألتي تقع على عاتق ألوزير ألحالي ألسسيد
محمد ألسسعيد إأصسÓح ألصسحافة ألعمومية،
باعتبارها تقدم خدمة عمومية ،تتطلب ألوقوف
على نفسس ألمسسافة مع مكونات ألمجتمع بكل
توجهاته ألسسياسسية وألفكرية وخاصسة بين ألحاكم
وألمحكوم ،وفي كل ألقضسايا ألوطنية.
مهمة إأصسÓح ألصسحافة ألعمومية ،لن تكون
سسهلة ،ولكن وأنطÓقا من معرفة بن زغيبة بالوزير
ألذي وصسفه بالمهني ،فإانّ بإامكانه رد ألعتبار
للقطاع ألعمومي بعد طول أنتظار ،جعل هذأ
أألخير يترأجع عن أأدأء ألدور ألمنوط به.
ألشسكال أآلخر ألذي طرحه بن زغيبة حول مفهوم
حرية ألرأأي ،ألذي وإأن كان مكفول دسستوريا إألّ أأّن
تجاوزأت عديدة طالت ألصسحافيين بما كان يعرف
بتجريم ألعمل ألصسحفي ،ألذي تمّ رفعه قبل أأشسهر
فقط ،ويبدو بالنسسبة للمدير ألعام أألسسبق أأهمية
أسستقÓل ألقضساء في معالجة ملفات ترتبط بحرية
ألصسحافة.
وعاد بذأكرته إألى ألورأء في معالجة قضسايا من
هذأ ألنوع ،عندما كان ألرقيب موجودأ في ""رؤووسس""
ألصسحافيين"" ،معنوي"" أأكثر منه شسيء آأخر ،حيث
كان يحسسب له أألف حسساب حتى ل ""يخدشس"" ألنظام
ألسسياسسي ألقادم.
أليوم وبعد مرور خمسسين سسنة على تأاسسيسس أأول
صسحيفة ناطقة باللغة ألعربية ،تبدو من أألهمية

بمكان أأن تعود ألجريدة إألى ألشسعب ألجزأئري من
خÓل تبني أنشسغالته دون مزأيدة ،وأأن تسستقل
أسستقÓل ماليا وتعاد إأليها ألمكانيات ألتي كانت
في حوزتها قبل أأن تصسبح على هذه ألحالة...هي
كلها أأسساسسيات يرأها ألسسيد بن زغيبة بالغة أألهمية
للخروج من وضسعيتها ألحالية من أأجل رد ألعتبار
لها وإأعادة كرأمتها ألتي سسلبت منها قبل أأكثر من
عشسرين سسنة ،لّما أأخذت منها ألمطبعة وكانت
أسستثمارأ حقيقيا للجريدة ،ولكن أأيضسا روأتب
ألعاملين فيها.

السسيرة الذاتية
ولد السسيد محمد بن زغيبة في
سسنة  ،1948في قرية جبلية في
الهضساب العليا تقع في و’ية
برج بوعريريج ،حفظ القرآان
وعمره لم يتجاوز  11سسنة.
درسس في المدرسسة الوحيدة
التي بنيت من طرف المسستعمر
الفرنسسي ،حيث كان يجيء
بالمعّلمين مباشسرة من باريسس
لعل وعسسى يكسسبون مسساحة
لهم في البلدة ،والنتيجة كانت
عكسسية ،بعد إاصسرار اأ’هالي
على التمسسك بالدين وبلغة
اأ’جداد.
تنّقل إالى العاصسمة رفقة والده
الذي كان إاماما في القبة ،بعد
توظيفه في اإ’دارة المحلية،
التحق بمدرسسة الترجمة،
ومنها إالى وكالة اأ’نباء
الجزائرية في سسنة  ،1966حيث
تدّرج فيها إالى أان عّين مديرا
عاما بالنيابة في سسنة ،1985
قبل أان يتم تحويله إالى
جريدة ""الشسعب"" في أافريل
 1987إالى غاية  1990كمدير عام.

 ١١ $ديسسمبر 2٠١2م ــ عدد خاصص

مششاريع طموحة لم تتحقق

25

 ١١ $ديسسمبر 2٠١2م ــ عدد خاصص

ذكرى
وعبرة
ها نحن نحيي الذكرى
الخمسسين لتأاسسيسس
جريدة ""الشسعب"" الغّراء
وقد أاريد لها أان تكون
أاول صسحيفة في الجزائر
المسستقلة ،حيث صسدر
أاول عدد منها في ذكرى
المظاهرات العارمة التي أابلغت
ي ،معّبرة عن
صسوت شسعبنا األب ّ
إارادته الراسسخة في العمل
على اسسترداد اسستقÓل بÓده
حى بالنفسس والنفيسس
وقد ضس ّ
من أاجل تحقيق هذه الغاية
النبيلة والمشسروعة.
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بقلم محمد العربي عبد الرحماني

من البديهي أاّن الغرضض من إانششاء ""الششعب"" ــ
ولم يمضض على اسشتقÓل البÓد أاكثر من سشتة
أاششهر ــ تمثل ،باألسشاسض ،في أاداء الخدمة
الدعائية للنظام الذي باششر الحكم آانذاك،
بحيث تكون قناة تبليغ الرؤوى الرسشمية إالى
الرأاي العام الوطني والدولي.
وقد صشدرت الصشحيفة بنسشختين عربية
وفرنسشية مسشتقلتين ،بالضشافة إالى هذه
الخدمة ــ التي أالصشقت بها صشفة ""الصشحيفة
ششبه الرسشمية"" لعششرات السشنين ــ تكّفلت
""الششعب"" بفضشل إارادة وجهود مختلف
القائمين عليها بششؤوون المواطنين ،فدأابت
على التعبير عن انششغالتهم ومششاكلهم
الجتماعية والقتصشادية ،من خÓل
التحقيقات الميدانية في العديد من مناطق
الوطن.
وبهذا الصشدد ،أاتذّكر اسشتغراب مدير الششركة
الوطنية لÓسشتغÓلت المنجمية ""سشوناريم""
في تمنراسشت وصشول صشحفي من ""الششعب""
رفقة مصشور وسشائق على متن سشيارة صشغيرة
إالى هذه المدينة بأاقصشى جنوب البÓد ،في
نهاية السشتينات ،ولم تكن الطرق الصشحراوية
معبّدة في ذلك الوقت"" ،فجزاء"" على قيام هذا
الفريق بمهمة التحقيق ،منحه هذا المسشؤوول

إاحدى ششاحناته لنقل السشيارة والفريق حتى غرداية.
وبالفعل ،لم يتوان صشحفيو وعمال ""الششعب"" ،أابدا ،عن القيام
بعملهم النبيل ،في مناطق عديدة قريبة ونائية تحريرا وتحقيقا
وتعليقا رغم قلة الوسشائل المالية والمادية ،وفي ظل النظام
األحادي.
وذلك راجع إالى الرادة المخلصشة لديهم والعزيمة الراسشخة ونكران
للذات ،أاحيانا ،في تأادية العمل الصشحفي ،دون كلل أاو ملل ،حيث أانّ
تقديم مقالتهم ــ وقبولها من قبل مسشؤوولي رئاسشة التحرير ــ
يملؤوهم غبطة وسشعادة ورضشى بإاتمام العمل  ،ولو كان ششاقا.
بهذه المناسشبة ،أارى من الواجب أان أاششيد ،مجددا ،بكل أاولئك
الصشحفيين والعمال الذين تششّرفت بالعمل معهم ــ وأانا ششاب يافع ــ
في نهاية السشتينات وحتى أانيطت بعهدتي إادارة الجريدة فيما بين
 1992و 1994وقد تعّلمت منهم الكثير ،بوجه الخصشوصض ،في القسشم
الدولي ،فتدّربنا وزمÓئي الششبان في ذلك الوقت على الكتابة
الصشحفية وفنياتها ،وتناول األحداث الدولية التي غلبت عليها
حرب السشتنزاف في الششرق األوسشط وتطورات الحرب الباردة،
وتعّلمنا ،جيدا ،متابعة تلك األحداث وتفسشير خلفياتها ،قبل

مباششرة التحرير أاو الترجمة أاو التلخيصض أاو التعليق .وتحضشرني
اآلن ،ذكريات ششّيقة عن المناقششات السشاخنة أاحيانا بين الصشحفيين
حول هذه المواضشيع وتداعياتها ،عربيا ودوليا .وفي الحقيقة،
لمسشت منذ دخولي العمل بالصشحيفة وكنت طالبا في الجامعة ،إارادة
طواعية لدى الزمÓء إلنجاز األعمال الصشحفية المختلفة ،رغم
صشعوبة تناول بعضشها ،بفعل حسشاسشية تتصشل بالسشياسشات
واليديولوجيات المّتبعة في أاقطار المششرق العربي والقضشية
الفلسشطينية ،وقضشايا مكافحة السشتعمار في إافريقيا وآاسشيا.
وخÓفا لما أاششيع ،أاكثر من مرة ،لم تكن هناك رقابة رسشمية على ما
يكتب وينششر ،باسشتثناء مراجعة يقوم بها رئيسض القسشم ورئيسض
التحرير للمقالت التي كانت بأاسشلوبها ومواضشيعها منسشجمة مع
المعالجة الخبرية للوقائع التي توردها وكالت الأنباء العالمية،
التي كانت أاششرطتها اإلخبارية متوفرة لدينا ،سشاعة بسشاعة.
وبنفسض األسشلوب الواضشح والموضشوعي ،كان المعّلقون يسشيرون،
على الدوام ،على خط تأاييد القضشايا العادلة والدعوة إالى تعزيز
السشلم واألمن في العالم ،بانسشجام تام مع المقاربة الرسشمية
للجزائر.
ولم يمنع ذلك من تقديم الجريدة لمعرضض الصشحافة الدولية،
يحتوي على آاراء واردة في مقالت عربية وفرنسشية ،باألسشاسض،
مأاخوذة من البرقيات اليومية لوكالت األنباء وهي آاراء مناقضشة،
أاحيانا ،لخط الصشحيفة ،مّما يسشتوجب كتابة تعليق لمناقششتها.
لقد كان صشحفيو ""الششعب"" في الموعد لمواكبة التحولت التي
كانت تششهدها السشاحة الوطنية ،سشياسشيا ،اقتصشاديا ،اجتماعيا،
ثقافيا ورياضشيا ،وكذلك في العالم وأاّدوا عملهم على أاكمل وجه.
إاّن جريدة ""الششعب"" كانت بحق مدرسشة ومرجعا في الحقل اإلعÓمي
الوطني ،واسشتمرت كذلك في مختلف الفترات التي مرت بها .لقد
تكّون بها كثير من الصشحفيين والصشحفيات ،رغم أانّ أاغلبهم ،في
البداية لم يدخلوا يوما المدرسشة العليا للصشحافة التي أانششئت في
النصشف الثاني من السشتينات ،لكنهم تمّكنوا ،في إاطار عملهم
اليومي ،من مباششرة مهامهم ،بحضشور كامل ووعي عميق وآاداء
وفّي ،دونما تÓعب بمحتويات المقالت وقد برهنوا عن موضشوعية
مثالية ،في وقت طغت فيه دعايات نافذة مصشدرها بعضض البلدان
المششرقية ،فظّلوا أاوفياء للتوجه الوطني الجزائري ،دائما وأابدا.
وقد تحّقق هذا التكوين بفضشل الجهد الذاتي الذي كان يبذله
الصشحفي للقيام بعمله أاول ،ثم لتحسشين مسشتواه والرتقاء بنوعية
كتاباته ،علما أانّه قّلما أارسشلت ""الششعب"" صشحفييها للتكوين خارج
الوطن.
ومّما ل ششك فيه أاّن الصشحفيين رغبو ا أاكثر في السشتفادة من
المهمات ،سشواء في الجزائر أاو في الخارج وذلك من منطلق
السشتقصشاء الدائم للوقائع على أارضض الميدان والبحث عن
المسشّببات وردود الفعل ،فاكتسشبوا بذلك تجارب حقيقية وخبرات
أاكيدة.
ثم جاءت فترات تميّزت بتوظيف المتخّرجين من المدرسشة العليا
للصشحافة ومعهد العلوم السشياسشية وكليات أاخرى ،فتعّزز المسشعى
وأاثرى اإلنتاج الصشحفي .ول يسشعني ،في هذا المقام ،إاّل أان أانّوه
بإاخÓصض الكثير منهم في العمل اليومي بقاعات التحرير ،وحب
الفضشول لديهم لÓطÓع على المسشتجدات ويتواجد بعضشهم ،اآلن،
في وسشائل إاعÓمية في الصشحافة الكتوبة والمسشموعة والمرئية ،في
الجزائر وفقي بلدان عربية وأاجنبية وكّلهم تخرجوا من المدرسشة
""الششعب"" التي يجب القول أاّنها قدمت العديد من عناصشرها للصشحف
المسشتقلة التي أانششئت منذ فتح المجال اإلعÓمي ،في بداية
التسشعينيات ،وهم الذين خاضشوا غمار مغامرة صشحفية حقيقية،
فنجحوا في عملهم ،بدليل تعزيز مكانة صشحفهم وارتفاع سشحبها،
دون حسشاب سشمعتها بفعل ارتفاع عدد قرائها على ششبكة األنترنيت.
لقد كانت ""الششعب"" صشحيفة رائدة في الحقل العÓمي الوطني،
باحتÓلها الصشدارة إابان فترة األحادية السشياسشية وتحّولها إالى رافد
مهم في ظل التعددية السشياسشية واإلعÓمية ،وهي ل تزال ،بفضشل
القائمين عليها اآلن ،تقّدم مسشاهمتها يوميا وباقتدار إلثراء النتاج
اإلعÓمي المقّدم للرأاي العام وإانارته.

عملت طيلة إإدإرتي لـ :

بروح إألُبوة وإلوفاء مع إلجميع

حافظنا على العنوان في أايام كادحة السسواد وماتحقق أامÓه علينا الضسمير والمسسؤوولية
أإجرت ""إلششعب"" مع مديرها إلعام إلسشابق إلسشيد عز إلدين بوكردوسس لقاء صشحفيا
إسشتفسشرته على إلعديد من إلقضشايا إلعÓمية إلرإهنة باعتباره ينتمي للقطاع وقضشى
حياته إلمهنية إلمليئة باألحدإث إلدإخلية وإلخارجية ،كما عاشس خÓلها إألحادية ،ثم
إلتعددية إلحزبية وإلعÓمية وقد تولى إإدإرة ""إلششعب"" كمؤوسشسشة إإعÓمية عمومية مدة
 18سشنة ،فإاليكم إلحوإر إلمدرج ضشمن إحتفائية خمسشينية ""إلششعب"".
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الششعب :السشيد بوكردوسس ونحن نسشتعد لÓحتفال بالذكرى
الـ  50لتأاسشيسس جريدة ""الششعب"" وأانتم من رجال ا’عÓم
المخضشرمين ومن الذين أاداروا المؤوسشسشة لفترة طويلة ،فهÓ
حدثتمونا عن هذه المرحلة؟

والبحوث وما أاحوجنا لمثل هذه المراكز في تحديد مسشار
اسشتراتيجيات المسشتقبل سشياسشيا واقتصشاديا .فكانت البداية
Óمم
مع ششخصشيات عالمية بارزة مثل اأ’مين العام السشابق ل أ
المتحدة الدكتور بطرسس بطرسس غالي واأ’ميرال ديغوك قائد
حلف الناتو سشابقا ،المفكر سشبيريتو المختصس في الششؤوون
ا’سشÓمية والكاتب جون فيششر مسشتششار الرئيسس اأ’مريكي
اأ’سشبق جيمي كارتر وإامام القدسس با’ضشافة الى ششخصشيات
من الكونغرسس اأ’مريكي ووزير الدفاع المالي الحالي حول
موضشوع اأ’من في السشاحل ا’فريقي وقد أاششرنا الى هذا
الموضشوع في المركز منذ سشنوات ودق ناقوسس الخطر من
هنا (مركز الششعب) قبل أان يسشتفحل الوضشع.
كما كان التفكير في فتح السشمعي البصشري وقد أاصشدرنا
مÓحق خاصشة بنششاطات السشنة إاضشافة الى اسشطوانات
مدمجة وأاعتقد أانه سشيكون لهذا المركز مسشتقبل أافضشل مما
كان عليه أاثناء عهدتي.

❊ لقد تم تعيينكم على رأاسس هذا الصشرح ا’عÓمي
في وقت لم تعرف اسشتقرارا وجردت من ممتلكاتها،
فما هي الوضشعية التي وجدتموها عليها؟
❊❊ كان تعييني على راأسس إادارة الششعب في أافريل  1994لما
كانت المسشؤوولية تعني الموت والناسس يفرون منها لم يكن
في الجريدة ’ هاتف يرن و’فاكسشات و’ أاوراق إادارية حتى
كششف الراتب كان يكتب بخط اليد.
وكان عدد العمال يفوق الـ 170عام Óوفي خزينة الجريدة أاقل
من نصشف راتب العمال وكانت الجريدة تكتب بالرصشاصس
❊ كيف ترون الجريدة اليوم مقارنة بما كانت عليه؟
وسشيارة واحدة بالحظيرة لجميع العمال ،ولم يكن لها مقر
مثل ""العرب الرحالة"" من سشاحة أاودان الى حسشين داي الى ❊❊ الجريدة اليوم بششبابها وششيوخها اإن جاز التعبير
ششارع باسشتور ولم يسشتطع أاي مسشؤوول آانذاك من رتبة وزير تواصشل السشير على طريق معبد عكسس الطريق الذي سشلكته
الى أاي مسشؤوول آاخر أان يوفر مقرا مسشتقرا لجريدة ""الششعب"" في السشابق وهي اليوم إاذ تحتفل بالذكرى الـ  50هي بين أايد
بعكسس ماهو عليه الحال بالنسشبة لجريدة ""المجاهد"" وهنا أامينة ،وتحياتي لكل من عملت معهم وسشاعدوني وحتى
نضشع عÓمة إاسشتفهام كبرى؟! وأاود بالمناسشبة أان أاششكر كل من
سشاعدني في إايجاد بعضس الحلول اآ’نية لجريدة »الششعب«
أاذكر منهم وزير البريد والمواصشÓت اأ’سشبق الذي أاسشعف
الجريدة بـ  7فاكسشات أ’ول مرة ومحول تيليفوني وكذا
وزيرالششباب والرياضشة اأ’سشبق الذي صشب في رصشيد
الجريدة ما تبقى من أاجرة العمال ذلك الششهر ،كما أاششكر وزير
الري اأ’سشبق الذي أاكرم الجريدة بجهاز كمبيوتر الذي دخل
الجريدة أ’ول مرة وبذلك أاصشبح لها بعضس وسشائل العمل
المتطورة نسشبيا عما كانت عليه.

❊ كيف ترون مسشتقبل ا’عÓم في الجزائر؟
❊❊ مسشتقبل ا’عÓم في الجزائر ’ تصشنعه السشلطة و’يقرر
مصشيره المسشوؤولون أ’ن ماتحقق من تعددية وديمقراطية
الفضشل فيه يعود الى المهنيين وقائمة ششهداء المهنة خير
دليل على ذلك ،فالديمقراطية والتعددية ليسشت منحة بقدر
ماهي نضشال ومحنة حّولها أاهلها الى منحة لكل صشحف
العالم العربي والتعددية ا’عÓمية في الجزائر لم يسشبقنا
إاليها أاحد من الذين يتششدقون باسشم حرية التعبير وحقوق
ا’نسشان ومراسشلون ب Óحدود ..إالخ.
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عز الدين بوكردوسس :في البداية وبمناسشبة الذكرى الـ 50
لتأاسشيسس جريدة »الششعب« أاحيي كل من سشاهم في بناء هذه
المؤوسشسشة وأاتّرحم على كل من سشبقونا وسشجلوا أاسشماءهم
ومآاثرهم بمدرسشة ""الششعب"" التي تخرج منها الصشحفيين
الذين نراهم اليوم ،فـ ""الششعب"" و""المجاهد""هما الركيزتان
في بناء صشرح التعددية ا’عÓمية وخرجوا معطف »ڤوڤل«.

❊ لقد عرفت الجريدة عدم اإ’سشتقرار في إادارتها
حيث تولى تسشييرها قبلكم  15مديرا عاما وفي كل
مرة ’ يعمر أاي منهم أاكثر من سشنتين ،لكن أانتم
توليتم إادارتها مدة  18سشنة ،فما هو السشر في ذلك؟
وماهي ا’نجازات التي حققتموها؟
❊❊ ليسشت لي انجازات اإنما ا’نجازات كانت بفضشل الجميع
من فرع نقابي وعمال ورؤوسشاء أاقسشام وبفضشل الجميع حافظنا
على بقاء هذا العنوان في أايام كادحة السشواد (اإ’رهاب ـ عدم
ا’هتمام بالجريدة من طرف المسشؤوولين ـ عدم وجود
اسشتراتيجية واضشحة ـ ’مداخيل ـ و ’ ششيء يوحي بتطوير
الجريدة .)..سشوى بعضس المسشكنات رغم ذلك ’ أاقول حققنا
انجازا ،بل حققنا ما يمليه علينا الضشمير المهني وما تمليه
علينا المسشؤوولية.
قدري أان أابقى على رأاسس الجريدة  17سشنة و 9أاششهر وبضشعة
أايام ،إانها مدة طويلة مقياسشا للزمن ،ولكنها مدة قصشيرة
بالقياسس الى الذكريات وليسس هناك سشرا ،فالسشر الوحيد هو
العمل الجماعي وعدم الدخول في صشراعات حزبية أاو
إايديولوجية و’ أاحد يسشير الجريدة سشوى الضشمير ومصشلحة
الوطن لذا بقيت طول تلك المدة وأانا لسشت نادما عليها ،من
اجتهد وأاصشاب فله أاجران ومن اجتهد وأاخطأا ،فله أاجر وأانا
قد أاكون ارتكبت أاخطاء لكنها بالتأاكيد ليسشت خطايا،
والجريدة اليوم تواصشل نششاطها في جو من الوئام
والمصشالحة الوطنية بعد أان انتهى إانششاء الله وبدون رجعة
زمن الموت.

الذين لم يسشاعدوني فقد تعاملت مع الجميع بروح اأ’بوة
والوفاء من أاجل ششهداء جريدة ""الششعب"" وهم (حموي ـ
يحياوي ـ وسشداوي وششهداء المهنة الكثيرون فتحية
للجميع ،وأانا واثق من أان الجريدة سشتقدم أاكثر أ’ن البقاء
Óصشلح وللمهنية و’ششيء غير ذلك أاما الزبد ،فيذهب جفاء ❊❊بوكردوسس :كانت بدايتي المهنية بششارع الششهداء
ل أ
عالجت خÓلها با’ذاعة موضشوعا نششرته جريدة »الششعب«
وما ينفع الناسس فُيمكث في اأ’رضس.
اآنذاك وكانت نهايتي المهنية بجريدة »الششعب« من ششارع
❊ السشيد بوكردوسس ه Óحدثتنا عن مركز الششعب الششهداء أايضشا .
للدراسشات الذي انجز في عهدكم؟ وكيف كانت الصشحفي في الجزائر وفي العالم مثل الذي يسشابق ظله ’هو
قادر على تجاوز ظله و’ ظله قادر على اللحاق به والوصشول
ا’نطÓقة؟
إاليه ،فهو صشراع مسشتمر وحركية دائمة من أاجل اأ’فضشل
❊❊ قد تكون التسشمية اأكثرمما يعرفه الواقع ،ففي البداية واأ’نبل ،أاما المسشؤوولية أاوالقيادة من الوزارة الى أابسشط
Óسشتششراف والدراسشات مسشؤوولية فكرسشيها مثل كرسشي الحÓق ""حفف وأانهضس"".
كان التفكير في انششاء مركز ل إ
❊ الششعب :باعتباركم رجل اعÓم محترف بامتياز،
كيف تصشف لنا الصشحفي في الجزائر؟
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السسيدة أامينة دباشش أاول امرأاة مسسيرة لجريدة

الرهان على العمل الجواري لتموقع في الخارطة ا’عÓمية المتغيرة
تزامن تعيين السسيدة دباشش على رأاسش أام الجرائد ""الشسعب"" يوم 15
فيفري من السسنة الجارية( ،أاول امرأاة تبوأات هذا المنصسب منذ تأاسسيسش
الجريدة في  11ديسسمبر  )1962ومناسسبتين ،أاولهما ا’حتفال بالذكرى
الخمسسين ’سستقÓل الجزائر وثانهما خمسسينية الجريدة ،وتعتبر من
اإ’عÓميين القÓئل الذين كانت لهم تجربة العمل في وسسائل اإ’عÓم
بأانواعها الثÓثة المسسموعة ،المرئية والمكتوبة ،في مجال التحرير
واإ’دارة والتسسيير ،حيث شسغلت منصسب رئيسسة تحرير وكاتبة افتتاحية
في القناة اإ’ذاعية اأ’ولى ،ثم عّينت مديرة على قناة المتيجة ،لتشسغل
بعدها نفسش المنصسب في ""كنال الجيري"" ،حيث تركت بصسماتها في
مختلف المحطات المهنية التي توقفت بها ،وذلك بشسهادة جميع من
عرفها وتعامل معها ،منهم المدير الذي سسبقها في هذا المنصسب
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تنصصيب السصيدة أامينة دباشش على رأاسش عميدة الجرائد في
الجزائر ،سصمح لها بالعودة إالى مجال الصصحافة المكتوبة،
بعدما كان لها الفضصل في منح كل من قطاع البناء والتكوين
المهني بمجلتين األولى مجلة العمران والثانية أاخبار
التكوين باللغتين العربية والفرنسصية ،وهي ترى أانه
بإامكانها تقديم األحسصن واسصتغÓل كفاءتها وخبرتها
المهنية الطويلة التي لم تقتصصر على مجال اإلعÓم المرئي
والمسصموع فحسصب ،وإانما عّينت كمكلفة باإلعÓم في وزارة
التكوين المهني ،كما شصغلت منصصب رئيسصة مكتب اإلعÓم
بمديرية التصصال برئاسصة الجمهورية لمدة  7سصنوات لغاية
.1991
وقد تعرفت عليها شصخصصيا في معهد علوم اإلعÓم والتصصال
حين كانت أاسصتاذتي في مادة تاريخ الوطن العربي ،وشصاءت
الصصدف أان تنصّصب على رأاسش جريدة ""الشصعب"" التي أاعمل
صصحفية بها.
منذ تعيينها يوم  15فيفري من
السصنة الجارية على رأاسش
""الشصعب"" ،بدأات أامينة دباشش
مشصوارا آاخر من العمل
والتفاني ،وكلها عزيمة وإارادة
إلعادة المكانة الرائدة التي
كانت تحتلها ""أام الجرائد"" في
السصابق ،وهي تحاول بعثها من
جديد ،بعد أان كان يظن الكثير
أانها غابت واندثرت ،وسصتزول
من السصاحة اإلعÓمية التي
تجاوز عدد العناوين الصصحفية
فيها الـ 100عنوان ،وتميزها
تنافسصية شصديدة ،التموقع فيها
لمن يسصتطيع التكيف مع
اإلعÓم المسصتقبلي الذي
يسصتجيب لتطلعات المواطنين

و""يروي"" ضصمأا الشصغوفين
بتتبع األخبار ،وقراءة
التعليقات.
إاصصرارها وعملها المتفاني
إلعادة بعث هذا العنوان الذي
كان يطويه النسصيان ،جعلها
تبحث دائما عن األفضصل ،وقد
لمسصت من خÓل متابعتها
اليومية لعمل الصصحافيين
والعمال عموما ،أان هذه
الجريدة العمومية تمتلك
الكفاءات ،واإلرادة في التفتّح
ومواكبة التطور الذي يشصهده
اإلعÓم المكتوب ،حيث
شصّددت في أاول يوم دخلت فيه
إالى مقر الجريدة على ضصرورة
العمل من أاجل الرتقاء
بمسصتوى ""الشصعب"" من حيث
الشصكل والمضصمون.
وأاول إاجراء قامت به تمثل في
تحسصين نوعية إاخراج الجريدة وإاضصفاء لمسصة جمالية عليها
كونها تعتبر من رموز الدولة ،كما قامت بإادخال صصفحات
خاصصة للمرأاة ،الشصباب ،الصصحة والتاريخ ،قطوف وحروف،
وفتحت ورشصات العمل في الداخل للتكفل بالموارد البشصرية،
منها مراجعة التفاقية الجماعية والقانون الداخلي بفتح
مجال المشصاركة في إاعدادهما ألول مرة للصصحافيين ،بعدما
كان الكثير في السصابق ل يطلع عليهما بالرغم من أانهما حق
أاسصاسصي ،كما دعت وبكل ديمقراطية الفرع النقابي ،اللجنة
المشصاركة ولجنة المسصتخدمين إلبداء رأايهم حول المدونة
المتعلقة بشصبكة األجور الجديدة.
حملت منذ قدومها إالى مؤوسصسصة ""الشصعب"" مسصؤوولية إاعادة
المجد التليد لهذه الجريدة التي ما تزال تعاني من مشصكل
التوزيع وهو أاكبر عائق يواجهها اآلن .كما قامت في العديد

من المرات ،بإاحداث تغييرات في الشصكل والمضصمون،
لتقليصش الهوة بين الجريدة والرأاي العام ،بالنفتاح على
جميع الحسصاسصيات المختلفة من المجتمع ،وقد تجسّصد ذلك
من خÓل إاصصرارها على إادخال مختلف أاسصاليب العصصرنة في
العمل الصصحفي ،وكذا تجاوز التقوقع على الذات ،ولغة
الخشصب وإاخراجها من مرحلة ""الموت العيادي"" الذي لزمها
طوي.Óمن أاهم التغييرات التي أاحدثتها السصيدة دباشش
تشصبيب الطاقم الصصحفي بمنح منصصب المسصؤوولية للشصباب،
قصصد إاعطاء نفسش جديد للجريدة ،حيث قامت بتسصوية
وضصعية عدد من الصصحافيين الذين كانوا يعملون بالقطعة
و محرومون من حقوقهم لمدة سصنوات ،ليصصبحوا
متعاقدين ،وهو عامل نفسصي أاسصاسصي لتحسصين المردودية في
المجال المهني .كما رّقت صصحفيتين في منصصب رئيسش
القسصم الثقافي ورئيسش القسصم الدولي ،باإلضصافة إالى ذلك
فتحت المجال لتكوين عمال الجريدة كل في مجال تخصصصصه،
وهي تشصجع الجميع على الحترافية وتحرير المبادرة التي
تعطي قيمة مضصافة للمؤوسصسصة ،وكلها حرصش على أان يكون
عنوان ""الشصعب"" حاضصرا في جميع المناسصبات والتظاهرات،
كان آاخرها الصصالون الدولي للكتاب المنظم شصهر سصبتمبر
الماضصي ،الذي شصاركت فيه أام الجرائد للمرة األولى في جناح
خاصش بها.
ولعّل ما يؤوكد حرصصها على اسصتعادة الجريدة للمكانة التي
تليق بها ،المشصاركة ألول مرة الصصالون الدولي للكتاب الذي
أاعاد للزوار الصصورة التي كانت مرتسصمة في مخيلتهم في
فترة ما قبل التعددية اإلعÓمية ،والصصيت الذي كان لديها في
جميع مناطق البÓد ،والذي فقدته بفعل التراجع الكبير
المسصجل في مجال الطبع والنشصر الذي أابقاياها محصصورة في
بعضش الوليات فقط.
وفي إاطار الجوارية قامت بتنظيم مسصابقة اعتمد عقبها 36
مراسصلة ومراسص ،Óألن الجريدة لم تكن لها في السصابق إال
مراسص Óواحدا عبر التراب الوطني.
بعدما كانت الجريدة ل تكاد تتوفر على مراسصلين ،والذين تم
اختيارهم على أاسصاسش مسصابقة وطنية أاشصرف عليها قدماء
صصحفيي الجريدة في انتشصار العنوان ،حيث تّم التركيز على
المناطق النائية والحدودية ،ألنها ذات طابع وطني من
جهة ،ونظرا من جهة أاهمية اإلعÓم الجواري في نقل
انشصغالت المواطنين في الجزائر العميقة وإايصصالها إالى
الجهات المسصؤوولة قصصد التكفل بها ،باإلضصافة إالى تحري
الصصدق والمصصداقية في نقل المعلومات ،باعتبارها معيار
أاسصاسصي يسصمح لها بتبوء مكانة مرموقة في سصوق اإلعÓم.
والجدير بالتنويه ،الهتمام الكبير الذي توليه السصيدة دباشش
لمعالجة المسصائل اإلدارية والتنظيمية والمالية
بالخصصوصش ،التي تمّكن ""الشصعب"" من الرتقاء إالى مصصاف
المؤوسصسصات التي نجحت في القيام بعملية التطهير المالي،
إلضصفاء الشصفافية على تسصييرها العام ،كما فتحت مجال
المسصابقة ألسصاتذة وطلبة مدرسصة الفنون الجميلة إلخراج
الجريدة ككل بمناسصبة خمسصينية ""الشصعب"".
وفي إاطار مسصاهمة ""الشصعب"" في اآلراء والتحاليل على
السصاحة الوطنية أاحدثت فضصاءً للنقاشش تحت عنوان (ضصيف
الشصعب) ،يتناول مجمل المسصائل السصياسصية والقتصصادية
والثقافية والرياضصية ،باإلضصافة إالى التفكير في تحسصين
وتطوير منتدى الجريدة ـ الذي تغطيه جل وسصائل اإلعÓم.

سسنوات اإلعتزاز في
كان ذلك سسنوات  ، 1968ومدير ""
الشسعب"" كان األسستاذ محمد
سسعيدي أاطال الّله عمره ،أاما رئيسس
التحرير حينئذ فكان المرحوم
السسعيد حموشس.
طالبا كنت في كلية الحقوق
بجامعة الجزائر ،ولم تكن لي
معرفة شسخصسية بأاحد في
الجريدة ،و إان كنت أاقرأا لبعضس
األسسماء فيها  ..وذات يوم قصسدت
الجريدة التي كان مقرها في
سساحة أاودان ،أاحد أابناء ""الشسعب""
يتوجه إالى "" الشسعب"".
بقلم :عيسسى عجينه تصسوير  :آيت قاسسي
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في الطابق األول من ذلك المبنى الذي هو في الوقت
نفسسه مقرا للخطوط الجوية الجزائرية ،قابلني عمي
محمد الذي يجمع بين البواب و العامل في المركز
الهاتفي ذو الثÓث خطوط و في الوقت نفسسه هو
المكلف باسستقبال الزوار ،وبلهجة فيها نكهة تونسسية
بادرني :عمن تبحث وبتلقائه وعفوية ممزوجة
ببعضض الغرور والثقة بالنفسض ،أاجبت رئيسض
التحرير  ..هل تعرفه سسأال عمي محمد مسستنكرا ..ل
فقط أاريد أان أاراه.
أليام وأايام و أانا أاعود وبعد
حوالي شسهر اسستطعت أان أارى
الرجل و أاكلمه  ..وبالطبع كان
الجواب أاننا ل نوظف صسحفيين،
لكن الحظ ربما كان معي بعد
إالحاح وربما الرجل مّل من كثرة
ترددي ،قال سسنوظفك تحت
التجربة.

شسهور قليلة ،أاتى المرحوم المجاهد ،عيسسى مسسعودي
على رأاسض إادارة ""الشسعب"" وإاذا كانت الجريدة من حيث
القيمة الصسحفية ومن حيث المحتوى والمسستوى
تعتبر جيدة وذات مصسداقية ،إال أان قّلة اإلمكانيات
المالية ،وعدم وجود مقر لئق كانت عوائق كبيرة
أامام تطويرها فظروف العمل الصسعبة من ضسيق
أاقسسام التحرير وخصسوصسا ظروف العمل القاسسية في

خÓل عملي بـ""الشسعب"" عاصسرت عددا من المدراء،
وعددا من الوزراء و أاود القول إانني سسأاكتفي في هذه
العجالة بذكر من أاعتز بالعمل معهم ،ليسض فقط من
حيث العÓقة الشسخصسية وإانما من حيث بعد نظرهم و
تعاملهم اإليجابي مع كل الحسساسسيات التي كانت
""الشسعب"" تتمتع بها دون أان يكون ذلك على حسساب
الخط اإلفتتاحي للجريدة ..

أاول مصسلحة أاو باألحرى قسسم
بدأات فيه ذلك المشسوار ""القسسم
الداخلي"" وفي مصسطلح الصسحافة
المكتوبة هو القسسم الذي يتكفل
بالقضسايا الوطنية المحلية منها،
والجهوية والوطنية عموما
وكان رئيسسه الزميل الهادي بن
يخلف وفيه مجموعة من الزمÓء
وسسرعان ما اندمجت في ذلك
الجو والحق أاقول أانني وجدت
كل العون والتشسجيع ..
كانت ""الشسعب"" في تلك الفترة اليومية الوحيدة
الناطقة بالعربية وفي كل الجزائر كانت أاربع
يوميات ،وثÓث أاسسبوعيات هي الثورة اإلفريقية
والمجاهد األسسبوعي والجزائر األحداث واليوميات
األخرى هي المجاهد ،النصسر ،والجمهورية وكلها
تصسدر بالفرنسسية ..في بداية السسبعينات غادر األسستاذ
محمد سسعيدي إادارة ""الشسعب"" ملتحقا بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي إالى جانب صسديقه المرحوم
محمد الصسديق بن يحيى الذي عيّن وزيرا لذلك القطاع
وحل محله الدكتور أاحمد طالب اإلبراهيمي الذي
ÓعÓم والثقافة.
غادر وزارة التربية ليصسبح وزيرا ل إ
كانت هناك فترة إانتقالية أاشسرف فيها األسستاذ غÓم
الّله بوعبد الّله وزيرا األوقاف و الشسؤوون الدينية
حاليا على إادارة الجريدة التي اسستخلفه بها األسستاذ
محمد سسعيدي ،وكان السسيد غÓم الّله و هو في األصسل
أاسستاذ بأاحد ثانويات العاصسمة يشستغل ""متعاونا"" في
القسسم الثقافي مثله مثل العديد من األسسماء األخرى
من الثانويات والجامعة.

األقسسام التقنية للطبع والسسحب كانا دوما من
المشساغل األسساسسية ألي مسسؤوول غّير أان المسسائل
المادية ،تحسسنت نسسبيا ،بعد تعريب اإلشسهار
بمرسسوم رئاسسي ول أاجانب الصسراب إان قلت أان
المرحوم مسسعودي سسعى إالى ذلك بكل جهده وأاعتقد
أان للوصساية التي كان يشسرف عليها الدكتور طالب
اإلبراهيمي دورا إايجابيا لتخاذ مثل هذا القرار  ..في
عهد ذلك الصسحفي المجاهد أاصسبحت ""الشسعب"" صسوتا
من أاصسوات الجزائر على السساحتين العربية
والدولية.
وحين غادر الرجل إادارة الجريدة ،اعتزل في بيته
وعانى لسسنوات في صسبر وأانافة وصسمت ،فقط قلة من
األصسدقاء األوفياء كانوا إالى جنبه وللمرة الثانية
حدثت مرحلة إانتقالية في إادارة الجريدة وكالعادة
تولى الزميل الهادي بن يخلف اإلدارة مؤوقتا حتى
إالتحق السسيد عبد القادر بن صسالح رئيسض مجلسض
األمة حاليا بها وهو أايضسا صسحفي ومجاهد.

وإاذا كانت فترة عملي مع األسستاذ محمد سسعيدي
قصسيرة نسسبيا ،ف Óأانفي أانها كانت بداية لتجربة
ومشسوار ،أاما األسستاذ عيسسى مسسعودي رحمه الّله فقد
كانت فترة إازدهار وثقة بالنفسض واسستمر ذلك مع
السسيد عبد القادر بن صسالح المتسسامح المترفع أاطال
اللّه عمره ،وبالنسسبة للوزراء الذين عملت في عهدهم
سسواء في ""الشسعب"" أاو في ""الجمهورية"" أاود أان أاذكر
فقط الذين أاعتبرهم أاعÓما ورجالت دولة وأاهل
مسستوى فكريا وثقافيا وسسياسسيا ،ومرة أاخرى فإان
المرحوم الصسديق بن يحيى اشستغلت في عهده
حوالي سسنة ونصسف ولم تكن لي معه عÓقة مباشسرة،
لكن أاذكر بكل خير واعتزاز الدكتور أاحمد طالب
اإلبراهيمي والدكتور بوعÓم بالسسايح والمناضسل
السسياسسي أاسستاذ األجيال المرحوم عبد الحميد مهري
الرجل الطيب المتواضسع ،المبتسسم دوما والمدرسسة
المتنقلة في الوطنية وبعد النظر.
تلكم بصسفة مختصسرة بعضض ذكريات في عجالة
بالمناسسبة وكل عام و""الشسعب"" بخير.
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عز الدين ميهوبي:

عنوان كبير
خرج من تحت معطفه
عديد العناوين واألسشماء
علينا أال نتنكر لذلك
يعود عز الدين ميهوبي ،مدير المكتبة الوطنية ،في هذا الحوار إالى الفترة التي عمل فيها بجريدة ““الششعب““
من سشبتمبر  1986إالى ماي  ،1992كمسشؤوول عن المكتب الجهوي بسشطيف وكمدير للتحرير فيما بعد .واسشتحضشر
ميهوبي قصشة التحاقه بالجريدة وظروف العمل الصشحفي في تلك المرحلة الحسشاسشة من تاريخ الجزائر ،وهو الذي
عايشش التحول من حكم الحزب الواحد إالى التعددية السشياسشية واإلعÓمية عام Óباليومية ،مفتخرا بانتمائه
وانتسشابه لها ،معتبرا اياها مدرسشة إاعÓمية حققت رغبته في الدخول إالى عالم الصشحافة.
حاوره :محمد مغÓوي `` تصصوير :محمد آيت قاسصي

ليسس من طبيعة الجريدة اعتماد اإلعÓم التجاري
❊ الششعب :نريد معرفة قصشة التحاقكم بجريدة
الششعب؟
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❊❊عز الدين ميهوبي :القصشة طريفة نوعا ما ،فأانا
لدارة ،وأاذكر أانه بعد أان أانهيت
خريج المدرسشة الوطنية ل إ
الخدمة الوطنية في سشبتمبر  ،1986كانت رغبتي كبيرة في أان
أامتهن الصشحافة ،ألنني كنت مششدودا إاليها وأاششعر بجاذبية
كبيرة نحو اإلعلم ،فالذي يمارسس الكتابة في المجالت
األدبية والثقافية يرى نفسشه أاقرب إالى العمل اإلعلمي ،وهذا
الششئ الذي دفعني إالى أان أاتقدم بطلب إلدارة ““الششعب““ أانذاك
في سشاحة أاودان ،التي كان يديرها الراحل كمال عياشس،
وعندما تفحصس الملف سشأالني إان كنت أابحث عن عمل بإادارة
الجريدة؟ أاجبته بأانني هارب من اإلدارة وأابحث عن عمل في
الصشحافة وأاتمنى أان تعطيني فرصشة ،ففكر مليا وقال لي
طالما عندك رغبة سشنعطيك الفرصشة .ثم أاخبرته بعد موافقته
بأانني ل أاسشتطيع العمل في العاصشمة نتيجة ظروفي
العائلية ،فُعّينت رئيسشا للمكتب الجهوي بسشطيف الذي يضشم
وليات بجاية ،برج بوعريريج والمسشيلة .ششرعت في عملي
بتقديم أاخبار ،تقارير ،تحقيقات وحوارات في مختلف
المجالت منها الثقافية ،الجتماعية والرياضشية ،وطيلة مدة
 4سشنوات كان حضشوري ششبه يومي في الجريدة ،وكنت أاتنقل
عبر الوليات ،ومُكنت من تغطية بعضس النششاطات خارج
الوطن لصشالح الجريدة ،خاصشة في المجالين الثقافي
والرياضشي ،ولحظ المدير العام الراحل كمال عياشس
حرصشي على العمل ،ومن بعده محمد بن زغيبة الذي زكى
نششاطي ،واصشلت العمل من سشطيف إالى غاية  .1990عبر لي
كمال عياشس بعد عودته إلدارة الجريدة ،عن رغبته في أان
أاكون مديرا للتحرير .ترددت قليل ثم وافقت وقلت من المانع،
جئت إالى العاصشمة وجدت نفسشي أاعمل مع فريق يضشم أاسشماء
كبيرة في اإلعلم الجزائري أانذاك مثل الراحل محمد علي
خوازم ،مسشعود مروشس ،مهدي لزوم ،صشادق بخوشس ،عبد
الرزاق دكار ..وغيرها من األسشماء التي لها ثقلها ووزنها
وحضشورها في السشاحة اإلعلمية ،إالى جانب بعضس
المجموعة الطيبة في الجريدة ،أاذكر رضشا بن عاششور ،سشعيد
ڤرايت ،سشعيد بن عياد ،حامد حمور ،عبد الرحمن ششويعل،
مختار سشعيدي ...وغيرهم ،تعاونا فيما بعضس وواصشلنا
المسشيرة ،رغم أان تلك المرحلة لم تكن سشهلة بعد دخول
الجزائر في أاتون أازمة معقدة لم نعرف معالم توجهاتنا،
ولكننا كنا نسشعى إالى أان نقدم توجه الجزائر الوطني،
والدفاع عن الثوابت والقضشايا التي نرى أان لها ارتباط
بالمواطن ،فعملت إالى غاية ماي  1992كمدير للتحرير وفي
تلك المرحلة عرفت الجريدة التأالق ،ألنها اتسشمت بالجرأاة
والمهنية والرغبة في أان تفرضس حضشورها في مقدمة

المششهد اإلعلمي ،الذي ظهرت خلله الكثير من الجرائد ،سشيارة واحدة ،وكنا ننهي عملنا في منتصشف الليل تقريبا ،ألن
ونجحنا في أان نصشل إالى قرابة  140أالف نسشخة ،إالى أان ظهرت الجزائر كانت تحمل الكثير من الجديد ،وبالتالي كنا نتأاخر
رغبة في إاعادة الجريدة من جبهة التحرير الوطني إالى لنتمكن من نششر آاخر األخبار ،وكانت السشيارة ““الزرقاء““ تنقلنا
القطاع العام والحكومة ،وبالتالي كان من الصشعب الموائمة إالى مسشاكننا في وقت متأاخر من الليل ،ورغم ذلك كنا نششعر
بين خط وخط آاخر ،فقدمت اسشتقالتي وغادرت وأانا أاحتفظ بمتعة التعب ،كانت فعل مهنة متاعب ببعديها المادي
بذكرى رائعة عن أام الجرائد وهذا العنوان الكبير الذي والظروف اللوجيسشتية ،لكن كنا نعمل بجد الششيء الذي
مكننا من أان نحوز على احترام وتقدير القراء والجمهور
تخرجت منه أاسشماء كثيرة.
الواسشع ،خاصشة وأاننا أادخلنا إالى جانب الخبر التعليق،
فكانت التعليقات أاحيانا تجد جمهورا أاوسشع من الخبر ،وفي
çóëdG â©æ°U ..IôXÉæe
ذات الوقت ابتدعنا الكثير من األسشاليب في األعمدة
❊ عملتم بالجريدة في مرحلة حسشاسشة من تاريخ والفتتاحية فالكل يذكر العمود الموقع بـ““ابن الششعب““
الجزائر ،وعايششتم فترة التحولت التي عرفتها واآلخر المعنون ““بالمقلوب““ الذي يدفع القارئ ليقرأا ما فيه،
السشاحتان السشياسشية واإلعلمية أانذاك ،كيف وكان ““بالمقلوب““ دائما يتضشمن فكرة جريئة لها ردود فعل
واسشعة ،وتبقى تلك المرحلة مهمة جدا.
تقيمونها؟
❊❊كانت لي الفرصشة أان عملت في جميع األقسشام ،لم
يكن هناك ما يحول أان يكون لي اهتمام بهذه القضشية أاو تلك،
وأاعطيك مثال ،كنا أاول جريدة تنششر في ششهر رمضشان سشلسشلة
حلقات فيما سشمي أانذاك المناظرة الكبرى بين جيمسس
سشواكارت وأاحمد ديدات ،ولم تكن ششخصشية ديدات أانذاك
معروفة عند الجزائريين ،فششدتهم السشلسشلة ألنها مادة
جديدة ،فقد كنا نبادر والجريدة كانت مفتوحة أامام كل من
يقدم قيمة مضشافة ،هذا الذي أابقى على جريدة »الششعب«
لسشماء المجتهدة بحوارات
لفكار الجديدة ول أ
حاضشنة ل أ
كثيرة مع بعضس الششخصشيات السشياسشية ،والجرأاة التي كانت
تتسشم بها في مناقششة بعضس القضشايا الحسشاسشة ،وهذا ينطبق
على فترة سشيادة الحزب الواحد ،إاذ كانت هناك مناقششة لكثير
من القضشايا ،وكانت هناك ردود فعل ،ل أاقول التضشييق ،ولكن
محاولة لفهم واسشتفسشار عن ما كتب من أاخبار ،مقالت ...كنا
نحوز على قدر من اإلرادة والجرأاة والحرية ،لكن المحاذير
مطلوبة في أاي عمل إاعلمي وفي أاي صشحيفة .بمعنى تبقى
السشلطة التقديرية موجودة عند رئيسس التحرير والمدير
العام ،لكن كنا نوسشع في مسشاحة الحرية داخل الجريدة سشنة
بعد سشنة وبلغت مداها في  1991و ،1992وأاذكر كيف كنا
يوميا نتلقى مكالمات هاتفية من مسشؤوولين لمعرفة مصشادر
هذا الخبر أاو ذاك المقال ،ولكن كنا راضشين عن ما نقدمه
كجيل بقدر ما تحلى بالمسشؤوولية فهو يرى في الحرية أاداة
هامة لتغيير الذهنيات ،ويعرف أان كل ششئ له حدود.

❊ عملتم تحت إادارة كل من محمد بن زغيبة والراحل
كمال عياشس ،هل ششعرتم باختلف في تسشييرهما
للجريدة؟
❊❊محمد بن زغيبة حافظ على النسشق ،وكان تفكيره أان
يوسشع ويفتح لجريدة الششعب مكاتب مجهزة بكل الوسشائل أاي
اهتم بعملية النتششار ،أاما كمال عياشس فكان يركز على
مضشمون الجريدة ،وجرأاته أاحيانا دفعته للدخول في
صشراعات على أاعلى مسشتوى ،ومواقف الراحل يعرفها جيدا
قدامى الجريدة ،وقبلهما كان هناك محمد بوعروج ومحمد
السشعيد وعبد القادر بن صشالح وغيرهم كل واحد أاعطاها
اللمسشة الخاصشة به.
❊ هل يمكن القول أانه في تلك الفترة عرفت »الششعب«
انتششارا أاكبر بالمقارنة مع السشنوات السشابقة؟

❊❊جريدة ““الششعب““أاششبه بالرياضشيين ،في مرحلتها
األولى كانت أاششبه بكرة التنسس إاذ كان هناك اثنان فقط في
الملعب ““المجاهد““ و““الششعب““ ،وفي مرحلة الثمانينيات
دخلت عناوين أاخرى انبثقت من »الششعب« و»المجاهد« كنوع
من اإلضشافة ،وأاصشبحت أاششبه بلعبة كرة السشلة ( 5ضشد  ،)5وفي
المرحلة التي جاءت بعد فتح المجال للتعددية اإلعلمية،
أاصشبحت أاششبه بالماراطون بظهور عششرات من العناوين
اليومية واألسشبوعية والدورية ،في تسشابق من يكون في
❊ وماذا عن اإلمكانيات التقنية ووسشائل العمل الصشدارة ،وجريدة ““الششعب““ دفعت فاتورة دخول هذه
المرحلة ،حيث فقدت إامكاناتها المطبعية وتم تحويلها إالى
أانذاك بالجريدة؟
مجرد عنوان يقدم مادة جاهزة ل تحمل القيمة المضشافة،
❊❊كانت هناك صشعوبات كبيرة ،أاذكر أاننا كنا نملك وكأانها جريدة حاملة للمادة اإلششهارية ليسس أاكثر ،وبين

من اليمين إالى اليسسار :مخلوف عامر ـ عزالدين ميهوبي
الطاهر وطار ــ أامين الزاوي ــ عبد القادر نطور ١٩٨٩

الفينة واألخرى تظهر ببعضض المبادرات الجيدة والمهمة،
بحيث قاومت في ظل هذا الزخم اإلعÓمي كل هذه التحولت
وبقيت ثابتة ،ألن العنوان ارتبط بمرجعية الصصحافة
الجزائرية بعد السصتقÓل ،كنوع من ""النوسصتالجيا
اإلعÓمية"" للمحافظة على ""الشصعب"" ،ف Óيمكنك السصتغناء
عن عناوين مضصى عليها  40سصنة أاو  50سصنة ،فجريدة
""البرفدا"" الروسصية مث Óلم تمت بعد أان تفكك التحاد
السصوفياتي وبقي العنوان إالى اليوم ،أايضصا جريدة ""األهرام""
المصصرية التي أاسصسصت منذ قرن ونصصف وبقيت تصصدر حتى
اآلن ،بل وأاسصسصت عناوين أاخرى تابعة لها ،فجريدة
""الشصعب""تمثل جزء من تاريخ الصصحافة الجزائرية وتاريخ

❊❊كانت هناك حاجيات ،مثل جمهور اإلذاعة الذي لم يقتنع
فقط بالقناة األولى فأاُنشصأات قنوات موضصوعاتية كالقرآان
الكريم ،الثقافية والبهجة ...نفسض الشصيء ينطبق على جريدة
""الشصعب"" ،التي طلعت من رحمها مجموعة من العناوين،
كـ""المسصاء"" لتغطية النشصاطات المحلية .والمادة الثقافية
كانت في حاجة لعنوان فأاسصسصت ""أاضصواء"" التي اسصتقطبت
العديد من األدباء والكتاب ،ثم جريدة ""المنتخب"" للمادة
اإلعÓمية الرياضصية التي لها حيز في حياة الشصباب ،وكل
ذلك للتخفيف على ""الشصعب"" التي أاصصبحت ل تسصع الطلب
الواسصع من المادة اإلعÓمية ،فطلعت تلك العناوين التي لم
تكمل المشصوار بفعل ظهور عديد العناوين
الشصبيهة لها على مسصتوى القطاع الخاصض.
❊ ماذا أاضصافت لكم تجربتكم بجريدة
""الشصعب""؟
❊❊حققت لي رغبة دخول عالم
الصصحافة ،إاذ دخلت هذا العالم من باب جريدة
""الشصعب"" ،التي أاعتز بأانني أانتميت إاليها
وانتسصبت إالى تجربة رائعة مع نخبة من
األقÓم التي أاذكرها بكثير من الوفاء
والتقدير والحترام ،وأاحيي الذين حافظوا
عليها مسصتمرة بمن فيهم التقنيون ،الذين لم
يتركوا الجريدة رغم العواصصف التي كانت
موجودة في التسصعينيات ،بقوا ماسصكين
محافظين ويتنقلون من مكان إالى آاخر
يقاومون .هذه المقاومة نحييها ألنها تكتب
في مسصار هذا العنوان الكبير ،الذي خرجت
من تحت معطفه عديد العناوين وعديد
األسصماء علينا أال نتنكر لذلك .البعضض يعتقد
أانهم ولدوا بعد  5أاكتوبر ،١٩٨٨لننظر إالى
تاريخنا يوم  4أاكتوبر ،فتاريخ اإلنسصان ل
يجزأا ،ألن هذا العنوان الكبير هو جزء من
تجربتنا وعلينا أان نذكره دائما باعتزاز
وبفخر وبمحبة كبيرة.

في لحظة ما .ل أاظن أان هذا موجود بعد هذه التجربة التي
اسصتمرت أاكثر من  20سصنة من التعددية اإلعÓمية.
والصصحافة المحترمة أاكثر اآلن هي البعيدة عن الغشض
والحتيال والنصصب اإلعÓمي ،فيمكن لها مع وجود أاسصماء
وشصباب يعيشصون كل هذا التحول أان تسصترجع مكانتها،
ÓقÓم الجديدة ،بأان يصصدروا
ومهم جدا أان تُمنح الثقة ل أ
Óذاعة أاسصسصنا
الجريدة حسصب ذوقهم .أانا لما كنت مديرا ل إ
إاذاعة الجزائر الدولية ،سصأالوني عن الخط فقلت لهم خط
هذه القناة هو ذوقكم وما يمكنكم أان تقدموه من تجارب
Óذاعة ونحن
مختلفة ،بأان ل تنظروا إالى التجارب السصابقة ل إ
نمثل الحماية إلرادتكم ورغبتكم وطموحكم ،سصنحمي هذا
ما دمتم تمتلكون الرغبة ،سصÓحكم المهنية والحترافية
أاول وأاخيرا ،نفسض الشصيء بالنسصبة لجريدة ""الشصعب"" .لقد
وصصل األمر في فترات سصابقة إالى أان البعضض ممن يعملون
في الجريدة يشصترون جرائد أاخرى ول يمنحون جريدتهم
 ١0دنانير ،ألنهم ل يثقون فيما تنشصره وهذه مأاسصاة ،فمهم
جدا أان يثق عاملو الجريدة في العنوان وفيما يكتبوه
وينشصروه ،وعليهم أايضصا أان يشصعروا بأانهم ليسصوا وحدهم
في السصاحة ،وأان بإامكانهم أان يذهبوا بعيدا في الحفاظ على
مكانة هذا العنوان العزيز على الجميع.
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اليومية حققت رغبتي في دخول عالم الصصحافة

❊ بعد أان كانت »الشصعب« تحظى بمقروئية
كبيرة منذ تأاسصيسصها ،تراجعت بعد سصنتين
من النفتاح اإلعÓمي ،إالى ماذا تعزون ذلك؟

الجزائر والحافظة لذاكرة وتحولت المجتمع الجزائري،
ليسض من السصهولة التنازل عليها رغم أانه في فترة ما كان
هناك من أاراد أان يوكل أامرها إالى المجلسض الشصعبي
الوطني ،طالما هي تحمل اسصم ""الشصعب"" لتكون منبرا
للبرلمان ،نفسض الشصئ مع جريدة ""المجاهد"" أارادوا أان تحال
إالى منظمة المجاهدين ،أاي أانه كانت فيه نية إلخراج
""الشصعب"" وإابعادها عن السصاحة اإلعÓمية ومنحها امتياز
ما ،وأاعتقد أانه لبد من التفكير في صصيغة تحفظ لـ""الشصعب""
مكانتها الدائمة ،وأان يمنح لها الحق في أان تبادر فيما يمكن
لها من السصتمرارية.

áMÉ°ùdG äôKGC øjhÉæY
❊ في نهاية الثمانينيات تم تأاسصيسض عناوين أاخرى
(المسصاء ،أاضصواء والمنتخب) ،هل أاضصافت شصيئا
للعنوان األصصلي أام أاضصعفته؟

❊❊أان تكون األول ليسض معناه أانك
سصتبقى األول دائما ،فالوصصول إالى القمة
سصهل ،لكن الصصعوبة أان تحافظ عليها .كانت
هناك ظروف صصعبة أاثرت على الجريدة ،فالصصحف التي
ظهرت فيما بعد لم تعترف بالخطوط الحمراء ،وجريدة
""الشصعب"" بقيت محافظة على خطها بأان تÓمسض الخط
األحمر وتتراجع ،بمعنى ليسض من طبيعتها وثقافتها
الدخول في إاعÓم تجاري وصصحافة اإلثارة ،هذا الذي جعل
الجريدة ربما تتراجع ،وتراجعها ل يعني موتها إاذ
بإامكانها العودة إالى مكانتها وتحصصل على احترام وتقدير
القراء.
❊ ماذا تريدون قوله بمناسصبة خمسصينية تأاسصيسض
""الشصعب""؟
❊❊هذه مناسصبة كبيرة لتجدد »الشصعب« ثوبها ،وأان
تضصع تصصورا جديدا لنطÓقة جديدة بعيدا عن الخوف من
وجود رقيب ،ليسض هناك رقيب ،الرقيب الوحيد هو
المهنية ،عليها أال تنظر على أاسصاسض أان هناك هاتفا سصيرن
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جريدة الششعب
في ذاكرة مخربشش
عندما طلبت مني مديرة الششعب ،أاول امرأاة تترأاسس هذه
القلعة على امتداد نصشف قرن ،المسشاهمة كتابة في تخليد
خمسشينية تأاسشيسس الجريدة التي تششرفت بالعمل فيها ،أاعادتني
بذلك إالى زمن يسشميه البعضس بالزمن الجميل ،وينعته البعضس
اآلخر بسشنوات الرصشاصس( )les annees de plombوارهاصشات عقد
الدم والمأاسشاة..
لم أاتردد لحظة ،فالششعب جزء مضشيئ من حياتي ،مثلما أانا جزء
من هذا الششعب الذي أاضشاء هذا الوطن بتضشحياته ألتمكن من
الدراسشة والعمل في هذه القلعة ،التي ترمز ألششياء كثيرة ،وهي
تأاريخ لششبابي ،وألهم سشنوات احترافي مهنة المتاعب في
سشنوات مخاضس اإلنتقال من مرحلة سشياسشية إالى مرحلة سشياسشية
أاخرى نوعية أاو سشيئة..
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بقلم  :بششير حمادي
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عندما التحقت بجريدة الششعب Ãقرها بسشاحة
موريسس اودان ،بقلب العاصشمة ،قادما إاليها من سشلك
الÎبية ،كان مديرها العام رئيسس ›لسس األمة
ا◊ا‹ عبد القادر بن صشالح ،كنت كمن ينتقل من
عا ⁄واقعي بقسشمه وتÓميذته وسشبورته وطباششÒه
ومسشاحة –ركه الصشغÒة ،إا ¤عا ⁄افÎاضشي أاطارد
فيه ششخوصشا وأاششباحا على امتداد الكرة األرضشية
بحثا عن معلومات صشحيحة أاقدمها يوميا لقراء لهم
مسشتويات ﬂتلفة وانتماءات متباينة ،وأاراء
متعددة ،وأاحكام متضشاربة ،يختلفون “اما عن
تÓمذتي اŸتقارب ‘ Úكل ششيئ..
ورغم أان الطابق الذي كانت ا÷ريدة ""–تله""
بعمارة اŸديرية العامة للخطوط ا÷وية
ا÷زائرية ⁄ ،يكن يتسشع إلدارتها التي ظلت Ãقر
يومية اÛاهد ،إال أانه كان يحتضشن أاهم
الصشحافي ‘ Úتلك اŸرحلة ،ويتسشع ألهم التيارات
السشياسشية ،الوطنية واألجنبية ‘ ظل ""حكم"" ا◊زب
الواحد..
قد تبدو جريدة الششعب يومية حكومية أاكÌ
منها وسشيلة إاعÓم عمومية ،لكنها كانت تضشم خليطا
من التيارات السشياسشية والفكرية ،فاليسشار بكل

مكوناته وفصشائله كان متغلغ Óبششكل كب ‘ Òهيئة
التحرير ،و ⁄يكن بها سشوى ""ششرذمة"" ‡ن
ليحسشبون على هذا التيار ،وكنت أاحدهم ،خاصشة
وأانني بقيت وفيا لهندام اŸعلم ،بدلة من ثÓث قطع،
وربطة عنق ،وفوق ذلك الÈنوسس ،فكنت أابدو
""للرفاق"" اŸتمركسش ‘ Úا÷امعة وا÷ريدة
ششخصشية بÎكيبة غريبة Œمع ب Úمظاهر التÈجز
واإلقطاع ،وهو ماكان يطلق عليه الرفاق ""الرجعية""
اŸنعوثة احيانا ""باŸتعفنة""..
اليسشاريون ‘ يومية الششعب من فلول
اŸاركسشي ÚواŸاوي ÚوالÎوتسشكي...Úكانوا
ترجمة لواقع السشبعينيات الذي كان يغلب عليه
التوجه السشياسشي العام نحو اليسشار ،فاإلششÎاكية
كانت اختيارا لرجعة فيهﬂ ،لوطا با◊تمية
التاريخية ،ومرششوششا بالثورة الزراعية والتسشيÒ
اإلششÎاكي للمؤوسشسشات ،جعلت هذا التيار يهيمن
على ا◊ياة السشياسشية ،ومن ثمة اإلعÓمية ،لكن
مÓمح مرحلة جديدة بدأات تلوح ‘ األفق مع مطلع
الثمانينيات ،بÈوز تيار التعريب ‘ ا÷امعة ،ثم
التيار اإلسشÓمي داخلها وخارجها.
وÃجيئ وزير اإلتصشال ا◊ا‹ السشيد ﬁمد

السشعيد خلفا لرئيسس ›لسس األمة ا◊ا‹ على رأاسس
مؤوسشسشة الششعب ،هبت رياح التغي Òقوية على
اŸؤوسشسشة إادارة و–ريرا ،فقد قام بعملية ""تطه""Ò
واسشعة لهيئة التحرير من التيار اليسشاري خاصشة،
وغادرت معظم األقÓم اÙسشوبة على هذا التيار
ا÷ريدة ›Èة لÒﬂة ‘ أاغلب ا◊الت ،وخسشر
الرفاق معظم مواقعهم األسشاسشية ‘ مواقع
اŸسشؤوولية ،وقسشم األخبار الوطنية الذي ع Úعلى
رأاسشه السشيد ﬁمد عباسس الذي تو ¤فيما بعد رئاسشة
التحرير ،ليخلفه العبد لله ‘ رئاسشة القسشم ،فرئاسشة
التحرير..
كانت ا÷زائرحينها “ر Ãرحلة سشياسشية
ﬂتلفة نوعا ما ،والششعب كذلك ،مرحلة اإلنتقال من
""الششرعية الثورية"" إا"" ¤الششرعية الدسشتورية"" ،وهذا
بوضشع اŸيثاق الوطني الذي عرف نقاششا ششعبيا ⁄
تعرفه البلد من قبل ،فكانت بحق برŸانا ششعبيا
ıتلف اآلراء واألفكار ‘ اÛتمع ،وعن هذه
الوثيقة التي “ت اŸصشادقة عليها ‘ اسشتفتاء 27
جوان  1976انبثق دسشتور تلك السشنة ،وعلى ضشوئه
جرت اإلنتخابات الرئاسشية التي كانت بتعبÒ
الرئيسس البوسشني عزت بيقوفيتشس ""سشباق يعدو
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فيه حصصان واحد"" ،وانتقل نتيجتها ""اŸوسصطاشش""
من رئيسش ""Ûلسش الثورة"" إا ¤رئيسش للجمهورية،
وعلى ضصوئه كذلك جرت انتخابات تشصريعية،
وتشصكل اÛلسش الشصعبي الوطني الذي حضصرت
تنصصيبه بقصصر األ· ‘ مارسش  1977وترأاسصه الراحل
ربح بيطاط ،وكان ›لسصا ◊زب واحد هو حزب
جبهة التحرير الوطني ،لكنه كان أاحسصن تركيبة
وكفاءة وشصجاعة ‘ الطرح من ›السش التعددية
السصياسصية اليوم..
هذا اŸسصار السصياسصي ا÷ديد كان سصيتوج
بانعقاد اŸؤو“ر الرابع ◊زب جبهة التحرير
الوطني ،الذي كان الرئيسش الراحل هواري بومدين
يعلق عليه آامال كÈى ،وكنا ‘ جريدة الشصعب ننتظر
""ثورة"" ‘ القصصر ،ونتهيأا Ÿرحلة ""دولة اŸؤوسصسصات""
ونحلم بـ ""الدولة التي لتزول بزوال الرجال
وا◊كومات"" بتعب Òبيان ""›لسش الثورة"" ووعود
أاعضصائه ،لكن اŸوت كان أاسصرع فغيب ا◊ا⁄
وا◊لم ،وبدأات مرحلة سصياسصية سصميت Ãرحلة
""الوفاء واإلسصتمرارية"" والتي  ⁄تكن لوفية
ولمسصتمرة..
ذهب بومدين ،وذهب معه ﬁمد السصعيد،
انقضصت مرحلة وجاءت أاخرى ،وتوﬁ ¤مد
بوعروج رئيسش التحرير مهمة اإلشصراف على إادارة
اŸؤوسصسصة ،و“كنت ‘ عهده من امتÓك مطبعة
عصصرية ،بدل من اŸطبعة التي كانت وماتزال –ت
مقرها بسصاحة موريسش اودان على عمق ثÓث أاو
أاربع طوابق –ت األرضش ،ليدخل إاليها الهواء ول
الوزراء عند زيارة اŸؤوسصسصة ،ليتفقدوا ""اŸعذبÚ
–ت األرضش"" ‘ مهنة اŸتاعب من مصصففÚ
ومصصحح Úوعمال السصحب ،حيث يعمل عشصرات
العمال بآالت ""لينوتايب""
( )Linotypeالتي تكتب بالرصصاصش،
فيسصتنشصقون يوميا لسصاعات الرصصاصش ،و ⁄ينفعهم
ا◊ليب الذي كانوا يشصربونه حتى ليختلط
الرصصاصش بدمهم ،فبعضصهم مات معلول ،وبعضصهم
ترك أاصصابعه أاو دراعه التي التهمتها آالة الطباعة
التي لتتوفر على أادنى مÓحق األمن ألنها تعود إا¤
عهد اŸطابع األو ¤التي عرفها العا.⁄

هذا الرجل الذي حلم باإلنتقال إا ¤اŸقر
ا÷ديد ،بل وحلم بتحويل ثكنة حسص Úداي إا ¤دار
للصصحافة تضصم ا÷رائد واŸطبعة ‘ مكان واحد،
غادر ا÷ريدة قبل انتقالها إا ¤حسص Úداي ،ليخلفه
الفقيد كمال عياشش الذي توفرله ‘ ثكنة قيادة
القوات ا÷وية بحسص Úداي كل ماكان يحلم به عمال
الشصعب وقرائها واŸتعاطف Úمعها على امتداد
Óرشصيف
عقدين ،من مقر من ثÓث طوابق ل أ
واإلشصهار ،فالتحرير ،فاإلدارة ،تقابله اŸطبعة على
أامتار..
تنفسش عمال الشصعب الصصعداء بعد ""حقرة""
عقدين لهذا العنوان الذي  ⁄يعد يختلف من حيث
اإلمكانيات التي يتوفر عليها عن مؤوسصسصة اÛاهد.
ومع هبوب رياح التعريب القوية ‘ عهد الفقيد
مولود قاسصم نايت بلقاسصم ،وبروز التيار اإلسصÓمي
الذي سصيطر على ا◊ياة ا÷امعية Ãعاهدها
وأاحيائها ،تغÒت بعضش الذهنيات و ⁄يعد
اŸعربون يخجلون من حمل جريدة الشصعب ‘
 ،Óوأاضصحت
الشصوارع وقراءتها ‘ اŸقاهي أامام ا Ÿأ
الصصفحة األخÒة منها منÈا للرأاي والرأاي األخر من
خÓل مقالت عدد من أابرز الصصحافي Úواألدباء
واŸؤورخ ،Úأامثال الدكتور ﬁي الدين عميمور،
والدكتور أابو القاسصم سصعد الله ،والدكتور الفقيد
أابو العيد دودو ،واألسصتاذ ﬁمد عباسش ،والعبد لله
باسصم ""ابن اŸقفع"" ،وغ Òهؤولء من األقÓم التي
أاعطت للشصعب نفحة وطنية راقية.
بعد احداث اكتوبر  1988بدأات مرحلة جديدة
اتسصمت ‘ بدايتها بضصعف الرأاسش وارتعاشش
األقدام ،وتفوق الطرح ا÷ريئ للقضصايا الوطنية
والرأاي ا◊ر ""للبنت اŸسصاء"" على ""األم الشصعب""،
فالتحقت باŸسصاء مديرا لتحريرها ،لكن الروح
عادت للشصعب من جديد بعودة الفقيد كمال عياشش،
ورئاسصة الزميل األديب عز الد Ëميهوبي
لتحريرها ،و–ررها من الوصصاية اإلدارية لوزارة
اإلعÓم.
 ⁄يطل بي اŸقام ‘ جريدة اŸسصاء ،مثلما ⁄
يطل اŸقام لزمÓء آاخرين ‘ الشصعب ،فمع انفراج
السصاحة السصياسصية ،ثم اإلعÓمية ،والسصماح

للصصحافي Úبانشصاء عناوينهم اÿاصصة ،أاسصسصت
وزمÓء من الشصعب واŸسصاء والوحدة يومية
""ا÷زائر اليوم"" اŸعلقة ،مثلما أاسصسش زمÓء
آاخرون من هذه الشصعب واŸسصاء يومية اÈÿ
والصصح آافة وبريد الشصرق وعدد من العناوين
اليومية واألسصبوعية اŸسصتقلة التي نزلت من
رحم هذه اŸؤوسصسصة..
ما أاود اسصتخÓصصه من Œربة  15سصنة ‘ يومية
الشصعب ،والعمل مع خمسش مدراء أاحدهم اليوم
Óتصصال هو:
رئيسصا Ûلسش األمة وخلفه وزيرا ل إ
أان هذه الصصحيفة تظل بالنسصبة ‹ قلعة من
قÓع الوطنية ،مهما اخÎقتها رياح
أاو نسصائم التيارات األخرى ،وصصحافيوها هم
Ãثابة لواء القوات اÿاصصة يتقدمون الصصفوف ‘
كل اŸعارك دفاعا عن الوطن واŸبادئ التي ضصحى
من أاجلها مليون ونصصف مليون شصهيد..
أان هذه ا÷ريدة بالنسصبة ‹ هي مدرسصة
تعلمت فيها ابجديات الفنون الصصحفية من كتابة
ا Èÿإا ¤كتابة اإلفتتاحية ،وأانا القادم إا ¤اŸهنة
وإا ¤هذه القلعة من معهد العلوم السصياسصية وليسش
اإلعÓمية .وفيها تعرفت على العديد من األقÓم
أامثال عبد الله قطاف وحبيب راشصدين وﬁمد علي
خوازم والهادي بن يخلف وحسصن رويبح وﬁمد
زها Êوعيسصى عجينة وسصعد بوعقبة ومصصطفى
هميسصي وسصليم قÓلة والصصادق بخوشش وﬁمد
عباسش وﬁمد بوعروج وﬁمد السصعيد وكمال
عياشش وعزالدين ميهوبي وكثÒون ‡ن تركوا
بصصمة ‘ هذه الصصحيفة ،و‘ السصاحة اإلعÓمية..
أان هذه ا÷ريدة قد اعطت للجزائر نخبة
من السصياسصي ÚواŸثقف ،Úفرئيسصا الغرفت‘ Ú
الŸÈان ا÷زائري عبد القادر بن صصالح والعربي
ولد خليفة من أابناء الشصعب ،والوزراء ﬁمد اŸيلي
وﬁمد السصعيد وﬁمد علي غزا‹ واحمد بن
فريحة وزهور ونيسصي وغÒهم  ،يضصاف إا ¤هؤولء
كتاب كثÒون منهم اأحÓم مسصتغا‰ي والطاهر وطار
وعبد الله الركيبي وعبد اŸالك مرتاضش والعربي
الزبÒي وعبد اÛيد مزيان وتوفيق اŸدÊ
والقائمة تطول ..والذاكرة اليوم ذاكرة شصيوخ.
أان هذه ا÷ريدة هي بالنسصبة ‹ Ãثابة
عائلة كبÒة ،حتى وإان كانت األفكار واألراء
والتموقعات السصياسصية ﬂتلفة “اما ،ولهذا عندما
يلتقي أافرادها ،أاي كانت اŸصصلحة التي كانوا
يعملون فيها يلتقون على حب ومودة وبوجوه
بشصوشصة ،وكأان الواحد منهم ـ لفرق ب Úذكر وأانثى ـ
يلقى أاخاه.
هذه شصدرات من Œربة ﬂربشش ‘ جريدة
الشصعب يظل يحلم حتى بعد وجوده ألك Ìمن عقدين
‘ الصصحافة اŸسصتقلة بتجميع العناوين العمومية
البائسصة ‘ عنوان ÚكبÒين ""الشصعب واÛاهد""،
وأان تضصم اإلمكانيات اŸتفرقة اŸادية والبشصرية
للعناوين األخرى لهما ÷عل كل منهما قلعة
اعÓمية بحق ،تخرجهما من حالة ""اإلنعاشش"" إا¤
حالة صصحية ،وتصصبح حلما ألي صصحفي ‘ القطاع
اÿاصش للعمل ‘ هذه القلعة التي تضصم كبار الكتاب
واŸفكرين مثل األهرام اŸصصرية و""لوموند""(Le
 )mondeالفرنسصية ،وتكون إاسصما على مسصمى
جريدة الشصعب لجريد حكم..
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ألدهاليز ألسضحرية لصضناعة ألخبر

صصوت

الذي أاسصر ابن الريف

عندما تتذكر ""ألشضعب"" ألعجوز أأبناءها ألضضالين ،فÓبد أأن يذكرها أألبرأر منهم بما يليق بمقام أألم،
وهي عندي فوق ذلك ألمقام ،فقد أألهمتني صضبيا ،وأحتضضنتني صضحفيا ناشضئا ،لتغرسس في مبادئ
ألمهنة ،ومعها خلفية من ألمبادئ وألقيم طبعت مسضاري ألمهني وأإلنسضاني إألى أألبد.
بقلم ابنها الضضال :حبيب راشضدين
’ ششك أأني أأدين ليومية ""ألششعب"" ألغرأء بالكثير ،سشوأء على
ألمسشتوى ألمهني ألصشرف ،أأو على مسشتوى تكوين ششخصشيتي
وموأقفي من ألمرجعيات ألفكرية وألسشياسشية ألكبرى  ،رغم قصشر
ألمدة ألتي أرتبطت فيها بعميدة ألصشحافة ألجزأئرية ألناطقة
باللسشان ألعربي ألمبين ’ ،تزيد في مجملها عن أأربع سشنوأت
متقطعة ،أمتدت من سشنة  1970حتى بدأية ألثمانينيات ،بدأأت مع
ألمرحوم عيسشى مسشعودي ،وأنتهت مع ألسشيد كمال عياشش،
مرورأ بفترة ألسشيد ألهادي بن يخلف ،وألسشيد عبد ألقادر بن
صشالح رئيسش مجلسش أأ’مة ألحالي ،وألسشيد محمدي سشعيد وزير
أإ’عÓم ألحالي ،ألذين أأدين لهم بالكثير حتى ألذين أختلفت
معهم ،وششاغبتهم في أأكثر من حادث.

صصوت ""الشصعب"" ياسصر صصبيا من الريف

 ١١ $ديسسمبر ٢٠١٢م ــ عدد خاصص

أول بطاقة مهنية كعضضو منتسضب إلتحاد ألصضحفيين ألجزأئريين عن مؤوسضسضة ألشضعب

غير أأن عهدي بيومية ألششعب أأعرق من هذأ بكثير ،وأأدين لها
بأاكثر من كونها كانت أأول مؤوسشسشة توفر لي فرصشة ألعمل ،وأأنا
طالب في ألسشنة أأ’ولى من ألمدرسشة ألعليا للصشحافة ،وما تعلمته
فيها ميدأنيا على أأيدي مسشيريها ،ورؤوسشاء أأقسشامها ،ورؤوسشاء
ألتحرير ،يفوق بكثير ما أأخذته عن أأسشاتذتي في ألمدرسشة ألعليا
للصشحافة أأو في ألمعهد ألفرنسشي للصشحافة.
فقد تتلمذت فيها وأأنا أبن ألرأبعة عششر ،تلميذ في متوسشطة أبن
زرجب بمسشتغانم ،ريفي قادم من قرية بÓد ألطوأهرية ،كان
ألمرحوم وألده يصشرف له يوميا مبلغ  25،3دينار ،ينفق منها على
ألموأصشÓت  75،2دينار ويفضشل له  50سشنتيم ،أعتاد في أأ’ششهر
أأ’ولى على إأنفاقها في ششرأء قطعة من ألخبز ب  20سشنتيم
وقطعتين من ألجبن ب  30سشنتيم هي وجبة غذأء ،إألى أأن صشادف
ذأت يوم عنوأنا مثيرأ على صشدر يومية ""ألششعب"" فغامر
بالخمسشين سشنتيم (سشعر أليومية وقتها) وهو ’ يعلم أأنه قد
ضشحى بغذأئه لسشنوأت أأربع قادمة ،كان ينتظر أنتهاء ألحصشة
ألصشباحية بششغف ليهرع إألى ألمكتبة ،ومنها إألى حديقة أأ’مير
عبد ألقادر وسشط ألمدينة ،ليتصشفح يومية ""ألششعب"" بقدر كبير
من أإ’سشتجاعة أ’خبار ألوطن وألعالم ،وكانت هي نافذته أأ’ولى
وألوحيدة على ألعالم من حوله.

ابن الريف يقتحم دار ""الشصعب""
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في أأوأخر سشنة  69غامرت بالمششاركة في مسشابقة نظمتها
ألمدرسشة ألعليا للصشحافة بالعاصشمة ،وأأنا في نهاية ألسشنة
ألثانية ثانوي ،وكتب لي فيها ألنجاح أ’لتحق بالمدرسشة ،ألكائنة
وقتها بششارع جاك كارتيي ،على خطوأت من مقر يومية ""ألششعب""
بسشاحة موريسش أأودأن ،أأمر عليها صشباحا مسشاء ،يششدني عنوأنها
باأ’حمر ألفاتح ،ولم يمضش عن ألتحاقي بالمدرسشة سشوى بضشعة
أأششهر حتى زورت لي نفسشي طرق باب هذه ألمؤوسشسشة ألعريقة،
طالبا للعمل كمحرر متربصش ،وأأنا ’ أأششك لحظة أأن ألطلب سشوف
يرفضش ،كان ذلك في عهد ألمرحوم عيسشى مسشعودي ،وصشادف أأن
أليومية كانت تبحث عن محررين مزدوجي أللغة ،وكنت وقتها
أأجيد إألى حد ما ألفرنسشية إألى جانب أللغة أأ’م ،فاجتزت
أ’ختبار بنجاح ،وأأحلت إألى ألقسشم ألدولي تحت ألتربصش،
أ’قوم بتقطيع ألبرقيات ألوأفدة من ألوكا’ت ألدولية ،وأأرتبها
حسشب توقيت وصشولها ،ثم أنتظر وصشول ألمحرر ألذي وضشعت
تحت عهدته ،وكان وقتها ألزميل ألفاضشل أأبو علي ،ألمتخصشصش
في ألملف ألفلسشطيني وملف ألششرق أأ’وسشط ،وكان ’ يجيد
ألفرنسشية ،فكنت أأتولى ترجمة بعضش ألبرقيات من وكا’ت
أأ’نباء ألعالمية يطعم بها ما يفد عليه من وكالة أأ’نباء
ألجزأئرية وبعضش وكا’ت أأ’نباء ألعربية .وأ’ني أأحببت هذه
ألمهنة ،وكنت على قدر كبير من ألفضشول وحب ألتعلم.
فقد كنت أأنفق ألسشاعات ألطوأل من ألليل ،حتى بعد غلق ألعدد،
أأرأفق ألمصشححين وألمخرجين ،وأأنزل عششرأت ألمرأت إألى
ألدهليز حيث يعمل فريق ألتصشفيف وألتوضشيب ،وألخطاطون
من كتاب عناوين ألصشفحة أأ’ولى ،وأأتابع عملية صشهر ألقالب

ألرصشاصشي ألحامل للصشفحة ،و’ أأغادر ألمقر حتى تبدأأ آألة
ألطباعة ألعمÓقة تتحرك وأألتقط من ""ألسشتيكر"" ألنسشخة أأ’ولى.

الدهاليز السصحرية لصصناعة الخبر
لقد كان ذلك ألعالم في نظري سشحريا للغاية ،أأتعقب من خÓله
ألخطوأت ألكثيرة ألتي يمر بها ألخبر وألمعلومة من مادة خام
وأفدة ،إألى أأن يصشير خبرأ أأو مقالة ،أششترك في صشناعتها
ألصشحفي ألمحرر ،ومسشؤوول ألتحرير ،وألمصشحح ،وألمخرج،
وألخطاط ،وعمال ألتصشفيف وألتوضشيب وألصشهر ،وعمال
ألطابعة ألعتيقة ،ألتي قيل لنا أأنها كانت أأول طابعة تدخل عموم
ششمال إأفريقيا في ألعهد أ’سشتعماري ،وكنت أأتابع ألمحنة
أليومية لعمال ألمطبعة مع تروسشها ألعتيقة وأأعطابها
ألمتكررة ،ومع ذلك كان ألعدد يصشدر في ألميعاد ،ما بين ألثالثة
وألسشادسشة صشباحا ،ويوزع في ربوع ألوطن ليصشل ذلك ألفتى
ألمسشتغانمي وأأمثاله من قرأء يومية ألششعب.
كل يوم قضشيته في هذه ألمؤوسشسشة كان يوما جديدأ ،مختلفا عن
أليوم ألمنصشرم ،فقد كان يبدأأ باإ’طÓع على عدد أأ’مسش قبل
أ’لتحاق بالصشف بمدرسشة ألصشحافة ،رفقة زمÓء كانوأ قد
ألتحقوأ مثلي بيومية ""ألششعب"" ،وآأخرين سشوف يلتحقون بها
’حقا ،وينتهي بعد منتصشف ألليل ،وأأحيانا حتى ألسشاعة ألثانية
أأو ألثالثة صشباحا ،وقد وجدت في فريق ألتحرير من ألزمÓء
ألصشحفيين وألمسشئولين ،وألفنيين ،وعمال ألطباعة ،أأسشرة
جديدة أأنسشتني بعدي عن أأسشرتي ،ولهم جمعا أأدين بالكثير مما
تعلمته ،ليسش فقط من فنون ألمهنة ،بل أأدين لمؤوسشسشة ألششعب
كما يدين ألتلميذ وألطالب لمدرسشته أأ’ولى حيث تتششكل
ششخصشيته ،وتوضشع أللبنات أأ’ولى لموأقفه ألمتأاصشلة من
ألحياة.

""هموم المواطنين
"" تحمل جنين ""الصصح-آافة""

لقد كانت كتابة هذأ ألمقال فرصشة لي ،أ’نظر إألى مسشاري ألمهني
وأإ’نسشاني عبر مرآأة خلفية ،فاكتششفت أأن كثيرأ من موأقفي ألتي
أأوأصشل حتى يومنا هذأ ألدفاع عنها ،إأنما تششكلت خÓل هذه
ألفترة ألقصشيرة نسشبيا من أنتسشابي ليومية وأأسشرة ""ألششعب"".
ولعلي ""أتهم"" ألششعب بأانها هي ألتي غرسشت في مخيلتي كرأهية
ب Óحدود لقوى أ’سشتكبار ألغربية وعلى رأأسشها ألو’يات
ألمتحدة ،وقد تابعت لسشنوأت بالقسشم ألدولي ليومية ""ألششعب""
جرأئمها في فيتنام وفي ششبه جزيرة ألهند ألصشينية مع
ألصشحفي ألموهوب ألمرحوم عبد ألÓهي ،ألذي ششاءت أأ’قدأر أأن
يسشتششهد وهو في مهمة في فيتنام ،وزرعت في نفسشي بذور
ألقومية ألعربية حد ألتعصشب لكل ما له صشلة باأ’مة ألعربية ،وأأنا
أأتابع مع ألزميل أأبو علي ألملف ألفلسشطيني وألحرب أأ’هلية في
لبنان ،وهي إألى ذلك مسشئولة عن روح ""ألمششاغبة"" ألتي تفتقت

عندي ’حقا ،سشوأء وأأنا أأدير يومية ألجمهورية ،أأو مع عصشابة
ألثمانية في أأسشبوعية ""ألصشح -آأفة"" ألسشاخرة.
فقبل هذأ وذأك كنت قد توليت مع ششلة من ألصشحفيين ألششباب
بيومية ""ألششعب"" تغذية صشفحة مششاغبة أسشمها ""هموم
ألموأطنين"" مع أأحمد أأوقاسشي ،وماضشي وآأخرين ،كثيرأ ما
جلبت ألصشدأع لمدير ""ألششعب"" وقتها ألسشيد عبد ألقادر بن
صشالح ،وكنت مع من ششاغب من ألصشحفيين ألششباب ألسشيد
محمدي سشعيد أأياما بعد تعيينه على رأأسش ألمؤوسشسشة ،وليغفر
ألله للزميل عيسشى عجينة ألذي ورطني في تحرير أسشتقالة،
كتبت بصشيغة سشاخرة على منوأل مقامات ألهمذأني ،وزرعت في
نفسشي بذرة ألكتابة ألسشاخرة ألتي سشوف نمنحها ’حقا منبرأ
مسشتق Óلذأته في ""ألصشح  -آأفة""

رئاسصة تحرير بعهدة مشصاغبين
وللمرة ألثالثة ،تمنحني يومية ""ألششعب"" فرصشة قلما تتاح
لصشحفي ،لم يكن ملتزما بالخط ألسشياسشي ألرسشمي ،وليسش له أأية
صشلة بالحزب ألحاكم وقتها ،فقد غامر ألصشديق ألزميل كما
عياشش ،بعد أأن تولى إأدأرة ألمؤوسشسشة ،غامر بدعوتي لقيادة
رئاسشة ألتحرير مناصشفة مع ألزميل سشعد بوعقبة ،مششاغب آأخر
قدم إألى ألمؤوسشسشة من ألمجاهد أأ’سشبوعي ،وكانت أأول
مسشؤوولية أأتقلدها في مؤوسشسشة إأعÓمية ،كسشبت منها ألكثير ،حتى
وإأن كنت لم أأقدم عبرها ما يسشتحق ألذكر ليومية ""ألششعب""
وسشمحت لي بالتعرف على جيل جديد من ألصشحفيين ألششباب،
ألذي سشوف تبرز موأهبهم ’حقا بعد أعتماد ألتعددية أإ’عÓمية،
أأمثال :محمد ألششريف عنان،عبد ألرحماني ،عبد ألحميد عبيدي
وحرمه ألسشيدة منى ،علي فضشيل ،بششير حمادي ،مصشطفى
هميسشي ،مصشطفى ماضشي ،بوعÓم رمضشاني ،سشالم زوأوي،
وغيرهم من ألذين تصشدروأ ألمششهد أإ’عÓمي في ألتسشعينيات،
وقد خانتني ألذأكرة عند ذكر آأخرين.
""ألششعب"" ألعجوز تتذكر أأبناءها ألضشالين
قد ’ تحضشرني ألكلمات ألمناسشبة لتثمين ألمبادرة ألتي قام بها
ألزميل وألصشديق مدير يومية ""ألششعب"" أأ’خ فنيدسش بن بلة،
بدعوة قدماء ألمسشئولين وألصشحفيين للمششاركة في هذأ ألعدد
ألخاصش ،ألمخلد للذكرى ألخمسشين لميÓد يومية ""ألششعب""
ألغرأء ألتي تخرج منها خيرة ألصشحفيين ،وترأأسشها وأأدأرها
رجال ما زلت أأكن لهم كل أ’حترأم وألتقدير ،حتى أأو’ئك ألذين
أختلفت معهم ،أأو كنت مصشدر ششغب لهم ،بدءأ بالمرحوم عيسشى
مسشعودين وأنتهاء بالفاضشل كمال عياشش ،مرورأ بالرجل ألودود
ألهادي ين يخلف ،وألمدير ألحازم ألصشارم محمدي سشعيد،
وألرجل ألوقور أللطيف عبد ألقادر بن صشالح ،ومعهم ثلة من
ألزمÓء ممن تولوأ رئاسشة ألتحرير :عيسشى عجينة ،محمد
زهاني ،ألهادي بن يخلف ،إألى هؤو’ء جميعا ،أأغتنم هذه ألفرصشة
للتعبير لهم عن أمتناني وأعتزأزي بالعمل

أبن ""ألشضعب"" يرقى لرئاسضة إأدأرة ""ألجمهورية"" يظهر في ألصضورة في أقصضى أليسضار مع وزير
أإلعÓم بشضير رويسس ألثالث من أليسضار ،ووألي وهرأن لعÓونة ألخامسس من أليسضار.

عبد الحميد اسسكندر أاول من وضسع ""لوغو"" الشسعب في 1962

اخترت ""الخط النسسخي"" المقروء
في فترة معاناة اللغة العربية
عبد الحميد اسسكندر من ا’عÓميين واأ’سسماء التي انطلقت مع
جريدة ""الشسعب"" منذ بداياتها ،مع الخطوات اأ’ولى التي تهدف
إالى إاطÓق جريدة ناطقة بالعربية في الجزائر المسستقلة.
م الجرائد في
كتب ""لوغو"" الصسحيفة بالخط النسسخي ،تذّكرته أا ّ
ميÓدها الخمسسين لتقف وقفة عرفان وتقدير إالى كل الخّطاطين
الجزائريين والعرب الذين سساهموا في إاعÓء الحرف العربي ،أامثال
عبد المجيد غالب ،حكار والمصسري محمد عبد السسÓم وغيرهم..

التحق عبد الحميد اسسكندر بفريق ""الشسعب"" مع
التحضسيرات األولى لمشسروع تأأسسيسس جريدة نأطقة
بألعربية قبل صسدور العدد صسفر ،زار مقرهأ وهي تحضّسر
لÓحتفأل بمرور خمسسين سسنة على تأأسسيسسهأ ،كأشسفأ عن
قصسته مع ""لوغو"" الجريدة ،قأئ"" :Óاتّصسل بي في تلك الفترة
محمد بلعيد ،الذي كأن زميلي في الدراسسة بألقأهرة ،ولمأ
تعّين ضسمن الطأقم المؤوسسسس لـ ""الشسعب"" وقبل أان يكون
أاول سسفير للجزائر بكوريأ ،ونظرا لعÓقتي الطيبة به
ومعرفته بتمّكني من الكتأبة بألخط العربي ،اتّصسل بي
قبل صسدور العدد صسفر من الجريدة في  1962حتى أاكتب
كلمة الشسعب بألعربية"".
أاّكد الخّطأط عبد الحميد اسسكندر لـ ""الشسعب"" أاّن
مرور خمسسين سسنة على تأأسسيسس الجريدة التي مأ تزال
تتحدى المنأفسسة ""العÓمية الشسرسسة"" التي تعرفهأ

الجزائر في الوقت الراهن خمسسون سسنة ل يسستهأن عنأوين المواضسيع والمقألت التي تصسدر بكل الصسفحأت،
بهأ ،معتبرة أاّن هذه المدة الطويلة ""أاخذت معهأ وعبد المجيد غألب الذي كأن ضسمن مجموعة الطلبة
بعضس المعلومأت والحقأئق التي لم تسسجل ،قأئ Óالجزائريين بتونسس"" ،والذي تعأمل كثيرا مع جريدة
في هذا الشسأأن"" :ذاكرتي خأنتني لكن بقيت لدّي ""الشسعب"" وكأن على تواصسل معهأ يوميأ"" ،وأاضسأف
أافكأرا عأمة حول أاول اتصسأل لي من طرف السسأهرين اسسكندر"" :أامأ أانأ فبحكم منصسبي كإأطأر في الدولة لم يكن
على تأأسسيسس جريدة نأطقة بألعربية ،وهي بإأمكأني القيأم بهذه المهمة اليومية ،والتي تتمثل في
""الشسعب"" ،حيث كلّفني في تلك الفترة محمد بلعيد الكتأبة بألخط العربي ألّم الجرائد النأطقة بألعربية""،
بكتأبة الشسعب بألعربية ،وكأن ذلك حيث كتبت هذه وأاضسأف"" :لكن هذا ل يعني انقطأعي عن ""الشسعب"" بل
بقيت عÓقتي حميدة معهأ خأصسة في الفترة التي كأن فيهأ
الكلمة بألخط النسسخي"".
واختأر اسسكندر الخط النسسخي في كتأبة محمد سسعيدي على رأاسسهأ ،حيث سسأهمت بعديد
""لوغو"" الجريدة كونه أاسسهل الخطوط قراءة ،وحتى التعليقأت واللقأءات وغيرهأ من األنواع الصسحفية،
يتسسنّى للجميع الطÓع على محتوى الصسحيفة ومحمد سسعيدي هو اآلخر كأن معنأ في تونسس"".
كمأ نّوه أاول خّطأط كتب ""لوغو"" عميدة الصسحأفة
وإاعأدة العتبأر للغة العربية وتقريبهأ من أاهلهأ،
خأصسة وأاّن المعروف ــ حسسبه ــ أان مسستويأت الجزائرية ،بألدور الكبير الذي لعبته""الشسعب"" خدمة للغة
الجزائريين في السسنوات األولى من السستقÓل الضسأد ،حيث كأنت ""المسسأهمة األولى في تعريف وتقريب
كأنت جّد متدنية ،بحكم الظروف التي عأشسوهأ إاّبأن اللغة العربية من شسعبهأ ،حيث جهد طأقمهأ وعمل على
الثورة التحريرية ،ومحأولت المسستعمر الفرنسسي اختيأر أاجود وأاحسسن مسستعملي هذه اللغة سسواء كأنوا
محو اللغة األّم للجزائريين وطمسس أاهم عنأصسر جزائريين أام عرب"" ،وبألتألي ""الشسعب"" سسأعدت بشسكل
الهوية الوطنية ،تّم تجنب الكتأبة بألخطوط كبير في نفضس الغبأر عن أاهم مكونأت الهوية الوطنية أال
الجمألية األخرى التي تخلق نخبة القراء ،وتجعل وهي اللغة العربية"" ،وبقأء الجريدة على مدار خمسسين
جهة لفئة الطلبة أاو المتخّرجين من المدارسس
الجريدة مو ّ
القÓئل المسستعملة للغة الضسأد في تلك الفترة"" ،مضسيفأ.
""وبحكم تمّكني من الكتأبة بألخط العربي وضسعت
""الشسعب"" بألخط النسسخي دون السستعأنة بأأي مسسأعدة
عربية ،خأصسة وأاّن المعروف عن العرب وبألخصسوصس
المصسريين أاّنهم سسأهموا بقدر كبير في إاعطأء عميدة
الصسحأفة الجزائرية دفعأ قويأ"".
""الشسعب"" لعبت دورا في التعريف بألخط العربي
وثّمن اسسكندر التفأتة ""الشسعب"" للخّطأطين ،الذين
مروا عليهأ وكتبوا المأدة العÓمية في وقت غأبت فيه
التجهيزات الحديثة الموجودة اليوم ،مذّكرا بألمسسأعدة
جلوا إاسسهأمأت في
المصسرية ،حيث تجّند المصسريون وسس ّ
الجريدة منهم الخّطأط محمد عبد السسÓم ،الذي كأن يكتب
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سسميرة لخذاري تصسوير :عباسس تيليوة

سسنة ــ يتنّهد ليعّبر عن طول هذه المدة ــ صسأمدة وموجودة
خأصسة وسسط المنأفسسة الشسرسسة التي تعرفهأ السسأحة
اإلعÓمية الجزائرية ،مأ هو إاّل دليل على عزم هذه الجريدة
الغّراء على مواصسلة مسسيرتهأ النبيلة مع البقأء على
موضسوعيتهأ التي تميّزهأ إالى اليوم ،وعدم الدخول في
متأهأت الثأرة والتضسخيم الموجودة في العألم اإلعÓمي
بألجزائر في ظل العدد الكبير للعنأوين الصسحفية
الموجودة"".

''Ö©°ûdG'' `H ÉeÉªàgG GƒdhGC ôFGõédG AÉ°ShDQ
وبحكم تعأمله مع عديد الرؤوسسأء الجزائريين منذ
السستقÓل ،حيث لّقب بسسفير القلم أاو خّطأط الرؤوسسأء،
منهم الراحلين هواري بومدين ،أاحمد بن بلة ،الشسأذلي بن
جديد ،كشسف اسسكندر لـ ""الشسعب"" عن الهتمأم الكبير الذي
أاولوه لعميدة الصسحأفة الجزائرية ،حيث كأنت تصسلهم
بأسستمرار أاعداد الصسحيفة قصسد الطÓع على مأ يحدث ،مع
اعتمأد أاسسلوب بعث مراسسÓت للمدير لتدارك النقأئصس
وتنبيههم لÓهتمأم بمواضسيع أاو أاحداث معينة.
وتعرف ""الشسعب"" اليوم تطورا من خÓل اسستعمأل
مختلف أانواع الخطوط منهأ خط الثلث ،الديوان
والنسسخي ،وعّبر ضسيف ""الشسعب"" عن أامله في اهتمأم
العÓم بألخّطأطين ،وخلق توازن مع العÓم اآللي
والتكنولوجيأ الحديثة الذي ل يمكن ألحد أان ينكر الدور
الذي لعبه في مأ وصسل إاليه اإلعÓم والصسحأفة المكتوبة
على وجه الخصسوصس.
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Youcef Ferhi à une réunion de la Commission Nationale de L'Information du Parti FLN
présidée par Djamil Bendimered au siége du Parti Place Emir Abdelkader 1966.
Annoncée pour le 17, puis pour le 21 juin,
puis pour le 5 juillet ‘ sa ‘sortie’ aura lieu finalement le 22 juin 1965... Ça c’est une autre
Histoire.
Naviguer entre le légalisme conservateur de
Khider et le populo-zaimisme de Ben Bella, il
fallait à Salah Louanchi une sacrée dose de
patience. Mais arriva ce qui devait inévitablement arriver, Salah, fatigué, « jette l’éponge
». Le 28 mai 1963, à 17h30, en présence de
tous les collaborateurs et de son futur successeur, Abdelaziz Zerdani, officier de la
wilaya I et jeune député de Batna, Salah
dignement déclarait : « je tenais à préciser à
tous ceux qui ont été mes collaborateurs
que c’est volontairement que je pars du
journal, et ce, pour des raisons que je ne
peux divulguer. C’est moi qui ai demandé à
être remplacé. Je souhaite que sous la direction de mon successeur vous arriverez à
faire du journal Le Peuple un journal
digne à la fois de l’Algérie et de la Révolution. ». Il est à souligner qu’avant que ne
paraisse le communiqué du BP du FLN dans
‘El Moudjahid’ organe central du Parti FLN
(numéro 130 du 1 juin 1963) et « Dans le
cadre de la réorganisation de la presse du parti
FLN », Salah Louanchi directeur depuis juillet 1962 ‘d’AL Chaab’ cède le 28 mai 1963
son fauteuil à Abdelaziz Zerdani qui le cèdera
lui-même le 31 octobre 1963 à Djamil
Bendiméred.
Jacques Vergés, Djamila Bouhired et Zohra
Drif co-directeurs de ‘ Révolution Africaine’
depuis février 1963 avaient cédé leur fauteuil
à Mohamed Harbi qui le cèdera lui-même le
24 septembre 1964 à Amar Ouzegane. Cette
soi-disante réorganisation ne touchera que ces
deux organes !

Le 1er syndicat
des journalistes Algériens

Youcef Ferhi avec une
délégation de journalistes
Chinois en visite au marbre
à "AlChaab" 1963.

Salah Louanchi qui tenait à protéger les journalistes va prendre le 22 septembre 1962,
l’initiative de créer le Syndicat des Journalistes Algériens (S.J.A). Il mit sur pied un
comité composé de M’Hamed Ben Mehal
pour l’ « A.P.S », Larbi Bessai et Mahmoud
Djillali pour la « R.T.A », Mohamed El Mili
pour El Moudjahid organe central du FLN,
Boualem Khalfa pour « Alger Républicain »,
Salah Louanchi et Serge Michel pour ‘Al

L’équivoque
Afin de lever toute équivoque ‘Al Chaab’ en
langue française et ‘Al Chaab’ en langue nationale n’ont rien de commun si ce n’est
qu’ils portent à leur naissance le même titre.
Si le second lancé par Mohamed El Mili a
connu un retard dans sa parution cela était du
au manque de moyens techniques et humains.
Mohamed El Mili ira par deux fois ; en septembre puis en octobre 1962 au Caire afin de
ramener des équipements et des coopérants
techniques égyptiens.
Les deux journaux relevaient de Mohamed

Khider S.G du BP du FLN chargé des finances et de l’information. Après sa démission le 17 avril 1963 les journaux relèveront
de Ahmed Ben Bella le nouveau SG jusqu’au
Congrès d’Alger de 1964, puis de la Commission de l’Orientation du BP du FLN dirigée
par Hocine Zahouane assisté de Mohamed
Harbi, Cherif Belkacem et Salah Louanchi.
Du premier noyau de la rédaction, il ne
resterait en vie que deux quidams, Rabah
Mahiout et votre obligé ! Comme disait Serge
Michel, qui avait quitté ‘El Chaab’ fin
décembre 1962 : « la suite fait partie de
l’Histoire ». Il y a cinquante ans !
Un seul souhait : que ‘le Chaab’ retrouve son
‘Chaab’ !
*Cadre Supérieur de l’Etat à la retraite, il a
participé à la création d’El Chaab en 1962,
d’Alger ce soir en 1964, et a fondé Algérie
Actualité en 1965, Directeur Central à la
DNC-ANP en 1973-1977, DAG au ministère
de l’Habitat en 1978, PDG d’El Mountakhab
de 1994 à 1998. Membre fondateur de la Fondation 8 mai 1945.
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Secrétaire Général de rédaction sera envoyé
en mission au Congo. Son bureau sera occupé
par Tayeb Belloula, qui, à la veille de la première rentrée scolaire « houleuse »de
l’Indépendance - mais réussie- a gratifié les
lecteurs d’El Chaab d’un article sur la méthode Freinet ; méthode d’enseignement édillyque qui exige des moyens pédagogiques et
un encadrement très difficile à mettre en
œuvre même 50 ans après. Mohand Lounis et
Rabah Ameur rejoindront les Affaires
étrangères, Lounès Laribi ira au Brésil.
Weinigel, Favereliére et Lifinska sont partis
comme ils étaient venus.
La fin de 1962 et les premiers mois de 1963
verront l’arrivée de Mokhtar Chergui, Zhor
Zerari, Mimi Maziz, Rachid Benattig, Nourdine Nait Mazi, Abdel Ali Farah, Georges Arnaud et son épouse, Maurice Lemaitre a était
ramené par Abdelaziz Zerdani le successeur
de Salah Louachi .Moins d’un an après sa
création Al Chaab perdra plus des deux tiers
de l’effectif du noyau initial. Début 1963 de
nouveaux venus vont étoffer l’imprimerie et
surtout la rédaction. Il est vrai que le travail
n’était pas de tout repos ; 9h/2h du matin ce
n’était pas marrant ! L’Administration du
journal sera d’abord confiée à Mohamed
Hocine, puis à Kamel Daoudi. La diffusion
démarrera avec seulement trois breack Ford
Taunus, acquis par son responsable Hadj
Preure. Après la parution d’El Chaab en
arabe le 11 décembre 1962, l’édition
française changera de titre le 31 mars 1963 et
deviendra Le Peuple, qui changera à son tour
de titre, après une fusion avortée d’avec ‘
Alger Républicain’, pour prendre celui d’El
Moudjahid de par la volonté de Ben Bella.

Chaab’.
Les premiers mois ont été extraordinaires, nous écrivions
en notre âme et conscience
sans aucune censure ; celleci, après le départ de Khider
du BP le 17 avril 1963, va
commencer à se faire sentir
avec l’instauration de la pensée unique chère à Ben Bella
!
La censure va engendrer
alors l’auto censure.
Avant son départ Salah
Louanchi lancera le 5 avril
1963 un magazine hebdomadaire ‘ Atlas Algérie’ dont
le rédacteur en chef sera
Cheriet Lazhari ne paraitrons
que 22 numéros avant sa disparition.
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Il y a cinquante ans naissait AL-CHAAB

Le premier quotidien national d’information
Par Youcef Ferhi(*)
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L

e 19 septembre 1962, à deux heures
du matin, naissait sans aucune assistance
étrangère Al Chaab, le premier grand quotidien national d’information, sous l’égide
du FLN, à la veille des élections à
l’Assemblée nationale constituante.
« Se voulant un journal d’information
Al Chaab se fera l’écho de tout ce qui se
passera en Algérie et dans le monde. »
Un journal qui serait aussi un peu le
livre du pauvre
Sa naissance avait été annoncée par voie
d’affichettes sans précision, fin aoutdébut septembre 62. Le 13 septembre
1962, tombait des rotatives un seul et
unique n°0. La mission de créer un grand
quotidien avait été confiée par Mohamed
Khider, membre du Bureau Politique du
FLN, chargé de l’information et des finances, à Salah Louanchi, aidé de Serge
Michel, dit « 3e collège ». Serge Michel
va commencer par récupérer les locaux de
L’Echo d’Alger, le quotidien des ultras,
interdit depuis avril 1961 par De Gaulle,
après le putsch des généraux. L’imprimerie était dans un état lamentable, des
machines avaient été démontées, les magasins des linotypes dispersés. La rotative
avait été dynamitée, fort heureusement
sans trop de dégâts.
C’était un mercredi 25 juillet 1962, avec
dans la poche une affectation pour les finances, je rencontre vers 10 heures Boule-

vard Khemisti (ex Laférriere) Sid Ahmed
Baghli qui faisait partie du staff de
M’Hamed Yazid ministre de l’information
du G.P.R.A. Il « m’intime l’ordre » de
l’accompagner sans me dire ou ? Comme
je n’avais aucun but précis je lui emboite
le pas et c’est ainsi que je me retrouve au
Palais du Gouvernement. Dans un bureau
du premier étage de l’aile gauche se tenait
une réunion présidée par M’Hamed Yazid
et Salah Louanchi. Il y avait là: Mahiedine
Moussaoui, Khaled Safer, Ahmed Hasnaoui avec sa tocante qui pendait de son
gilet. Il y avait également trois autres personnes dont Mohamed Hadj Hamou, Chef
de cabinet de M’hamed Yazid, futur ministre de l’information dans le premier gouvernement de l’Algérie indépendante.
C’était partie pour une aventure des plus
exaltante parce que le quotidien sans
préjuger du lendemain ne ressemblait en
rien au jour précédent. C’est un eternel
recommencement que beaucoup n’ont pas
supporté et sont partis faire carrière dans
des bureaux douillets. Le premier noyau
de la rédaction était composé de Salah
Louanchi, Serge Michel, Nourdine Tidafi,
Youcef Ferhi, Lounes Laribi, Rabah
Ameur, Mohamed Arabdiou, Ahmed Hasnaoui, Mohamed Hached, Rabah Mahiout
et d’un groupe de transfuges du commissariat politique de l’ALN : Hadj Ayad,
Djamel Amrani, Mohand Lounis, Khaled
Safer, ainsi que de trois amis étrangers
aquis à la cause algérienne : Noel Favre-

lière, Suzanne Lifinska et Louis Weinigel.
Après le numéro 0, se joindront à
l’équipe, Rabah Saad Allah, Abbas, Ali
Hefied, Rachid Skenazène, les deux frères
Allouache, les deux cousins Abdessemed,
Amar, Bouattoura Mohamed, Sebagh,
Mohamed Maouche, Boulenouar El Hadi,
les dessinateurs Tewfik et Haroun. Le secrétariat était composait de mesdames
Mekaouche, Abed et Fatiha. L’équipe
technique –imprimerie et rotative- sans
laquelle le journal n’aurait jamais pu
paraitre, se composait de Abderrahmane
Bellal, Mohamed Nasseri, Rachid Djermane, Abdelkader Benhimous, Réné
Tissier, un ancien de l’Echo d’Alger , Said
Ait Nouri, Mustapha Douieb, Bedroune,
Boudjemaa, Tahar, Maloufi. Cette équipe
a fait avec les moyens du bord des

يوسسف فرحي أاحد مؤوسسسسي جريدة "" ""chaabيكشسف حقائق تاريخية موثقة

محمد خيضسر كان وراء فكرة تأاسسيسس الجريدة
كشسف اإلعÓمي يوسسف فرحي أان محمد خيضسر الذي
كان مسسؤوول اإلعÓم والمالية في المكتب السسياسسي لحزب
جبهة التحرير الوطني غداة السستقÓل هو من كان وراء
فكرة إانشساء جريدة ""الشسعب"" لحاجة الجزائر لصسحافة
ناطقة بالعربية تسستجيب لتطلعات المجتمع وتسساهم في
تجسسيد الحق في اإلعÓم ونقل انشسغالت المواطن .

IQGôZƒH º«µM
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وجاءت الفكرة حسسب نفسس المصسدر عقب اجتماع
للحزب بتلمسسان في جويلية  1962وهذا بعد صسدور

يوسسف فرحي يسستقبله المرحوم هواري
بومدي بمعية المرحوم بن يحيى

بومدين كان يسستقبل الأسسرة
اإلعÓمية يوم  6جوان من كل سسنة
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جريدة"" ""chaabبالفرنسسية في  19سسبتمبر 1962
بعد أان صسدر العدد  0في  13سسبتمبر  1962ليتم
الشسروع في التحضسير إلصسدار جريدة جديدة ناطقة
بالعربية وتم تكليف محمد الميلي -مدير جريدة
المجاهد األسسبوعي وأاول رئيسس تحرير ل""الشسعب""
بالعربية"" -بالسسفر للقاهرة لجلب ما يمكن من
تجهيزات وإامكانيات إلصسدار جريدة وهو ما حدث.
وتم اختيار مقر ""ليكو دالجي"" ب  20شسارع الحرية
كمقر للجريدة التي أاشسرف على تحضسيرها ""صسالح
الونشسي"" ويوسسف فتح الله والعربي الزبيري
وخالد سسفير حسسناوي وأاحمد بغلي"" وهذا األخير
اتصسل بي وعرضس عليه فكرة اللتحاق باألعضساء
المؤوسسسسين بعد أان تم دراسسة الموضسوع مع وزير
اإلعÓم محمد يزيد.
وشسرعت المجموعة في دورة تكوينية ببن عكنون
حيث خضسعنا لتدريب شساق على يد سسارج ميشسال
الشسخصسية الفرنسسية التي ناضسلت مع القضسية
الوطنية ضسد فرنسسا السستعمارية والذي سسبق له
ÓعÓم في الحكومة المؤوقتة
العمل مع أاول وزير ل إ
باإلضسافة إالى مسساهمته في العديد من األعمال
السسينمائية الوطنية،وانتهى التربصس بتخرجنا
بعد أان قمنا بالتحكم في أاسساليب العمل الصسحفي
من التحرير إالى اإلخراج.
""صسحيفة المجاهد"" بالفرنسسية قامت على أانقاضس
""الشسعب""

أاماط يوسسف فرحي اللثام عن الكثير من الحقائق
التي ل يعرفها الكثير من الجزائريين وتحدث عن
تأاسسيسس جريدة المجاهد بالفرنسسية على أانقاضس
""الشسعب"" بالفرنسسية فهذه األخيرة التي تأاسسسست في
 19سسبتمبر  1962تحولت تسسميتها إالى ""لوبوبل""
في مارسس  1963وانتقلت إالى تسسمية المجاهد -
نسسخة الفرنسسية -في  24جوان . 1965
وأاثنى الصسحفي القدير""يوسسف فرحي"" على ثلة
الصسحفيين الجزائريين الذي كانوا يحملون رسسالة
مجتمع وقيم جعلتهم يصسطدمون بالكثير من
المشساكل ومنهم من فضسل السستقالة على غرار
محمد ابراهيمي الميلي على أان يبيعوا حق
المواطن في اإلعÓم ،واعترف بممارسسة وسسائل
اإلعÓم للدعاية أاكثر من اإلعÓم بعد السستقÓل قبل
أان تسسترجع الصسحافة بريقها بعد  1965حيث كانت
لنا حرية شسبه مطلقة في معالجة مختلف القضسايا
وأاتحدى أاي كان يقول عكسس ذلك .إان حديث
الكثيرين عن واقع اإلعÓم في تلك الفترة فيه الكثير
من المغالطات وكان اليوم نعيشس أازهى أايام
الصسحافة إان أاوضساع الصسحفيين اليوم تسستدعي
لطرح الكثير من التسساؤولت حول واقع حرية
التعبير والصسحافة.
ومن بين األحداث التي يذكرها ضسيف""الشسعب"" هو
كتاباتهم في الصسفحة األولى للجريدة لماذ رفضس
فرحات عباسس أاول دسستور للجزائر بعد اجتماع
سسينما األطلسس وإاطÓق الوثيقة التي اسستفتي فيها
الشسعب الجزائري في أاوت ، 1963يؤوكد السسيد فرحي
""بأان حرية التعبير كانت مضسمونة بحكم القانون
والممارسسة لقد كان المسستوى عاليا بحكم الرهانات
التي كانت تنتظر الجزائر""
وتم فيما بعد اعتقال فرحات عباسس ونقله إالى أادرار
""وعرفت حرية الصسحافة بين  1962و  1965فترات
صسعبة بحكم تفضسيل البعضس ممارسسة الدعاية
السسلبية لتسسترجع السسلطة الرابعة بريقها
ومكانتها بعد جوان  ""1965وأاكد المتحدث في

شسهادته بمقر جريدة ""الشسعب"" حاليا باأنه غادر
"" "" chaabديسسمبر  1963ليتصسل به سسارج
ميشسال الشسخصسية المثقفة الفرنسسية التي سساعدت
الجزائر في كفاح السستعمار وقدم إاسسهامات في
المجال الثقافي والفكري ،وهذا من أاجل إانشساء
جريدة جديدة ناطقة بالفرنسسية ""أالجي سسوسسوار""
وهذا يعد الخضسوع لدورة تدريبية شساقة ببن
عكنون انتهت بإاصسدار الجريدة في  16أافريل . 1965
6جوان من كل سسنة الصسحافة عند ضسيافة
الراحل بومدين
أاشسار السسيد فرحي يوسسف إالى ""اسستقبال الرئيسس
الراحل هواري بومدين للصسحفيين واألسسرة
اإلعÓمية وكان يتبادل أاطراف الحديث معنا ويقدر
العمل المنجز بكل حرية ولم يسسبق أان أاعطى
توصسيات أاو توجيهات تؤوثر على العمل
الصسحفي،وحتى أان الكثير من السستطÓعات
تناولت أامورا حسساسسة متعلقة بالثورة الزراعية
والكثير من الجوانب السسلبية التي عرفتها عديد
القطاعات واسستغÓل الكثير من الجهات للممارسسة
التعسسف التي أالحقت أاضسرارا خاصسة بالفÓحين.
وعاد أاحد مؤوسسسسي"""  chaabإالى تأالق
الصسحافة الوطنية التي اسستعملت الشسريط
المرسسوم الذي أاحدث ثورة كبيرة باإلضسافة إالى
الجو العائلي واألخوي الذي كان يجمع األسسرة
اإلعÓمية التي لم تكن تفرق بين المعرب والذي
يكتب بالفرنسسية وكانوا يتقاسسمون الهموم في
صسورة تجعلنا نتحصسر كثيرا عن واقع الصسحفيين
اليوم الذين يتعرضسون لمختلف أانواع السستغÓل
من قبل بعضس أارباب الصسحافة الذين ل يدفعون لهم
سسوى بعضس الدنانير في صسورة تجعل من انتقاد
المراحل السسابقة لحرية التعبير والصسحافة يدعو
للتسساؤول ومراجعة الذات من أاجل السستلهام منها
ودفع حرية التعبير والصسحافة للمكانة التي
تسستحق.

زينب الميلي ......قلم التحرر

 ١١ $ديسسمبر ٢٠١٢م ــ عدد خاصص

’ يمكن أأن تحيي »ألششعب« خميسشنيتها دون
أأن تتذكر زينب ألميلي ألتي نتمنى لها ألششفاء
ألعاجل من سشقمها هي وزوجها ،هذه ألمرأة
ألحديدية ألتي بدأأت كتاباتها في جريدة
»ألششعب« في  ،1963حيث وجهت قلمها لتحرير
ألمرأأة من عقد بعضض ألرجال وسشّخرت قلمها
ألتحرري للتحسشيسض وتوعية ألمرأأة من أجل
أ’ندماج وألمششاركة في عملية ألبناء بعيدأ عن
ألديماغوجية وألششعبوية ،وهي ألقيم ألتي تناولتها
أإ’صشÓحات بعد  49سشنة كل كتاباتها ،وهو مايعكسض
بعد ألنظر ’بنة ألعربي ألتبسشي ،رحمه ألله ،أحد
علماء ألجزأئر وعضشو جمعية ألعلماء ألمسشلمين.
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خمسسون شسمعة تنير درب جريدة

تحديات
العرق و
...الدم

عندما طلب مني األخ الكريم فنيدسس بن
بلة المسساهمة بكتابة موضسوع في الطبعة
الخاصسة لجريدة الشسعب بمناسسبة الذكرى
الخمسسين لتأاسسيسسها أاحسسسست بثقل هذه
المهمة لسسببين  :أاحدهما أانه من الصسعب
العودة إالى الكتابة بعد ما يقارب  15عاما من
اإلنقطاع عن الممارسسة اإلعÓمية و ثانيهما
أان الذكريات في جريدة الشسعب هي
عبارة عن سسيل جارف من األحاسسيسس و ""
الوقائع"" من الصسعب إايجاد طريقة تربطها
ببعضسها حتى يكون الموضسوع متناسسقا و
هادفا في نفسس الوقت.

بقلم  :الدراجي قاسسم

 ١١ $ديسسمبر ٢0١٢م ــ عدد خاصص

لم أألتحق بهذأ ألعنوأن صصدفه فقد إأخترت قبل ذلك
أإللتحاق بالمدرسصة ألعليا للصصحافة و أإلعÓم
و كان ألنموذج أإلعÓمي ألذي نلجأا إأليه خÓل ألدروسس
ألتطبيقية هو جريدة ألشصعب.
و قد مكنتني هذه ألمتابعة من ألنجذأب إألى كتابات
كل من ألزبير سصيف أإلسصÓم و ألدكتور بشصير خلدون و
ألناقد ألدكتور محمد مصصايف و محمد زهاني و محمد
علي خوأزم و ألهادي بن يخلف و زهور ونيسصي و ألدكتور
عبد ألله ركيبي و ألدكتور محي ألدين عميمور و دودو و
ألدكتور ألعربي ولد خليفة
و كوكبة أأخرى من أألقÓم ألتي كانت مدأومة على ألكتابة
سصوأء في ألمجالت أألدبية أأو ألسصياسصية  ،لذأ كانت فرحتي
عظيمة لما أأقترح على أأسصتاذ تطبيق مادة فنيات ألتحرير
ألسصيد محمد ألتين ألذي كان معيدأ أأنذأك ألتعاون مع
جريدة ألشصعب"" حتى أأكون جاهزأ للعمل أإلعÓمي بعد
تخرجي من أإلعÓم"" حسصب قوله.
و بالفعل دخلت ذأت يوم و أأنا مازلت طالبا في ألسصنة
ألثانية جامعي قاعة ألتحرير و تولي إأمتحاني ألصصحفي
عبد ألحميد عبيدي تحت إأشصرأف كل من ألمرحوم كمال
عياشس و ألهادي بن يخلف ،و بعد إأطÓعهم على ما قدموه
لي من ""برقيات"" لوكالة أألنباء ألفرنسصية و رويتر للترجمة
و من تحرير موضصوع من خÓل مجموعة من ""برقيات""
وكالة أألنباء ألجزأئرية أأخبروني بنجاحي و أأمروني
باإللتحاق فورأ بالقسصم ألدولي.
و هكذأ بدأأت رحلتي أألولى مع جريدة ألشصعب
كمتعاون و بدأأت ألتخصصصس في قضصايا ألقارة أإلفريقية
حيث كنت أأتابع بالكتابة و ألتعليق و ألتحليل أألحدأث
في ألموزمبيق و أأنغول و جنوب أأفريقيا و تشصاد بينما كان
ألمرحوم محمد علي خوأزم مختصصا في شصؤوون ألشصرق
أألوسصط عموما و فلسصطين خصصوصصا.
و هكذأ تعرفت عن قرب إألى ألكثير من ألصصحفيين و
أحتككت معهم و أسصتفدت من خبرتهم من مثل حموشس
ألسصعيد و محمد ألعربي عبد ألرحماني و عدد آأخر من
ألمتعاونين من ألمغرب و تونسس.
أأتذكر أأنني كنت أأغتنم ألفرصس ألسصانحة ألتنقل إألى
أألقسصام أألخرى إلسصتكشصف كل جوأنب ""ألقلب ألنابضس""
للجريدة فقد كان في ألقسصم أإلخرأج ألمرحوم مصصطفى
مومنى و عمار بومايدة بينما كان يقوم بمهام كتابة
ألعناوين و ""ألمانشصيت"" ألخططان عبد ألمجيد غانم و
محمد أألمين حكار و في ألقسصم ألثقافي صصاحبة حصصة
""همسصات"" أإلذأعية أألديبة أأحÓم مسصتغانمي و في قسصم
ألمنوعات عبد ألقادر بوطيبة و منى عبيدي (حميتوشس).
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و بدون شصك أأن هناك أأسصماء قد نسصيتها و أأخرى
من ألمحتمل قد ذكرتها في غير مكانها لكن ما أأتذكره جيدأ
هو مدير ألجريدة  ،أأنذأك و كان جديدأ في هذأ ألمنصصب
ألسصيد عبد ألقادر بن صصالح و ما لفت إأنتباهي أأنذأك
توأضصع هذأ ألرجل و أأخÓقه ألعالية فقد كان يحمر وجهه
خج Óكلما أأرأد توجيه مÓحظة ألحد ألصصحفيين.
و نتيجة للظروف ألصصعبة ألتي كان يعمل فيها فريق
ألجريدة و خاصصة عمال ألمطبعة ألتي كانت في
"" ألقبو"" تحت أألرضس بوسصائل ذلك ألعصصر مطبعة تعمل
بالرصصاصس و تجمع ألكلمات حرفا حرفا و أألسصطر سصطرأ
سصطرأ ثم ترتب في أأعمدة و يمرر فوقها ألحبر ثم يسصتخرج
ألنصس على ألورق ""ألمورأسس"" ليتم تصصحيحه تحت ضصوء
خافت و كل هذأ ألعناء في جو من رأئحة ألرصصاصس.
و يقاوم عمال ألمطبعة سصموم ألرصصاصس ألمنبعث من
آألت ألطبع بتناول ألحليب و مع ذلك ف Óيمر شصهر دون
إأصصابة أأحدهم سصوأء بمرضس في ألرئتين أأو في ألدم بل أأن
ألبعضس منهم توفوأ نتيجة مضصاعفات ألتسصمم

ألرأحل هوأري بومدين فهو ألذي خصصصس ""أأذين ألجريدة""
بالرصصاصس.
يوميا لمقتطفات من ""أأقوأل ألرئيسس"" هذه ""ألمقتطفات ""
و بالرغم من هذه ألظروف ألصصعبة فقد كان ألحماسس شصكلت فيما بعد حرجا كبيرأ للمسصؤوولين ألجدد للجريدة
 Óكل أأقسصام جريدة ألشصعب و كان ألكل يعمل بإاخÓصس و مع ألنظام ألصصاعد للرئيسس ألرأحل ألشصاذلي بن جديد.
يم أ
بروح وطنية عالية إألى ألسصاعات أألولى من كل فجر و مع
و قد عاشصت جريدة ألشصعب فترة أزدهار حقيقي عندما
ذلك تقع هفوأت و أأخطاء في ألطباعة كثيرأ من تتحول إألى
""طرأئف"" يتدأولها ألقرأء و تتسصبب في مشصاكل لمسصؤوولي إأنتقلت إألى شصارع طرأبلسس بحسصين دأي
و تحسصنت أألوضصاع إأذ أأصصبحت لها مطبعة و تحولت إألى
ألجريدة.
مؤوسصسصة و ودعت مطبعة ألرصصاصس "" وقبو "" سصاحة أأودأن
و لعل من أأبرز هذه أألخطاء ما وقع ذأت مرة في وأأصصبحت تضصم عدة عناوين  ( :ألمسصاء ،أأضصوأء و
ألعنوأن ألرئيسصي ""ألمانشصيت"" حيث كان يعقد أأنذأك ألمنتخب) و تولى تسصييرها لفترة محمد بن زغيبة و هو
مؤوتمر هام في قصصر أألمم برئاسصة ألرئيسس أألسصبق من قدأمى صصحافيي وكالة أألنباء ألجزأئرية و كذلك
ألمرحوم هوأري بومدين حيث حور قصصر ألمؤوتمرأت إألى ألمرحوم كمال عياشس.
""قصصر ألمؤوأمرأت ! "" كما نشصرت ذأت مرة صصورة ألمعارضس
و قد شصهدت فترة ألسصيد محمد بن زغيبة أأحدأث أأكتوبر
للنظام ألسصينغالي عوضس صصورة ألرئيسس ليوبرلد سصيدأر
 1988و بدأية أإلنفتاح ألسصياسصي و كان يخيل إألينا نحن من
سصنغور ألذي كان في زيارة رسصمية للجزأئر.
كان يؤومن ""بوحدة ألفكر و ألتصصور"" إأن ألبÓد ذأهبة إألى
و من أألخطاء ألمضصحكة ما وقع من تحريف ألهاوية ،و كلما أأبدينا نحن ألثÓثة في رئاسصة
غير مقصصود بطبيعة ألحال لسصم ألرئيسس ألكيني أأنذأك ألتحرير(عبد ألقادر بوطيبة ،جمال ألدين صصالحي و
جوليوسس نيريري حيث سصقط حرف ""ألباء""في مكان حرف ألدرأجي قاسصم) تخوفنا من مسصتقبل ألبÓد بحضصور
ألنون فتحول ألرئيسس نيريري إألى ألرئيسس ""بيريري"" و في مديرنا ألسصيد محمد بن زغيبة إأل و أأصصيب هذأ أألخير
أأحدى ألمرأت و أأثناء غياب مسصؤوول أأرشصيف ألصصور بالدوأر و ألغثيان.
ألمرحوم علون ألمكي تولت مهمة تزويد أألقسصام بالصصور
و أأتذكر أأنه عندما بدأأت ألتعددية أإلعÓمية تظهر على
إأحدى أألخوأت فطلب منها ألسصيد محمد بوعروج رئيسس
ألتحرير صصورة كوكب ألزهرأء لوضصعها مع موضصوع ألسصاحة أأصصبت شصخصصيا بإاحباط كبير ألنني أأكتشصفت أأن
علمي حول غزو ألفضصاء فأاتته بصصورة كوكب ألشصرق أأسصرة جريدة ألشصعب ليسصت كما كنت أأعتقد متجانسصة
سصياسصيا فقد بدأأ بعضس ألزمÓء ينسصحبون من هذه ألجريدة
ألسصيدة أأم كلثوم !!.
و يلتحقون بالعناوين ألحزبية ألجديدة.
و كل هذه ألمضصحكات ألمبكيات كانت نتيجة
و في إأحدى ألمرأت قدمت لي زميلة و هي عائشصة بن
قلة أإلمكانيات و ضصيق مقر ألجريدة و وسصائل ألعمل
""ألبدأئية"" ألتي كانت متاحة لفريق ألعمل و لكن ألهمة عمار طلب أإللتحاق بعنوأن حزبي جديد فلم أأصصدق وقلت
Óنني لم أأهضصم أبدأ أأن هذه
كانت عالية جدأ و ألحماسس و حب ألعمل و روح ألتضصحية لها ""حتى أأنت يا عائشصة "" ل أ
هي ألسصمة ألتي تحلى بها كل عمال ألجريدة طيلة وجود ألفتاة ذأت ألمÓمح ألريفية لها قناعات إأيديولوجية
يسصارية !! ...و إأذأ كانت ""صصدمة"" ألتعددية قد تم إأمتصصاصصها
هذأ ألعنوأن ألرأئد في سصاحة موريسس أودأن.
من طرف أأغلبية أأسصرة جريدة ألشصعب وتم ألتكيف معها
و هنا ل بد من أإلشصارة إألى أأنه عندما ينتهي عمل بالرغم مما حملته من ""ويÓت"" على هذأ ألعنوأن ألرأئد
ألصصحفيين في سصاعة متأاخرة من ألليل و ل يبقى إأل حيث تم تجريدها من مطبعتها و من ألعناوين ألتابعة لها
ألمناوب تدب حركة سصباق حقيقي نحو ما هو متوفر من إأل أأن ذلك كان هينا مع أألحدأث ألتي توألت بعد ذلك و
نقل و تبدأأ ""سصلطة"" ألسصائقين تفرضس نفسصها على ألسصاحة ألتي أأصصبح فيها ألدم ألجزأئري مسصتباح و خاصصة دم
فأاحيانا يتم إأيصصال أألبعد إألى منزله و ينتظر ألقريب أإلعÓميين و ألمثقفين ،و ألقصصصس ألمؤولمة بهذأ ألصصدد ل
ليصصل في سصاعة متأاخرة من ألليل إألى أأولده ألذين يكونون تنتهي فقد دفعت رأئده أإلعÓم ألوطني مثلها مثل وسصائل
في نوم عميق و ل يرأهم في ألصصباح أأيضصا ألنهم يكونون أإلعÓم أألخرى ألثمن غاليا و ل يمكن أأن ننسصى ألزمÓء
ألذين ذهبوأ ضصحية أإلرهاب أألعمى و منهم على
في ألمدرسصة و هكذأ دوأليك تمر أأليام.
ألخصصوصس يحياوي ،مقرأن و عبد ألوهاب و ألقائمة
و حتى ليتبادر إألى ذهن صصحفيي جريدة ألشصعب أليوم طويلة.
أأن زمÓءهم كانوأ ينقلون في مركبات مريحة ل بد أأن
و لم توأجه أأسصرة جريدة ألشصعب في هذه ألظروف
يعرفوأ أأن هذه ألسصيارأت ألتي كانت من صصنف
""ألفورغونات"" كانت تخصصصس في ألنهار لنقل ""ألحبر"" و بالذأت مخاطر أإلغتيالت أإلرهابية فقط و إأنما وأجهت
ألورق و في ألمسصاء للمحررين و يحشصرون حشصرأ و من كان بعزم و إأرأدة كبيرتين تحدي ألوجود نتيجة ألمنافسصة
يرتدي لباسصا أأبيضصا فبكل تأاكيد ينزل و كأانه كان يمثل ألشصرسصة من طرف ألعناوين أليومية ألتي ظهرت بفضصل
أإلنفتاح ألسصياسصي و كان عليها أأن تصصمد وفي نفسس ألوقت
شصخصصية من شصخصصيات ""ألبؤوسصاء"" لفكتور هيجو.
تحافظ على خطها ألوطني ألمعتدل و أأسصلوبها ألرصصين و
و قد توأصصلت هذه ألوضصعية لسصنوأت و بقيت على لم تنجذب إأطÓقا إألى أإلعÓم ""ألتجاري"" ألمعتمد على
حالها سصوأء في عهد عبد ألقادر بن صصالح أأومحند ألسصعيد أإلثارة بل بقيت تمثل ضصمير ألشصعب.
أأوبلعيد (ألوزير ألحالي لÓتصصال) أأو محمد بوعروج ،و
و نعتقد أأنه باحتفال هذأ ألعنوأن بالذكرى
هنا لبد من أإلشصارة إألى أأن فترة ألسصيد محند ألسصعيد
أأوبلعيد أأو كما كان يطلق على نفسصه ""أألسصعد"" شصهدت ألخمسصين لميÓده يكون قد خرج منتصصرأ من كل عيون
حركية خاصصة تم فيها أبعاد بعضس ألصصحافيين ألقدأمى أألعاصصير ألتي مر بها ،بفضصل ألمحافظة على ذلك
لميولتهم ألسصياسصية ألتي لم تكن تتماشصى ورؤوية وزير ألتوأصصل بين مختلف أأجيال ألمحررين و ألتقنيين و كل
ألعاملين ألذين لم يبدلوأ نهج أألولين ألنابع أأسصاسصا من
أإلعÓم آأنذأك ألدكتور أأحمد طالب أإلبرأهيمي.
قيم ثورتنا ألمجيدة ألخالدة فالمجد كل ألمجد للرعيل
و للتاريخ ل بد من أإلشصارة إألى أأن ألسصيد محند ألسصعيد أألول ألمؤوسصسس لهذأ ألعنوأن و كل ألتقدير لمن أأسصتلم
بعدهم ألمشصعل و وأصصل مسصيرة ألوفاء للمبادئ ألسصامية
أأوبلعيد و هو من أأسصرة مجاهدة قدمت ألنفسس
Óمة و عمل على توطيد ألوطنية ألحقة ألمؤوسصسصة على
و ألنفيسس لثورة ألتحرير ألوطني في ألقاعدة ألشصرقية و ل أ
يمتاز بالوفاء للدكتور طالب أإلبرأهيمي و للرئيسس روح ألتفاني في خدمة ألشصعب و نكرأن ألذأت.

لÓابنـة ا’سستق
في عامها
الخمسسين
تحتفل جريدة الششعب
 وهو ما، لصشدورها50 بالذكرى الـ
،""لÓيعني أاّنها ""ابنة ا’سشتق
الدولة
لبناء
والمواكبة
الجزائرية والمسشاهمة في
معركة التنمية بكل أابعادها
وا’جتماعية
ا’قتصشادية
. والسشياسشية،والثقافية
م ــ عدد خاصص٢٠1٢  ديسسمبر11 $
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،األسصبوعية
ــ رئيسس تحرير لنفسس
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ذاكرة إامرأاة

زهور ونيسضي تفتح قلبها أ’م الجرائد الوطنية وتكشضف:

الكتابة بالعربية نضضال ’سضتعادة السضيادة الوطنية
بمجرد أان تطأأ قدمأك بيتهأ ،تسستنشسق بين جدرانه عبق
امرأاة منأضسلة ،كرسست حيأتهأ خدمة لهذا الوطن ،فكأنت
المجأهدة ،الوزيرة ،اإلعÓمية واألديبة.
أاول جزائرية ُيعهد إاليهأ بمنصسب وزاري ،أاول امرأاة تصسدر
روايأت بأللغة العربية ،أاول قلم نسسوي يكتب بجريدة ""الشسعب""،
هي األديبة القديرة زهور ونيسسي التي اسستقبلتنأ بحسسن وكرم
الضسيأفة ،وفتحت لنأ قلبهأ لتروي مسسيرتهأ في أام الجرائد التي
سسأهمت في تعريبهأ ،معتبرة ذلك قضسية عمل وواجب والتزام
إلنشسأء صسحيفة بأللغة العربية.
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¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ `` í«£YƒH ióg :É¡JQhÉM
❊❊الششعب :كنت من المسشاهمات في تعريب
جريدة ""الششعب"" ،هل كانت مبادرة ششخصشية
من طرفك أام تّم اختيارك لذلك؟
❊زهور ونيسشي :في ذلك العصشر وفي تلك
الظروف لم تكن هناك مبادرة ’ مني و’ من مديرها

 ،1954لكن صشحيفة ""الششعب"" كانت منبرا ومدرسشة
❊❊ ومنذ ذلك الحين وأانت تكتبين على للكثير من اأ’قÓم التي تسشمي نفسشها اآ’ن أاقÓما أادبية
صشفحات جريدة ""الششعب""؟
كبيرة وعمÓقة.
""الششعب"""" ،الجماهير"" التي أاسشسشها الطاهر وطار
❊ بداأت كمسشاهمة في جريدة ""الششعب"" ،لكن عندما و""المجاهد"" باللغة العربية التابعة لحزب جبهة
أانششئ الملحق الثقافي ،أاصشبحت أاكتب بصشفة دائمة التحرير الوطني والتي أاصشبحت اآ’ن تحمل اسشم
""صشوت اأ’حرار"" ،كانوا قلعة من قÓع اإ’عÓم الملتزم،
والذي حقق اسشتمرارية النضشال للمجاهدين
والمجاهدات في الجزائر على مسشتوى القلم ،لذلك
وجب على الكثير من الكتاب واأ’دباء والششعراء أان ’
ينسشوا أانهم مدينين لهذه الجريدة.
❊ في فترة تعريب الجريدة ،بالتأاكيد كانت
اإ’مكانيات قليلة ،وربما مررتم بظروف صشعبة ،هÓ
حدثنا عن الجهود والتعاون فيما بينكم أ’جل تنفيذ
هذه المهمة؟
❊❊ أانا ششخصشيا لم اأكن أ’نتظر أاي فلسس من جريدة
""الششعب"" ،في  1963كنت مازلت كاتبة خاصشة لدى
الششيخ توفيق المدني ،تم معلمة في ا’بتدائي
فالثانوي ،فلم أاكن أ’نتظر ششيئا من الناحية المادية،
أ’نه كان ششرف لنا أان نكتب في هذه الجريدة.
ف Óيمكنك أان تتصشوري الوضشعية الذهنية أاو
السشياسشية أاو ا’جتماعية في ذلك الوقت بالنسشبة
للصشحف ،كنا ’ نطلب ششيئا ،ربما اأ’قÓم الدائمة في
الجريدة والمهنية هي التي تأاخذ حقوقها ،أاما نحن
ف.Ó
❊ ومن هي أاهم الششخصشيات التي تعاملت
معها في تلك الفترة؟
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ا’أسشتاذ محمد الميلي ،فقد كانت الجريدة تحاول أان
تجمع كل اأ’قÓم التي تكتب كتابة إاعÓمية باللغة
العربية ،والتي كانت قليلة جدا آانذاك ،حيث كان مدير
الجريدة يبحث بششق النفسس عن هذه اأ’قÓم واأ’سشماء
على أان يكون من ضشمنها مسشاهمين نسشاء مثلي ومثل
زوجته زينب الميلي.
فقد كانت قضشية عمل وواجب والتزام إ’نششاء
جريدة باللغة العربية ،وبما أان ""الششعب"" كانت تصشدر
باللغة الفرنسشية بعد ا’سشتقÓل كان ’بد وأان تكون
هناك صشحيفة باللغة العربية ،فكانت بذلك عملية
انضشباط من جانبنا كمناضشلين ومجاهدين
ومجاهدات ،وأايضشا كل من له وسشيلة يضشيفها في عملية
البناء والتعمير بعد ا’سشتقÓل عليه أان يسشاهم بها
بدون أاي مقابل ،أ’ن العملية في ذلك الوقت كانت تأاخذ
طابع النضشال المسشتمر والدائم ،والتي سشتأاخذ رمزا
من رموز اسشترجاع السشيادة الوطنية.

على صشفحاته.
❊❊ هل تتذكرين أاول مقال كتبته على
صشفحاتها؟
❊ والّله ’ ،اأتذكر ذلك ،فقد كنت أاكتب المقا’ت
ا’جتماعية والمقا’ت ذات التعبئة والتجنيد بالنسشبة
للمرأاة في الريف والمدينة ،والتوعية بضشرورة
ا’سشتمرار في النضشال أ’ن ا’سشتقÓل وسشيلة وليسس
غاية ،كما كنت أانششر القصشصس التي أاكتبها في تلك
السشنوات؟
❊❊ هل هذا يعني أان ""الششعب"" فتحت لزهور
ونيسشي ذراعيها أايضشا كأاديبة؟
❊ نعم ..وكتبت اأيضشا في جريدة ""البصشائر"" في

❊❊ تعاملت مع محمد الميلي لفترة قصشيرة،
وتعاملت اأكثر مع مدير الجريدة علي مفتاحي ،وكنت
أاقدم المقال أاو النصس الذي أاكتبه و’ أاسشأال عنه بعد ذلك.
لكن هناك حادثة ’ زلت أاذكرها في عهده ففي يوم
من اأ’يام قدمت له نصشا وطلب أان يقوم بتلخيصشه ،غير
أانني رفضشت أان يتم ذلك من طرف اآ’خرين ،وفضشلت أان
أاقوم به بنفسشي ،فلم ينزعج لذلك وأاعجب بمبادرتي.
Óششارة ،فقد كنا في تلك الفترة صشغار السشن لم
ل إ
نتجاوز الثÓثين سشنة ،ورغم ذلك كانت لدينا ما يسشمى
بـ""كرامة الكاتب"" ،وعنفوانه واعتزازه بقلمه وبما
يكتب وما يمتلكه من رصشيد ثوري.
لكن عملي اأ’سشاسشي كان التعليم ،وكنت أاششارك
في الكتابة ،إاما بمقال اجتماعي أاو قصشة قصشيرة ،أاما في
الملحق الثقافي فقد كتبت كثيرا ،وأاذكر من بين
الكتابات أانه وقع سشجال وجدال حول ""أادب الششباب""
و""أادب الششيوخ"" في ذلك الوقت ،وأاعتقد أانه كان في تلك
الفترة بلقاسشم خمار في الملحق الثقافي ،إالى جانب

أأحمد حمدي وعمر أأزرأج ومجموعة من ألكتاب،
وكان حوأرأ ششيقا حول هذأ ألموضشوع ،فقلت لهم
في إأحدى ألمقا’ت بأان أأدب ألبششير أإ’برأهيمي إألى
يومنا هذأ ما يزأل ُيقرأأ ،وأأ’دب ألذي نسشميه أليوم
""أأدب ألششباب"" يصشبح بعد عششرين سشنة ""أأدب
ألششيوخ"" ،إأذأ ألقضشية ليسشت في ألسشن وإأنما فيما
ُيكتب ..وبذلك كانت هناك حيوية ونششاط على
ألمسشتوى ألفكري وأأ’دبي بجريدة »ألششعب«.
❊ أأ’ديبة زهور ونيسشي أأول أمرأأة تلتحق
بـ""ألششعب"" ،كيف كان ألتعامل مع هذأ ألقلم ألنسشوي
وسشط أأ’قÓم ألرجالية آأنذأك؟
❊❊ عادي جدأ ..ألمسشاندة موجودة وذلك حسشب
ششخصشية ألمرأأة ،معاملتها ،سشلوكاتها ،وممارسشتها
في ألعمل ،نحن تعاملنا مع ألرجال في ألتعليم
ألحر ،وأأثناء ألثورة ،وأأنا ششخصشيا تعاملت مع كبار

كانت لنا ما يسشمى
بـ ""كرأمة ألمؤولف""
وعنفوأنه وأعتزأزه
بقلمه

وهل كان ذلك إأرأديا أأم أأن هناك أأسشباب أأحسشن.
دفعتك إألى مغادرتها؟
لكن أآ’ن أأرى بأان جريدة ""ألششعب"" أأصشبحت لها
ألمكانة ألÓزمة ،وأأصشبحت غنية وثرية
❊❊ في ألسشبعينيات توقفت عن ألكتابة في بموأضشيعها وطروحاتها ألمختلفة ،وأأيضشا ’
جريدة ""ألششعب"" و""ألمجاهد"" ،وأأذكر فقط في جريدة تختلف عن ما ُيسشمى بالصشحف ألخاصشة ،فقط
""ألمجاهد"" كنت أأجد مقا’ت نقد جميلة من قبل تختلف في طريقة ""ألششتم"" ،فـ""ألششعب"" ’ تنزل إألى
بعضض ألكتاب ألكبار ،من بينهم جنيدي خليفة ،حيث مسشتوى ألششتم وألقذف ،ونششر أإ’ششاعات ألكاذبة،
قرأأ لي معظم قصشصشي ،وعلّق عليها وأأنتقدها ،وكنت وهذأ ما نريد أأن تبقى عليه هذه ألجريدة.
أأعتز بذلك وأعتبرها من ألنقد ألبناء ألذي سشاهم في
❊❊ وربما ذلك ما أأصشبح يبحث عنه معظم
تنمية قدرأتي ألكتابية.
ألقرأء في ألوقت ألرأهن؟
بعد تأاسشيسشي لمجلة ""ألجزأئرية"" في
ألسشبعينيات توقفت عن ألنششاط ألموزع هنا وهناك،
❊ بطبيعة ألحال ،ألقارئ أ’آن قد مّل،
وركزت كل أهتماماتي في ألمجلة ألتي أأصشبحت هي
أأيضشا منبرأ أ’قÓم نسشائية ورجالية ،أأمثال نفيسشة وأأصشبحت ألقنوأت ألخاصشة في ألعالم ألعربي ’
أأ’حرشض ،أأحÓم مسشتغانمي ،نجيبة أأرسشÓن يطلق عليها وسشائل إأعÓم بنّاءة مائة في ألمائة،
وغيرهم ..كما كانت جريدة ""ألششعب"" مدرسشة لعدد من حيث أأضشحت تهتم بالجانب ألتجاري وألسشياسشي
ألكتاب وأأ’دباء ألذين أأصشبحوأ أآ’ن أأسشاتذة على وجه ألخصشوصض ،وبما أأنها منششأاة من طرف
جهات معينة أأو ششخصشيات سشياسشية أأو مالية ،فإانها
وجامعيين وباحثين.
تخدم فقط أأصشحابها ،لتكون بعضض ألقنوأت
❊❊ أأهم ذكرى تحتفظين بها في جريدة ألعربية بمثابة غرف عمليات عسشكرية توجه ألششارع
""ألششعب""؟
ألعربي ،وتوجه ألمعارضشة وغير ألمعارضشة.
فاإ’عÓم دوره خطير جدأ وهو سشيف ذو حدين،
❊ عندي ذكريات قبل ألتددية أ’إعÓمية في كل لذلك كنت أأتمنى أأن يميز ألقارئ أأو ألمتفرج بين
ألصشحف ،أ’نه في ذلك ألوقت كان موجود فقط هذه ألقنوأت وتلك ،وـ كما قلتِ ـ ألقارئ أأصشبح
""ألششعب"""" ،ألمسشاء"""" ،ألمجاهد"""" ،ألجمهورية"" في يبحث أليوم عن ألجرأئد ألتي ""تششتم"" وذلك حسشب
وهرأن و""ألنصشر"" في قسشنطينة ،وهي صشحف رغبته ،أ’ن كل ششيء طريف يحبه ألقارئ ،كما يحب
رسشمية.
صشحافة ""ألفضشائح"" وألصشحف ألتي كانت في يوم ما
ذكرياتي فيها جميلة ،ولم أأكن أأششعر أأبدأ أأنها تخدشض ششعوره وإأحسشاسشه.
كانت موجهة ،ألكثير من أأ’قÓم كتبت في هذه
مث Óنأاخذ جريدة ""لوموند"" عندما تدأومين
ألجرأئد ،ولم أأذكر أأن مديرها عندما كان يجمع على قرأءتها نجدها تأاخذ مجالها في ألنقد سشوأء
Óششخاصض أأو ألقضشايا ،لكن و’ مرة نششعر بأانها
ألصشحفيين يعمل على توجيههم ،كل وأحد منا كان ل أ
يششعر أأنه يوجه نفسشه ،أ’نه أأو’ كنا في نظام ألحزب تجاوزت حدود لياقة ألكتابة ،وهو ما نبحث عنه.
ألوأحد ،وثانيا ألسشياسشة كانت وأحدة ،وثالثا قناعة
فاإ’عÓم ليسض سشÓحا نصشفي به حسشابات بين
مطلقة بهذه ألسشياسشة وهي ألتي تجعلنا نكتب من هذأ وذأك ،هو مدرسشة كبيرة للششعب ،لترقية
ألموأطن ولÓرتفاع به إألى مسشتوى رأق من ألتحضشر
قو’ وفع.Ó
أإ’عÓم له دور كبير في ترقية أإ’نسشان ،وليسض
أ’نحطاط به إألى ألفوضشى وألسشلوكات ألسشيئة
وألقبول باإ’ششاعة بدل ألبحث عن ألحقيقة ،إألى غير
ذلك من ألممارسشات ألمرفوضشة ألتي تنزل
بالمجتمع إألى ألحضشيضض و’ ترتفع به إألى مسشتوى
ألحضشارة.
فاإ’عÓم أليوم هو سشÓح ذو حدين يسشتخدمه
ألبعضض لبناء ألمجتمعات وآأخرون لتهديمها،
وأآ’ن في هذه ألفترة وما يحدث في ألعالم من
تغيرأت وتحو’ت أجتماعية وسشياسشية
وأقتصشادية ،وما نرأه من توحشض ألعولمة في ألعالم
ألمتخلف ومن بينه ألجزأئر ،أأصشبح وسشيلة
وسشÓحا للهدم ،أ’ن نصشف ألمجتمع أأمي ،ونصشفه
يأاخذ ألثقافة ألششفوية و’ يأاخذ ألثقافة ألمكتوبة،
وبالتالي هذأ ألنوع من أإ’عÓم يسشاهم في تهديم
ألمجتمعات وفي أنحطاطها وليسض ألرقي بها.
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أأدباء  ،ششعرأء ومفكرون مدينون ليومية

❊❊ كلمة أأخيرة لجريدة ""ألششعب"" بمناسشبة
أحتفالها بخمسشين سشنة على تأاسشيسشها؟
خÓل هذأ ألتوجه وهذأ ألخط ،وعن أقتناع بأاننا
بناة لهذأ أإ’عÓم ،أأو بناة لهذأ ألوطن من خÓل
أإ’عÓم.

ألششخصشيات ألرجالية في جريدة ""ألبصشائر"" أأمثال
ألششيح أأحمد توفيق ألمدني وأأحمد رضشا حوحو.
فهذه قضشية رصشيد تمتلكه ألمرأأة ،وقد تمتلكه
وأحدة دون أأ’خرى ،ونتيجة ألظروف أ’جتماعية،
جعلها ’ تتعامل بهذه ألندية مع أآ’خرين ،فأانا ’
❊ في وقت ما ،وبعد ظهور ألتعددية أ’إعÓمية
مششكلة لدّي مع ألرجال سشوأء وأأنا موظفة في وزأرة
أأ’وقاف ،حيث أأن معظم ألمتعاونين فيها كانوأ من وأنتششار ألصشحف أليومية وأأ’سشبوعية ،وكما نقول
ألبلدأن ألششقيقة ،أأو ألمعلمين أأ’حرأر ألذين كانوأ بالدأرجة ""أأصشبحت ألصشحف أأكثر من ألهم على
ألقلب"" ،ششعرت بأان هذه ألصشحيفة تكاد تضشيع ،أأو’
في جمعية ألعلماء ألمسشلمين.
بسشبب ألجانب ألمادي ،وثانيا بسشبب هروب معظم
❊ متى توقفت عن ألكتابة في ألجريدة ،أأ’قÓم ألجيدة بحثا عن أأوضشاع مهنية ومادية
❊❊""ألششعب"" تقطع مسشيرة  50سشنة على
وجودها ،فبين أأ’مسض وأليوم كيف تقيمين
مسشارها؟

❊ أأهنئ كثيرأ ألعاملين في جريدة ""ألششعب""
ألحاليين منهم وألذين سشبقوأ ،وأأترحم على ألذين
فارقوأ ألحياة من بينهم كمال عياشض ،وأأهنئهم
تهنئة خاصشة من كل قلبي على صشمودهم في
ألجريدة ،وعلى إأيمانهم بجريدة وطنية تابعة
للدولة ،هذه أأ’خيرة يجب أأن نحافظ عليها ،وعندما
أأقول ألدولة أأقصشد ألمؤوسشسشات وليسض أأ’ششخاصض،
فهي ألدولة ألرمز ألحاوية لهذأ ألششعب ألعظيم
وألذي أسشمه ألششعب ألجزأئري.
أأتمنى لعمالها ألتوفيق وألنجاح ،وأ’سشتمرأر
في ترقية ألجريدة وأزدهارها وتأاثيرها على ألعقول
ألسشليمة.
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من ذكريات صصحفي في مسصيرة عميدة الصصحافة الجزائرية بعد ا’سصتقÓل
لت حياتي إلعملية وإلمهنية
إن إلحديث عن إأليام وإلسسنين إلتي قضسيتها وم أ
كصسحفي في بدإية مطافه وخطوإت في رحاب جريدة ""إلشسعب"" إلغرإء لتعد من
إلذكريات إلتي لم ولن تبرح خيالي مدى إلحياة.
كانت إلبدإية تعتبر ممّيزة شسأانها شسأان كل فرصسة فريدة في حياة إإلنسسان
وفي مشسوإره إلمهني.
بدأإ إلتلقي بين طالب بالمدرسسة إلوطنية إلعليا للصسحافة وإلصسحيفة في
أإكتوبر من سسنة  1965في خريف ممطر إلذي كان على رأإسس إدإرتها إألسستاذ محمد
إلميلي
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وجّو مفعم بالعلم والمعرفة ،كنت جالسسا بمقعد كطالب متعطشش
لتلقي كل فنون اإلعÓم والتصسال الصسادرة من أاسساتذة جزائريين،
ومن الدول الشسقيقة جزاهم الّله على ماقدموه من خدمات لتكوين
أاجيال من اإلعÓميين الشسباب والذين أاتوا من المغرب وتونسش
وموريطانيا والسسينغال واليمن وفي فلسسطين جاءوا إالى بلد كان
يضسمد جراحه ويعيد دفن رفاة شسهدائه بكل خشسوع وإاجÓل
ث أابناءه على التسسلح بالمعرفة بجميع فروعها ليخوضش
ويح ّ
معركة البناء والتشسييد ،بلد يشسارك في تكوين أابناء البلدان
الشسقيقة والصسديقة ليرمز بذلك أان الجزائري كريم بطبعه يمد يد
المسساعدة ويشساطر في كل شسيء إاخوانه وأاصسدقائه ل يتخّلف عن
تلبية نداء الواجب في الحرب والسسلم ،إانه شسعب يعطي ول يأاخذ
يحب ول يكره ،ففي هذه المدرسسة الوطنية للصسحافة جلسش
بقربي طالب مجتهد خفيف الروح وطني السسلوك ورثها عن أابيه
الشسهيد ،فأاصسبح بعد أايام معدودات رفيق الدرب الوفي بعد أان
أاعلمني بأانه صسحفي بجريدة ""الشسعب"" وإانه التحق بالمدرسسة
 Óزاده ويطّور معلوماته ويجمع بين
العليا للصسحافة ليم أ
الجانبين النظري والتطبيقي ،اقترح علّي ذات يوم اللتحاق
بجريدة ""الشسعب"" فاسستجابة لرغبة ملحة كانت تراودني حتى

من جمهورية مصسر العربية الناصسرية ليضسع مهارته الفنية في
مجال اإلخراج الصسحفي تحت تصسرف شسباب الجزائر من
الصسحفيين.
ودّقت سساعة الجد بدخول القسسم الدولي الذي كان على رأاسسه األخ
العزيز الهادي بن يخلف في القاعة الكبرى للجريدة والتي تفتقد
إالى كراسسي ""دبروالي كرسسي"" وطلب مني ترجمة مع تحرير عدد
من البرقيات الصسادرة عن وكالت األنباء الثÓثة (وكالة األنباء
Óنباء)******.
الجزائرية ـ الفرنسسية ووكالة رويتر ل أ
وتعاقبت األيام واألسسابيع ،تعرفت على العديد من العاملين في
الجريدة من التحرير إالى المطبعة الواقعة في جوف العمارة
فتلقيت منهم كل ترحاب وتفهم وتشسجيع ول يفوتني إال ذكر
بعضش األسسماء من بينهم األسستاذ حميدي خوجة  +عيسسى عجينة
(القسسم الرياضسي) ،والدكتور العربي ولد خليفة (في القسسم
الثقافي) ،أاطال اللّه في عمرهم والسسيدان حموشش السسعيد وأابو
علي (قسسم العالم العربي) رحمهم الّله رحمة واسسعة ،وكل اإلخوة
من قسسم التصسوير إالى اإلخراج إالى المطبعة والذين ربطتني بهم
عÓقة مودة وإاخاء وتقدير واحترام متبادل حتى لقبوني بعبارة
اعتز بها (لوبراسش).

أاجبته وهل هذا ممكن؟
إانه صسديقي المخلصش األخ كمال عياشش رحمه اللّه رحمة واسسعة.
التحقت في مسساء من شسهر نوفمبر سسنة  1965بركب الشسباب
العاملين والذين كّرسسوا حياتهم لخدمة هذا المعلم اإلعÓمي
وارتموا في أاحضسان مهنة المتاعب سسÓحهم اإلرادة وعنفوان
الشسباب.
أاتذكر أان خطواتي كانت بطيئة وحذرة عندما دخلت مقر جريدة
""الشسعب"" ،كنت مترددا خائفا من ثقل المهمة وجسسامة
المسسؤوولية ،إانها الصسحافة بكل مدلولتها األخÓقية والمهنية
والمعرفية.
كان لقائي األول مع األسستاذ العÓمة سسي محمد فارح ""المعروف""
باسسم ""سسبويه جريدة الشسعب"" فهو الحارسش األمين والرقيب
الجاد واليقضش على كل هفوة نحوية أاو صسرفية في كل محتوى
الجريدة.
رافقني األسستاذ إالى رئيسش التحرير آانذاك السسيد الأسستاذ سسي
محمد بوعروج أاطال الّله في عمره ،إانه الصسحفي القدير والمكّون
الموهوب ألجيال من الشسباب اإلعÓميين والمشسجع لهذه الفئة
على خوضش معركة الجهاد في مجال اإلعÓم ،شسجعني على
التحاقي بالجريدة وطلب مني التوجه إالى مكتب نائب رئيسش
التحرير المغفور له األسستاذ عبود ،كان حازما وعازما على
المقالت التي توضسع بين يديه شسديد الميراسش ،يفضسل الدقة في
التعبير يكره الحشسو ولغة الخشسب ل يداري أاحدا ،كلنا كنا نخشساه
ونعمل على تفادي غضسبه ،كانت كفاءته تسسطو على الرداءة ،وقد
كان ذلك ""السسلوك"" يهدف إالى تكوين إاعÓميين من الشسباب
يكونون خير خلف لخير سسلف ،وبحث جيل شسعاره اإلعتماد على
النفسش بالكد والجهد المتواصسل ،جيل يؤومن بالكفاءة ويثابر من
أاجل الفوز بها.
اكتملت جولتي المسسائية عندما دخلت المكتب الصسغير مكتب
""إاخراج الجريدة"" وتصسميمها ،حيث مسسؤووله المجاهد األخ سسي
مصسطفى مومني رحمه الّله بصسحبة األخ علي الذي سساقته األقدار

ومرت األيام والشسهور وتوالت األحداث وتعاقب المدراء
ومسسيري هذا السسرح الشسامخ اإلعÓمي المتين ،فكانت كل مرحلة
لكل مدير يحل بجريدة ""الشسعب"" إال كانت مرحلة تزيد بل تضسيف
للجريدة سسمعة وتنوعا ورفعة وإاقبال جماهيريا ،فكان نشساط كل
مرحلة أاكثر كثافة وجرأاة ومصسداقية في التبليغ ،فكان كل مرير
عايشست فترة إادارته لـ""الشسعب"" يضسيف لبنة جديدة في سسرح
تطويرها ماديا وإاعÓميا سسواء تعلّق األمر بالسسبق الصسحفي أاو
السسباق نحو مصسادر الخبر.
كان أاول المدراء الذين فزت بالعمل بقربهم المرحوم المجاهد
عيسسى مسسعودي الذي أادار الجريدة بقوة ""صسوت الجزائر الحرة""
أادارها بكل حكمة وتصسور ،بكل كفاءة وتطور ،إاراد لها أان تتموقع
داخل الجزائر وخارجها لتصسبح صسوت الجزائر بعد السستقÓل.
ثم انتقلت إادارتها إالى األسستاذ محمد سسعيدي شسفاه اللّه بثقافته
المبتصسرة الواسسعة وحنكته اإلعÓمية ثم خلفه األسستاذ عبد
القادر بن صسالح بنشساطه الدؤووب وكفاءته المثالية وجرأاته
الشسبابية ثم حل محله األسستاذ بوعبد الّله غÓم اللّه بسسمعة
معلوماته وهدوئه المعتاد وبيداغوجياته العلمية المتأاصسلة ثم
سسلم المشسعل إالى جيل الشسباب أاو الذين كّرسسوا حياتهم في خدمة
اإلعÓم الوطني إلدارة جريدة ""الشسعب"" إاعترافا من الدولة لهم
ولكفاءاتهم فجاء دور األسستاذ محمد السسعيد بلعيد واألسستاذ
بوعروج وكمال عياشش وغيرهم في خدمة اإلعÓم الجزائري
وُبناته.
كان المسسعى الوحيد للذين أاشسرفوا على تسسييرها العمل على
البذل الكثير من المجهود من أاجل صسحافة تتجاوب ومتطلبات
المرحلة من جهة والتعبير عن حاجيات الشسعب في إاعÓم ذو
مصسداقية وتنويع في األركان والمواضسيع ،فكانت الصسفحات
الخاصسة تصسدر نهاية األسسبوع يوم الخميسش المتنوعة ،يتطّرق
فيها الكتاب من أامثال األسساتذة واألدباء والمهندسسين كل في
مجاله إلشسباع حاجات المواطن من منابع العلم والمعرفة.
وكانت األعمدة تزخر بإامضساءات مسستعارة بمسساهماتها الرفيعة

المتأالقة فهذا باسسم (ابن الحكيم) الدكتور طالب البراهيمي
السسردوك ـ واآلخرون باسسمائهم الحقيقية أامثال الدكتور عبد اللّه
شسريط والدكتور عبد المجيد مزيان واألديب الكاتب الدكتور
مصسايف رحمهم الّله.
ول ننسسى عددا من المقالت البليغة التعبير حررتها أاقÓم أامثال
األخ األسستاذ على بن محمد واألخ األسستاذ محمد سسعيدي ـ
واألسستاذ محمد بن فريحة واألسستاذ محمد غÓم الّله والمهندسش
عبد الرحمان مهري وغيرهم ممن شساركوا في بعث الحركة
األدبية والعلمية والعÓمية.
وما إان حّلت السسبعينات حتى أاصسبحت جريدة ""الشسعب"" منبرا
إاعÓميا تتنافسش على كرسسيه العديد من التيارات واألفكار رأاينا
إابانها األسستاذ فقيد األمة الجزائرية المجاهد عبد الحميد
والمثقف والسسياسسي مهري وبرفقة الدكتور عبد اللّه شسريط
وعبد الّله ركيبي والدكتور عبد المجيد مزيان والدكتور سسعد
الّله يديرون الحوار الفكري واللغوي دفاعا عن هوية هذا الشسعب
ومقدسساته ،فتحولت صسحيفة ""الشسعب"" إالى منبر الرأاي والرأاي
المعاكسش واختلط الحابل بالنابل كما جاء في المثل العربي
فكان النقاشش حضساريا والمقالت قمة في العطاء من أاجل رفعة
الجزائر فكريا وإاعÓميا بمقالتهم ،فأاركان تسسمو بكّتابها إالى
قمة العطاء ،مما شسجّع الكثير من الصسحفيين الشسباب أان يدلون
بدلوهم منهم اليسساري الوطني واليميني الوطني.
ولم تغفل هيئة التحرير للجريدة عن الجانب العلمي فكانت
الصسفحات العلمية تصسدر في كل نهاية األسسبوع منها الترشسيد
الفÓحي ،عن التطور التكنولوجي آانذاك وتحاليل حول
التحولت القتصسادية عبر العالم والدراسسات السستراتيجية
حول كفاح الشسعب من أاجل تقرير المصسير عبر (القارتين
اآلسسيوية والفريقية)( ،حرب فيتنام كومبوديا)( ،وانغول
موزمبيق وجنوب افريقيا) ودور دول عدم النحياز كقوة ثالثة،
تعمل على إابراز النظام القتصسادي الجديد.
فأاصسبحت جريدة ""الشسعب"" الناطق الرسسمي باسسم الدولة
الجزائرية بكل مؤوسسسساتها ومكوناتها ،في بياناتها وفي
تعاليقها مما جعلها مرجعية رسسمية لكل السسفارات المعتمدة
بالجزائر ولكل الهيئات األممية المتواجدة عبر العالم ،كما أانها
كانت المعبرة عن طموحات الشسعوب المضسطهدة والتي رفعت
السسÓح لتحرير أاوطانها من براثم السستعمار بكل أاشسكاله
وصسيغه .فكانت جزيرة الحرية التي يجد فيها كل مكافح عبر
العالم ضسالته فهي الجريدة المعبرة عن كفاح الشسعب الفلسسطيني
ونضسال شسعب جنوب افريقيا والموزانبيق وانغول وحرب
فيتنام والرأاسش األخضسر وكل المناضسلين من أاجل حريتهم
واسستقÓل بلدانهم.
إان جريدة ""الشسعب"" لم تترك فئة من مواطنيها ول مجال إال
تطرقت إاليه ،فقد عمدت الجريدة الغراء إالى إاصسدار الصسفحات
المشسكولة ليتسسنى لكل مواطن اإلطÓع على ما يجري في بÓدنا
العزيزة وفي العالم خدمة للوعي الشسعبي والتثقيف الدائم للفرد
الجزائري.
إان ما قدمته هذه الصسحيفة من خدمات إاعÓمية واجتماعية
وثقافية وعلمية لقرائها ل يعّد ول يحصسى في وقفة من مسسار كله
مجد واعتزاز بهذه الصسحيفة ولكل من سساهم عبر مسسيرتها في
نجاحها وفي مهمتها اإلعÓمية النبيلة .أاقف وقفة إاجÓل وتقدير
لكل من أادى األمانة بكل صسدق وإاخÓصش ،فمنهم من غادرنا إالى
الدار األخرى ومنهم من نتمنى له طول العمر ،إانهم كانوا جنود
معركة اإلعÓم الوطني الذي سساير معركة البناء والتشسييد وعزة
هذا الشسعب وكرامته.
كانت وسستبقى جريدة ""الشسعب"" من الشسعب وإالى الشسعب برجالها
ونسسائها منار يضسيء طريق اإلعÓم الجزائري ومدرسسة عليا
جمعت بين حناياها رجال ل يؤومنون إال بإارادة ل تكل والمثابرة
التي ل تنتهي والكفاءة التي ل تنضسب.
فتحية من أاحد أابنائها البررة وهي تحتفل بذكرى بروزها
الخمسسين متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح في كل
خطواتها ،ألنها المدرسسة التي علمته األخذ من روافد اإلعÓم
واسستسسقاء اإلعÓم من ينابيع أاركانها وأابوابها وصسفحاتها،
فكانت المدرسش الكفء الذي تعلم منه الكثير والكثير فأاراد أان
يعبر عن اعترافه بالجميل ألسستاذ لّقنه علم الصسحافة والتصسال،
يقول لك شسكرا جزي Óأايتها الصسحفية العزيزة كل من عاشش بين
أاحضسانك وترعرع في مرتعك وأاقسسامك وتخّرج ضسمن
المتخرجين من تÓمذتك وأابنائك ،فالشسكر كل الشسكر ،وعيد سسعيد
وعمر مديد.

المدرسشة...الششعلة ا’عÓمية
خمسسون عاما من الصسدور ،خمسسون عاما من النجاحات ا’عÓمية الباهرة.
من الصسعوبة بمكان تخّيل ا’عÓم الجزائري من غير جريدة ""الشسعب"" ،هي
عميدة الصسحف الوطنية في جزائر ما بعد ا’سستقÓل.
من رمزية  11ديسسمبر ،اليوم التاريخي ألكبر مظاهرات
شسعبية تشسهدها سسنة  1960تأاييدا للمسسار التحرري ،يكون
اإلعÓن سسنتين من بعد عن الميÓد السسعيد للجريدة التي
اّتخذت من عنوانها ""الشسعب"" لسسان الحال الذي أاعطاها
قوة الرتباط بالشسعب ،وجعل منها الصسوت األقرب
واألصسدق تعبيرا عن وجدان هذا الشسعب ،وهكذا ظلت
""الشسعب"" منذ تأاسسيسسها المنبر الذي يجيد اللغة النابعة
من صسميم الحاجيات الملحة للمجتمع والدولة ،في
إاعÓم نزيه ومسسؤوول وموضسوعي يكون أاداة التواصسل
بين مختلف األطراف الفاعلة في مسسار مختلف التحولت
التي عرفتها الجزائر على امتداد سسنوات السستقÓل.
""الشسعب"" اليوم؛ تشسعل شسمعتها الخمسسين ،وتشسارك
الجزائر احتفالتها بذكرى مظاهرات  11ديسسمبر ،النقطة
الحاسسمة التي تبعتها نقاط حسسم كثيرة هيّأات الظروف
لبناء دولة حديثة ،بأاسسسس ثورة نوفمبر المجيدة ،التي
منحت بÓدنا تأاشسيرة النعتاق من نير السستعمار
الفرنسسي البشسع ،وأانتجت جي Óثوريا عكف خÓل
السسنوات األولى لما بعد السستقÓل على خوضس ثورة
بناء ،وتشسييد معالم هذه الدولة لينعم شسعبها بالحرية
التي انتزعها بنضساله وإايمانه وصسبره على مختلف
أانواع البطشس والجبروت ،والظلم التي كانت فرنسسا
تمارسسها عليهلمدة  132سسنة.
ومنذ البداية؛ خّطت جريدة ""الشسعب"" خطواتها الثابتة
للنطق بثمار السستقÓل ،ورصسد إارهاصسات التحول
والتوجه نحو التأاسسيسس إلعÓم موضسوعي نزيه ،قريب
من المواطن ،ينقل انشسغالته ويسساهم في ربط قنوات
الحوار بين الشسعب والسسلطة آانذاك ،من خÓل إالقاء
أاضسواء العناية على مختلف المشساريع والمخططات
الكبرى لبناء المجتمع وتثبيت أاركان الدولة.
ليسس الحديث عن جريدة ""الشسعب"" وهي تحتفل
بالذكرى الخمسسين لتأاسسيسسها ،بالسسهل والهين بالنسسبة
لي ،أانا الذي أاعتبر نفسسي خّريج هذه المدرسسة العريقة،
بل هي مدرسستي التطبيقية الوحيدة التي علّمتني كيف
أاتدّرج في اكتسساب تقنيات الكتابة الصسحفية وفنونها .لقد
أاتاحت لي ""الشسعب"" وأانا طالب بالمدرسسة الوطنية العليا
ÓعÓم
للصسحافة فرصسة المرور من ظل الدراسسة النظرية ل إ
المكتوب وفنياته إالى ضسوء التطبيق والممارسسة الفعلية
لهذه المهنة التي اختارها حسسي ووعيي ،بعيدا عن
أاحÓم الطفولة بأان أاصسير صسحافيا حين أاكبر.
لم يكن قد مّر على التحاقي بالجامعة أاكثر من سسنتين
حين حالفني الحظ ألن أاكون واحدا من ثÓثة ناجحين
في مسسابقة مفتوحة نّظمتها ""الشسعب"" تحت إادارة عبد
القادر بن صسالح ،رئيسس مجلسس األمة الحالي ،فكنت
واحدا من طاقم صسحفيي الجريدة ،التحقت بها كمحرر
متربصس في  15ديسسمبر  ،1975وهو تاريخ التأام بالصسدفة
مع عيد ميÓدي الثالث والعشسرين.
شسخصسيا ،يشسّدني الحنين كثيرا إالى ذلك الزمن الجميل
العابق بتلك المعاني النيرة والقيم النبيلة التي صسقلت
الذات ،وفتحت أامامي األفق واسسعا لمعانقة األماني
الجميلة مع جيلي الذي اعتز به أاّيما اعتزاز ،دون أان أانسسى
ت منهم ،وأاولئك الذين
ت على أايديهم وتعّلم ُ
كل من تمّرسس ُ
تدرجت معهم في مهنة الصسحافة .فكم أاشسعر بقوة
الجاذبية تمنحني فرصسة النبهار كّلما اسستجمعت شستات
الذاكرة التي تسسجل لبداية مسساري المهني ،فكما كان
Óسساتذة األفاضسل في
الفضسل في تكويني األكاديمي ل أ
مدرسسة الصسحافة وعلى رأاسسهم الفقيد سسعد زهران ،أاحد
فطاحلة العÓم العربي الذي تعلّمت منه كيف أاتقن فنيات
التحرير ،كان لبد أان أاتأاّثر وأاسستفيد من خبرة ومهارة ذلك
الجيل من المسسّيرين والصسحفيين المتمكنين ،الذين
سسبق إاعجابي بهم قبل أان أاكون زمي Óلهم ،فأاحسسنوا
احتضساني وتوجيهي وتشسجيعي.
يحضسرني هنا تذtكر الكثير من األسسماء الصسحفية
الكبيرة التي تأاّثرت بها ،وقد أاثرت وقتها في المسسار
العÓمي لجريدة ""الشسعب"" ،أاخصس بالذكر محمد زهاني
رئيسس التحرير وحسسن رويبح رئيسس القسسم الوطني،
الذي كان شسعلة إاعÓمية فريدة من نوعها ،هو معلّمي األول
في الممارسسة الصسحفية ،منه تعّلمت كيف أاختبر مداركي

النظرية ألمتلك األدوات التطبيقية التي تمّكنني من
التوفيق بين النظري والعملي إلنجاز أاعمال صسحفية
متوافقة مع مقتضسيات اإلعÓم وتداعيات ذلك الزمن .وما
بقي عالقا بالذاكرة وتحول مع الوقت إالى خيار فرضس
نفسسه بقوة ،هو التمكين إلعÓم مسسؤوول يتخذ من فنيات
التحرير أاسسلوبا لقياسس المهارة في األداء ومن الحرصس
على عدم تشسويه الخطاب الرسسمي المعيار ألي مصسداقية.
مع ثلة من الصسحفيين المهرة ،كان الحماسس يحذونا
في القسسم الوطني إلنجاز أاعمال صسحفية نوعية تتخطى
القوالب الجامدة ،ف Óتعير الهتمام بالرسسميات بقدر ما
تحاول الغوصس في أاعماق القضسايا القريبة من
النشسغالت والهموم اليومية للسسكان ،وقد كنت واحدا
من أاربعة ثÓثتهم هم األعزاء محمد أاوقاسسي وعزي عبد
الرحمن ومصسطفى ماضسي بعثنا معا ركن ""اهتمامات
المواطنين"" ،الذي كان صسرخة إاعÓمية سسرعان ما أاحدثت
صسدى واسسعا بقدر ما نsفسس على المقهورين ،كان ينظر له
بازدراء في األوسساط التي كان يقلقها آانذاك ما كان يعرف
بالمد اليسساري .وانتهى اللغط حول هذه المسسأالة مع
مجيء وزير التصسال الحالي محمد سسعيد على رأاسس
جريدة ""الشسعب"" خلفا لعبد القادر بن صسالح ،وكان لهذا
التغيير أاثره في إاعادة تشسكيل البنية الصسحفية لـ
""الشسعب"" ،فمنهم من غادر قهرا ومنهم من وصسل
اسستنجادا ،فتّم اسستقدام محمد بوعروج رئيسسا للتحرير
قبل أان يتولى في وقت لحق منصسب المدير العام .وتّم
السستنجاد بصسحفي ""المجاهد"" األسسبوعي محمد عباسس
لتنصسيبه على رأاسس القسسم الوطني ،ومنه ارتقى إالى
رئيسس تحرير .وفي نفسس األثناء بدأا الصسحفي سسعد
بوعقبة يعّد العدة لهجرة لسسان حال جبهة التحرير
الوطني ""المجاهد"" األسسبوعي من أاجل حط الرحال
بجريدة ""الشسعب"" ،ومع هجرة الكثير من الصسحفيين
المغضسوب عليهم ،فتح الباب لتعويضس العجز ،فأاقحمت
الكثير من األسسماء الجديدة التي أادرجت ضسمن مختلف
األقسسام ،قبل أان تنسسحب في وقت لحق تحت شستى
الذرائع ومنها فجر التعددية العÓمية.
ما يسستوقفني وأانا بصسدد الحديث عن زمÓء المهنة كل
الصسحفيين الذين عاصسرتهم وقد كنت كثير اإلعجاب
بالمرحومين محمد علي الهواري والهادي لزوم ومحمد
علي خوازم .األول وهو شساعر من أاصسل مغربي ،هو نابغة
زمانه في كتاباته عن المسسرح والفن والثقافة ،أاما الثاني
فكان موسسوعة ثقافية مفتوحة على الدوام ،بينما يعّد
الثالث نموذجا فريدا من نوعه في التعاليق الصسحفية
التي نقرأاها بشسغف وشسوق .وقد كنت أايضسا معجبا
بأاسسماء كثيرة تركت بصسماتها في جريدة ""الشسعب""،
وأاخصس بالذكر عيسسى عجينة ،مكي عدة ،الحبيب
راشسدين ،الشسريف عنان ،عبد اللّه بن يخلف ،محمد عبد
الرحماني ،عبد القادر بوطيبة ،مسسعود قادري ،عبد القادر
جبلون ،عبد الرزاق دكار ،بشسير حمادي ،محمد لحضسيري،
إابراهيم قمور وفي وقت لحق مصسطفي هميسسي ،سسليم

قÓلة ،علي فضسيل وباديسس قدادرة ،دون أان أانسسى المتأالّقة
""منى"" التي كانت تعّد صسفحة المرأاة ،وأاسستاذنا الضسليع
في اللغة العربية محمد فارح .والعذر للكثير من الزمÓء
الذين أاحّن إاليهم حناني لمحبتنا وتفانينا في سسبيل
خدمة إاعÓمية راقية ومتميزة ،كان يحرصس على
إاخراجها في أاحسسن شسكل المرحوم مصسطفى مومني
والطيبين عمار بومايدة وعبد الرحمن بوتسستة ،دون
أان أانسسى الخّطاطين الذين أاذكر منهم الرائعين حكار
وغالب.
بكل فخر واعتزاز أاقولها ،لقد تعلّمت في كنف
جريدة
"" الشسعب"" كيف لÓعÓم أان يسساير يوميات المواطن
ويعايشسها ويسستقي منها انشسغالته من جهة ،وينقل إاليه
من جهة أاخرى ،ما ينتهجه نظام الحكم من إاصسÓحات
وثورات وما يطلقه من مشساريع تذهب نتائجها إالى
تحسسين مسستوى معيشسة المواطنين ،ناهيك عن الدور
الذي تؤوديه الصسحيفة إلبراز أابعاد الهوية التاريخية
للمجتمع الجزائري ،وكذا النقل النزيه واألمين لما يدور
في فلك المجتمع.
لقد انخرطت منذ دخولي ""الشسعب"" وأانا طالبا ،في
العمل الميداني ،ولم يمضس علّي وقت طويل حتى
أاصسبحت متخصسصسا في القضسايا التي تصسنع حدث السساعة
آانذاك على السساحة الوطنية ،ومنها بوجه الخصسوصس
الثورة الزراعية والتطوع الطÓبي والتسسيير الشستراكي
للمؤوسسسسات .وأانجزت وقتئذ العديد من األعمال في
مختلف األنواع الصسحافية من أاخبار وتعاليق
وريبورتاجات وحوارات وتحقيقات صسحفية ،وتغطية
الكثير المؤوتمرات الوطنية الكبيرة ،كما قمت بمتابعة
العديد من زيارات الرئيسس بومدين وبعده الرئيسس بن
جديد .وعÓوة على ذلك؛ كنت من كتاب الفتتاحية التي
تصسدر يوميا في الصسفحة األولى بعنوان ""رأاي الشسعب""،
كما كنت أاحد الذين يتناوبون على كتابة العمود الشسهير
بالصسفحة األخيرة ""لحظة تأامل"" ،وكذلك العمود الذي
ابتكره في وقت لحق محمد عباسس بعنوان ""وقفة اليوم"".
وعلى صسعيد آاخر ،أارسسلتني ""الشسعب"" في الكثير من
المهمات إالى الخارج فرديا أاو ضسمن الزيارات الرسسمية
للمسسؤوولين أاو التظاهرات الثقافية التي كانت تقام هنا
وهناك في إاطار التبادل الثقافي ،كل ذلك كان له أابلغ األثر
مع الوقت في تعميق تجربتي ومعرفتي بخبايا هذه
Óمتناهية.
المهنة وبمتعتها ال ّ
وهكذا ،تعّلمت الكثير من ""الشسعب"" ،وأاخذت أانفتح
على العديد من اآلفاق المعرفية والحياتية ،من خÓل
تعاملي مع أاسسماء وشسخصسيات مهمة في مختلف
المجالت ،باإلضسافة إالى تكوين رصسيد مميز من
الصسداقات التي امتدت أاعمارها إالى اليوم ،والتي
اسستقطبتها ""الشسعب"" في سسنوات السسبعينات من كتاب
وصسحافيين ذاعت أاصسواتهم اليوم بمختلف بقاع الدنيا.
كما عّلمتني تجربتي في العÓم الجهوي ،أان أاكون
أاكثر قربا من إارهاصسات ونبضسات الشسارع .من قسسنطينة
التي دخلتها فاتحا ألول مكتب جهوي لجريدة ""الشسعب""
بالشسرق الجزائري ،إالى عنابة التي طاب لي المقام في
رحابها األنيقة ،مسسيرتي مع ""الشسعب"" هي مدارك معرفية
إاضسافية زادتني حبا وتعلقا بمهنة هي مني وأانا منها،
فكم أاشسعر بالعتزاز وأانا واحد من الذين مّروا بفخر على
عميدة صسحفنا ،وواكبوا مسسارها اإلعÓمي منذ عبد
القادر بن صسالح إالى زميلتي الرائعة أامينة دباشس.
هذه الكلمة قد ل تلّخصس عمق تجربتي في ""الشسعب""،
التي تركتها بعد النفتاح على التعددية اإلعÓمية،
واتجهت نحو تأاسسيسس جريدة ""السسÓم"" رفقة بعضس
الزمÓء ،ثم إالى ""المسساء"" ،قبل أان أاصسدر "" أاخبار الشسرق""
بعنابة التي أاردت بها وضسع بصسماتي في اإلعÓم
الجواري ذي األهمية البالغة في نقل صسوت المواطن
والهتمام بانشسغالته ،ولكنّي أاحاول أان أانقل من خÓلها،
خواطر إاعÓمية تذكرني بسسابق عهدي بجريدتي الغّراء
""الشسعب"" التي تظل المدرسسة الشسعلة في سساحتنا
اإلعÓمية .فهنيئا بذكرى عيد الميÓد الخمسسين.

 ١١ $ديسسمبر ٢٠١٢م ــ عدد خاصص

بقلم :عمار صصافي
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..من روح الششعب
كنت أأحب ألكتابة ،إأ’ أأني لم أأكن أأحلم ذأت يوم أأن أأكون
صصحفيا ..وأأsنى ’بن قرية نائية أأن يلتقي بصصحفي أأو كاتب أأو
مؤولف وهو في بدأية ألطريق ،حتى يحلم أأن يكون مثله؟..
لم يكن ذلك متاحا أأبدأ ،بل حتى ألجريدة لم تكن متاحة إأ’
بالكاد ونحن في ألثانوية ،لنقرأأ بعضض ما بها من أأخبار ،عن
ألرياضصة أأو ألفن وأأحيانا ألسصياسصة ،خاصصة ما تعلق بفلسصطين
وأحتÓلها من قبل أإ’سصرأئيليين…
سسليم قÓلة

 ١١ $ديسسمبر ٢٠١٢م ــ عدد خاصص

لم يكن حينذاك كمبيوتر أاو انترنت أاو فضضائيات أاو
هواتف ،كل ما كنا نملك ،هي تلك الكتب التي نتبادلها من
بيت إالى بيت ،وأاحيانا في سضرية تامة عن بعضضنا البعضض،
لندرتها وكثرة الطلب عليها…
كنت أاحب الكتابة حقا ،وأاحاول أان أاقلد المنفلوطي
في ""بول وفرحيني"" أاو جبران خليل جبران في ""األجنحة
المتكسضرة"" ولكنني كنت أاحب القراءة أاكثر ،لذا لم يتبادر
لخرين وأان يكون لكتاباتي
إالى ذهني ذات يوم أان أاكتب ل آ
قراء ،ل أاعرفهم ،ويعرفونني حق المعرفة ،حتى دخلت
جريدة ""الشضعب""…
كان عمري  22عاما عندما تخرجت من الجامعة .لم يكن

46

ُيرضضيني في هذا السضن أان أاتوقف عن الدراسضة ،عن القراءة
وعن التعلم .لم تكن تسضتهويني اإلدارات أاو المؤوسضسضات
العمومية رغم أانها كانت مفتوحة على مصضراعيها لحاملي
الشضهادات في تلك الفترة .كنت أابحث عن مكان أاجد فيه
ضضالتي :القراءة والكتابة ،و ل يمنعني ،في ذات الوقت ،من
تجسضيد طموحي في أان أاتعلم أاكثر ..ولم يكن هذا المكان
سضوى جريدة ""الشضعب""…
*****
كان الدخول لهذه الجريدة صضارما ،ل يمكنك أان تُقبل
إال بعد إاجراء اختبار في الثقافة العامة يُعرف من خلله
أاسضلوبك في الكتابة وقدرتك على التحليل ،واختبار آاخر في
الترجمة إالى العربية تٌعرف فيها إامكانياتك اللغوية...
وتقدمت إالى الختبار بمفردي ،وُطرح علّي السضؤوال التالي:
ماذا تعرف عن الميثاق الوطني .وُقدمت لي مجموعة من
البرقيات باللغة الفرنسضية لترجمتها وتعريبها في وقت
قياسضي .وأاشضرف على الختبار كل من رئيسض التحرير محمد
عباسض ،و رئيسض القسضم الوطني بشضير حمادي والصضحفي
جمال صضالحي أاحد األعضضاء البارزين في القسضم الوطني
والمتمكنين من ناصضية اللغة العربية ...وكانت الموافقة،
بعد الختبار ،أان يتم ضضمي للقسضم الوطني شضريطة أان
أاخضضع لتجربة تدوم شضهرين يتم بعدها الفصضل في أامري…
وهكذا دخلت الجريدة محررا مترجما تحت التجربة في
الفاتح من سضبتمبر  ،1980بنصضف األجر الشضهري…
*****
لم يكن العمل سضهل البتة ،كانت أاغلب برقيات وكالة
األنباء الجزائرية تصضلنا باللغة الفرنسضية ،وأاغلب

النشضاطات التي نغّطيها تحتاج لوقت كبير لقراءة وترجمة
الوثائق التي تصضدر عنها ..أاما العمل الميداني فقدر الله أان
يكون أاول خروج لي إالى مدينة الشضلف بعد زلزال العاشضر
من أاكتوبر .كنت أاحد المكلفين بتغطية الوقائع هناك ،وكان
ذلك أاول احتكاك لي بالعمق الشضعبي وأاول معرفة لي بالدور
الكبير الذي يمكن أان يقوم به اإلعلمي في خدمة الناسض
ونقل معاناتهم إالى السضلطات .كنت أاصضف ما أارى بدقة
وانقله بأامانة ،إالى درجة أان أاحسضسضت أانني كنت واحدا من
أاولئك الذين فقدوا عزيزا لهم أاو بيتا ذهبت معه بعضض
ذكرياتهم أاوأاي شضيئ تعلقوا به في هذه الحياة ..وانتقلت
إالى الميدان مرة أاخرى في تلك البداية من حياتي المهنية،
إالى بلدية سضيدي أامحمد أاكتب أاول تغطية خبرية لي ،عن
تعميم اسضتعمال اللغة الوطنية ُنشضرت تحت عنوان "" بلدية
سضيدي اْمحمد تسضتعد وتشضرع في التطبيق"".
وانسضجمت بسضهولة مع فريق القسضم الوطني :بشضير
حمادي،مصضطفى هميسضي ،جمال صضالحي ،عبد الله
سضعايدية ،محمد الصضالح بن حمودة قبل أان يلتحق بنا كل
من علي فضضيل  ،ثم السضعيد قرايت …
ولم تمر مدة التجربة حتى وجدت نفسضي ُأاعsين محررا
مترجما بالجريدة .لم تكن الدرجات في سُضلم الصضحافة ،تقدم
بسضهولة .كان عليك أان ترتقي في سضلم التحرير من محرر إالى
محقق ،إالى كبير المحققين إالى معلق وكاتب افتتاحية وِلَم
ل رئيسض تحرير بجهدك وإابداعك فقط ..كانت الرتب
محترمة مثل الرتب العسضكرية ل يمكنك أان تنتقل من واحدة
إالى أاخرى إال بجهد جهيد ...ووصضلت في ظرف وجيز إالى
رتبة محقق ،واسضتهوتني الكتابة أاكثر ،وبدأات في أاولى
محاولتي مع المقالة ..وكانت المفاجأاة بالنسضبة لي إاذ
ُفتحت لي األبواب على مصضراعيها بعد محاولت عديدة
مني ،وصضبر ومواظبة.
*****
لم يكن من السضهولة بمكان في تلك الفترة أان ُينشضر لك
عمود صضحفي في "" وقفة اليوم"" في جريدة ""الشضعب"" ،فما
بالك بمقال .كنا نتنافسض ،لكتابة عمود أاو مقالة فضضل عن
عملنا العتيادي ،لم نكن نتلق أاجرا إاضضافيا على ذلك ،ولم
تكن كتاباتنا تمر بسضهولة .التدقيق يبدأا من رئيسض القسضم،
إالى رئيسض التحرير ،إالى المدير العام السضيد محمد
بوعروج .مقالتك تمر على المسضتويات الثلث ،ولكل حق
العتراضض أاو التعديل .كانت أاولى مقالتي ُتعّدل ،عناويني
ُتصضحح أاو تُسضتبدل ،وأاحيانا ل تُنشضر ،ولم أاكن أاسضتاء أابدا،
كنت أاتعلم ...إاصضراري على النجاح كان أاقوى ،وحبي للكتابة
كان أاكبر من أان أاتوقف.
وتم تعيين السضيد سضعد بوعقبة رئيسَض تحرير للجريدة.
وكنت الكتشضاف بالنسضبة له .لم يتردد في أان َقبل نقل
مقالتي مباشضرة إالى الصضفحة األخيرة :نعم إالى الصضفحة
األخيرة ..وكم هي غاية تلك الصضفحة.
كانت لكبار الكتاب الجزائريين :محمد عباسض ،محيي
الدين عميمور ،محمد العربي ولد خليفة ،أابو العيد دودو،
حسضن رويبح …الخ … وُنشضرت أاولى مقالتي بها ،وأانا مازلت
شضابا في مقتبل العمر ،واقترحت لها عنوانا معلقا دائما:
أاحداث وأاحاديث ثم تحولت إالى أاوراق الخميسض ..وسُضمح
لي أان ُأاضضيف إالى جانب اسضمي كلمة بقلم ..كانت تلك درجة
من درجات الكتابة واعتراف بنوعيتها..لم تكن تُمنح ألي
كان...
*****
كانت ""أاحداث وأاحاديث"" و"" أاوراق الخميسض"" بالنسضبة
لي فضضاء واسضعا ألقدم كل ما عندي ،ألكتب بكل قدراتي،
ألفجر طاقتي ،ألكتب كما أاريد ..بحرية تامة وبل حدود..
(رغم ما ُيقال عن الحزب الواحد) كتبت فيها عن اإلسضلم
واللغة العربية مدافعا (لغة الضضاد والمشضروع المضضاد) ،عن
التاريخ كاشضفا (أابناء الجزائر وأابناء فرنسضا ،البذور
الجذور) عن سضياسضات التغريب منتقدا (نسضاء  13ماي)،عن
بعضض األطروحات الفكرية مناقشضا( :،جاك بيرك و الِقرنا
بنصض القرآان بين الغرب واإلسضلم)… كنت أاكتب بحق بل
حدود .ولم أاذكر أان مقصض رئيسض التحرير أاو أاي كان قد
طالني ،محمد بوعروج ،محمد عباسض ،محمد العربي
غراسض ،سضعد بوعقبة ،حبيب راشضدين ،كمال عياشض،محمد

بن زغيبة ...وجميع رؤوسضا ء التحرير الذين اشضتغلت معهم).
كان المقصض يطال بعضض األخبار الرسضميةـ بعضض التغطيات
السضياسضية ،و""ل نجد لها أاثرا"" على حد تعبير األخ محمد
العربي غراسض رحمه الله (عندما ُيرفضض مقال) ،ولكنه أابدا
ما كان ليطال مقالت الرأاي .لم أاذكر أانه تمت مراقبة أاي من
مقالتي وكانت بالمئات…
وأاصضبحت تصضلني رسضائل القراء ،ويصضفني بعضضهم
بالكاتب ،ولم أاعرف إال بعد حين أانني كنت ُأاصضنع في
مدرسضة اسضمها مدرسضة ""الشضعب"" ،تمنحك شضهادة تخرج
واحدة في العمر بعد أان تجتاز بنجاح امتحان القراء
ويعترفوا لك بذلك.
ولن أانسضى أابدا فضضلهم علّي  ،من غير حسضن قراءتهم،
من غير ردود أافعالهم ،من غير تشضجيعاتهم ،من غير أان
يكونوا في المسضتوى لم نكن لنكون كذلك..
*****
وفي أاوج حالت التفاعل والعطاء المتبادل مع القراء،
ضضربت الجزائر
في أاوج تلك القمة مع نهاية الثمانينياتَ :
موجة اإلصضلحات التي سضُتعرف بالديمقراطية ،و ُفتح
المجال للتعددية اإلعلمية في بداية التسضعينيات ،وتوزع
خريجو مدرسضة الشضعب على عدة عناوين..
ودخلت البلد في مرحلة مختلفة عن سضابقتها ،أاخذت
الكتابة فيها أابعادا أاخرى ،وغايات أاخرى .والتحق بالمهنة
طامعون في المال وفي الجاه .ونصّضب البعضض أانفسضهم
رؤوسضاء تحرير ومديرين من غير أان يصضعدوا السضلم درجة
درجة ،بل أاحيانا من غير أان يكتبوا حرفا أاو يطرحوا
أافكارهم أاو أاسضلوبهم على محك القراء .وَكتب في الصضحافة
أاناسض بغير أاقلمهم ،ودخلنا في مرحلة اضضطرابات طالت
كل شضيء :الفكر والسضياسضة والقتصضاد والمجتمع ..وضضاق
حقل الرؤوية إالى درجة أان فضضل الكثير من الُكّتاب الصضمت..
وانزوت جريدة ""الشضعب"" في ركنها مع بقي من طاقم
التحرير ،أاحيانا تحيي وأاخرى تموت ،تنافسضها الصضحافة
الصضفراء حينا  ،وصضحافة اإلثارة أاخرى… ولم تعد للكتابة
قواعد ،ولم يعد رئيسض التحرير ُيحاسِضب على الخطأا
النحوي بثلثة أايام خصضم من األجر ،،تبدلت لغة الصضحافة،
وتبدل محتواها ،و تغيرت وجهتها وغايتها وأادوات العمل
بها ،واختلط المال فيها بالسضياسضة ،ودخلت حقبة أاخرى
هي التي نعيشضها اليوم..
وجريدة ""الشضعب"" مازالت بعنوانها ،مازالت
بصضحفييها الشضباب تسضعى ألن تبقى كما هي وتنتصضر،
تسضعى ألن تتكيف مع ما اسضتجد في البلد وتسضتعيد دورها
الريادي من جديد…
بعد خمسضين سضنة ،هل يمكنها ذلك؟
*****
بعد خمسضين سضنة ،يمكنها ذلك ،أاقول:
حول ،ل يمكن للشضوائب أان
ل يمكن لمعدن الذهب أان َي ُ
ُتنقصض من قيمته… لقد كانت هي أاولى الجرائد ويمكنها أان
تسضتعيد مكانتها ،قراءها ،أاسضلوبها في معالجة الخبر،
شضعبيتها ،عمقها ،كل شضيء جميل فيها ..أان تصضبح بحق هي
جريدة الشضعب الجزائري برمته .هل انطفأات جذوة كاتب
واحد من الكتاب الذين مروا بها إال من انتقل إالى رحمة
الله؟..
ابحثوا عن أافضضل األقلم من الرعيل األول التي تقود
الصضحافة الوطنية اليوم وسضتكتشضفون أانها مرت ذات يوم
بجريدة ""الشضعب""..
وابحثوا عن أافضضل األقلم من الرعيل الثاني أاو من
شضباب اليوم :وسضتكتشضفون أايضضا بأانها هي األخرى تدربت
أاو احتكت بأاقلم مرت بجريدة ""الشضعب""…
وابحثوا على مسضتوى كبرى الصضحف العالمية :هل
سضمعتم يوما أانها ماتت؟"" :األهرام"" ""لوموند"" ""القبسض""
""نيوزويك"" "" الدايلي تلغراف"" ""الفيغارو""....
هل ماتت هذه الصضحف؟
رغم تبدل األحوال واألزمان...
رغم النتقال إالى عصضر األقمار الصضناعية واإلنترنت
والفضضائيات المنتشضرة في كل مكان...
كذلك ""الشضعب"" ،جريدة ""الشضعب"" سضتبقى...
ألنها روحٌ من روح الشضعب...

مثقفون يدلون بآارأئهم في خمسصينيتها

بدأأنا رحلة ألكتابة وألنقد

على أأعمدة

في محاولة لرصصد آأرأء ألمثقفين وألنخبة حول مسصار ""ألشصعب"" في خمسصينية تأاسصيسصها
تقربنا من ألمثقفين ألذين سصاهموأ في صصناعة ألمشصهد ألثقافي ألجزأئري ،وألذين كانوأ
شصاهد عيان على ميÓد صصرح إأعÓمي أأول في ألجزأئر ألمسصتقلة ،وكانت هذه أآلرأء
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أمين ألزأوي :ملجأ ألكّتأب
ثّمن الكاتب والمفكر أامين الزاوي الدور الريادي الذي لعبته الششعب
في إارسشاء معالم الثقافة ،مؤؤكدا في سشياق حديثه أان ""الششعب"" عÓمة
ثقافية من العÓمات التاريخية التي ’ تنسشى ،تظل في القلب وفي
الذاكرة الفردية أاو الجماعية ،قائ"" :Óعلى جريدة ""الششعب"" تعلمنا
قراءة الجرائد ،فكانت سشيدة اأ’كششاك ،يتسشابق عليها الجميع قبل
ششرب فنجان القهؤة اأ’ول .وعلى أاعمدتها بدأانا رحلة الكتابة.
وأاكد الزاوي في سشياق حديثه ،أان ""الششعب"" لم ُتدر ظهرها للثقافة
وللمثقفين ،فعلى الرغم من أان البÓد كانت في زمن الحزب الؤاحد،
إا’ أانها كانت مسشاحة لجميع المثقفين واأ’دباء للتعبير من اليمين
إالى اليسشار.
فكانت ""الششعب"" خÓل خمسشين سشنة ملجأا الكّتاب ’ ،يؤجد كاتب أاو
أاديب واحد من الجزائريين الذين يكتبؤن بالعربية لم يكتب في هذه
الجريدة ’ ،يؤجد قلم لم ينتظر بششغف ملحقها الثقافي الذي كان
النادي الؤطني الحقيقي للثقافة والمثقفين.
الششعراء والروائيؤن والقصشّاصشؤن والنقاد والمسشرحيؤن الذين
اآ’ن يتمؤقعؤن في الصشف اأ’ول في الرواية والششعر والقصشة
ومدرجات الجامعة ،جميعهم مروا على صشفحات جريدة ""الششعب""
صشنعؤها وصشنعتهم ،اأ’حياء منهم واأ’مؤات :عبد اللّه ركيبي ،أابؤ
العيد دودو ،عبد الّله ششريط ،محمد سشعيدي ،عبد الملك مرتاضض،
زهؤر ونيسشي ،الطاهر وطار ،عبد الحميد بن هدوقة ،عمار بلحسشن،
أاحÓم مسشتغانمي ،ربيعة جلطي ،سشليمان جؤادي ،اأ’درع ششريف،
الحبيب السشائح ،بقطاشض مرزاق ،العيد بن عروسض ،جما الطاهري،
اأ’خضشر عبد القادر السشائحي ،عبروسض عبد الحميد ،مصشطفى
الغماري ،مصشطفى فاسشي ،أاحمد منؤر ،عبد اللّه حمادي ،أاحمد
حمدي ،محمد الصشالح حرز الّله ،محمد مفÓح ،محمد حيدار ،محمد
برقطان ،عامر مخلؤف ،عبد العالي رزاقي ،حمري بحري ،عياشض
يحياوي ،عزالدين ميهؤبي ،عبد الحميد بؤرايؤ ،وعبد الحميد
ششكيل ،حسشن أاكيÓن ،زهير العÓف ،بلقاسشم بن عبد اللّه ،جروة عÓوة
وهبي ،عبد الرحيم مرزوق ،ششريبط أاحمد ششريبط ،محمد زتيلي،
إادريسض بؤذيبة ،مصشطفى نطؤر ،جميلة زنير ،عبد القادر زيتؤني،
عمار يزلي ،الطاهر بلحيا .....
كان قلب جريدة ""الششعب"" واسشعا على صشؤرة الششعب الجزائري تما
بتمام ،لم نششعر يؤما من اأ’يام بأانها كانت تقصشي أاو تصشادر أاو
تفضشل ،كان الجميع يغضشب منها مرات ليعؤد إاليها المرة القادمة،
كان الجميع ينتقدها ليمارسض الكتابة فيها في اليؤم التالي ،كان
الجميع ينادي بتطؤيرها دون التنازل عنها ،كل هؤؤ’ء وأانا واحد
منهم كنا نقؤم بذلك أ’ننا كنا نريد لجريدة ""الششعب"" أان تكؤن دائما
اأ’فضشل واأ’هم واأ’كثر حضشؤرا.
الجيل اأ’ول الذي أاسشسض ما ""يسشمى"" بالصشحافة الحرة"" المعربة كل
هذا الجيل خرج من عباءة جريدة ""الششعب"" تخرج من مدرسشة
""الششعب"" كما خرج الجيل المفرنسض من تؤأامها جريدة المجاهد
بالفرنسشية.
جريدة ""الششعب"" تظل اإ’رث الؤطني الذي ’بد من الحفاظ عليه،
اإ’رث الذي يحيلنا على الجزائر الحديثة والمعاصشرة.
والحفاظ على هذا اإ’رث ’ يعني إاحالته للتقاعد ،بل تؤريطه في
صشؤت الحداثة والمعاصشرة والتنافسض والدعؤة إالى ا’لتفاف مرة
أاخرى حؤل جريدة ""الششعب"" ربما ،ودون نؤسشطالجيا ،لنعيد للثقافة
واأ’دب جزء من تأالقهما..
مع جريدة ""الششعب"" اليؤم علينا أان ندفع الدارسشين من الباحثين
الجدد لدراسشة هذه الظاهرة اإ’عÓمية المتميزة ،فدون ذلك ’ يمكن
للجيل فهم آاليات وخبايا حال اإ’عÓم اليؤم ،بل وحال اللغة العربية

اإ’عÓمية.
وحين أاقؤل ـ يضشيف لزاوي ـ ""الميراث الؤطني"" الكبير فهذا ’ يعني
مطلقا بأان جريدة ""الششعب"" أاصشبحت من الماضشي ،إانها تسشتعيد يؤما
بعد يؤم مكانها ومكانتها بين القراء محاولة بجهد صشحفييها من
الجيل الجديد وبإابداعية إادارتها التخلصض من اأ’حكام المسشبقة
التي أالصشقت بها ،وبالتالي الذهاب بها إالى البحث عن دخؤل جاد في
الخطاب اإ’عÓمي الجديد ،وهؤ بالفعل ما أالحظه على طبعتيها
الؤرقية واإ’لكترونية المتطؤرة.
وفي اأ’خير دعا السشيد أامين الزاوي إالى ضشرورة التفات النخبة
المثقفة حؤل هذا الصشرح اإ’عÓمي العريق ،خاصشة وأان الجريدة
دون ششك تحتاج إالى مجهؤدات أاكثر حتى تعؤد إالى زمنها اأ’ول،
الزمن الذي كانت فيه الجريدة اأ’ولى ،وهذا ممكن .ومبارك عيد
بخمسشين ششمعة يا جريدة ""الششعب"" وتهاني لجميع العاملين فيها
صشحفيين وإاداريين وتقنيين.

عبد الناصصر خÓف  :باحث وناقد مسصرحي

""ألششعب""  ..تأريخ ششعب ..كفأح ششعب
اعتبر الناقد المسشرحي عبد الناصشر خÓف ،أان جريدة الششعب اسشمها
اسشتثنائي ،حيث ’ يمكن أان تمر عليه دون أان تتؤقف.
وفي محاولة لسشرد قصشة ارتباطه بجريدة ""الششعب"" وعمق الرابطة
الحميمية بها ،قال خÓف في تصشريح خاصض با’حتفال بخمسشينية
تأاسشيسشها ،إانه عرف هذه الجريدة في المرحلة ا’بتدائية"" ،لقد كانت
جريدة أابي المفضشلة فع Óكانت أاكثر حجما مني .اكتششفت الملحق
الثقافي لـ""الششعب"" ،الذي كان بالنسشبة لي محطة ’ يمكن نسشيانها،
اسشماء كانت صشغيرة في تلك الفترة لكنها كبرت وأاسشسشت المششهد
الثقافي الجزائري كما كان الفضشل لجريدة ""الششعب"" على الثقافة
الجزائرية أانها كانت هي ذاكرتها .كما ’ يمكن الحديث عن مسشار
الحركة الثقافية والفنية واأ’دبية في الجزائر دون العؤدة إالى
أارششيفها الذي يعتبر ششاهدا كبيرا على كثير من اأ’سشماء والتحؤ’ت
للتاريخ ،فكانت مهد و’دتي ،خاصشة أانني نششرت بعضض محاو’تي
الششعرية اأ’ولى كانت على صشفحاتها الكبيرة ،وأاذكر بعضض اأ’بيات
الششعرية التي ظلت راسشخة في ذاكرتي""....
في صشمت غرفة
من ملتقى النهرين
كنا أانا وأانت
وثالثنا يحمل وجها ب Óعينين
سشقط فجأاة إالى أاسشفل
وانششطر إالى نصشفين
هذه هي ""الششعب""
بدأات حلم ششعب
تحؤلت إالى مؤؤسشسشة كبيرة
وهي ترسشخ اآ’ن وجؤدها من خÓل تؤاجدها
ودفاعها
من أاجل الحقيقة
الحقيقة فقط
فعيدكم مبارك

رئيسس اتحاد الكتاب الجزائريين يوسصف شصقرة:

جريدة ""ألششعب"" حضشننأ ألدأفئ
يكفي الجريدة فخرا واعتزازا وهي تحتفل بخمسشينية تؤاجدها

جه رئيسض اتحاد الكتاب
كمنارة إاعÓمية ،بهذه الكلمات تؤ ّ
الجزائريين يؤسشف ششقرة للحديث عن جريد ""الششعب"" التي وصشبت
في انجازاتها  50سشنة و’تزال تؤاصشل مجهؤداتها لÓرتكاز على
أاسشسض إاعÓمية راسشخة ،ففي كنف ا’حتفال بخمسشينية ا’سشتقÓل ـ
يقؤل ششقرا في تصشريح لـ""الششعب"" ـ وبعيد ا’حتفال بذكرى نؤفمبر
الخالدة وهي كلها د’’ت مضشيئة وعÓمات خير ونماء ،أانها كانت
و’تزال صشؤت الششعب الصشداح على اختÓف طبقاته وتؤجهاته ،كما
كانت الحضشن الدافئ للثقافة والمثقفين في زمن عزت فيه المنابر
الصشادقة لمبادئها ،وفي وقت كانت فيه المنابر ا’عÓمية تعّد على
أاصشابع اليد الؤاحدة ،من مثل جريدة ""النصشر"" بالششرق وجريدة
""الجمهؤرية"" بالغرب و""المجاهد اأ’سشبؤعي"" و""امال"" بالؤسشط،
وكانت ""الششعب"" ـ يقؤل ششقرة ـ الرائد بملحقها اأ’سشبؤعي وإاطاراتها
المتفتحة ،وكنت واترابي نتلقفها باعتزاز وتفاخر ،وإاذا ما صشدر
لؤاحد منا نصض احتفينا به إالى أان جاءت النكبة على الجميع،
وتفرخت الجرائد والمجÓت وغابت عن ثناياها المصشداقية
وا’لتزام وتنافسض المتنافسشؤن في الششتم وتصشيد العؤرات
والتفاخر بالزعامات وفي كل ششيء يدر بالمال ،وبقيت ""الششعب""
وبعضض اأ’صشؤات تسشلك نهج البناء والنقد النافع ،وتفتح اأ’بؤاب
ÓقÓم الجادة.
ل أ
وفي اأ’خير دعا ششقرة جريدة ""الششعب"" إالى المزيد من التأالق وطؤل
العمر قائ"" :Óنهنئ أانفسشنا أاو’ وطاقمها المتميز بهذا العيد وهذه
المصشداقية"".

 ١١ $ديسسمبر ٢٠١٢م ــ عدد خاصص

أأمين ألزأوي

عبد ألناصصر خÓف

يوسصف شصقرة

وأسصيني أألعرج

الروائي واسصيني األعرج

تخّرج من صشلبهأ ألكثير ممن يحترفون ألكتأبة
يقؤل الروائي واأ’سشتاذ واسشيني اأ’عرج في احتفالية الخمسشينية
لجريدة ""الششعب"""" :إانها أاول جريدة بالجزائر من الناحية التاريخية،
فقد خرج من صشلبها الكثير ممن يحترفؤن الصشحافة اليؤم ،وبالتالي
يمكن أان نقؤل عنها إانها مدرسشة حقيقية من الجانب اإ’عÓمي واكبت
تقريبا كل مراحل الجزائر من الثؤرة إالى ا’سشتقÓل إالى التحؤ’ت
التي حصشلت في الجزائر حتى اللحظة التي نعيششها ،ولكن نبضض
الؤطن كان يتلؤن باسشتمرار ،وهذا بحسشب الؤضشعية والمعطيات
التي كانت تعيششها الجزائر في بداية ا’سشتقÓل .راهنت الجريدة
على التحؤل إالى منبر ثقافي وطني جامع بكل الذين كانؤا يكتبؤن
باللغة العربية ،فكانت جريدة ""الششعب"" ملجأاهم ومنارتهم والصشدر
الؤاسشع .جعلت الكثير من الناسض يمرون عبرها سشؤاء في إادارتها أاو
في المسشاهمة .ومن بين اأ’قÓم التي برزت في جريدة ""الششعب"" نجد
اأ’سشتاذ محمد سشعيدي ،الطاهر وطار وغيرهم ،فقد كانت جريدة
""الششعب"" من أاهم الجرائد التي أاعطت للهاجسض الثقافي اأ’همية التي
يسشتحقها كما كان ملحق ""الششعب"" الذي كان يششرف عليه الطاهر وطار
ـ رحمة الّله عليه ـ الملحق الثقافي ،والذي ششهد كل النقاششات الثقافية
الحيؤية والتي تبناها كتّاب يششكلؤن اليؤم أاصشؤاتا مهمة للمششهد
الثقافي منهم عبد العالي رزاقي ،عبد الحميد بؤرايؤ وعبد اللّه
الركيبي ،محمد الصشالح حرزاللّه ،أاحÓم مسشتغانمي والتي كانت
تكتب بالصشفحة اأ’خيرة في الملحق الثقافي وغيرهم من اأ’سشماء
الذين يديرون بالكثير إالى هذه الجريدة ،خاصشة وإانها فتحت
ذراعيها ب Óرقابة و’ كلل و’ ملل فناقششت في وقت مبكر المششكل
اللغؤي للجزائر ومششكل الحداثة واأ’صشالة ومششكل الهؤية الذي
أابدع فيها عبدالّله الششريط ـ رحمه الّله ـ ومششكÓت التكؤين وتحديث
الجزائر التي مّهدت الطريق لحرية التعبير والنقاشض.
في اأ’خير ،قال واسشيني اأ’عرج"" :إان جريدة الششعب يكفيها فخرا
أانها كانت مدرسشة بجيل كبير من الصشحفيين الجزائريين الذين
يتقنؤن اللغة العربية اتقانا كبيرا"".
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مدرسسةالوطنية والحداثة
الغراء ،بمناسسبة الذكرى
الحديث عن جريدة
الخمسسين لميÓدها ،ليسس حديثا عاديا ،ولم يكون كذلك ،حتى
لو أاردنا.
إانه حديث مفعم بالعواطف ،بالمواقف ،،بالذكريات.
فهي بالنسسبة لنا ليسست جريدة عادية ،ول مؤوسسسسة بسسيطة..
انها قبل كل شسيء مدرسسة لتكوين الجيال ..وعميدة الصسحف
الوطنية ،ورمزا من رموز الجزائر المسستقلة.
بقلم :محمد زهاني
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منذ ميÓدها في  11ديسسمبر  ،1962وهي تكبر مع الجزائر الحديثة،
تجتاز الصسعاب والعقبات لتصسبح في السسيعينات ،صسرحا إاعÓميا
كبيرا ،،رغم محاو’ت البعضض تقزيم هذا الصسرح ..ولكنه بقي صسامدا
شسامخا شسموخ جزائر الحداثة ،وطموح شسبابها المتفتح
المتنير.أاتذكر جيدا ،وأانا طالب بالمدرسسة العليا للصسحافة رفقة
ا’خوة واأ’صسدقاء حسسن روبيح وبوعقبة سسعد ،كيف كنا نواظب
على قراءة الشسعب؟ وكيف كنا ننظر إاليها ـ آانذاك ـ كمدرسسة ثانية:
أاتذكر جيدا كنا نحن الطلبة نقيم حلقات صسغيرة ،لنقرأا كل عدد يصسدر
أ’ننا كنا نعتبر انفسسنا مؤوهلين اكثر من غيرنا’ ،سستÓم المشسعل
يوما ،وكان هذا الشسعور يحتم علينا ،ان نجتهد ربما اكثر من غيرنا
لتعلم المبادىء الصسحيحة للمهنة أ’ننا كنا ندرك أان الصسحافة
المعربة في الجزائر ،يجب أان تكون اكثر من غيرها حرفية ومهنية،
وان اللغة العربية يجب ان تكون لغة العصسر والحداثة ـ أاو كما قال
مرة الرئيسض المرحوم هواري بومدين ـ يجب ان تكون لغة الحديد
والصسلب.
وهكذا كان انضسمامنا مع تلة من اأ’صسدقاء إالى أاسسرة »الشسعب« حدثا
بارزا في مسسيرتنا المهنية ،أ’ننا كنا نعتبر أان ا’نتسساب إالى هذه
الجريدة العريقة انجازا شسخصسيا كبيرا وتحقيقا لحلم طالما راود كل
واحد منا ونحن على مقاعد الدراسسة.
والواقع ان التحاقنا بجريدة الشسعب لم يخل من مفاجاة فبقدر ما

سسلوكه الوطني المخلصض والمجاهد الكبير والدقيق في مÓحظاته،
وتوجيهاته حدثا فريدا من نوعه ،أ’ن الحظ كان معنا ،ومنحنا هذه
الفرصسة الفريدة أاتذكر كيف كان رحمه ،معجبا برؤويتنا السسياسسية في
تحليل اأ’حداث ،وطريقتنا الحديثة في تقديم اأ’خبار ،واجتهادنا
في اختيار العناوين ،وكتابة التعاليق وا’فتتاحيات وكان يشسجعنا
على المضسي في هذا ابواب التأالق ،وفك الحصسار الذي كان مضسروبا
علينا من قبل الذين سسبقونا إالى المهنة.
وجاء ا’خ عبد القادر بن صسالح ،فواصسلت الجريدة السسير على
خطوات المرحوم عيسسى مسسعودي ،وفتحت المجال للشسباب
الصسحفي والمثقفين حتى ان ا’سستاذ محمد السسعيدي المدير
ا’سسبق للشسعب ،كان يبدي اعجابه بهؤو’ء الشسباب وكان يرى فيهم
نواة لصسحفيين كبارا مسستقب.Ó
والواقع أان ما كان يميز جريدة »الشسعب« في السسبعينات ،هو
التعايشض السسلمي ،بين كل التيارات اإ’يديولوجية داخل الجريدة،
فلم يكن اإ’قصساء منهجا متبعا ،كان هناك المحافظ ،والتقدمي
يمارسسان المهنة جنبا إالى جنب ،يجمعهما حبّ المهنة وخدمة
الوطن.
فكانت الصسفحة المشسكولة التي يشسرف عليها اأ’خوان سسي محمد
فارح ـ أاطال الّله في عمره ـ وبشسير خلدون ـ طّيب الّله ثراه ـ نموذجا
فريدا لخدمة اللغة العربية ،تعلم الّناسض متوسسطي المعرفة باللغة

من اليمين إالى اليسسار السسيد محمد زهاني ،المرحوم

السسابق أاحمد بن فريحة ،ومحمد غÓم الّله ،وغيرهم من اإ’طارات
الجزائرية المعربة في مختلف المجا’ت تسساهم بفكرها وآارائها في
إاثراء محتوى الجريدة..
وكان من بين الصسحفيين المميزين ،الذين تشسرفت بالعمل معهم،
اأ’خ الصسديق المرحوم ،محمد طاع اللّه ،فقد كان هذا الرجل
موسسوعة ،وهو الذي لم تكن اإ’بتسسامة تفارق وجهه ،والنكتة دوما
على لسسانه ،كان لوحده يسستطيع أان يعّد صسحيفة ،فهو المترجم،
والمحّرر ،والمعلق ،وكاتب المقال ،واإ’فتتاحية ،وشساءت اأ’قدار ،أان
يكون شسهيد المهنة ،مع ثلة من إاخوانه الصسحفيين في فيتنام ،بعد اأن
انتقل من الجريدة إالى الرئاسسة ،للعمل كمسساعد مع الدكتور عميمور،
أاطال اللّه في عمره ،في دائرة اإ’عÓم.
كان العديد من الدبلوماسسيين ،يسساهمون كل أاسسبوع بتحاليلهم
ومقا’تهم والجدية في الجريدة ..وأاتذكر منهم اآ’ن ،بن قاسسي ،رحمه
الّله ،والشسريف شسريڤي ،السسفير المتقاعد ،وأاحمد بن حلي ،اأ’مين
العام المسساعد الحالي للجامعة العربية ،وغيرهم من الشسباب
المثقف ،المنظم حديثا (آانذاك) للخارجية ..حيث كانوا يجدون في
»الشسعب« المنبر المناسسب ،لطرح وجهة نظر الدبلوماسسية
الجزائرية في مختلف القضسايا الدولية آانذاك.

األم التي احتضسنت أابناء المغرب العربي

لم تكن جريدة »الشسعب« ،صسحيفة جزائرية تحمل هموم الشسعب
الجزائري بوحده ،بل كانت حقا صسحيفة المغرب العربي ،وصسحيفة
المد التحرري في العالم الثالث ،حيث كانت إانعكاسسا مباشسرا لمكانة
الجزائر ـ آانذاك ـ على السساحة الدولية ،باعتبارها قبلة للثوار
وأ’حرار العالم.
أاتذكر جيدا كيف كان »محمد الهواري« ،وهو صسحفي مغربي ،يشسرف
علي القسسم الثقافي في الجريدة ،وكيف كان الصسديق أاحمد تفاسسط،
عضسوا بارزا في القسسم الدولي بالجريدة.
فتحت الجريدة قلبها وذراعها لكل المثقفين من كل العالم العربي،
فكانت منبرا تحريريا لهم.
كان جورج الراسسي ،يكتب معنا ،وكان السسعيد صسافي المعارضض
التونسسي يمتعنا من حين آ’خر بمقا’ته.
هذه هي جريدة »الشسعب« ،كما عشسناها في السسبعينات.
لقد كانت شسوارع العاصسمة ،موزاييك من اأ’جناسض ،والجنسسيات،
كان هناك البرازيلي ،والشسيلي ،واأ’رجنتيني ،واأ’مريكي يجدون
مأاوى في الجزائر ،الطبيب في المسستشسفى واأ’سستاذ في الجامعة،
والصسحفي في وسسائل اإ’عÓم ،وكنا نشسعر بفخر واعتزاز أان تكون
بÓدنا على هذه المكانة.
صسدقوني أانني ذهلت في داكار ـ عاصسمة السسينغال ـ بذلك ا’حترام
الذي تكنه الجالية العربية المقيمة هناك’ ،سسيما اللبنانيون
والسسوريون ،للجزائر ثورة ،ورئيسسا وشسعبا...
فقد صسادق أان كنت في داكار يوم أان اسستشسهد ثلة من خيرة صسحفيينا
في الفيتنام المناضسلة ،وهم يرافقون الرئيسض الراحل هواري
بومدين إالى هناك ،كيف كان المسسؤوولون السسياسسيون في داكار
يأاتوننا »أانا والصسديق أاورابح من المجاهد اليومي« إالى الفندق
لتقديم التعازي ،وكيف هبت الجالية العربية لمواسساتنا في هذا
الجلل.
في هذه المناسسبات فقط ،يعرف اإ’نسسان المكانة التي تحتلها بÓده
في ضسمائر اأ’فارقة والعرب ،وهي مكانة مرموقة و’ شسك.
والخÓصسة التي يمكن أان نقدمها في هذه العجالة ،هو أان جريدة
»الشسعب« كانت فع Óمدرسسة للوطنية والحداثة .بما ضسمته من
صسحفيين ومثقفين ،وما عكسسته من مواقف سسياسسية ،مدافعة عن
خيارات نوفمبر ،ومنتهجة طريق الحداثة والعصسرنة ،ملتزمة بمبدأا
العدالة ا’جتماعية داخليا ..ومناصسرة الحرية وا’نعتاق ومناهضسة
ا’سستعمار والميز العنصسري خارجيا.
كانت »الشسعب« إانعكاسسا فريدا لسسياسسة وطنية واضسحة المعالم ،تقف
ضسد ا’سستغÓل والظÓمية.
إانها صسفحة ناصسعة البياضض من تاريخ الجزائر الحديثة ..ويكفي
لمن يريد أان يتأاكد من ذلك ،أان يعود إالى تصسفح مختلف أاعداد
الجريدة في السسبعينات ،ليرى مدى جدية الطرح ،ولغة التحليل،
وحرفية اأ’داء.

العربية ،كيف يطورون لغتهم من خÓل »تشسكيل«
األديب الطاهر وطار و محمد الهاشسمي عثماني
الكلمات ،وكان مضسمونها مرتبطا باأ’حداث’ ..
يخلو من تعليقات .لقد سساهمت هذه الصسفحة
كانت الضسبطة والحبور بهذا الحدث ،بقدر ماكان هناك الحذر الفريدة ،في تقريب اللغة العربية من المواطن.
والتردد ،حيث وجدنا جوا’ ،يبعث على تنمية وتطوير القدرات فشسكرا لرواد هذه الصسفحة.
الذاتية.
فلقد صسدمنا بوجود رؤوية تقليدية للمهنة ،وطريقة بدائية في
منبر كل المعربين..
صسياغة ا’خبار ،وكتابة التعاليق وا’فتتاحيات وخلطا واضسحا
بين مختلف الفنون الصسحفية فلم يكن الفرق واضسحا في اذهان كانت جريدة »الشسعب« خÓل السسبعينات ،منبرا لكل المثقفين في
هؤو’ء الذين اكن لهم كل ا’حترام والنقدير ونعتبرهم »البناة« بين الجزائر وخارج الجزائر ،فكل واحد من جيلنا يتذكر كيف كان
الخبر والتعليق وا’فتتاحية والتعليق’ ،نهم تعلموا المهنة في المعربون يجدون مكانا مفضس Óوفضساء حّرا للكتابة ..من أامثال
اأ’سستاذ العربي ولد خليفة ـ رئيسض المجلسض الوطني الشسعبي
»الميدان« وكانت مهمتهم سسياسسية بالدرجة ا’ول».
لقد كنا نجد صسعوبة كبيرة في التأاقلم مع هذا الجو الجديد ..فكان الحالي ـ ومحمد سسعيدي ،واأ’سساتذة شسريط عبد اللّه ،والجنيدي
الصسحفيون الذين سسبقونا إالى العمل في الجريدة ،ينظرون الينا خليفة ،وعليوشض عبود ،والتلي بن الشسيخ ،رحمهم اللّه ،واأ’سساتذة
بعين الريبة ،نظرا لكون هؤو’ء الشسباب الوافدين من مدرسسة اأ’دباء .محمد مصسايف والعيد دودو ،ورحمهما اللّه أايضسا..
الصسحافة يحملون افكارا جديدة وطريقة اخرى لممارسسة مهنة لقد كان هذا الجيل من المثقفين يطرح أافكاره وآارائه بخصسوصض
أامهات المعضسÓت التي تواجه المجتمع الجزائري ،بكل حرية،
ا’عÓم.
فبالرغم من ان »الشسعب« كانت صسرحا اعÓميا يجسسد رؤوية الجزائر مقدمين مسساهمات جليلة لتنوير الرأاي.
الحديثة .ا’ انها لم تشسد عن غيرها من المؤوسسسسات ا’عÓمية القليلة ولم يشسذ الجيل الثاني من المثقفين عن هذا التقليد ،فكان أاحمد
منور ،ومصسطفى صسواق وأاحÓم مسستغانمي وغيرهم ،جزء ’ يتجزأا
انذاك.
فكانت تسسعى كغيرها ،من الصسحف الوطنية التابعة للدولة ’ن تكون من أاسسرة تجرير الجريدة.
كان اأ’سستاذ بوعبد اللّه غÓم الّله ،وزير الشسؤوون الحالي ،والوزير
وجها ورمزا لكل مرحلة سسياسسية.
ولعل مرحلة السسبيعنات هي اكثر مراحل ا’سستقÓل ثراء فكريا،،
ووضسوحا ايديولوجيا ،وقد ظهر كل ذلك في مسسيرة جريدة الشسعب،
ـ مدير اإلعÓم برئاسسة الجمهورية.
حيث كان البعد الوطني الثوري ،هو البارز في المسسيرة السسياسسية.
ـ مدير العÓقات العامة برئاسسة الجمهورية.
كان جيلنا محظوظا’ ،نه عمل مع عمالقة ا’عÓم الملتزم ،،وكان
طبعا في مقدمتهم المجاد الكبير والمناضسل الفذ عيسسى مسسعودي
ـ مكلف بالعÓقات مع الصسحافة :لدى رئاسسة الحكومة.
طيب الله ثراه ،واسسكنه فسسيح حنانه ،كم يكن سسي عيسسى رجل اعÓم،
ـ رئيسس تحرير جريدة »الشسعب«.
و’ صسحفيا متميزا فقط ،بل كان بالنسسبة لنا رمزا من رموز ثورة
ـ مدير عام جريدة »الجمهورية«.
التحرير الخالدة ،وكان صسوته في المخيال الشسعبين ،اقوى من
مدافع العدو الفرنسسي.
ـ عضسو المجلسس الوطني السسمعي ـ البصسري.
وبالنسسبة لي ،كان الجلوسض إالى هذا الرجل العظيم المتواضسع في
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محمد زهاني
في سسطور:

Óذاعة الوطنية.
ـ مدير عام مسساعد ل إ
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الششعب العدد األول
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