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افتتاحية

الرسسالة النبيلة
بقلم :السسيدة أامينة دباشش
تطفئ جريدة «الشسعب» الغراء شسمعتها
الـ  ،53وهي محطة نقف عندها لتقييم
مسسارها المهني ،خاصسة في ظرف يتميز
بانفتاح سسياسسي وإاعÓمي منقطع النظير.
ما ’ يمكن نكرانه ،أان «الشسعب» تبقى
’زم - -ات ال- -ت- -ي
م - -درسس - -ة ورم - -زا ،رغ - -م ا أ
عاشستها.
’ن- -ه- -ا كّ- -ونت ج- -ح- -اف- -ل م- -ن
م - -درسس- -ة :أ
الصس -ح -اف -ي -ي -ن ،ال -ت -ق -ن -ي -ي -ن وال-مسسّ-ي-ري-ن
أاصس-ب-ح-وا ب-م-ث-اب-ة خ-زان لهيئات كبرى في
الدولة وكذا لمؤوسسسسات إاعÓمية خاصسة
أاْثَرت المشسهد الصسحفي الوطني.
’ن-ه-ا ول-ي-دة ا’سس-ت-قÓ-ل ولكونها
رم-زا :أ
أاول صسحيفة تطل على الجزائريين يوميا
م- -رّصس- -ع- -ة ب- -ال -ح -رف ال -ع -رب -ي ال -ذي أاراد
ال -مسس -ت -ع -م -ر ط-مسس-ه ف-ي م-ح-او’ت-ه م-ح-و
الشس -خصس -ي -ة ال -ج -زائ-ري-ة وت-ج-ري-ده-ا م-ن
’سساسسية.
مكوناتها ا أ
’ع Ó-م -ي ،وف -اءه -ا
م- -ا ي- -مّ- -ي- -ز أاداءه- -ا ا إ
ل -خ -ط -ه -ا ا’ف -ت -ت -اح -ي وتسس -خ-ي-ر م-ح-ت-واه
ل -خ -دم-ة ال-دول-ة وال-م-ج-ت-م-ع ....وال-ذود
’م - - -ة
ع- - - -ن م- - - -ق- - - -وم- - - -ات وث- - - -وابت ...ا أ
الجزائرية ،رغم الهزات التي مرت بها ،إاذ
ج ّ-ردت م -ن م -ط -ب -ع-ت-ه-ا ،م-ق-رات-ه-ا وت-اهت
كالراحلة تبحث عن اسستقرارها القانوني
وال- -م- -ال- -ي و ،...إا’ أان ذلك ل- -م ي- -ف ّت ف -ي
عضس -د أاج -ي -ال ت-ع-اق-بت ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا
مؤومنة بضسرورة اسستمرارها قلعة إاعÓمية
حاملة رسسالة الجمهورية الجزائرية.
ج-ه-ات ظ-نت ن-فسس-ه-ا ق-ادرة ع-ل-ى خ-ن-ق-ها
بجرة قلم ،لكن ضسمائر نوفمبرية وقفت
ك -ال -درع ال -ح -ام -ي ل -ه -ا ضس -د م -ح -او’ت -ه-م
اليائسسة التي امتدت إالى السسنوات القليلة
ال-م-اضس-ي-ة ت-حت أاشس-ك-ال م-ت-ع-ددة تجد في
م-واج-ه-ت-ه-ا ك-ل م-رة إاعÓ-م-ي-ي-ن محترفين
وطنيين يضسعون المصسلحة العليا فوق كل
اعتبار.
ك -م ال -ج-زائ-ر ب-ح-اج-ة إال-ى أاقÓ-م وم-ن-اب-ر
إاعÓ-م-ي-ة تسس-ت-م-يت ف-ي ال-دف-اع ع-ن-ه-ا ف-ي
ظ -ل م-ا ي-ح-اك ضس-ده-ا داخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا،
لكنها بحاجة إالى سسند وعناية كي ترقى
وتبلغ مغزاها النبيل ،متحررة من كل ما
’سسفل.
يشسدها إالى ا أ
من التصسفيف بالرصساصش إالى الرقمنة،
اسستطاعت «الشسعب» أان تتكيف مع كافة
ال- -ظ- -روف ال- -ت- -ي م- -رت ب- -ه -ا ب Ó-دن -ا ،دون
ال-ت-خ-ل-ي ع-ن أاخÓ-ق-ه-ا ال-م-ه-ن-ي-ة وم-ب-ادئ-ها
الوطنية ،في وقت تحظى صسحف أاخرى
بدعم الدولة ناكرة الجميل بل ومتمادية
في زرع البلبلة والفوضسى والتشسكيك في
رموزها وتسستهتر بمنجزاتها.
«الشس -عب» ت -ت -ط -ل -ع إال -ى أان ت -ك -ون ق -ط-ب-ا
إاعÓميا ،فهل من آاذان صساغية!؟

طالعوا الملف
من صش ٠٩إالى صش٢٤

من منتدى الجريدة في الذكرى الـ  53لتأاسسيسسها

ڤرين :الشسعب تؤودي عم Óمهنيا محترفا

تصسوير :أايت قاسسي

د .أاحمد حمدي :أام الجرائد لها تأاثير في المجالين اإ’قتصسادي والسسياسسي
صش ٠٧/٠٦

لعمامرة عقب محادثاته مع كيري

الجزائر والو’يات المتحدة عازمتان على مسساعدة
روسس في مهمته حول ملف الصسحراء الغربية
صش٠3
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الجزائر (  – ) ٢جنوب إافريقيا ( ) ٠

«الخضسر» إانجاز تاريخي وتأاهل مسستحق لريودي جانيرو
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الخميسس  ١٠ديسصمبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٢٨صصفر ١٤٣٧هـ

فروخي ‘ تيسسمسسيلت
ي -ق -وم وزي -ر ال-ف-لح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
والصصيد البحري سصيد أاحمد فروخي ،اليوم،
بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية تيسصمسصيلت،
حيث يÎأاسس مراسصم الحتفال باليوم العاŸي
للجبل الذي يصصادف  11ديسصم Èمن كل سصنة
–ت شصعار «ترقية اŸنتوجات ا÷بلية» .كما
يقوم Ãعاينة مسصتثمرات فلحية وأاخرى خاصصة بÎبية اŸواشصي
ويلتقي مع الفلح ÚواŸرب Úوﬂتلف الفاعل› ‘ Úال الصصناعات
الغذائية لهذه الولية.

تسسليم جائزة حقوق اإ’نسسان
تسص -ل -م ال -ل -ج -ن -ة ال-وط-ن-ي-ة السص-تشص-اري-ة لÎق-ي-ة ح-ق-وق
لنسص-ان ل-رئ-يسس
لنسص -ان وح -م -اي -ت -ه -ا ،ج -ائ -زة ح -ق-وق ا إ
ا إ
لم Úالعام ÷بهة
ا÷مهورية العربية الصصحراوية وا أ
ال -ب -ول -يسص -اري -و وذلك ،غ-دا ،ع-ل-ى السص-اع-ة  14:30بعد
الزوال بإاقامة اŸيثاق.

زيتو Êيحيي مظاهرات 11
ديسسم Èبع Úالدفلى
ي - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه- -دي- -ن ال- -ط- -يب
زي -ت -و ،Êب -زي -ارة ع-م-ل ل-ولي-ة عÚ
لشصراف على
الدفلى ،اليوم وغدا ،ل إ
م - -راسص - -م الح- -ت- -ف- -الت ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ال-رسص-م-ي-ة للذكرى Ÿ 55ظ-اه-رات 11
ديسصم– )2015 / 1٩٦0( Èت شصعار:
لرادة ا◊رة مرجع انتصصار الشصعب».
«ا إ
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افتتاح ا÷لسسات الوطنية الكÈى للتهيئة العمرانية

نوري ‘
غليزان
ي - - - -ق- - - -وم وزي- - - -ر اŸوارد
اŸائ- -ي- -ة وال- -ب- -ي -ئ -ة ع -ب -د
ال- -وه- -اب ن -وري ،ال -ي -وم،
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د
لشصراف على معاينة ومتابعة
لولية غليزان ،ل إ
م- -دى ت- -ق- -دم ﬂت- -ل- -ف الÈام- -ج ال- -ت- -اب -ع -ة
للقطاع.

ملتقى حول السسÒ
ا◊سسن للصسيدلة
ا’سستشسفائية

اللقاء ا÷ماعي 13
لتسسجيل شسهادات
اÛاهدين

يشص- - -رف وزي- - -ر الصص- - -ح - -ة والسص - -ك - -ان
وإاصص - -لح اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د Ÿالك
بوضصياف ،على أاشصغال اŸلتقى الوطني
ح - -ول السص Òا◊سص - -ن ل - -لصص - -ي - -دل- -ة
السص -تشص -ف -ائ -ي -ة ،ال -ذي ي -ق -ام ي-وم
السص - -بت اب - -ت - -داء م - -ن السص - -اع- -ة
 08:30صصباحا Ãعهد باسصتور
بالعاصصمة.
–ت رعاية وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êينظم
اŸتحف الوطني للمجاهد ،اليوم ،اللقاء  13مع ›موعة
م- -ن اÛاه- -دات واÛاه- -دي- -ن ل- -تسص- -ج -ي -ل الشص -ه -ادات ا◊ي -ة
اŸتعلقة بالثورة التحريرية ابتداء من السصاعة  14:00بعد الزوال.

بنك التنمية اÙلية يحتفل بذكرى تأاسسيسسه

–ت ال-رع-اي-ة السص-ام-ي-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة
لول ع -ب -د اŸالك سص -لل ،ت -ن -ظ -م وزارة ال -ت -ه -ي -ئ -ة
وب -إاشص -راف ال -وزي -ر ا أ
ال -ع -م -ران -ي-ة والسص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ا÷لسص-ات ال-وط-ن-ي-ة
لق-ل-ي-مية بديل
ال-كÈى ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة –ت شص-ع-ار« :ا◊رك-ة ا إ
ل· نادي الصصنوبر يومي 14
ل-ت-ن-م-ي-ة اق-تصص-ادي-ة مسص-ت-دام-ة» ب-قصص-ر ا أ
لث-ن14 Ú
و 15ديسص- -م .2015 Èوالف -ت -ت -اح ال -رسص -م -ي سص -ي-ك-ون ي-وم ا أ
ديسصم 2015 Èعلى السصاعة  0٩:00صصباحا.

تنصسيب ÷نة تسسهيل وصسول
اأ’شسخاصس اŸعوق Úإا ¤اÙيط
لسص -رة وقضص-اي-ا اŸرأاة
تشص -رف وزي -رة ال -تضص -ام -ن ال -وط -ن -ي وا أ
مونية مسصلم سصي عامر ،اليوم ،على تنصصيب ÷نة تسصهيل
لشصخاصس اŸعوق Úإا ¤اÙيط اŸادي والجتماعي
وصصول ا أ
والقتصصادي والثقا‘ ‘ تشصكيلتها ا÷ديدة وبفروعها اŸتخصصصصة.
سصيتم خلل هذا اللقاء ،الذي ينعقد –ت شصعار «تسصهيل الوصصول :أاسصاسس اŸشصاركة
الج-ت-م-اع-ي-ة» ،ت-ق-د Ëع-رضس ح-ول «ول-وج اŸدي-ن-ة ل-ل-ج-م-ي-ع» .وذلك ع-لى السصاعة
 0٩:00صصباحا باŸدرسصة اŸتعددة لعلوم الهندسصة اŸعمارية والعمران با◊راشس.

يوم دراسسي حول دور اŸتاحف ببسسكرة

ينظم اŸتحف ا÷هوي للمجاهد للولية السصادسصة التاريخية العقيد ﬁمد شصعباÊ
لمانة الولئية
ب-بسص-ك-رة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن وج-ام-ع-ة ﬁم-د خيضصر وا أ
Ÿن -ظ -م -ة اÛاه -دي -ن ،ي -وم-ا دراسص-ي-ا ب-ع-ن-وان« :اŸت-اح-ف ودوره-ا ‘ ح-م-اي-ة الÎاث
التاريخي وتثمينه» ،وهذا Ãناسصبة الذكرى Ÿ 55ظاهرات  11ديسصم،1٩٦0 È
اليوم ،على السصاعة العاشصرة صصباحا بقاعة اÙاضصرات باŸتحف.
لسص-ات-ذة م-ن ﬂت-ل-ف ج-ام-ع-ات
ي -نشص-ط ال-ي-وم ال-دراسص-ي ›م-وع-ة م-ن ا أ
لل-ي-ات اŸت-ب-ع-ة ‘
ال -وط -ن ،ال -ذي -ن ي -ع-ا÷ون إاشص-ك-ال-ي-ة م-دى ‚اع-ة ا آ
اŸتحف ◊ماية الÎاث التاريخي والسصتفادة منه.
م-وازاة م-ع ذلك ،سص-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ل-لصص-ور ،ي-ت-ع-ل-ق با◊ركة
الوطنية Ãنطقة الزيبان ورموز ثورة التحرير اÛيدة ،لسصيما
قادة الولية السصادسصة التاريخية.

دور اŸرآاة العاكسسة ‘
السسÓمة اŸرورية

تتناول حصصة « أ
لمنكم» ،الفضصاء ا إ
لذاعي ل أ
لمن الوطني،
‘ عددها لهذا اÿميسس ،موضصوع« :دور اŸرآاة العاكسصة ‘
السص- -لم- -ة اŸروري- -ة» ،ب -ا إ
لضص -اف -ة إا ¤ع -رضس ا◊صص -ي -ل -ة
ا أ
لسصبوعية ◊وادث اŸرور وا إ
لجابة على النشصغالت
وال -تسص -اؤولت اŸط -روح-ة ‘ ›ال السص-لم-ة اŸروري-ة
يسص-تضص-ي-ف م-ن-ت-دى دي-ك-ان-ي-وز ،ال-يوم،
ع Èصص -ف -ح -ة ال-ت-واصص-ل الج-ت-م-اع-ي ل-ل-م-دي-ري-ة
ﬁفوظ حرز‹ ،رئيسس ال–اد الوطني
ال -ع -ام -ة ل  -أ
لم -ن ال-وط-ن-ي ،وذلك اب-ت-داء م-ن
لÎقية اŸسصتهلكÃ ،Úعية بن ناجي ﬁند
السصاعة الرابعة مسصاء.
أامقران ،نائب رئيسس ال–اد ،لتنشصيط ندوة
ن - -ق - -اشس ح- -ول م- -وضص- -وع« :ت- -ع- -ويضس مصص- -اري- -ف
لدوي- -ة» ،وذلك ع- -ل -ى السص -اع -ة ال -ع -اشص -رة وال -نصص -ف
ا أ
صصباحا Ãقر اليومية.

Ãناسصبة الذكرى  30لتأاسصيسس بنك التنمية
اÙل- -ي- -ة ،ت- -ن- -ظ- -م إادارة ال -ب -نك ع -ل -ى
مسص-ت-وى ك-ل وك-الت-ه-ا ي-وم السصبت
 1٩ديسص- - -م Èا÷اري ،أاب - -واب - -ا
م -ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ا÷م-ه-ور م-ن
ال -ت -اسص -ع -ة صص -ب -اح -ا ل -غ -اي -ة
ال- -راب- -ع- -ة مسص- -اًء ،ت- -ه- -دف
لرسص -اء ع -لق -ة ج-واري-ة
إ
م-ع ال-زب-ون ،لسص-ي-م-ا ع-لى
اŸسص- - -ت- - -وى ا÷ه - -وي .و‘
ي - -نشص- -ط اÿب Òالق- -تصص- -ادي
ط
لط- - -ار ،ي- - -نشص- - -
ه - - -ذا ا إ
الدو‹ عبد الرحمان مبتول،
ال - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع - -ام
م - -ل - -ت - -ق - -ى دول- -ي- -ا ب- -ع- -ن- -وان:
ل -ب -نك ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة
«ا÷زائ - - - -ر ‘ م- - - -واج- - - -ه- - - -ة
ال - -ت- -ح- -ولت ال- -ط- -اق- -وي- -ة
ﬁمد كر ،Ëندوة صصحفية
ال -ع -اŸي -ة» ،وذلك ي -وم-ي
لرب- -ع- -اء  1٦ديسصمÈ
ي - -وم ا أ
 12و 13ديسص -م Èا÷اري ب -ج -ام-ع-ة
ا÷اري ،اب- -ت- -داًء م- -ن السص -اع -ة
تلمسصان.
العاشصرة صصباحا باŸديرية العامة
بسصطاوا‹.

حرز‹ ضسيف منتدى «ديكا نيوز»

مبتول ينشسط
ملتقي اقتصساديا دوليا
بجامعة تلمسسان

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

تكر Ëالكوميدي مصسطفى برور

Ãن -اسص -ب -ة الح-ت-ف-ال Ãظ-اه-رات  11ديسص- -م ،1٩٦0 Èي -ن -ظ -م دي -وان الÎق -ي-ة
الثقافية والفنية لبلدية ا÷زائر الوسصطى ،بالتنسصيق مع جمعية أاصصدقاء لونيسس
أارزقي ،حفل تكرÁيا للممثل الكوميدي مصصطفى برور ،عميد اŸسصرح ا÷زائري،
الذي كرسس جزءا كبÒا من حياته للفن ،وذلك يوم السصبت  12ديسصم Èا÷اري على
السصاعة الثانية بعد الزوال بقاعة السصينما الشصباب بالعربي بن مهيدي.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
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رئيسس ا÷مهورية يسستقبل رئيسس اÛلسس الدسستوري الفرنسسي

ا÷زائ ـ ـ ـر وفرنسس ـ ـ ـا تري ـ ـ ـدان إاقام ـ ـ ـة عÓق ـ ـ ـات مثالي ـ ـ ـة

إسستقبل رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة،
أإمسس ،ب - -ا÷زإئ - -ر إل - -ع - -اصس - -م- -ة ،رئ- -يسس إÛلسس
إلدسستوري إلفرنسسي ،جون لوي دوبري.
وق -د ج -رى إ’سس -ت -ق -ب -ال ب -حضس -ور رئ-يسس إÛلسس
إلدسستوري ،مرإد مدلسسي.
وي -ق -وم دوب -ري ب -زي -ارة رسس-م-ي-ة إ ¤إ÷زإئ-ر ت-دوم
يوم Úبدعوة من مدلسسي.
أإكد رئيسس إÛلسس إلدسستوري إلفرنسسي جون لوي
دوبري ،أإمسس ،أإن إÛلسس Úإلدسستوري Úإ÷زإئري

وإلفرنسسي يريدإن إقامة عÓقات
«مثالية”” من أإجل ””إنتصسار دولة إلقانون””.
وصسرح دوبري عقب إ’سستقبال إلذي خصسه به رئيسس
إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،إننا ””نريد أإن يكون
تعاوننا مثاليا من أإجل إنتصسار دولة إلقانون””.
كما أإشسار رئيسس إÛلسس إلدسستوري إلفرنسسي إ¤
””كل إلتقدير”” إلذي يكّنه للرئيسس بوتفليقة ،مؤوكدإ
””أإنها ليسست إŸرة إأ’و ¤إلتي أإلتقي فيها إلرئيسس
بوتفليقة وإعت Èكل لقاء معه مناسسبة هامة””.

وتابع قوله ،إن رئيسس إلدولة قد قاد إ÷زإئر ””على
ط -ري-ق يسس-ت-ح-ق إع-ج-اب-ن-ا”” ،مضس-ي-ف-ا أإن-ه ي-وج-د ‘
فرنسسا ””أإصسدقاء من نسساء ورجال يحÎمون كل ما
أإ‚زه لفائدة بÓده””.
وخلصس دوبري ‘ إأ’خ Òإ ¤إلقول ،بأانه ””كلما
إلتقينا بالرئيسس بوتفليقة
إ’ أإصسبحنا أإك Ìتفاؤو’”” ،مشسÒإ إ ¤أإنه تطرق مع
رئيسس إ÷مهورية إ”” ¤إلسسياسسة إلدولية وعÓقات
إلصسدإقة وإأ’خوة إلتي نحن بصسدد إقامتها””.

تعاون ب ÚاÛلسس Úالدسستوري Úالفرنسسي وا÷زائري

دع -ا رئ -يسس اÛلسس ال-دسس-ت-وري
ال- -ف- -رنسس- -ي ج -ون ل -وي دوب -ري،
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة ،إا¤
ع- - -لق - -ات ت - -ع - -اون م - -ع اÛلسس
الدسستوري ا÷زائري.
وق -ال دوب -ري ‘ تصس -ري -ح صس -ح -ف-ي،
عقب ﬁادثاته مع رئيسس إÛلسس
إلدسستوري مرإد مدلسسي”” ،نأامل ‘
أإن ي -ك -ون ب Úم -ؤوسسسس -ت-ي-ن-ا إل-ه-ام-تÚ
عÓقات تعاون .هو تعاون تقني حيث
أإن- -ه م -ن إŸه -م ج -دإ ب -ال -نسس -ب -ة ل -ن -ا
إل- -ت -ع -رف ع -ل -ى ن -ظ -رة أإصس -دق -ائ -ن -ا
إ÷زإئ- - - - -ري Úح- - - - -ول سس ÒإÛلسس
إلدسستوري إلفرنسسي إ÷ديد””.
وأإضساف قائ”” ،Óإليوم ’ أإحد متأاكد
م -ن شس -يء ول-ك-ن م-ن خÓ-ل إل-ن-ق-اشس
ومقاربة مناهج عمل كل مّنا Áكننا

إلتقدم Ÿا فيه صسالح موإطنينا””.
وأإشس- -ار إ ¤أإن- -ه ””ي- -هّ- -م -ن -ا أإن ي -ط -ل -ع
أإصس- -دق- -اؤون- -ا إ÷زإئ- -ري -ون ع -ل -ى م -ا
أإ‚زناه وأإن يقولوإ لنا بالصسدق إلذي
يطبع عÓقاتنا ما هو جيد وما هو

سس ّ- -ي - -ئ ،ف - -ال - -ت- -ع- -اون ’ ي- -ت- -م إ’ ‘
إ’Œاه.””Ú
وأإكد دوبري ‘ هذإ إإ’طار ،قائ:Ó
””نحن هنا من أإجل إلعمل سسويا Ÿا
فيه مصسلحة كل إŸتقاضس.””Ú

إانشساء منظمة «أافريبول»

وق- -د إسس- -ت -ع -رضس م -دلسس -ي ودوب -ري
إل- - - - -عÓ- - - - -ق - - - -ات ب ÚإŸؤوسسسس - - - -تÚ
إل -دسس-ت-وري-ت Úوب-ح-ث-ا سس-ب-ل ووسس-ائ-ل
تطوير نشساطات إلتعاون إلثنائي.
وإتفق إلطرفان إأيضسا ،على وضسع
ب- -رن- -ام -ج ع -م -ل ي -رت -قب إن -ط Ó-ق
تنفيذه إعتبارإ من سسنة .2016
وبعد مباحثاته مع مدلسسي ،قدم
رئ- - - -يسس إÛلسس إل- - - -دسس - - -ت - - -وري
إل -ف-رنسس-ي ع-رضس-ا ح-ول م-وؤسسسس-ت-ه
إل-دسس-ت-وري-ة ،إسس-ت-ع-رضس ف-يه ””إأهم
إل- -ت- -ط- -ورإت”” إÙق- -ق- -ة ‘ ›ال
مرإقبة مدى إحÎإم إلدسستور.
وق -ال ‘ ه -ذإ إلصس -دد”” ،م -ا ن -ري -د
فعله هو إثرإء Œاربنا من دون إأن
ن - -ف - -رضس إأم - -ورإ ع - -ل - -ى ب- -عضس- -ن- -ا
إلبعضس””.

قادة الشسرطة العرب يتبنون باإلجماع مبادرة ا÷زائر

تبّنى إŸشساركون ‘ أإشسغال إŸؤو“ر  39لقادة إلشسرطة
وإأ’من إلعرب باإ’جماع ،أإمسس ،بتونسس ،إŸبادرة إلتي
ت -ق -دمت ب -ه -ا إ÷زإئ -ر ح -ول إنشس -اء م -ن -ظ -م -ة إلشس-رط-ة
إإ’فريقية (أإفريبول) وذلك باعتبار  10دول عربية تقع
بالقارة إإ’فريقية ويكون مقرها با÷زإئر إلعاصسمة.
وت -ه -دف ه -ذه إآ’ل -ي -ة إإ’ف -ري -ق -ي-ة (أإف-ري-ب-ول) ،إ¤

إل-ت-نسس-ي-ق وإل-ت-ع-اون ب ÚإŸؤوسسسس-ات إلشس-رط-ي-ة بÚ
إلدول إإ’فريقية وإلدول إلعربية من خÓل إأ’مانة
إل- -ع- -ام- -ة Ûلسس وزرإء إل- -دإخ -ل -ي -ة إل -ع -رب وك -ذإ
إŸنظمة إلدولية للشسرطة إ÷نائية (أإنÎبول ).
م -ن ج -انب آإخ -ر ،ف-ق-د شس-ه-دت إ÷لسس-ة إŸسس-ائ-ي-ة
توزيع دروع وشسهادإت تكر Ëلرجال إأ’من إلعرب

إŸت -م -ي-زي-ن ،ح-يث –صس-لت إ÷زإئ-ر ع-ل-ى ج-ائ-زة
أإحسسن فيلم توعوي حول حقوق إإ’نسسان وإ÷ائزة
إأ’و ‘ ¤مكافحة إıدرإت للسسنة إلثالثة على
إلتوإ‹ وكذإ على جائزة إلشسرطي إلعربي إŸتميز
إل-ت-ي ن-ال-ه-ا م-رإقب إلشس-رط-ة ج-ي ‹Ó-ب-ودإل-ي-ة م-ن
Óمن إلوطني.
إŸديرية إلعامة ل أ

الدورة  11للجنة اŸشسÎكة ا÷زائرية  -السسعودية

توجت أاشسغال الدورة  11للجنة
اŸشسÎك- - - - - - -ة ا÷زائ - - - - - -ري - - - - - -ة -
السس- -ع- -ودي- -ة ،أامسس ،ب -ال -ري -اضس،
بالتوقيع على عدة وثائق تعاون
ت -خصس ›الت ال -ن -ق -ل ال-ب-ح-ري
لسس -واق اŸال -ي -ة وال -ت -خ -ط -ي-ط
وا أ
لحصس- -ائ- -ي- -ات
والسس - -تشس- -راف وا إ
وﬁضسر خاصس بالدورة ،بحسسب
ما أافاد به بيان لوزارة اŸالية.
وك- - -انت أإشس - -غ - -ال ه - -ذه إل - -دورة ق - -د
إن -ط -ل -قت ،أإمسس إأ’ول ،ب -ال -ع -اصس -م -ة
إلسسعودية برئاسسة مشسÎكة ب Úوزير
إŸالية عبد إلرحمان بن خالفة ووزير
إلتجارة وإلصسناعة إلسسعودي توفيق بن
فوزإن إلربيعة.

التوقيع على عدة وثائق تعاون الثنائي

وت -ط -رق أإعضس -اء إل -ل -ج -ن-ة إ ¤ت-ق-ي-ي-م
إل- -ت -ع -اون إل -ث -ن -ائ -ي ب Úإل -ب -ل -دي -ن ‘
ﬂت- - -ل- - -ف إÛا’ت إ’ق - -تصس - -ادي - -ة

وإل- - -ت - -ج - -اري - -ة ،خ - -اصس - -ة إلشس - -رإك - -ة
وإ’سس- -ت- -ث- -م- -ار ،إضس- -اف -ة إ› ¤ا’ت
أإخرى “سس إلتعاون إلعلمي وإلثقا‘

..و مذكـ ـ ـ ـرة تفاهـ ـ ـ ـم بـ ـ ـ ـ Úبورصستـ ـ ـ ـي البلديـ ـ ـ ـن

وقعت بورصسة ا÷زائر ،اأمسس ،بالرياضس
على مذكرة تفاهم مع شسركة السسوق اŸالية
السس-ع-ودي-ة (ت-داول) ب-ه-دف تعزيز التعاون
وه -ذا ‘ خ -ت-ام اأشس-غ-ال ال-دورة الـ 11للجنة
اŸشسÎك- -ة ا÷زائ- -ري- -ة-السس -ع -ودي -ة حسسب
بيان مشسÎك للبورصست.Ú
وتشسمل مذكرة إلتفاهم إلعديد من إÛا’ت منها
ت-ط-وي-ر إ’إج-رإءإت إل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وإلفنية وإŸوإرد
إلبشسرية وإلعمل على تنمية إلتعاون ب ÚإلطرفÚ
للتعرف على إأهم إلتغÒإت إلتي تتم على مسستوى

إلسس- - -وق Úوت- - -ب- - -ادل إÈÿإت ‘ ›ال ق - -وإع - -د
إلعضسوية إŸطبقة ‘ إلبورصست.Ú
وت- - -ه - -دف إŸذك - -رة إيضس - -ا إ ¤ت - -ب - -ادل إÈÿإت
وإ÷هود و إŸوؤلفات وإلعمل على زيادة إلثقافة
وإل-وع-ي إ’سس-ت-ث-م-اري ل-دى إŸسس-ت-ث-م-ري-ن ‘ كÓ-
إلبلدين بوضسع برإمج و إطÓق حمÓت إعÓمية.
وق -ال إŸدي -ر إل -ع -ام ل -ب-ورصس-ة إ÷زإئ-ر ي-زي-د ب-ن
موهوب إن هذإ إ’تفاق يعد ””مكسسبا هاما للسسوق
إŸا‹ إ÷زإئري باعتبار إن شسركة إلسسوق إŸالية
إلسس-ع-ودي-ة (ت-دإول) م-ن إأه-م إل-ب-ورصس-ات إل-ع-رب-ية

وإŸوإرد إلبشسرية.
كما ” وضسع برنامج عمل مسستقبلي
لسسنة  2016من أإجل تعزيز إلعÓقات
إل- -ق -ائ -م -ة ب Úإل -ب -ل -دي -ن ‘ ﬂت -ل -ف
إŸيادين ،بحسسب إلبيان إلوزإري.
و–ادث وزي - -ر إŸال - -ي - -ة م - -ع ن- -ظÒه
إلسس -ع -ودي إب -رإه-ي-م ب-ن ع-ب-د إل-ع-زي-ز
إل- -عسس- -اف ،ح- -يث ت- -ن -او’ إل -ع Ó-ق -ات
إل-ث-ن-ائ-ي-ة وك-ذإ إل-ت-نسس-يق وإلتعاون بÚ
إل -ط -رفÃ Úا يسس -ت -ج -يب ل -ت -ط -ل-ع-ات
وطموحات إلبلدين.
كما قام إلوزير على هامشس إجتماع
إل-ل-ج-ن-ة إŸشسÎك-ة ،ب-زي-ارإت م-يدإنية
إ ¤شس -رك -ات وم -دن صس -ن -اع -ي -ة وك -ذإ
متحف إŸلك عبد إلعزيز بالرياضس.

على إŸسستوي Úإلعربي وإلدو‹”” حسسبما جاء ‘
إلبيان.
وإأشس- -ار إ ¤إن ””ه- -ذه إ’ت- -ف -اق -ي -ة ت -دخ -ل ضس -م -ن
إسسÎإŒية بورصسة إ÷زإئر لÓحتكاك Ãختلف
إل- -ب- -ورصس- -ات إŸت- -ق -دم -ة ع -ل -ى غ -رإر ب -ورصس -ات
(إورونكسست) وتونسس وإلقاهرة””.
وإأضساف بن موهوب يقول”” :سسنسسعى لتطبيق بنود
إ’ت -ف -اق -ي -ة ‘ إ’آج -ال إل -ق -ري -ب -ة”” ل-لسس-م-اح ل-كÓ-
إلطرف Úإ’سستفادة إلفعلية من إÈÿة إلسسعودية
‘ ›ال إ’أسسوإق إŸالية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لمريكي جون كÒي
لعمامرة عقب ﬁادثاته مع كاتب الدولة ا أ

ا÷زائر والوليات اŸتحدة تؤوكدان أاهمية ““إا‚اح““
الندوة حول اŸناخ

أاك - - -د وزي - - -ر ال - - -دول - - -ة وزي - - -ر الشس- - -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال- -دو‹ رم- -ط- -ان
ل - -ع - -م - -ام - -رة ،أامسس ،ب - -ب- -اريسس ،أان ا÷زائ- -ر
لم-ري-ك-ي-ة ت-ت-ق-اسس-م-ان
وال-ولي-ات اŸت-ح-دة ا أ
““نفسس وجهة النظر““ بشسأان الندوة الدولية
ح -ول اŸن -اخ «ك-وب  ،»21م-رك-زا ع-ل-ى أاه-مية
““إا‚احها““.
‘ تصسريح لـ «وأإج» عقب ﬁادثاته مع كاتب إلدولة
إأ’مريكي جون كÒي ،أإوضسح لعمامرة ،أإن إللقاء
كان Ãثابة ””جلسسة عمل حقيقية”” شسرعنا خÓلها
«‘ تقييم أإشسغال إلندوة حول إŸناخ ،باعتبار أإن
إ÷زإئ- -ر وإل -و’ي -ات إŸت -ح -دة إأ’م -ري -ك -ي -ة ،ك -م -ا
تعلمون ،ترأإسستا مناصسفة إŸسسار إلتحضسÒي».
وإسسÎسسل قائ”” :Óإليوم قمنا سسوية بتقييم سسÒ
إŸف -اوضس-ات وت-ب-ادل-ن-ا وج-ه-ات إل-ن-ظ-ر ح-ول آإف-اق
‚اح إلندوة ونحن نتشساطر وجهات إلنظر بأاهمية
إ‚احها””.
بعدها تطرق إلوزيرإن إ ¤إŸباد’ت وإلعÓقات
إل -ث -ن -ائ -ي -ة ””–سس -ب -ا لÓ-ج-ت-م-اع ‘ إل-رب-ي-ع إŸق-ب-ل
ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصس-م-ة ‘ إط-ار دورة  2016للحوإر
إ’سسÎإت -ي -ج -ي ب Úإ÷زإئ -ر وإل -و’ي -ات إŸت -ح -دة
إأ’مريكية””.
وأإوضسح إلوزير”” ،بذلك نكون قد توصسلنا إ ¤إتفاق
م -ب -دئ -ي ‘ ه -ذإ إÿصس -وصس وسس -ن -ح -دد إل-ت-وإري-خ
وشسرعنا ‘ إطار إ◊وإر إ’سسÎإتيجي ‘ تبادل
وإسس-ع ل-وج-ه-ات إل-ن-ظ-ر وإل-ت-ح-ل-يÓ-ت ح-ول إل-وضسع
إلسسائد ‘ ليبيا وإلشسرق إأ’وسسط وفلسسط Úوسسوريا
وإلصسحرإء إلغربية وما‹””.
كما تطرق رئيسسا دبلوماسسية إلبلدين ،إ”” ¤مكافحة
إإ’رهاب وإلتعاون إلدو‹ من أإجل إلقضساء على
إإ’رهاب إلدو‹ ،سسيما تنظيم دإعشس وكل مظاهر
إإ’رهاب””.
وأإضساف لعمامرة ،أإن إللقاء مع إلسسيد جون كÒي
شسكل أإيضسا فرصسة للتطرق إ ¤إŸوإضسيع ””ذإت
إ’هتمام إŸشسÎك”” إŸتعلقة Ãنطقتي إŸغرب
إل-ع-رب-ي وإلسس-اح-ل وإ ¤إل-عÓ-ق-ات إل-دول-ي-ة بشس-ك-ل
عام”” ،سسيما إأ’جندة إلهامة للمجتمع إلدو‹ فيما
يخصس أإهدإف إلتنمية إŸسستدإمة وكل ما صسادقت
عليه إأ’· إŸتحدة ‘ إطار إلدورة إلسسبع.””Ú

مسساعدة روسس ‘ مهمته لتسسوية
القضسية الصسحراوية
أإكد وزير إلدولة وزير إلشسؤوون إÿارجية وإلتعاون
إل- -دو‹ رم- -ط- -ان ل- -ع -م -ام -رة ،أإمسس ،ب -ب -اريسس ،أإن
إ÷زإئ- -ر وإل -و’ي -ات إŸت -ح -دة ””ع -ازم -ت -ان”” ع -ل -ى
مسساعدة كريسستوفر روسس ‘ مهمته حول ملف

إلصسحرإء إلغربية.
وصسرح لعمامرة لـ ””وأإج”” عقب إللقاء إلذي جمعه
بكاتب إلدولة إأ’مريكي جون كÒي”” ،أإعتقد بأاننا
نتفق مع إلطرف إأ’مريكي على وجاهة تصسريحات
كريسستوفر روسس ‘ ›لسس إأ’من ونحن عازمون
على مسساعدته على أإدإء مهمته””.
سستسسهر إلو’يات إŸتحدة ،إلتي تشسرف خÓل شسهر
ديسسم Èعلى رئاسسة ›لسس إأ’من ،وإ÷زإئر على
””أإن يكون هناك تقدم و تطورإت معتÈة ميدإنيا
ل-ت-ن-ظ-ي-م إسس-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر مصس Òإلصسحرإء إلغربية
وفق ما يتطلبه تقرير إأ’م Úإلعام Ÿنظمة إأ’·
إŸتحدة أإمام ›لسس إأ’من ‘ أإبريل إŸقبل ،حيث
سسيتم طرح مسسأالة Œديد بعثة إŸينورسسو””.
وأإوضسح إلوزير ،أإن ›لسس إأ’من عقد يوم إلثÓثاء
ب -ن -ي -وي -ورك– ،ت إل -رئ -اسس -ة إأ’م -ري -ك -ي -ة ،ج-لسس-ة
ÓمÚ
تشساورية قدم خÓلها إŸبعوث إلشسخصسي ل أ
 ·ÓإŸتحدة إلسسف Òإأ’مريكي كريسستوفر
إلعام ل أ
روسس تقريرإ حول نشساطاته وجولته إأ’خÒة ‘
إŸنطقة.
وخÓل هذه إ÷لسسة إلتشساورية ،جدد روسس موقف
إأ’م Úإلعام Ÿنظمة إأ’· إŸتحدة بان كي مون
إŸؤوي - -د ””◊ل سس - -ي - -اسس - -ي يضس - -م - -ن ح - -ق إلشس- -عب
إلصسحرإوي ‘ تقرير مصسÒه””.
وأإوضس- -ح روسس Ûلسس إأ’م- -ن ي -ق -ول”” :أإؤوك -د م -رة
أإخرى بأانه خÓل إŸباد’ت إلعديدة إلتي أإجريتها،
” إلتعب Òعن تأاويÓت ﬂتلفة حول هدف مهّمتي
وصسÓحيات عهدتي .ولتوضسيح إأ’مور جدد إأ’مÚ
إلعام تفهمه للمسسار ‘ تصسريحه يوم  4نوفم.””È
وأإضس- -اف ي- -ق- -ول”” ،أإك- -د (ب -ان ك -ي م -ون) أإن ه -دف
إŸسسار يكمن ‘ إلتوصسل إ ¤إتفاق حول إلوضسع
إلنهائي للصسحرإء إلغربية وكلفني بتكثيف جهودي
ل -تسس -ه -ي -ل دخ -ول ط -ر‘ إل -ن -زإع (إŸغ-رب وج-ب-ه-ة
إل -ب -ول -ي -زإي -و) ‘ م -ف-اوضس-ات دون شس-روط مسس-ب-ق-ة
وب -حسس -ن ن -ي -ة ل -ل -ت -وصس -ل إ ¤ح -ل سس-ي-اسس-ي ي-ق-ب-ل-ه
إل -ط-رف-ان وÁن-ح ل-لشس-عب إلصس-ح-رإوي ح-ق ت-ق-ري-ر
إŸصس.””Ò
وأإع -ل -ن أإن إأ’م Úإل -ع -ام Ÿن -ظ-م-ة إأ’· إŸت-ح-دة
سس -ي -ج -ري زي -ارة إ ¤إŸن -ط -ق -ة إب -ت-دإء م-ن ي-ن-اي-ر
إŸقبل.
تعد إلصسحرإء إلغربية آإخر مسستعمرة ‘ إفريقيا
وأإدرجت م - -ن - -ذ  ‘ 1964ق- -ائ -م -ة إأ’ق -ال -ي -م غÒ
إŸسستقلة .وإحتلت من قبل إŸغرب سسنة .1975
ونظمت عدة جو’ت من إŸفاوضسات ب Úطر‘
إل -ن -زإع إŸغ -رب وج-ب-ه-ة إل-ب-ول-ي-زإري-و –ت رع-اي-ة
إأ’· إŸتحدة ،لكنها تعÌت أإمام إŸوقف إŸتعنت
للطرف إŸغربي بخصسوصس تنظيم إسستفتاء تقرير
مصس Òإلشسعب إلصسحرإوي.

لمن العرب بتونسس
الدورة Ÿ 39ؤو“ر قادة الشسرطة وا أ

اللواء هامل :تدعيم التعاون األمني ب Úأاجهزة الشسرطة العربية
«الشسعب»  -دعا اللواء عبد
ال -غ -ن -ي ه -ام -ل ،اŸدي -ر ال -ع -ام
لم- -ن ال- -وط -ن -ي ،أامسس ،إا¤
ل - -أ
ضس- - -رورة ت - -وح - -ي - -د ا÷ه - -ود
وت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ب Úأاجهزة
الشس -رط -ة ‘ ال -دول ال-ع-رب-ي-ة
وذلك م- - -ن أاج - -ل م - -واج - -ه - -ة
ا÷رائ- -م اŸت- -زاي- -دة خ- -اصس- -ة
لره- -اب- -ي- -ة ‘ ،ظ- -ل ت -ن -ام -ي
ا إ
مصس-ادر ال-ت-م-وي-ل اŸت-أاتية من
دفع الفدية وعائدات اıدرات.
ذكر إللوإء هامل ‘ خطاب أإلقاه خÓل ترؤوسسه
أإشسغال إلدورة Ÿ 39ؤو“ر قادة إلشسرطة وإأ’من
إل - -ع- -ربÃ ،ق- -ر إأ’م- -ان- -ة إل- -ع- -ام- -ة Ûلسس وزرإء
إلدإخلية إلعرب بالعاصسمة تونسس ،أإن هذإ إŸؤو“ر
يعد خطوة جديدة ‘ موإجهة مثل هذه إ÷رإئم،
ب -ال -ن-ظ-ر Ÿا ت-ع-رف-ه إل-دول إل-ع-رب-ي-ة م-ن ت-ط-ورإت
وتغÒإت عميقة وأإحدإث بالغة إÿطورة ،مؤوكدإ
ع -ل -ى ضس -رورة م -وإج -ه -ة ه -ذه إ÷رإئ -م ب-ك-ل ح-زم
ومسس -ؤوول -ي -ة ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ا÷رإئ-م إŸتصس-ل-ة
با’نÎنت وشسبكات إلتوإصسل إ’جتماعي.
‘ ذإت إلسسياق ،شسدد إللوإء هامل على ضسرورة
تعزيز تبادل إŸعلومات بشسأان إ÷ماعات إإ’رهابية
وإ◊د من تنقÓتها’ ،سسيما على مسستوى إ◊دود
وتشسخيصس كافة إıاطر إأ’خرى إلتي تهدد إأ’من
إل -ع -رب-ي إŸشسÎك ووضس-ع تصس-ور م-ت-ك-ام-ل ل-ت-ع-اون
عربي فعال ،مبني على أإسسسس متينة مندرجة ‘
إط -ار إ÷ه -ود إل -دول -ي -ة وإإ’ق -ل -ي -م-ي-ة إل-ه-ادف-ة إ¤

مكافحة إلتطرف وإإ’رهاب وإرسساء
إأ’من وإ’سستقرإر ‘ إلعا.⁄
Óمن
كما أإكد إللوإء إŸدير إلعام ل أ
إلوطني ،على دعم قدرإت إأ’جهزة
إأ’منية وتطويرها وإشسرإك إŸوإطن
‘ إŸعادلة إأ’منية وتعزيز ثقته ‘
رج - -ل إأ’م - -ن ،إ ¤ج - -انب إلسس - -ع- -ي
لتحقيق إلتنمية إŸسستدإمة وإرسساء
دول - -ة إ◊ق وإل - -ق- -ان- -ون وإل- -ع- -دإل- -ة
إ’جتماعية وترسسيخ إ◊كم إلرإشسد،
م -ع-تÈإ ذلك م-ن إل-ع-وإم-ل إأ’سس-اسس-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن
إإ’رهاب وﬂتلف إآ’فات إ’جتماعية .كما دعا إ¤
ضس -رورة إ’سس -ت -ع -ان -ة ب -رج-ال إإ’عÓ-م وإŸف-ك-ري-ن
ورج -ال إل -دي -ن م -ن أإج -ل ح-م-اي-ة ›ت-م-ع-ات-ن-ا م-ن
إأ’ضس -رإر إل-وخ-ي-م-ة إل-ن-اŒة ع-ن إأ’ف-ك-ار إل-ه-دإم-ة
لكون إلفكر ،كما قال ’”” ،يوإجه إ’ بالفكر””.
Óم-ن إل-وط-ن-ي ،إ¤
وت -ط -رق إل-ل-وإء إŸدي-ر إل-ع-ام ل -أ
مبادرة إ÷زإئر إŸتعلقة باآ’لية إإ’فريقية للتنسسيق
وإلتعاون ب ÚإŸؤوسسسسات إلشسرطية (أإفريبول) ،على
غ -رإر إأ’نÎب -ول إل -دو‹ وإل -ت -ي سس -ي -ك -ون م -ق-ره-ا
با÷زإئر ،موضسحا أإن إلهدف منها هو موإجهة
خطر إ÷رÁة إŸنظمة إلعابرة للحدود وإإ’رهاب
وت -ه -ريب إأ’سس-ل-ح-ة وإıدرإت ،إل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا
تشسجيع إلتعاون إلشسرطي إإ’قليمي.
كما حظي ﬁور حماية إلطفل وﬁور إلشسرطة
إلنسسائية ،بقسسط وإفر من مدإخلة إللوإء إŸدير
Óمن إلوطني ،وهذإ “اشسيا مع إلوإقع إلذي
إلعام ل أ
تعيشسه إÛتمعات إلعربية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسص  ١0ديسشمبر  20١٥م
اŸوافق لـ  2٨صشفر  ١4٣٧هـ

لمر  59- ٧5لؤح:
خلل عرضشه Ÿششروع القانؤن اŸعدل واŸتمم ل أ

تشصكيل فوج عمل Ÿوإجعة إلقانون إلتجاري
 5تعديلت ترمي لتسشهيل إانششاء مؤؤسشسشات مصشغرة والقضشاء على ا’قتصشاد اŸؤازي
’ختام الطيب لؤح ،عن تششكيل فؤج عمل على مسشتؤى دائرته الؤزارية ،يعكف حاليا على إاعادة النظر ‘ أاحكام
أاعلن وزير العدل حافظ ا أ
لمر 59- ٧5
القانؤن التجاري بأاكمله ،قصشد إاحداث تغيÒات لبعضش النصشؤصش ،وذلك خلل عرضشه ،أامسشŸ ،ششروع القانؤن اŸعدل واŸتمم ل أ
’مة ‘ جلسشة علنية ترأاسشها عبد القادر بن صشالح.
اŸؤؤرخ سشنة  19٧5اŸتضشمن القانؤن التجاري اŸعدل واŸتمم ،على أاعضشاء ›لسش ا أ

›لسس األمة :حياة  /ك

أابرز وزير العدل حافظ اأ’ختام الطيب لوح ،أاهم
اÙاور اŸتضشمنة ‘ هذا اŸششروع ،مركزا على
التعديلت اŸقÎحة فيه والتي عددها  ،٥مÈرا
ضش -رورة إاع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘ نصص ال-ق-ان-ون ال-ت-ج-اري،
ال -ذي  ⁄ي -ع -د ي -ت -م-اشش-ى م-ع ال-ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة
واأ’وضشاع الراهنة التي “يز ا÷انب ا’قتصشادي
والتجاري و›ال اأ’عمال.
وانتقد ‘ سشياق ذي صشلة ضشمنيا ،القانون التجاري
ا÷زائري الذي يعود إا ¤سشنة  ،١9٧٥كونه يحتاج
إا ¤تعديل جذري وعميق ‘ ،القواعد القانونية
التي تطبق على اأ’عمال التجارية’ ،فتا أان هذا
القانون سشبق وأان أادخل بعضص التعديلت عليه ‘
التسشعينيات ،إا’ أانه يحتاج إا ¤تعديلت جوهرية.
وي- -تضش- -م- -ن مشش- -روع ه- -ذا ال- -ق- -ان- -ون ج- -م- -ل -ة م -ن
اإ’ج -راءات ،ك -م -ا أاوضش -ح ل -وح ،ت -ه-دف إا– ¤سشÚ
م -ن -اخ اأ’ع -م -ال ‘ ا÷زائ -ر م -ن خ -لل م -راج -ع-ة
اأ’ح -ك -ام اŸت -ع -ل -ق -ة ب -الشش -رك -ات ال -ت -ج -اري -ة ذات
اŸسش- -ؤوول- -ي- -ة اÙدودة اأ’ك Ìرواج- -ا ‘ ا÷زائ -ر
حسشب نصص اŸششروع.
ومن ششأان هذه التعديلت التي جاء بها وكذا اŸواد
ا÷ديدة اŸدرجة فيه ـ كما أاكد ـ تسشهيل إانششاء هذا
النوع من اŸؤوسشسشات الصشغÒة واŸتوسشطة وخلق
مناصشب ششغل من خلل “ك Úطالبي الششغل من
تأاسشيسص ششركاتهم اÿاصشة وإاششراكهم ‘ التنمية
ا’ق -تصش-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ب-لد وال-قضش-اء ع-ل-ى
ا’قتصشاد اŸوازي.
وت -ت -ع -ل -ق أاه -م ال -ت -ع -دي -لت اŸقÎح -ة ب -ح-ذف
الرأاسشمال اأ’دنى لتأاسشيسص الششركة ذات اŸسشؤوولية
اÙدودة عكسص القانون السشاري اŸفعول الذي
يحدده عند  ١00.000دج ،ويرمي هذا التعديل إا¤
لطراف لتحديد رأاسشمال ششركاتهم
ترك ا◊رية ل أ
‘ قانونها اأ’سشاسشي ،حيث Áكن أان يبلغ ا◊د
اأ’دنى للرأاسشمال ا’جتماعي ،مع إالزام الششركاء
باإ’ششارة إا ¤الرأاسشمال ‘ جميع وثائق الششركة.
ويقÎح اŸششروع أايضشا توسشيع حصشصص الششركة إا¤

تقد Ëعمل بحيث Áكن أان تكون حصشة الششركاء ‘
الشش -رك -ة ذات اŸسش -ؤوول -ي-ة اÙدودة ت-ق-د Ëع-م-ل
وذلك على غرار ما هو معمول به ‘ عدة دول مع
اإ’ح-ال-ة ع-ل-ى ال-ق-ان-ون اأ’سش-اسش-ي ل-لشش-رك-ة لتحديد
كيفيات تقدير قيمته ويحوله من أارباح وينصص على
أانه ’ يدخل ‘ تأاسشيسص رأاسشمال الششركة.
ومن جهة أاخرى ،ينصص اŸششروع على توف Òحماية
خ-اصش-ة ل-لشش-رك-اء ب-ت-م-ك-ي-ن-هم من اسشÎجاع اأ’موال
التي أاودعوها لدى اŸوثق ‘ حال عدم تأاسشيسص
الششركة بعد مرور  ٦أاششهر من تاريخ إايداعها مع
إامكانية اللجوء إا ¤القضشاء ’سشÎجاعها ‘ حالة
تعذر ذلك بالطرق العادية.
وفيما يتعلق بعدد الششركاء يقÎح النصص ا÷ديد
رف - -ع ا◊د اأ’قصش- -ى ل- -لشش- -رك- -اء ‘ الشش- -رك- -ة ذات
اŸسشؤوولية اÙدودة من  20ششريكا ‘ القانون
السشاري اŸفعول إا ٥0 ¤ششريكا.
و قد انصشبت التعديلت اŸقÎحة تششجيع إانششاء
الششركات الصشغÒة و اŸتوسشطة ،حيث أالغى النصص
ا÷ديد الرأاسشمال اأ’دنى لتأاسشيسص الششركة ،كما
نصص وجوبا على دفع ا◊صشصص النقدية بقيمة ’
تقل عن خمسص ( )٥/١مبلغ الرأاسشمال التأاسشيسشي،

عرضض مناقشصة مشصروع قانون إŸالية يوم ١٤
ديسصمÃ Èجلسض إألمة

«الششعب»  -ترأاسش عبد القادر بن
’مة ،أامسش،
صشالح ،رئيسش ›ـلسش ا أ
’مـة.
اجتماعا لهيئة التنسشيق Ûلسش ا أ
خ -لل ه -ذا ا’ج-ت-م-اع ن-اقشص أاعضش-اء ال-ه-ي-ئ-ة
ا÷دول الزمني أ’ششغال ›لسص اأ’مة ،حيث
ت -ق -رر اسش -ت -ئ-ن-اف أاشش-غ-ال ‘ ج-لسش-ات ع-ل-ن-ي-ة
اب -ت -داًء م -ن ي -وم اأ’ث -ن ١4 Úديسش -م،20١٥ È
تخصشصص لعرضص ومناقششة قانون اŸالية لسشنة
.20١٦
كما ” خلل هذا ا’جتماع عرضص ومناقششة
اÙاور اأ’سشاسشية Ÿيزانية التسشي Òوالتجهيز
Ûلسص اأ’م - -ة لسش- -ن- -ة  ،20١٦وت-ق-ي-ي-م ت-ن-فيذ
ميزانية السشنة ا◊الية .20١٥
من جهة أاخرى ،يعقد ›لسص اأ’مـة جلسشة
علنية ،اليوم اÿميسص  ١0ديسشم ،20١٥ Èعلى
السشاعة ( )09:٣0صشباحا ،وذلك للتصشويت على
النصشوصص التالية:
مششروع القانون اŸعدل واŸتمم
-١
لمر رقم  ١٥٦ - ٦٦اŸؤورخ ‘  0٨يونيو سشنة
ل أ
 ١9٦٦واŸتضش-م-ن ق-ان-ون ال-ع-ق-وبات ،اŸعدل

واŸتمم.
 - 2مششروع القانون التوجيهي حول البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي.
لمر
 - ٣مششروع القانون اŸعدل واŸتمم ل أ
رقم  ٥9-٧٥اŸؤورخ ‘  2٦سشبتم Èسشنة ١9٧٥
واŸتضش- -م- -ن ال- -ق- -ان- -ون ال- -ت- -ج- -اري ،اŸع -دل
واŸتمم.

ا÷زائر-اليابان

إسصتعرإضض سصبل ترقية إلتعاون إلثنائي ‘ جميع إŸيادين
اسش- - -ت- - -ع- - -رضش رئ - -يسش ÷ن - -ة الشش - -ؤؤون
اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون ب -اÛلسش الشش-ع-ب-ي
ال -ؤط -ن -ي ،ن -ؤر ال-دي-ن ب-ل-م-داح ،م-ع سش-فÒ
اليابان با÷زائر ،ماسشايافؤ جيؤارا ،سشبل
ت-رق-ي-ة ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘
ج -م -ي -ع اŸي -ادي-ن ،حسشب م-ا أاف-اد ب-ه ،أامسش
بيان للمجلسش.
وأافاد ذات اŸصشدر أان بلمداح تطرق خلل هذا
ال -ل -ق -اء ا““ ¤ع -راق -ة ال -ع -لق -ة ال -ت-ي ت-رب-ط بÚ
البلدين وضشرورة ترقيتها على جميع اأ’صشعدة““.
كما تطرق رئيسص اللجنة ا““ ¤موقف ا÷زائر
ال -داع-م ıل-ت-ف ال-قضش-اي-ا ال-ع-ادل-ة ‘ ال-ع-ا,⁄
مششÒا ‘ هذا اŸقام ا ¤موقف ا÷زائر الثابت

إازاء حق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه
وكذا حق الششعب الفلسشطيني ‘ إاقامة دولته
اŸسشتقلة““.
وأاكد باŸناسشبة “““سشك ا÷زائر Ãقاربة ا◊ل
السشلمي وتششجيع ا◊وار ◊ل اأ’زمات خاصشة ‘
منطقة السشاحل““.
من جهته ،أاششاد السشف Òاليابا Êب«العلقات
التي Œمع البلدين ،داعيا ا ¤تفعيل التعاون
ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ج -م -ي -ع اŸي-ادي-ن ’سش-ي-م-ا اÛال
ا’قتصشادي من خلل –فيز ا’سشتثمار بجميع
أاششكاله““.
ونوه ‘ نفسص الوقت بـ«تقارب موقف البلدين
حيال عديد القضشايا الدولية““.

إاششهــــــــار

اÛمع الصشناعي با“يطال
ل‚از
با“يطال ل إ
شش.ذ.ا براسشمال اجتماعي 1 924 000 000.00دج

مناقصصة وطنية ﬁدودة رقم ٢٠١٥ / ١٢

ل‚از عن مناقصشة وطنية ﬁدودة خاصشة باكتتاب
تعلن الششركة العمومية ا’قتصشادية باتيمطال ل إ
تأامينات على اŸمتلكات ،اأ’ششخاصص واŸسشؤووليات لسشنة .20١٦
«SOUSCRIPTION DES ASSURANCES DU PATRIMOINE ET DES
»RESPONSABILITES POUR L’EXERCICE 2016
بإامكان اأ’نظمة اŸؤومنة واŸهتمة بهذا ا’علن سشحب دف Îالششروط مقابل دفع مبلغ  ٣000دج
باŸديرية العامة:
ل‚از
باتيمطال ل إ
مكتب الصشفقات
طريق الدار البيضشاء م .صش .واد السشمار  1٦٢٧0ـ و’ية ا÷زائر
يجب أان يكون عرضص كل متعهد متكونا من عرضص تقني وعرضص ما‹:
 1ـ عرضش تقني :يجب ان يكون متكونا من الوثائق التالية:
ـ دف ÎاŸواد اإ’دارية واŸالية بالتأاششÒة ،اإ’مضشاء والتاريخ مع عبارة «مقروء ومصشادق».
ـ التصشريح با’كتتاب باإ’مضشاء والتاريخ.
ـ التصشريح بالنزاهة باإ’مضشاء والتاريخ.
ـ نسشخة من السشجل التجاري.
ـ نسشخة من بطاقة التعريف ا÷بائي.
ـ نسشخة من ششهادات الضشمان اإ’جتماعي.
وكل وثيقة مطلوبة ‘ اŸادة  20من دف Îالششروط.
 ٢ـ عرضش ما‹ :يجب ان يكون متكونا من الوثائق التالية:
ـ رسشالة التعهد ‡لوءة بعناية مع اإ’مضشاء والتاريخ.
ـ جدول ششروط التغطية واأ’سشعار باإ’مضشاء والتاريخ.
ـ ملخصص اأ’قسشاط على حسشب فرع التأام Úبجميع الرسشوم اŸضشافة مع اإ’مضشاء والتاريخ.
حدد تاريخ ايداع العروضص مرفقة بالوثائق اŸذكورة أاعله وتلك اÙددة ‘ دف Îالششروط من  0٨سشا
 00ا ١١ ¤سشا  00ابتداء من اليوم اÿامسص عششر ( )١٥من تاريخ اول صشدور لهذا ا’علن ‘ ا÷رائد
الوطنية.
يتم تقد Ëالعروضص ‘ ظرفﬂ Úتلف Úيحملت العبارت« Úعرضص تقني» و«عرضص ما‹» هذان
اأ’خÒان يوضشعان ‘ ظرف مبهم ’يحمل إا’ العبارة:
تعهد ’يفتح
إاعلن عن مناقصشة وطنية ﬁدودة رقم ٢015 / 1٢
اكتتاب تأامينات على اŸمتلكات ،ا’ششخاصش واŸسشؤؤوليات لسشنة ٢01٦
يجب ايداع هذا الظرف على مسشتوى مكتب صشفقات اŸؤوسشسشة الكائن بالعنوان اŸذكور أاعله.
بإامكان اŸتعهدين اŸششاركة ‘ اŸناقصشة أاو ‡ثليها القانوني Úحضشور جلسشة فتح ا’ظرفة التي
ل‚از على ١٣سشا  ‘ ٣0اليوم اŸوافق لتاريخ إايداع العروضص.
سشتعقد باŸديرية العامة لباتيمطال ل إ
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضشهم Ÿدة تسشع )90( Úيوما إابتداءا من تاريخ إايداع عروضشهم.
الششعب ٢015/1٢/10

١٦٨9٨

خلل اجتماع ترأاسشه بن صشالح

جلسشة علنية اليؤم

ويدفع اŸتبقي ،إاما مرحلة واحدة ،أاو على عدة
م -راح -ل ب -أام -ر م -ن مسش Òالشش -رك -ة ،وذلك ‘ م-دة
أاقصشاها  ٥سشنوات.
وعلى غرار ما هم معمول به ‘ معظم دول العا،⁄
نصص القانون على إامكانية تكوين حصشة الششركاء ‘
الششركة ذات اŸسشؤوولية اÙدودة ،تقد Ëعمل
و–دد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أارباح
ضشمن القانون اأ’سشاسشي للششركة ،حسشب ما تنصص
عليه اŸادة  ٥٦٧مكرر.
وت -ف -ادي -ا ل -ت -ح -وي-ل الشش-رك-ة إا ¤شش-رك-ة مسش-اه-م-ة،
و“كينا للششركاء من مواصشلة ‡ارسشة النششاط ‘
كل ششركة ذات مسشؤوولية ﬁدودة  ‘ ،حالة زيادة
عدد الششركاء ،رفع النصص العدد اأ’قصشى ‘ الششركة
إا ٥0 ¤ششريكا بدل  20كما هو ‘ القانون السشاري
اŸفعول .
وقد قدم مقرر ÷نة الششؤوون القانونية واإ’دارية
وحقوق اإ’نسشان ،بعضص اŸلحظات حول مششروع
نصص القانون منها عدم نصشه على العقوبة اÎŸتبة
عن عدم دفع اŸبلغ اŸتبقي من ا◊صشصص النقدية،
كما تسشاءل عن اŸقصشود بـ«العملية““ اŸنصشوصص
عليها ‘ الفقرة  ٣من اŸادة .٥٦٧

العدد
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ا÷مهؤرية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
و’ية ا÷زائر
مؤؤسشسشة تنمية اŸسشاحات اÿضشراء
إاي دي فال
الطريق الؤطني رقم  05مششتلة العالية واد السشمار
الهاتف 5٢ .٢٨ .٣٢ :ـ  - 0٢1الفاكسش 5٢ .٢٨ .٢٢ :ـ 0٢1
NIF: 0000١٦00١49٨0٧0

إعÓن عن مناقصصة وطنية ﬁدودة رقم ٢٠١٥ / ٠٦

 ١ـ تعلن مؤوسشسشة تنمية وتطوير اŸسشاحات اÿضشراء لو’ية ا÷زائر
إاي دي فال ( )EDEVALعن مناقصشة وطنية ﬁدودة رقم20١٥ / 0٦ :
من أاجل« :إاقتناء العتاد الفلحي ذات ﬁرك من أاجل صشيانة وتنمية
اŸسشاحات اÿضشراء لو’ية ا÷زائر» ،مكونة من ( )0٦حصشصص مسشتقلة
كما يلي:
ـ حصشة رقم  :0١اقتناء ( )4١منششار آا‹ ‘ حصشة واحدة.
ـ حصشة رقم  :02اقتناء ( )١٥حراثات ‘ حصشة واحدة.
ـ حصشة رقم  :0٣اقتناء ( )4٧مقلمات ا◊وا‘ ‘ حصشة واحدة.
ـ حصشة رقم  :04اقتناء ( )04ماكنات جز ‘ حصشة واحدة.
ـ حصشة رقم  :0٥اقتناء ( )٣0جزازة عششب ‘ حصشة واحدة.
ـ حصشة رقم  :0٦اقتناء ( )04جزازات عششب ذات قيادة مسشتقلة ‘
حصشة واحدة.
 2ـ ’ تتم اŸششاركة ‘ اŸناقصشة إا’ من قبل اŸششارك Úالذين لديهم
الرمز اŸتعلق بـ:
ـ بيع العتاد الفلحي أاو Œارة العتاد ولواحقه الفلحية ( )٥0٨ 00٦أاو؛
ـ اسشتÒاد وتصشدير منتجات أاجهزة وعتاد متعلق بعتاد الفلحة ،قطع
غيارها ولواحقها ( )40١ ١0١أاو:
ـ اسشتÒاد وتصشدير العتاد الفلحي ولواحقه وقطع الغيار ( )4١0 ٣١4أاو؛
ـ Œارة با÷ملة للعتاد معدات واŸركبات الفلحية ( )٣09 00٨أاو؛
ـ أاي رمز آاخر متعلق Ãيدان بيع العتاد الفلحي ذات ﬁرك.
 ٣ـ Áكن سشحب دف Îالششروط مقابل دفع مبلغ أالف Úدينار (2000دج)
غ Òقابل للتعويضص عند أام Úاÿزينة ‘ اأ’وقات القانونية ‘ العنوان التا‹:
مديرية اŸؤوسشسشة إاي دي فال ( )EDEVALاŸتواجدة Ãششتلة
العالية الطريق الوطني رقم  0٥وادي السشمار ا÷زائر.
 4ـ مدة –ضش Òالعروضص ’ تتجاوز واحد وعششرون ( )2١يوما ابتداءا
من تاريخ أاول ظهور لهذا اإ’علن عن اŸناقصشة ‘ ا÷رائد اليومية
وا÷ريدة الرسشمية للصشفقات اŸتعامل العمومي (.)BOMOP
 ٥ـ يكون إايداع العروضص ‘ مكتب اأ’مانة Ÿديرية مؤوسشسشة إاي دي
فال ( )EDEVALعلى العنوان اŸذكور أاعله وذلك ‘ آاخر يوم مفتوح
للمدة اıصشصشة لتحضش Òالعروضص قبل السشاعة  13H30زوا’ وإاذا
صشادف هذا اليوم يوم عطلة أاو يوم راحة قانونية ،فإان مدة –ضشÒ
العروضص “دد إا ¤غاية يوم العمل اŸوا‹.
 ٦ـ Áكن للمتعهدين حضشور اجتماع ÷نة فتح اأ’ظرفة ‘ جلسشة
علنية ‘ نفسص اليوم على السشاعة الثانية بعد الزوال  ١4:00والتي سشتعقد
Ãقر مديرية مؤوسشسشة إاي دي فال (.)EDEVAL
الششعب ٢015/1٢/10

 ٧ـ يبقى اŸتعهدون ملزمون بعروضشهم Ÿدة  ٣أاششهر مضشاف إاليها
مدة –ضش Òالعروضص.
 ٨ـ تكون العروضص مرفقة بالضشرورة بالوثائق اŸطلوبة ‘ دفÎ
الششروط وسشارية اŸفعول ،كما ينبغي أان توضشع عروضص اŸتعهدون ‘
ظرف( Úالظرف التقني اإ’داري والظرف اŸا‹) وﬂتوم ‘ Úثلثة
( )0٣نسشخ.
يجب أان يكون الظرف اÿارجي ›هول الهوية ويحمل موضشوع
اŸششروع ورقم اŸناقصشة وعبارة «عرضص ’ يفتح».
’داري:
العرضش التقني ا إ
ـ رسشالة التصشريح با’كتتاب وفقا لنموذج دف Îالششروط.
ـ تصشريح بالنزاهة (حسشب النموذج اŸرفق).
ـ دف Îالششروط ‡ضشى وﬂتوم من طرف اŸتعهد.
ـ البطاقة التقنية للعتاد ‡ضشاة ومؤورخة.
ـ قائمة اŸبيعات للمعدات الفلحية اŸماثلة لدف Îالششروط (مرفقة
Ãحضشر اسشتلم مؤوقت أاو نهائي أاو ششهادة حسشن التطبيق أاو فاتورة).
ـ نسشخة من السشجل التجاري.
ـ القانون اأ’سشاسشي للمؤوسشسشة (SARL, EURL, SPA, SNC,
)SCS
ـ ششهادة اإ’يداع القانو◊ Êسشابات الششركة فيما يخصص الششركات
التجارية اÿاضشعة للقانون ا÷زائري لسشنة .20١4
ـ رقم التعريف ا÷بائي (.)NIF
ـ ششهادات الضشمان ا’جتماعي ،الششهادات ا÷باية وبطاقة القيد
ا÷بائي.
ـ ششهادة عدم اÿضشوع الضشريبي.
ـ مسشتخرج من صشحيفة السشوابق القضشائية للمسش Òأاو اŸدير العام.
ـ نسشخة من ا◊صشيلة اŸالية للسشنوات الثلث اأ’خÒة 20١٣ - 20١2
و.20١4
ـ الششهادة اأ’صشلية للبضشاعة.
ـ ششهادة ا’ئتمان البنكي.
ـ وصشل دفع مسشتحقات دف Îالششروط.
تنبيه :الرجوع إا ¤اŸادة ( ١١الصشفحة ﬁ )0٦توى ملف التعهد.
العرضش اŸا‹:
ـ رسشالة تعهد ‡ضشاة وﬂتومة وفقا لنموذج دف Îالششروط.
ـ جدول اأ’سشعار الوحدية.
ـ الكششف الكمي والتقديري مؤوششر عليه من طرف اŸتعهد.
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الخميسس  ١٠ديسسمبر  ٢٠١٥م
اŸوافق لـ  ٢8صسفر  ١٤٣٧هـ

بفضسل جهود قوأت أ÷يشس ‘ ﬁاربة أ÷رÁة

إإرهابي يسسلم نفسسه بت Úزوإت Úوبحوزته كÓشسنيكوف وذخÒة
ألشسعب /بفضسل جهود قوأت أ÷يشس ألوطني
’من ،سسلّم إأرهابي نفسسه ،بتÚ
ألشسعبي ومصسالح أ أ
زوأت Úبالقطاع ألعملياتي لÈج باجي ﬂتار
بالناحية ألعسسكرية ألسسادسسة ،وبحوزته مسسدسس
رشساشس من نوع كÓشسنيكوف وكمية من ألذخÒة.
من جهة اأخرى و‘ اإطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشسرعية“ ،كن
عناصسر حرسس الشسواطئ لعنابة باإقليم الناحية العسسكرية اÿامسسة،
فجر اليوم ،من اإحباط ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية ÿمسسة عشسر
( )١٥شسخصسا ،من بينهم شساب من ذوي الحتياجات اÿاصسة ،كانوا
على م Ïقارب شسما‹ -شسرق راأسس ا◊مراء بعنابة.
و‘ اإط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ،اأح-ب-ط ع-ن-اصس-ر
الدرك الوطني للقطاع العملياتي لوهران باإقليم الناحية العسسكرية
الثانية ﬁاولة ترويج كمية من الكيف تقدر بـ ( )٢١٠كيلوغرام .كما
اأح -ب -ط ح -راسس ا◊دود ل-ت-ل-مسس-ان ﬁاول-ة ت-ه-ريب ( )٣٧٥٠ل Îم - -ن
الوقود.

 ..توقيف  ٢٠مهاجرإ غ Òشسرعي
من جنسسيات إإفريقية

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبط عناصسر الدرك الوطني
ل-ل-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ل-م-دي-ة ب-إاق-ل-ي-م ال-ن-احية العسسكرية الو ،¤يوم ٠8
ديسسم ،٢٠١٥ Èتاجر ﬂدرات ،فيما ” ضسبط شساحنة ﬁملة بـ()٥٠٥
كيلوغرام من الكيف اŸعالج .جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع الوطني
تلقت ““الشسعب““ نسسخة منه.
من جهة أاخرى ،وبإاقليم الناحية العسسكرية السسادسسة ،أاوقفت مفرزة
تابعة للقطاع العملياتي لع Úقزام ،تسسعة عشسر ( )١9مهاجرا غ Òشسرعي
من جنسسيات إافريقية.
كما ” بالوادي بإاقليم الناحية العسسكرية الرابعة ،توقيف مهاجرين ()٠٢
غ Òشسرعي.Ú

’سسبق ﬁمد تريباشس
وزير أŸالية أ أ

إ÷زإئري يقبل إلتضسحية ‘ إأ’زمة بشسرط Œسسيد إلعدإلة إ’جتماعية
’سسبق ﬁمد تريباشس،
أّكد وزير أŸالية أ أ
ن أ÷زأئري Áلك قابلية ألتضسحية
أمسس ،أ ّ
’زمة أ’قتصسادية ألتي تعيشسها
‘ ظلّ أ أ
أ÷زأئر حاليا بشسرط Œسسيد مفهوم
ألعدألة أ’جتماعية ميدأنيا Ãا يجÈ
’زمة.
أ÷ميع على أقتسسام تدأعيات آأثار أ أ

تيبازة :عÓء.م

وق -ال ت -ري -ب -اشس ،ع -ل -ى ه -امشس ﬁاضس -رة أال -ق -اه-ا
باŸدرسسة الوطنية للتجارة بالقليعة ،أاّن ﬂتلف
اŸيكانيزمات قصسÒة اŸدى التي بوسسعها إانشساء
مؤوسسسسات اقتصسادية لتكون بديل ﬁتمل لÌوة
” إاعتمادها كما هو ا◊ال بالنسسبة
البÎول قد ّ
ألجهزة ا‚ام
والقرضس اŸصسغر ولكناك وغÒها ،وبإامكان هذه

السسÒورة ت -ف -ع -ي -ل الق-تصس-اد ال-ب-دي-ل ال-ذي Áك-ن-ه
تقد Ëاإلضسافة اŸناسسبة لتد Êأاسسعار النفط.
أاما عن تأاهيل اŸؤوسسسسات القتصسادية للرفع من
مردوديتها فقد أاشسار تريباشس إا ¤أانّ العملية كثÒا
ما تؤوتي أاكلها ،إال أاّنه لبد ‘ هذه ا◊الة من انتقاء
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ي –وز ع -ل -ى ق -اع -دة إاق -تصس-ادي-ة
م -ق -ن -ع -ة ل -ه -ا ق -اب-ل-ي-ة ل-ل-ت-ط-ور ،ك-م-ا أاّن الÎخ-يصس
للمؤوسسسسات الوطنية بالسستثمار ‘ اÿارج يندرج
ضس -م-ن إاط-ار ت-وف Òال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي أاضس-ح-ى
اكتسسابها أامرا صسعبا للغاية ‘ ظّل ارتباط تقوË
برميل النفط بالدولر األمريكي الذي ظلّت قيمته
على مدار سسنوات عديدة تتناسسب عكسسا وسسعر
البÎول باعتبارها تتهاوى ح Úيرتفع سسعر البÎول
وترتفع إا ¤حدود قصسوى ح Úتنهار أاسسعار النفط،
ولكّنه ل أاحد Áكنه ‘ الواقع –ديد قيمة هذه

العملة التي تÎجم مشساكل غ Òاألمريكي.Ú
وعن النتقادات اللذعة التي تلقتها السسلطات
حول اإقدامها على اإلغاء ديون عّدة دول افريقية
خ- -لل السس- -ن- -وات الأخÒة ف- -ق- -د اأشس- -ار ال -وزي -ر
ا ل أ س س ب ق  ﬁم د ت ر ي ب ا ش س ا إ  ¤ا أ نّ ذ ل ك ي ن د ر ج ض س م ن
التزامات ا÷زائر Œاه موؤسسسسة البنك العاŸي
ال -ت -ي قّ-ر رت م-راج-ع-ة دي-ون  ٤١ب -ل-دا ف-قÒا ‘
ال -ع-ا ⁄م-ن ب-ي-ن-ه-ا  ٣٣دول -ة م-ن اإف-ري-ق-ي-ا ،وع-ن
منهجية الندماج ضسمن القتصساد العاŸي ‘
ظ لّ ا ل أ ز م ة ا ل ق ا ئ م ة ح ا ل ي ا ف ق د ا أ ش س ا ر “ “ ت ر ي ب ا ش س “ “
اإ ¤اأّن ا÷زائ- - -ر ل “لك ضس - -م - -ن ق - -اع - -دت - -ه - -ا
القتصسادية الصسلبة غ ÒالبÎول ومن ثّم فلبد
من تاأهيل موؤسسسسات اقتصسادية بديلة بوسسعها
تقد Ëالبديل اŸناسسب .

’ول مرة مشسروع ليسسانسس حقوق تخصسصس أمن عمومي
أ

إتفاقية شسرإكة وتعاون ب Úكلية إ◊قوق وإŸدرسسة إلعليا للدرك إلوطني
جرت ،أول أمسس ،مرأسسيم إأمضساء أتفاقية
تعاون ب ÚأŸدرسسة ألعليا للدرك ألوطني
وجامعة أ÷زأئر  ‘ ١إأطار Œسسيد أ’تفاقية
أŸوقعة ب Úوزأرة ألدفاع ألوطني ووزأرة
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ،ألهادفة إأ¤
جعل ›مل مدأرسس ضسباط أ÷يشس ألوطني
ألشسعبي توأكب ألتطورأت ألعلمية،
’كادÁية وألتكنولوجية أ÷ارية ‘ ألعا.⁄
أ أ

بومرداسس :ز /كمال

اŸشسروع اŸشسÎك حسسب اŸكلف باإلعلم والتصسال
بقيادة الدرك الوطني الرائد كرود عبد ا◊ميد ،مكن
من إاعادة النظر ‘ الدروسس اŸلقنة ‘ اŸؤوسسسسات
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-لضس-ب-اط ،ح-يث ” م-طابقتها ومسسايرتها
ل -ن -ظ-ام ال-ت-ع-ل-ي-م اŸع-م-ول ب-ه ب-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹

والبحث العلمي وذلك Ãتابعة تكوين جامعي Ÿدة ٣
سس -ن -وات ل -ل -حصس -ول ع-ل-ى شس-ه-ادة ل-يسس-انسس م-دع-وم-ة
ب -ت -ك -وي -ن عسس -ك -ري م -ت -واصس -ل ي-ج-ري ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸدارسس العليا للحصسول على شسهادة ليسسانسس.
وانتهاجا لنفسس السسبيل أايضسا ،سستتبنى قيادة الدرك
الوطني بالتعاون مع جامعة ا÷زائر‡ ١ثلة بكلية
ا◊قوق وبعنوان السسنة الدراسسية ‘ ٢٠١٧ / ٢٠١٦
Œسسيد مشسروع ليسسانسس حقوق شسعبة ““تخصسصس امن
عمومي““ الذي يعت Èالتخصسصس األول من نوعه ‘
ا÷زائر ويشسكل ‘ نفسس الوقت الوظيفة واŸهمة
األسساسسية لوحدات الدرك الوطني.
كما يهدف التكوين ا÷امعي بسسداسسيته السستة يعني
أارب -ع سس -داسس -ي -ات ج -ذع مشسÎك وسس -داسس-ي Úت-ك-وي-ن
خاصس ،إا– ¤ضس Òالطلبة الضسباط للدرك الوطني
م -ن دراسس -ة م -ه -ام الضس-ب-ط-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة وك-ذا أاسسسس

ومبادئ األمن العمومي اعتمادا على متابعة ﬂتلف
اŸق -اي -يسس ال -ت -ي ي -ت -اب -ع -ه-ا اÎŸبصس ط-وال ت-ك-وي-ن-ه
األك- -ادÁي واŸت- -م- -ث -ل -ة أاسس -اسس -ا ‘ ال -ق -ان -ون ال -ع -ام
واÿاصس ،اإلج - -راءات ا÷زائ - -ي - -ة واإلداري - -ة ،ع - -ل- -م
اإلجرام واألدلة ا÷نائية ،الطب الشسرعي والتحليل
ا÷ن -ائ -ي ه -ذا م -ن ج -ه -ة وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى م -ن -ح-ه
ال -ك -ف -اءات ال-لزم-ة ‡ا يسس-اع-ده ع-ل-ى ت-أادي-ة اŸه-ام
اŸوكلة إاليه ‘ أاحسسن الظروف من خلل اŸمارسسة
ال -ي -وم -ي -ة Ÿه -ام الضس -ب-ط-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة وإادارة األم-ن
العمومي.
Áكن اإلشسارة ‘ األخ Òأان وزارة الدفاع الوطني
ع- -م- -دت إا ¤ت- -ب- -ن -ي ن -ظ -ام ““أال،أام،دي““ ‘ السس -ن -وات
األخÒة ب -ه -دف ج -ع -ل ج -ه -از ال -ت -ك-وي-ن ل-دى ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي أاك‚ Ìاع -ة وم-لئ-م-ة ل-ل-م-ح-ي-ط
والظروف الراهنة.

عيد ميÓد سسعيد «مينوشسة»
‘ مثل هذا اليوم  ١١ديسسم ٢٠١١ Èجاءت
إا ¤هذا العا ⁄الÈعمة «منة ألله» وهاهي
تÈعم وتتفّتق يوما بعد يوم وسسنة بعد سسنة
قد قطعت  ٤سسنوات من عمرها الّزاهر ‘
كنف ورعاية والدتها أاحلم وجّدتها ا◊اجة
’طرشس،،
فطوم أ أ
إاذ ت -ت -ق -دم أاسس-رة الشس-عب ◊ف-ي-دة ال-زم-ي-ل
’ط-رشس ب -أاح -ر ال -ت -ه-ا Êوأاج-زل
ف-ري-د أ أ
التمنيات للÈعمة مّنة الله مع العمر اŸديد وداوم الصسحة والعافية.
«ألتحرير»
ألشسعب ٢٠١5/١٢/١٠
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إŸظاهـرإت وإ’عتقـا’ت
ع“ Úوشسنت جوهرة األبيضس اŸتوسسط .حاضسرة التاريخ ،مدينة تسستهوي قلوب الزائريـن ،ويغري
شسريطهـا السساحلي أالباب اŸعمرين ،موقع خلب ومسساحـة فلحية تلتقي فيها الزراعة بالصسيد
البحـري ،وتتّوج أايامها فصسول السسياحة على مّر أايام السسنة .شسريط Áتّد على طول  8٠كلم وتبعد عن
مدينة تلمسسان بـ ٦٣كلم ،وعن سسيدي بلعباسس بـ ٦٥كلم ،وعن وهران بـ 8٠كلم ،وتفصسلها مسسافة عن
ا÷زائر العاصسمة تقدر بـ ٥٠٤كلم .هذه اŸدينة التي حطت بها رحال أاقدام اŸعمرين وجنود القوات
السستعمارية ،وذلك منذ انتشسار ا÷نود الفرنسسي ‘ Úا÷هة الغربية Ÿدينة وهران .لقد حكم بلدتها
““أاورسسÒو““ العمدة الفرنسسي– ،ت إاشسراف العميد ““آا‹““ رئيسس أاركان ا÷يشس الفرنسسي .أاثناء زيارة
الرئيسس ديغول للمرة الثامنة التي يزور فيها ا÷زائر ،بعد زيارته Ÿدن أاخرى ‘ .اليوم التاسسع من
ديسسم Èعام  ١9٦٠وصسل ديغول رئيسس دولة اÙتل الفرنسسي إا ¤مطار زناتة على م Ïطائرة
(كرافيل) .ووصسل إا ¤مدينة ع“ Úوشسنت على السساعة  ١١و ٤٦دقيقة مرفق بوزير دولته اŸكّلف
بالشسؤوون ا÷زائرية ““جوكسس““ برفقة العميد ““آا‹““ قائد األركان للجيشس الفرنسسي .وكان ‘ اسستقبالهم
عمدة البلدية ““أاورسسÒو““ وكان اŸكان ›هزا Ãنصسة أاعّدت خصسيصسا لديغول من أاجل إالقاء كلمته
القصسÒة .حيث راح يخاطب ا÷ميع ع Èمك Èالصسوت قائل ““ا÷زائر جزء من فرنسسا““ وهنا ثارت
ثائرة ا◊ضسور من أابناء اŸدينة ،وراحت فئة من الشسباب –ت قيادة حزب جبهة التحرير ترفع العلم
ا÷زائري ،وشسرعوا يرددون شسعاراتهم (ا÷زائر جزائرية ،ا÷زائر مسسلمة) رّدا على كلمة رئيسس دولة
العدو .وهنا اختلط ا◊ابل بالنابل ،وازداد حجم اŸناوشسات ،واŸشسادات ب ÚاŸناهضس Úلسسياسسة
فرنسسا السستعمارية اŸؤويدين لها من سسكان اŸعمرين وأاذنابهم وقد ” اعتقال العديد من اŸواطن.Ú
وانتشسر ا Èÿكالنار ‘ الهشسيم ع ÈاŸدن والقرى اÛاورة ،ووصسل إا ¤ا÷زائر العاصسمة .و‘ اليوم
 ١٠و ١١من ديسسم ١9٦٠ Èشسهدت أاحياء ا÷زائر العاصسمة مظاهرات ومسسÒات عارمة انطلقت من
ا◊ياء الشسعبية ،من ديدوشس مراد وسساحة أاول ماي ،وباب الواد وا◊راشس وبئر مراد رايسس ،والقبة وبئر
خادم وديار السسعادة ،القصسبة وواد قريشس و” رفع العلم ا÷زائري –ت قيادة أاعضساء جبهة التحرير
الوطني .و‘ ذلك اليوم  ⁄تكن وهران غائبة عن ا◊دث وتوسسعت دائرة الضسطرابات واŸظاهرات
حتى شسملت كل اŸناطق ودامت أازيد من أاسسبوع ،فاسستجابت ا÷ماه Òالشسعبية لتلك اŸظاهـرات،
وخرجت ‘ كل من قسسنطينة ،عنابة ،سسيدي بلعباسس ،الشسلف ،البليدة ،بجاية ،تيبازة ،وخنشسلة .و‘ ١٦
من ديسسم ١9٦٠ Èأالقى فرحات عباسس خطابه الشسه ،Òأاشساد فيه ببسسالة الشسعب ا÷زائري ،وفضسح
وحشسية وهمجية اŸسستعمر الفرنسسي ،فكان لهذه اŸظاهرات صسدى كبÒا خارج ا÷زائر بعد تلك
العزلة الدولية التي ضسربت على ا÷زائر.
ومن نتائج هذه اŸظاهرات العارمة التي عمت أارجاء الوطن ،تب Úأان الشسعب ا÷زائري كان وحدة ل
تفرقها قوات العدو .وتضسامن ل نضس Òله ،وغÒة عن األرضس والعرضس ل Áكن التفريط فيه ،وذلك من
خلل تلك السستجابة السسريعة التي اسستجاب لها كل أابناء الوطن .كما ” فضسح سسياسسة اŸسستعمر
الفرنسسي وكسسر العزلة الدولية اŸضسروبة على ثورة ا÷زائر وشسعبها .إاّن هذه الهّبة الشسعبية القوّية،
جعلت ديغول يعيد حسساباته أامام إارادة الشسعب ا÷زائري األعزل الذي ل Áلك من األسسلحة إاّل سسلح
الصس Èواإلرادة والعزÁة .وما أاعظم أان يتملك اŸرء اإلصسرار على ا◊ياة .فهل يدرك أابناء جيل
السستقلل مغزى تلك اإلرادة القوّية الصسلبة التي بفضسلها تتحّرر األوطان ،وتصسان كرامة اإلنسسان .وهل
يدرك أابناء السستقلل أاّنهم اليوم قد أاخلّوا بكل ما عقده اآلباء واألجداد على صسيانة الوطن وكرامته.
إانّ أاك Èمظاهرة اليوم التي يجب على أابناء هذا الوطن أان يرفعوها ،هي مظاهرة اإلصسرار على العلم
واŸعرفة ،واÿروج من ربقة ا÷هل والتخلف .ولعلّ أاك Èما أا‚بته مظاهرات  ١١ديسسم Èتأاسسيسس أاهم
جريدة باللغة العربية وهي جريـدة «الشسعـب» ،التي نتمنى لها السستمرار واŸزيد من اإلعلم اÎÙف
الهادف لبناء سسلطة الكلمة والرأاي.

حسس ÚعÈوسس
’نسسان:
قسسنطيني ‘ أليوم ألعاŸي ◊قوق أ إ

إ÷زإئر ’ تزإل تفي بالتزإماتها إلدولية

أكد رئيسس أللجنة ألوطنية
أ’سستشسارية لÎقية وحماية
’نسسان ،فاروق
حقوق أ إ
قسسنطيني ،أمسس ،أن أ÷زأئر
’تزأل تفي بالتزأماتها أŸنبثقة
عن أŸوأثيق ألدولية ألتي
صسادقت عليها ‘ ›ال حقوق
’نسسان.
أ إ
ق-ال قسس-ن-ط-ي-ن-ي ‘ ك-ل-م-ة اف-ت-ت-اح-ية
ندوة حول ““ا◊ق ‘ العدالة““ ،قرأاها
نيابة عنه األم Úالعام لهذه الهيئة
السستشسارية ،عبد الوهاب مرجانة،
Ãن- -اسس -ب -ة إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -ع -اŸي ◊ق -وق اإلنسس -ان ،إان
ا÷زائ -ر ““أاولت أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ل-ت-ك-ريسس وضس-م-ان احÎام
حقوق مواطنيها““ ،مشسÒا إا ¤أانها ““قطعت اأشسواطا كبÒة
‘ هذا اÛال رغم وجود –ديات مهمة يجب أاخذها
‘ ا◊سسبان““.
وأاضساف ،أانه ““” ضسبط السسياسسات العامة للحيلولة دون
تأاثÒها على حقوق اŸواطن ،““ÚمشسÒا إا ¤أان السسلطات
العمومية ““عكفت على مواءمة التشسريع الداخلي وجعله
ي-ت-م-اشس-ى م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات اŸواط-ن Úوﬂت-ل-ف ال-ت-غÒات
والتطورات التي قد تطرأا على اÛتمع بصسفة عامة““.
وأاوضس -ح قسس -ن -ط -ي -ن -ي ،أان إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي ◊ق-وق
اإلنسس -ان ““يسس -ت -وجب ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ال-وق-وف م-ع ال-ذات
وتقييم مدى تكريسس ›مل حقوق اإلنسسان وﬁاولة
التعرف على العراقيل اŸوجودة““.
م -ن ه -ذا اŸن -ط -ل-ق ،أاشس-ار قسس-ن-ط-ي-ن-ي إا““ ¤ال-ت-ح-دي-ات
ا÷ديدة““ التي من شسأانها ““التأاث Òعلى التمتع بحقوق
اإلنسسان ‘ كل أارجاء العا ،⁄مثل ارتفاع حدة نشساطات
اÛموعات اإلرهابية وزيادة وتÒة النزاعات اŸسسلحة

Entreprise du Mobilier Scolaire et Collectif d’Algérie
EPE / MOBSCO/SPA
صس ب  ٢١الطريق الوطني رقم  ٠٥اŸنطقة الصسناعية الرويبة /
ا÷زائر

إإعÓن عن مناقصسة وطنية رقم ٢٠١٥ / ٠٤
تعلن

Entreprise du Mobilier Scolaire et Collectif
D’Algérie
EPE / MOBSCO/SPA
عن مناقصسة وطنية من اجل اإليجار والتسسي Òا◊ر
للمطعم.
بإامكان اŸتعهدين اŸهتم Úسسحب دف Îالشسروط لدى
EPE /MOBSCO/SPA
الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم  ٠٥ـ اŸنطقة
الصسناعية الرويبة ـ ا÷زائر
مقابل دفع مبلغ قدره ١٠٠٠دج
حدد اجل إايداع العروضس بالعنوان اÙدد أاعله ب ١٠
أايام ابتداء من تاريخ صسدور هذا اإلعلن على السساعة .٠٠
١٢
يتم فتح الظرفة ‘ نفسس اليوم على السساعة ١٣
يجب ان يكون الظرف اÿارجي مبهما ليحمل إال عبارة
«ليفتح» إاعلن عن مناقصسة رقم .٢٠١٥ / ٠٤
ألشسعب ٢٠١5/١٢/١٠
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لزم- -ات
وك - -ذا اآلث - -ار السس - -ل - -ب- -ي- -ة ل - -أ
القتصسادية العاŸية اŸتتالية““.
وعّبر ذات اŸسسؤوول عن قلقه لعدم
“ك Úبعضس الشسعوب من حقها ‘
ت -ق-ري-ر اŸصس ،Òع-ل-ى غ-رار الشس-ع-بÚ
الفلسسطيني والصسحراوي ،مشسÒا ‘
آاٍن واحد إا ¤أان ا÷زائر قد صسادقت
ع- -ل- -ى م- -ع- -ظ- -م اŸواث- -ي- -ق ال- -دول -ي -ة
وا÷هوية اŸتعلقة بحقوق اإلنسسان.
وذكر ‘ هذا الصسدد ،أان ›لسس األمة
ي -ق -وم ح -ال -ي -ا ب -دراسس -ة ال -ت -ع -دي -لت
األخÒة ع-ل-ى ق-ان-ون ال-ع-ق-وب-ات ب-غ-ية
““إاضس -ف -اء ف -ع -ال -ي -ة أاك› ‘ Èال م-ك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف ضس-د
اŸرأاة““.
كما ذكر أان ÷نته الوطنية تضسطلع Ãهمة الوسساطة وذلك
باسستقبال شسكاوى اŸواطن Úوإاخطار اŸصسالح اŸعنية
بخصسوصسهاﬁ ،اولة منها لعب دور ““همزة وصسل““.
من جهة أاخرى ،أاشسار قسسنطيني إا ¤أان هيئته ارتأات
تنظيم ندوة حول قضسية ا◊ق ‘ العدالة Ÿا ““يكتسسيه
ه-ذا األم-ر م-ن أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة م-دن-ي-ا وسس-ي-اسس-ي-ا““ ،منوها
با÷هود التي ““تبذلها الدولة ا÷زائرية ‘ ›ال قيام
دول -ة ا◊ق وال -ق -ان -ون وت -ع-زي-ز ح-ق-وق اإلنسس-ان ،ع-م-ل-ي-ا
ونظريا ،لسسيما من خلل إاصسلح العدالة وتقريبها من
اŸواطن““.
لشس- -ارة ،حضس- -ر ه- -ذه ال- -ن- -دوة اŸسس- -تشس- -ار ب- -رئ -اسس -ة
ل - -إ
ا÷م -ه -وري -ة ﬁم -د ع -ل -ى ب -وغ -ازي ،وك-ذا ‡ث-ل-ون ع-ن
قطاعات وزارية ومؤوسسسسات حكومية واÛتمع اŸدÊ
وأاكادÁيون وخÈاء دوليون ‘ ›ال حقوق اإلنسسان،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا‡ ¤ث- -ل Úع- -ن ب- -ع- -ث- -ة ال–اد األوروب -ي
با÷زائر.

تعزية

«كل نفسس ذأئقة أŸوت»
ُرِزَئت عائلة ““ﬁجوبي““ ‘ إابنها البار
““ﬁمد““ عن عمر يناهز  ٦٤سسنة.
بهذه اŸناسسبة األليمة تتقدم أاسسرة
جريدة «ألشسعب» إا ¤شسقيقه األخ عمر،
بتعازيها القلبية اÿالصسة وتدعو الله أان
يتقبل اŸرحوم بشسآابيب رحمته ومغفرته
ويجعله من السسعداء بآاخرتهم ويلهم
أاهله وذويه جميل الصس Èوالسسلوان.
«إأنا لله وإأنا إأليه رأجعون».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

من منتدى
ألشسع ـ ـب أأم أ÷رأئـ ـد ظل ـ ـت وفيـ ـة ÿطه ـ ـا ألسسياسس ـي
ألخميسش  ١٠ديسضمبر  ٢٠١5م
ألموأفق لـ  ٢٨صضفر  ١٤3٧هـ

»æWh

د .أحمـــــد حمـــــدي ‘ ذكــــــرى تأاسسيــــسس «ألشسعــــب»:

تـــــــــــــؤأزن ،مؤضسؤعيــــــــــــــــة وألتـــــــــــــــزأم

’عÓم وأ’تصسال ،أمسس ،مرأحل تأاسسيسس جريدة ““ألشسعب““ ‘ ذكرأها ألـ ،53خÓل ندوة فكرية نشسطها
أسستعرضس ألدكتؤر أحمد حمدي ،عميد كلية أ إ
Ãنتدى أ÷ريدة بعنؤأن ““ألشسعب..مدرسسة ورمز““ ،بحضسؤر وزير أ’تصسال حميد ڤرين ،وسسف Òدولة فلسسط Úبا÷زأئر لؤؤي عيسسى ،و›مؤعة من
’عÓمية ،مؤؤكدأ أن جريدة ““ألشسعب““ تعد من أليؤميات أŸسسؤؤولة وأŸتؤأزنة وألتي لها تأاث ‘ ÒأÛال ألسسياسسي وأ’قتصسادي.
ألشسخصسيات أ إ

سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسش تيليوة
أب-رز أح-م-د ح-م-دي أه-م-ي-ة ج-ريدة
““ألشضعب““ على ألسضاحة أإ’عÓمية،
كونها أول جريدة تصضدر ‘ ألدولة
أ÷زأئ- -ري- -ة أŸسض- -ت- -ق -ل -ة ك -ت -ح -دي
لسض- -ي -اسض -ة أأ’رضش أÙروق -ة أل -ت -ي
ق- -امت ب- -ه -ا أŸن -ظ -م -ة أإ’ره -اب -ي -ة
““لوأسش““ ،ولها مكانة كبÒة ‘ مسضÒة
ألصضحافة أ÷زأئرية ألتي ولدت ‘
خضض -م أ’سض -ت-ع-م-ار وأل-ن-اط-ق ب-اسض-م
أ’سض -ت -ع -م-ار ل-ك-ن أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة
أف-ت-كت م-ك-ان-ت-ه-ا وج-علت ألصضحافة
ج- -زء م- -ن وسض- -ي- -ل- -ة ك- -ف -اح ألشض -عب
أ÷زأئ - - -ري ،ك - - -م - - -ا أن ي - - -وم- - -ي- - -ة
«أÛاه - -د» ق- -امت ب- -دور ك- -ب‘ Ò
أل -ت -ع -ري -ف ب -ال -قضض -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة،
وحسضبه من ألصضعوبة أ◊ديث عن
ذك- - -رى ت- - -أاسض- - -يسش أ÷ري - -دة أم - -ام
صضانعيها.
و‘ هذأ ألصضدد ،أوضضح عميد كلية
أإ’ع Ó- - -م وأ’تصض - - -ال ،أن - - -ه غ- - -دأة
أ’سض-ت-قÓ-ل ق-امت م-ن-ظ-م-ة أ÷يشش
أإ’ره -اب -ي «ل -وأسش» ب -ع-م-ل-ي-ة ت-دمÒ
أŸط -اب -ع وأŸك-ت-ب-ة أŸرك-زي-ة‡ ،ا
خ- -ل- -ق مشض- -ك- -ل ‘ أŸط- -اب -ع غ -دأة
أ’سض-ت-قÓ-ل خ-اصض-ة ب-ال-ل-غة ألعربية،
وهنا جاءت مكانة جريدة ““ألشضعب““،
ك-ون-ه-ا أول صض-ح-ي-ف-ة ي-وم-ي-ة ع-رب-ي-ة
وأول ج - -ري - -دة تصض - -در ‘ أل - -دول - -ة
أ÷زأئرية أŸسضتقلة ،وصضدورها ‘
هذه ألفÎة –دي لسضياسضة أأ’رضش
أÙروقة Ÿنظمة «لوأسش» ،مشضÒأ
إأ ¤أن جبهة ألتحرير أرسضلت عدة
بعثات إأ ¤أÿارج لتكوين إأطارأت
جزأئرية ‘ ﬂتلف أÛا’ت سضنة
 ١٩5٨من ضضمنها ” إأرسضال بعثة
لتكوين صضحافي Úسضنة  ،١٩٦١وهذأ
مهم جدأ.
وقال أيضضا أنه غدأة تأاسضيسش جريدة
““ألشضعب““ ،كان هؤو’ء قد عادوأ من
مصض -ر ،ل -ك -ن ك -انت ه -ن -اك صض-ع-وب-ة
كبÒة ‘ عملية ألتأاسضيسش ،وأصضفا
ج- -ري -دة ““ألشض -عب““ ب -ذأك -رة أل -دول -ة
أ÷زأئ- -ري -ة أŸسض -ت -ق -ل -ة ب -ح -ك -م أن
ألصض -ح -اف -ة ه -ي ج -زء م -ن أل -ت-أاري-خ
Óحدأث ،مؤوكدأ أن جريدة
أليومي ل أ
““ألشضعب““ ظلت منذ تأاسضيسضها لغاية
سض -ن-ة  ١٩٨٨شض-ب-ه أل-ن-اط-ق أل-رسضمي
باسضم أ◊كومة أ÷زأئرية ،علما أن
أ÷زأئر كانت غدأة أ’سضتقÓل لها

صضحافة تصضدر ‘ ألشضرق وألغرب،
ل -ك -ن م -ن ي -ت -ح -ك -م ف-ي-ه-ا ه-م غÓ-ة
أل -ك -ول -ون أل -ذي -ن أرأدوأ ب -ع -د ١٩٦٢
ألتكيف مع ألدولة أ÷زأئرية بهدف
صض-ن-اع-ة أل-رأي أل-ع-ام ،ب-ع-دم-ا كانت
تتنكر لها ،كما أنها رغبت تطبيق
أت-ف-اق-ي-ات إأي-ف-ي-ان ب-ن-اءأ على تفكÒ
فرنسضا لهذه أ’تفاقيات.
وأشضار حمدي ،إأ ¤أنه ‘ صضائفة
 ،١٩٦٢ك - -ان ه - -ن - -اك صض- -رأع ع- -ل- -ى
ألسضلطة ‘ أ÷زأئر ،ودأمت فÎة
ألفرأغ أإ’عÓمي من جويلية لغاية
سض- -ب- -ت -م ،Èح -يث أن -ه ‘  5جويلية
 ١٩٦٢أع- -ي- -د ت- -أاسض- -يسش ج- -ري -دة
““’÷Òي ريبوبليكا““ ألتابعة للحزب
ألشض -ي -وع -ي ،ل -ك -ن صض -ح -اف-ة أل-دول-ة
أ÷زأئرية أو جبهة ألتحرير  ⁄تكن
م - -وج - -ودة ل - -ه - -ذأ أت- -خ- -ذ أŸك- -تب
ألسض-ي-اسض-ي لÓ-فÓ-ن ب-ت-ل-مسض-ان قرأر
إأصضدأر جريدة بالعربية وألفرنسضية،
وتطبيقا لهذأ ألقرأر كلف أÛاهد
أŸرح-وم صض-ال-ح أل-وأنشض-ي ب-ت-أاسضيسش
هذه أ÷ريدة ألذي قام بإاصضÓح
م- -ط- -ب- -ع- -ة ““صض -دى أ÷زأئ -ر““ أل -ت -ي
دم-رت-ه-ا «ل-وأسش» ،ل-ت-ح-تضضن جريدة

““ألشض -عب““ ل -ك -ن ب -ال -ف-رنسض-ي-ة ك-ون-ه-ا
ت - -ذك Òب - -ج - -ري - -دة ح - -زب ألشض- -عب
أ÷زأئري ألصضادرة عام  ١٩3٨ألتي
كان رئيسش –ريرها ألشضاعر ألكبÒ
م -ف -دي زك -ري -اء ،ح-يث صض-در م-ن-ه-ا
عددأن ثم أغلقها أ’سضتعمار ،وزج
Ãفدي زكرياء ‘ ألسضجن.

ألعدد ألتجريبي للجريدة
صسدر بتاريخ  13سسبتمÈ
1962
وأضضاف أÙاضضر أنه ‘ ألذكرى
ألرأبعة لتأاسضيسش أ◊كومة أŸؤوقتة
ل -ل -ج -م-ه-وري-ة ك-ان م-وع-د ’ن-طÓ-ق
أ÷ري- -دة ب- -ال- -نسض- -خ- -ت Úأل- -ع- -رب -ي -ة
وأل- -ف- -رنسض- -ي -ة ،ح -يث صض -در أل -ع -دد
ألتجريبي با◊روف ألÓتينية بتاريخ
 ١3سض-ب-تم ،١٩٦٢ Èم - -شضÒ- -أ إأ ¤أن
ألنسضخة بالعربية وأجهتها صضعوبات
أل -ط -ب -اع -ة ،وب -ع-د ›ه-ودأت ك-بÒة
دأمت أك Ìمن شضهرين صضدر ألعدد
أأ’ول ل -ل -ج -ري -دة ب-ال-ع-رب-ي-ة ،وك-انت
رغبة ألقائم Úعلى هذه أ÷ريدة

ه- -و إأصض- -دأره -ا ‘ أل -ف -ا— ن -وف -مÈ
 ١٩٦٢لكن أŸطبعة حالت دون هذأ
أل -ه -دف ،ول -ه-ذأ ” أخ-ت-ي-ار ي-وم ١١
ديسض - - - -م ١٩٦٢ Èأح -ي -اًء ل -ذك -رى
مظاهرأت  ١١ديسضم.١٩٦٢ È
وق -ال أيضض -ا أن صض -ح -ي-ف-ة ““ألشض-عب““
ح -لت ﬁل أ÷ري -دة أ’سض-ت-ع-م-اري-ة
أŸؤو‡ة م - -ن ب - -ي - -ن- -ه- -ا ““’دي- -ب- -اشش
دأ÷ي““ ،و” ‘ هذه ألفÎة تغيÒ
أسض-م ج-ري-دة ““ألشض-عب““ م-ن أل-ك-ت-اب-ة
““ألشض-عب““ م-ق-اب-ل-ه-ا ب-ال-ف-رنسضية وقد
أسضتمرت ‘ ألصضدور ‘  ١٩جوأن
 ،١٩٦5حيث صضدرت أÛاهد ‘
 ٢٢جوأن ،بينما صضحيفة ““ألشضعب““
أسضتمرت ‘ ألصضدور.
و‘ هذه ألنقطة ،أوضضح حمدي أن
جريدة ““ألشضعب““ مرت بعدة مرأحل
كÈى م - -ن سض- -ن- -ة  ١٩٦٢إأ ¤ج- -وأن
 ،١٩٦5و ١٩٦5إأ ١٩٧٩ ¤ومن سضنة
 ١٩٧٩لغاية  ١٩٨٨ألتي أنتهت فيها
فÎة أ’وح- -ادي- -ة أ◊زب- -ي -ة ،وأخÒأ
ألفÎة من  ١٩٨٨لغاية أليوم شضهدت
عدة مرأحل ،كما أن ألصضحافة ‘
أ÷زأئر ظلت تسض Òوفقا للقوأنÚ
أل -ف -رنسض -ي -ة م -ن-ه-ا ق-ان-ون أŸشض-ه-ور

غ - -دأة أ’سض - -ت- -قÓ- -ل رق- -م ١5٧-٦٢
ألقاضضي باسضتمرأر كل ألقوأن Úما
ع -دى أل -ت -ي ت -ت -ن -اف -ى م -ع ألسض -ي-ادة
أل -وط -ن-ي-ة ،ف-ب-ق-يت ألصض-ح-ف تسض-يÒ
وفق هذأ أ’Œاه.
وحسضب ع -م-ي-د أل-ك-ل-ي-ة ف-إان ج-ري-دة
““ألشض- -عب““ ،ك -انت تسض Òوف -ق أوأم -ر
سضياسضية وليسش وفقا لقانون أإ’عÓم
و” صضدور أول مرة ألشضركة ألوطنية
ل -لصض -ح -اف-ة أ÷زأئ-ري-ة سض-ن-ة ،١٩٦٩
ح-يث ك-انت أف-ت-ت-اح-ي-ة أل-ع-دد أأ’ول
تضضم مبادئ وأسضسش تسضي Òأ÷ريدة.
و‘ أÿتام أكد أن جريدة ““ألشضعب““
كانت متوأزنة جدأ ومسضتقرة و’
تعتمد أŸغا’ة ،وهي مسضوؤولة على
ما تقوله ،مشضÒأ أإ ¤أن ألباحثÚ
‘ ›ا’ت ع - - - - -ل - - - - -وم أ’إع Ó- - - - -م
وأ’تصضال أليوم يفرقون ب ÚنوعÚ
من ألصضحافة أ’أك Ìمبيعا وتاأثÒأ
ق- -ائ Ó- -أن ج- -ري -دة ““ألشض -عب““ ه -ي
أ’أك Ìت - -اأثÒأ ل- -ك- -ن ل- -يسضت ب- -ذأت
أل -ت -اأث ‘ Òألسض -ي -اسض -ة وأ’ق-تصض-اد،
مضضيفا““ :نحن بحاجة أإ ¤صضحافة
أك ÌتاأثÒأ و أ“نى للجريدة طول
ألعمر““.

سسفــــــــ Òدولــــــــة فلسسطــــــــ Úعيــــــــسسى لــــــؤؤي:

قال أن «ألشسعب»
تؤؤدي عم Óمهنيا
Îﬁفا

ڤريـن :نريد من
ألصسحافة ألعمومية
أأن تكون أأكÌ
هجومية ولقاء مع
أŸديرين قريبا
كشس -ف وزي-ر أ’تصس-ال ح-م-ي-د
ڤرين ،عن لقاء يجمعه قريبا مع
’عÓ- -م- -ي- -ة
م- -درأء أŸؤؤسسسس- -ات أ إ
ألعمؤمية ‘ مقدمتهم ألرئيسسة
أŸدي- - - -رة أل- - - -ع - - -ام - - -ة ÷ري - - -دة
““ألشسعب““ ،ألسسيدة أمينة دباشس،
ل - -ت- -ب- -ادل أل- -رأي ح- -ؤل مسس- -ائ- -ل
تخصس أŸهنة.
وقال ڤرين ألذي حضسر ندوة
ن-ق-اشس ن-ظ-م-ها منتدى ““ألشسعب““،
‘ ذك - -رى ت - -أاسس - -يسس أم أ÷رأئ- -د
ألـ ،53أنه يرى ضسرورة أن تكؤن
ألصسحافة ألعمؤمية أك Ìهجؤما
وج -رأة ‘ أل -ت-ع-ري-ف ب-اŸن-ج-زأت
وألدفاع عن ألدولة أ÷زأئرية
وألنقد أŸؤضسؤعي.
وحؤل صسحيفة ““ألشسعب““ ،قال
ڤرين ‘ كÓم مؤجه لصسحافييها
بإامكانهم أ’فتخار بالعمل أŸهني
أ’حÎأ‘ ألذي تؤؤديه أ÷ريدة
ب -روح م -ؤضس -ؤع -ي-ة وأخÓ-ق-ي-ات
مهنة.
وت -رح -م وزي-ر أ’تصس-ال ع-ل-ى
أروأح ألصسحفي Úألذين عملؤأ ‘
ه -ذه أŸؤؤسسسس -ة أل-ع-ري-ق-ة ،ول-ك-ن
’ق - -دأر أن ي - -ت - -ؤف- -ؤأ ‘
شس - -اءت أ أ
سس-ب-ي-ل م-ه-ن-ة ألصس-حافة ،مؤضسحا
’و ¤أل- -ن- -اط- -ق- -ة
أن أ÷ري- -دة أ أ
ب-ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر هي
م - -درسس- -ة ت- -خ- -رج م- -ن- -ه- -ا ك- -ب- -ار
’عÓ- -م- -ي Úو’ ت- -زأل –اف- -ظ
أ إ
ع - -ل - -ى م - -ك - -ان - -ت- -ه- -ا ‘ ألسس- -اح- -ة
’عÓمية.
أ إ
يذكر أن وزير أ’تصسال ‘ كل
م- - -رة ي- - -ؤؤك- - -د ع- - -ل - -ى أه - -م - -ي - -ة
أ’حÎأف- - -ي- - -ة ‘ أدأء أل- - -ع - -م - -ل
ألصس -ح -ف -ي وأŸؤضس -ؤع-ي-ة ‘ ن-ق-ل
أنشس -غ-ا’ت أŸؤأط-ن Úب-ع-ي-دأ ع-ن
أل - -ت - -ج - -ري- -ح وأل- -ق- -ذف ‘ ،ظ- -ل
أل-ت-ح-دي-ات وأل-ت-غÒأت ألطارئة
‘ أل -ب Ó-د وك -ذأ ب -رأم -ج أل -دول -ة
’صس Ó- -ح - -ات
خ - -اصس - -ة م - -ن - -ه - -ا أ إ
ألسس- - -ي - -اسس - -ي - -ة وأ’ق - -تصس - -ادي - -ة
’عÓم
وأ’جتماعية ويرأفقها أ إ
ألعمؤمي.

–يـ ـ ـ ـ ـة تقدي ـ ـ ـ ـ ـر ÷ري ـ ـ ـ ـ ـدة عاكسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ◊ال ـ ـ ـ ـ ـ ـة تاريخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة نضسالي ـ ـ ـ ـ ـة
أكد سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زأئر لؤؤي عيسسى ،أمسس ،أن جريدة ““ألشسعب““ ليسست عاكسسة ◊الة صسحفية ،وإأ‰ا عاكسسة ◊الة
تاريخية نضسالية فكرية جمعت كل ألعناصسر ألتي “ثل ألتغي Òأ◊اصسل ‘ ألعا ،⁄مشسÒأ إأ ¤أن أنطÓقتها عكسست حالة ألنجاح
وأنتصسار ألثؤرة أ÷زأئرية على ﬂتلف أشسكال أ’سستعمار وألقيؤد ،وعكسست ألتاريخ أ÷زأئري ألسسابق ألذي وصسل بالثؤرة
وأŸفاهيم ألتي بنيت عليها ألدولة ومؤؤسسسساتها أسستمرأرأ ◊رب ألتحرر.

سسعاد بوعبوشش
تصسوير  :م .آيت قاسسي

وأوضض-ح ألسض-ف Òأل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي على
ه-امشش أ’ح-ت-ف-ال-ي-ة ب-الذكرى ألـ53
لتأاسضيسش أم أ÷رأئد ،أن ““ألشضعب““
أسض- - - -ت- - - -ط - - -اعت أن تسض Òم - - -ن - - -ذ
أ’سض -ت -ق Ó-ل ع -ل -ى خ -ط مسض-ت-ق-ي-م
م- -ت- -ح -م -ل -ة أل -ك -ث Òم -ن أŸشض -اك -ل
وأأ’ع- - -ب - -اء وألضض - -رأئب ،وع - -دي - -د
أŸسض- -ائ- -ل وأل- -قضض- -اي- -ا أل- -وط -ن -ي -ة
وأل -ع -رب -ي -ة بصض -ف -ت -ه -ا –م -ل ع-ل-ى
ع -ات -ق -ه -ا إأرث -ا ت -اري -خ -ي -ا ،وأم -ان-ة
جعلتها ’ تتع ،Ìودفعت ثمنا غاليا
أث -ن -اء مسضÒت-ه-ا ل-ت-ع Èع-ن قضض-ي-ة،
وع- -كسضت أ÷ري- -دة Ãسض- -ؤوول- -ي- -ه- -ا

وقيادأتها وعمالها ع Èصضفحاتها
لهذه أŸسضائل.
من جهة أخرى ،أشضار عيسضى إأ ¤أن
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úي-ق-فون –ية تقدير
لعميدة أ÷رأئد أ÷زأئرية ،وهي
ألتي أسضتطاعت أن تÓئم ب ÚكثÒ
من أŸسضائل ،فمن ألسضهل أن تكون
صضحفية تبحث عن ألتوزيع وأإ’ثارة
وألتوزيع أو أ ،Èÿلكن من ألصضعب
أن تكون صضحيفة تع Èعن قضضايا
أأ’مة وأŸسضائل أأ’سضاسضية ألتي تهم
أŸوأط- - -ن ب- - -ع- - -ي - -دأ ع - -ن أإ’ث - -ارة
وأل -ت -ح -ريضش ،م -ؤوك -دأ ب -ال -ق -ول أن
““ألشض -عب““ أسض -ت -ط -اعت ب-ج-دأرة أن
تنتزع صضفة ألسضلطة ألرأبعة.
وبخصضوصش ألتحديات ألرأهنة ألتي

تتخبط فيها أأ’مة ألعربية ،وألتي
ت- -ل- -ق -ي ب -ظ Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى ألسض -اح -ة
أإ’عÓمية ،أوضضح سضف ÒفلسضطÚ
ب- -ا÷زأئ- -ر ،أن أأ’م- -ة أإ’سض Ó-م -ي -ة
ت- - -ت - -ع - -رضش إأ ¤قضض - -اي - -ا خ - -طÒة
ومفصضلية “سش بثقافتنا وكينونتها
ومسض -ت -ق -ب -ل -ه -ا وب -اŸف -اه -ي-م أل-ت-ي
ق- -دم- -ت- -ه- -ا ،م- -ن خÓ- -ل ث- -ورأت- -ه -ا
وتضضحياتها ،مشضÒأ ‘ هذأ ألسضياق
إأ ¤وج -ود «ح -ال-ة غسض-ي-ل وتصض-دي-ر
Ÿفاهيم وأفكار خاطئة بشضكل كبÒ
ومسضيء إألينا».
وحسضب ع-يسض-ى ت-ت-ح-م-ل ألصض-ح-افة
مسضؤوولية تاريخية أك Ìمن أŸال
وأ’رت -ب-اط ب-اÙاور وأل-ب-حث ع-ن
أل-ذأت ،ف-ه-ي م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ب-حث ‘

عمق أ◊قيقة وتقد Ëما يجري
ع- -ل- -ى أرضش أل- -وأق- -ع ل -ل -م -وأط -ن،
وألبحث عما يجمع ألشضتات بعيدأ
ع -ن أل -ت -ف -ري -ق وأإ’ث -ارة ‘ أل -وقت
أل-ذي ي-ع-رف أل-ك-ث Òم-ن ألضض-ب-اب-ية
وألغموضش وألتدأخل ب Úأإ’يجابي
وألسضلبي ‘ أŸنطقة.
وأعت Èألسضف Òأن ألصضحفي ورجل
أإ’ع Ó- -م ه - -و Ãث - -اب - -ة أل - -ف - -ارسش
وصضاحب أأ’مانة ألذي ’بد عليه أن
يتعرف على مسضؤوولياته وألوصضول
إأ ¤ألناسش بكل موضضوعية ،بعيدأ
عن ألعشضائرية وألطائفية ،ويوأجه
ﬂطط ألتفتيت وترجمة مفردأته
وأŸسض-اه-م-ة ‘ أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ب-ن-ي-وي-ة
لنهضضة أأ’مة.
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صسونيا طبة

من منتدى
الششع ـ ـب زهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا« :Êالششعـ ـ ـ ـب» مدرسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
»æWh

الخميسس  1٠ديسسمبر  ٢٠1٥م
الموافق لـ  ٢٨صسفر 1٤٣٧هـ

شسخصسيـــات إاعÓميــــة ‘ شسهــــادات حيــــــة

حقيقي ـة للوطني ـ ـ ـ ـة وا◊داثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

فتــــا« :Êكنـــا مــــن اŸسســــاهم ‘ Úا÷ريــــــــدة»

لعÓمية «الشسعب» ،أامسس ،احتفالها بذكرى تأاسسيسسها  .53لعل أابرز ا◊اضسرين من أابنائها
شساركت العديد من الشسخصسيات ا إ
ﬁمد زها ،Êخريج اŸدرسسة العليا للصسحافة ،الذي شسغل بها منصسب رئيسس –رير وعمره  ⁄يتجاوز  ،25وكذلك أاحمد
فتا ÊاŸدير العام ليومية «لكسسÈسسيون» الذي وقع مقالت فيها ترجمت إا ¤اللغة العربية.

فريال بوشضوية
تصضوير :عباسس تيليوة و محمد آيت قاسضي
ذكرى تاأسسيسس «الشسعب» كانت مناسسبة اأيضسا
ل -ك -ل م -ن م -ر ع Èه -ذه اŸدرسس -ة الإع -لم-ي-ة
العريقة ،اأو ¤ا÷رائد الناطقة باللغة العربية،
ب -ي -ن -ه -م زه -ا Êال -ذي ق -ال ،ب -ك -ل ف -خ-ر« ،ي-وم
ال -ت -ح-ق-ن-ا ب-ي-وم-ي-ة «الشس-عب» ك-ان Ãث-اب-ة ف-ت-ح
ج -دي-د ،ك-اأن-ن-ا ول-دن-ا م-ن ج-دي-د» ،مضس-ي-ف-ا ‘
سس -ي -اق م -وصس -ول «ال -ك -ل -م -ة ك -انت ل -ه -ا م -ع-ن-ى
والإع -لم ك -ان ل -ه وق -ع -ا ك -بÒا ،ع -كسس ال-وقت
الراهن الذي ابتذلت فيه الصسحافة والكلمة».
ب -ال -نسس -ب -ة ل -زه -ا Êخ -ري-ج اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
ل -لصس -ح -اف -ة ال-ذي ال-ت-ح-ق م-ع زم-لء ل-ه م-ن
اŸدرسسة با÷ريدة الأو ¤الصسادرة باللغة
ال-ع-رب-ي-ة ،ب-اع-ث Úف-ي-ه-ا ن-فسس-ا ج-دي-دا ،ف-اإن
«الشسعب» مدرسسة حقيقية للوطنية وا◊داثة

بالنسسبة ÷يل الصسحافي Úالذي كان يكتب
بالعربية ،وقد تعززت صسفوفها ‘ سسبعينيات
ال -ق -رن اŸاضس -ي ،ف -ج-م-عت ب Úالإع-لم-يÚ
الذين كانت لهم خÈة من جهة ،وب Úا÷يل
ا÷ديد الذي كونته اŸدرسسة الذي اأضساف
اŸعارف العلمية من فنيات التحرير ،وكان
التحدي اŸشسÎك اأن ‚عل من العربية ـ
اأضساف يقول ـ لغة ا◊داثة.
وبعدما اأشسار اإ ¤اأن الصسحافة فن وصسناعة،
اأكد اأن «الشسعب» ‚حت ‘ تكريسس نقطة
تكتسسي طابعا هاما ،يتعلق الأمر بجعل اللغة
ال -ع -رب -ي -ة ل-غ-ة ع-ل-وم وح-داث-ة اأه-م ره-ان ‘
سسنوات السسبعينيات ،وحرصس على التوضسيح
ب -اأن ال -ي -وم -ي -ة ك -انت م -نسس -ج -م -ة “ام-ا م-ع
الدولة ،مواكبة بذلك ا÷زائر الفتية حديثة
السستقلل ‘ ثورة البناء والتنمية.
من جهته اغتنم اأحمد فتا Êالفرصسة لتهنئة

«الشسعب» ،لفتا اإ ¤اأنه خطا اأول خطوة له
‘ Œربته بالصسحافة فيها ،وقد تعرف اإ¤
مديرها الصسالح الوانشسي ،خلل حفل توزيع
ا÷وائز بثانوية تيزي وزو ،وهو ‘ السسنة
ال-ث-ال-ث-ة م-ن الأه-ل-ي-ة ال-ذي سس-ل-م-ه ج-ائ-زت-ه،
ح - -يث ك - -ان ال - -ف - -ائ- -ز الأول ،و ⁄ي- -نسس اأدق
ال-ت-ف-اصس-ي-ل ع-ن ال-وانشس-ي ال-ذي ك-ان ي-رتدي
بذلة بيضساء ،وتوقع له اأن يصسبح صسحافيا،
م -وؤك -دا ل -ه حسس-ن اخ-ت-ي-اره ،م-ادام ال-ت-ل-م-ي-ذ
ف -ت -ا Êاآن -ذاك ق -د حسس -م الأم -ر واخ -ت-ار اأن
يصسبح صسحافيا.
و ⁄يفوت ذات اŸتحدث اŸناسسبة للتذكÒ
بكتاباته التي صسدرت على صسفحات يومية
«الشسعب» من حوارات وروبورتاجات ،اأعدها
خ -ارج ال -وط -ن ب -ع -د ت -رج -م -ت -ه -ا اإ ¤ال -ل -غ -ة
ال-ع-رب-ي-ة ،م-ب-دي-ا ف-خ-ره ب-ان-ت-مائه لليومية -
اŸدرسسة.

الصسحفي اÙلي

رسشال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إاعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
تعت Èجريدة «الشسعب» ‘
اŸسستوى اÙلي الرائدة ‘ معا÷ة
ا Èÿوبطريقة جد حرفية ذلك
أانها تهتم بنقل إانشسغالت اŸواطن
لحداث
بكل موضسوعية وتغطي ا أ
حسسب وقوعها.

ع.نايت رمضضان

بالنسسبة للأحداث الرسسمية ،فاإنها
ترافق السسلطات اÙلية بنشسر كل
الإ‚ازات وكذا القرارات اŸتخذة
‘ ﬂت-ل-ف الإج-ت-م-اع-ات ال-رسسمية
مثل اÛالسس الولئية ،اإجتماعات
ودورات اÛلسس الشس -ع-ب-ي ال-ولئ-ي
والبلدي ،هذا العمل الصسحفي الذي
داأبت عليه ا÷ريدة Áكن اŸواطن
م - -ن الإط - -لع - -ي ع - -ل - -ى ﬂت - -ل- -ف
اŸشساريع اŸسسجلة.
وتعت« Èالشسعب» مرجعية للمواطن
‘ ›ال اŸشساريع اŸسسجلة وكذا
م -دى ت -ق -دم الأشس -غ -ال ف -ي-ه-ا ،اإن-ه-ا
ت -ظ -ه -ر ج -ه -ود ال-دول-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙل- - -ي- - -ة اإ ¤ج- - -انب ال- - -زي - -ارات
اŸي- -دان- -ي -ة ıت -ل -ف السس -ل -ط -ات -ي
ال-وط-ن-ي-ة م-ث-ل ت-ف-ق-د اŸشس-اريع من

ط- - -رف ال- - -وزراء› ،سس - -دة اإع - -لم
جواري جديري بالعناية.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ -رى ف -اإن الصس -ح -ف -ي
اÙلي ÷ريدة الشسعب يعت Èاأداة
لتنوير السسلطات اÙلية والوطنية
ذلك ب - -ن - -ق - -ل - -ه Ÿع - -ان- -اة اŸواط- -ن
واŸشس -اك -ل ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط
فيها ،تلك الإنشسغالت التي يتعذر
ع- -ل- -ى اŸواط- -ن ال -بسس -ي -ط خ -اصس -ة

اأولئك الذين يعيشسون ‘ اŸناطق
ال -ن -ائ -ي -ة لإيصس-ال-ه-ا اإل-ل-ى اŸسس-وؤول
الأول ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى ال- -ولي- -ة اأو
الوطن.
اإ ن ج ر ي د ة ا ل ش س ع ب و ب ح ر ف ي ت ه ا ا ل ت ي
ت ض س ع ر س س ا ل ة ا ل و ط ن ف و ق ك ل اإ ع ت ب ا ر ،
ت - -ع - -ت  Èا  Ÿر ج - -ع - -ي -ة م -ن ا ل -ن -ا ح -ي -ة
ا لإ ع -ل م -ي -ة و ل -ك -ن ا ل -ف -ئ -ا ت م س س -وؤ و ل
ك ا ن اأ م م و ا ط ن ا .

ب -ا ل -ن س س -ب -ة ل -ل س س -ل -ط ا ت ا  Ùلي ة ف اإ ن ه ا
ت اأ خ ذ ب ك ل ج د ي د ة ا ل ن ش س ا ا ل ت ا ل ت ي
ت ن ق ل م ن ط ر ف ا ÷ ر ي د ة  ،ك م ا اأ ن
ا  Ÿو ا ط ن ي ع ط ي اأ ه م ي ة ق ص س و ى  Ÿا
ي -ن ش س -ر ب -ا ل ـ « ا ل ش س -ع ب » ذ ل ك ◊ ر ف -ي -ة
ا ل ص س -ح -ف -ي ا  Ùل -ي ا ل -ذ ي ي -ح -ر ص س
على نقل ا◊دث كما هو وبدون
اإ ب د ا ء اأ ي ر اأ ي .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«الششعب» ..مرآاة ششعب
أآم Úبلعمري

ي- -ع -ود ي -وم  11ديسس -م Èوت -ع-ود م-ع-ه
ذكرى تاأسسيسس اأول جريدة ناطقة باللغة
ال-ع-رب-ي-ة ‘ ج-زائ-ر السس-ت-قÓ-ل ،ج-ري-دة
اسسمها «الشسعب» فكانت بالفعل مراآة لهذا
الشس -عب ا◊ا ⁄ب -ج-زائ-ر ح-رة ومسس-ت-ق-ل-ة
اسسÎجعت يوم  11ديسسم ،1962 Èاأي بعد
اأشس- -ه- -ر ق- -ل- -ة ع- -ل- -ى السس- -ت- -قÓ- -ل اإح -دى
م ك و ن ا ت ه ا ا ◊ ض س ا ر ية و هي ا ل ل غة ا ل ع ر ب ية
التي اأراد السستعمار الفرنسسي اأن يقطع
ك -ل خ -ي -ط ي-رب-ط ه-ذا الشس-عب ب-اأصس-ال-ت-ه
وهويته ببعديها العربي الأمازيغي ،و⁄
ت-ن-ت-ه اŸع-رك-ة ب-اسس-ت-قÓل ا÷زائر وظّلت
ج - -ري - -دة «الشس - -عب» ت - -واصس - -ل ال - -نضس - -ال
والصسمود اأمام كل اÙاولت الرامية اإ¤
اإجهاضس هذا العنوان الذي اجتاز الكثÒ
م ن ا  Ÿر ا ح ل ا لص سع ب ة و ا ◊ رج ة و ل ع ل م ن
اأبرزها العشسرية السسوداء التي حاولت اأن
تقضسي على كل ما هو حي ‘ هذا الوطن،
م-ن خÓ-ل ق-ت-ل ال-ك-ل-م-ة وت-وق-ي-ف ال-ف-كر
لأن الآلة الإرهابية كانت تدرك جيدا
اأن الإعÓ- - -م وال - -ف - -ك - -ر ه - -و األ - -د اأع - -داء
اي-دي-ول-وج-ي-ت-ه-ا ال-ظÓ-مية والإجرامية،
و–م-لت ج-ري-دة ك-غÒه-ا م-ن ال-ع-ناونÚ
الزميلة التي  ⁄تسسلم هي الأخرى من
ت -لك ال-ه-ج-م-ة الشس-رسس-ة وال-ت-ي  ⁄ت-ف-رق
ح-ي-ن-ه-ا ب Úق-ل-م ي-خ-ط ب-ال-ف-رنسسية واآخر
ب- -ال -ع -رب -ي -ة لأن ه -دف -ه -ا ك -ان واح -د ه -و
اإسسكات كلمة ا◊ق ليبقى الباطل وحده
اŸسس -ي -ط -ر ع -ل-ى ال-ع-ق-ول والأف-ك-ار ول-ك-ن
اŸه -م -ة فشس -لت وت-ب Úاأن اŸع-رك-ة واح-دة
وال- -ع- -دو واح- -د ي -ح -ارب ك -ل ال -ع -ن -اوي -ن
ال -وط -ن -ي -ة وك -ل الصس -ور والأصس -وات دون
اسس- -ت- -ث- -ن -اء وظ -ل ال -ت -زام الشس -عب واح -دا
ك غ  Òه ا م ن ز م ي  Óته ا و ه و خ د م ة ا÷ ز ا ئ ر
واŸواط - -ن ا÷زائ- -ري ع Èن- -ق- -ل صس- -وت- -ه
ون -ق -ل ه -م-وم-ه ومشس-اغ-ل-ه اإ ¤اŸسس-وؤولÚ
ب -داي -ة م -ن رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة اإ ¤رئ -يسس
ا ÷ م ه و ر ي ة.
ن ع م ل ق د ح م ل ت جر يد ة « ا لش س ع ب » عل ى م ر
 53سسنة هموم ا÷زائري Úبكل مسسوؤولية
وال-ت-زام ب-ع-ي-دا ع-ن اÙسس-وب-ي-ة ،الذاتية
وع -ن الإث-ارة و ⁄ت-عّ-ول ي-وم-ا ع-ل-ى ت-لك
اŸغ-ري-ات ال-زائ-ل-ة وال-ظ-رف-ي-ة ل-ن-ي-ل اأكÈ
قدر من اŸقروئية والتوزيع اأو ا◊صسول
ع ل ى ا ل ص س ف ح ا ت ا ل ش س ه ا ر ي ة ا  Ÿس س ي ل ة لل عا ب
وال- -ت- -ي ره- -نت اÿط -وط الف -ت -ت -اح -ي -ة
ل -ل -ك -ث Òم -ن ال -ع -ن -اوي-ن وج-ع-ل-ت-ه-ا ›رد
بيادق ‘ اأيدي اأصسحاب اŸال والنفوذ على
حسساب اŸهنية والحÎافية.
ن -ع -م ق -ط -عت «الشس -عب» اأشس -واط-ا م-ع-تÈة
ع - -ل - -ى ط - -ري - -ق اÿدم - -ة ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة
الإعÓ- -م -ي -ة ول ي -زال ال -ط -ري -ق اأم -ام -ه -ا
طوي Óوهذه الذكرى هي فرصسة لإجراء
ع- -م- -ل- -ي- -ة ج- -رد ح- -ق- -ي -ق -ي Ÿا –ق -ق وم -ا
ي -ن -ت -ظ -ره -ا م -ن –دي-ات ت-ف-رضس ع-ل-ي-ه-ا
دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ج -دي -دة ت -زوده -ا ب-اآل-ي-ات
“ك- -ن- -ه -ا م -ن ال -ب -ق -اء ‘ زم -ن السس -م -اوات
اŸف- -ت- -وح- -ة وان -تشس -ار وسس -ائ -ل ال -ت -واصس -ل
الج- -ت- -م- -اع- -ي ال- -ت -ي اأصس -ب -حت ب -دوره -ا
مصس -درا ل -ل -م-ع-ل-وم-ة واأصس-ب-حت تسس-ت-ه-وي
الشس -ب -اب وت -غ -ري ال -ك -ث Òم -ن-ه-م ب-اأخ-ب-ار
سسريعة ،وكل ذلك يدعونا اإ ¤البتعاد
عن اللغة التي ل يفهمها الشسباب وبهذا
ف -ق -ط سس -ي -ك -ون ÷ري-دة «الشس-عب» ج-ي-ل
ي- -ق- -راأه- -ا ‘ اŸسس -ت -ق -ب -ل وسس -ي -ظ -ل ي -وؤم -ن
برمزيتها التاريخية التي يحملها تاريخ
ت-اأسس-يسس-ه-ا ي-وم  11ديسس -م ،1962 Èواأن-ه-ا
ك- -انت ب- -ال- -ف- -ع- -ل اأول م- -درسس- -ة لأج -ي -ال
م -ت -ع -اق-ب-ة م-ن الصس-ح-ف-ي ÚوالإعÓ-م-يÚ
ي - -ن - -تشس - -رون ال - -ي- -وم ‘ ك- -ل ال- -ع- -ن- -اوي- -ن
وال -ت -ل -ف -زي -ون -ات وال -ق-ن-وات الإذاع-ي-ة ‘
ج -زائ -ر ي -ط -ب -ع -ه -ا ال -ي -وم ه -ذا اŸوزاي-يك
الإعÓمي الرائع.
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لعـــــÓم والتصســـــأل
واكبــــت كــــأفـة مــــراحــل تطــــور وسســأئـــــل ا إ

ألششعب ..تقنيات حديثة ومنهجية عمل مضشبوطة خدمة للقرأء

«الشسعـــــب» واŸـــــأأسســـأة الوطنيـــة

أأقـ ـ ـ ـ ـÓم رفع ـ ـ ـت ألتحـ ـ ـ ـ ـدي

م-ن-ذ ت-أسس-يسس-هأ 11 ‘ ،ديسس-م ،1962 Èسس-أي-رت ج-ري-دة «الشس-عب» ،ك-أف-ة م-راح-ل ت-ط-ور ال-وسس-أئ-ل التقنية
لمكأنأت التي تسسمح بأداء اŸهأم اŸوكلة لكل قسسم وتخصسصص ‘ ،أافضسل
الÓزمة للعمل الصسحفي ،ووّفرت لطأقهمأ ا إ
الظروف ،وهو مأ سسمح لهأ بألسستمرارية والبقأء كأيقونة للصسحأفة اŸكتوبة ا÷زائرية.

حمزة ﬁصصول
وع- -اصص- -ر ك- -ث Òم- -ن صص -ح -ف -ي -ي وت -ق -ن -ي -ي
ا÷ريدة ،انسصجام «الشصعب» ،مع الضصرورات
التقنية ،التي فرضصتها كل حقبة ،بدءا من عهد
القلم والورقة والهاتف والتيلكسس ،وصصو’ ،إا¤
لوحة مفاتيح ا◊واسصيب وا’نÎنت والفاكسس
ووسصائل التواصصل ا’جتماعي.
هذه الوسصائل والوسصائط ’ Áكن ا’سصتغناء
ع -ن -ه -ا ال-ي-وم ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ح-ت-م-ي-ة ت-ق-تضص-ي-ه-ا
ال -ن -ج -اع -ة اŸه -ن -ي -ة ،وال -ت-م-وق-ع ‘ اŸشص-ه-د
اإ’عÓمي الوطني .وهذا ما تدركه «الشصعب»
جيدا ،وتعمل على اكتسصابه واسصتغÓلهÃ ،ا
يضصمن أاداء خدمة إاعÓمية مسصؤوولة ‘ ،إاطار
ا’حÎافية.
اŸسصÒة الطويلة ÷ريدة «الشصعب» ،والتي
“تد لـ 53سصنة ،جعلتها ﬁل اختيار للطلبة
والباحث ،Úإ’عداد دراسصتهم اأ’كادÁية ،حول
مواضصيع تتعلّق باÿطاب اإ’عÓمي واÿط
ا’فتتاحي ومعا÷ة قضصايا السصاعة ،ومنها ما
Áسس أايضصا ،منهجية العمل داخل ا÷ريدة،
ومراحل بناء العدد الواحد للجريدة ،انطÓقا
من قسصم التحرير ،فالقسصم التقني وصصو’ إا¤
الطباعة والتوزيع.
و‘ هذا الشصأان حافظت «الشصعب» ،منذ
ت -أاسص -يسص -ه -ا ،ع -ل -ى ت-ق-ال-ي-د ال-ع-م-ل الصص-ح-ف-ي
Ãع-ايÒه اŸع-م-ول ب-ه-ا ع-رب-يا
ودوليا ،ومن اŸهم أان يصصل إا¤
ع- -ل- -م ق- -رائ -ه -ا أان ل -ه -ا دائ -رة
ال-ت-ح-ري-ر ،تشص-ت-غ-ل ب-أاقسص-ام-ه-ا
«ال- - -وط- - -ن- - -ي ،ا’ق- - -تصص- - -ادي،
اÙل -ي ،ال -دو‹ ،ال -ري -اضص-ي،
ال -ث -ق -ا‘ واÛت-م-ع» .وت-ع-م-ل
بتنسصيق وظيفي وتقني مسصتمر
مع الدائرة التقنية ،بأاقسصامها،
ا÷مع ،التصصحيح واإ’خراج.
ول- -ك Ó- -ال- -دائ- -رت Úط -اق -م
صصحفي ،وطاقم تقني ،يؤودي
م-ه-ام-ه ب-وسص-ائ-ل ت-ق-ن-ي-ة ،تقول
ع -ن -ه -ا الصص -ح -ف -ي -ة ب -ال -قسص-م»
ال- -وط -ن -ي ،ب -وع -ب -وشس سص -ع -اد:
«ا÷ريدة حرصصت على Œديد
اأ’جهزة اإ’لكÎونية أ’نه أامر
مهم يتعلق بتحسص Úظروف العمل وتوفÒ
أادواته التي ترتكز أاسصاسس على أاجهزة ا’عÓم
ÓنÎنت».
اآ’‹ و ضصمان التدفق العا‹ ل أ
وتضص-ي-ف سص-ع-اد ،ب-أان-ه الصص-ح-ف-ي Úي-ع-انون،
ع -ل -ى غ -رار ب -اق -ي ا÷زائ -ري Úم -ن ان -ق-ط-اع
ا’نÎنت ،بالنظر أ’هميتها القصصوى ‘ العمل
الصص - -ح - -ا‘ ،م- -ف- -ي- -دة «ك- -ثÒا م- -ا نصص- -ط- -دم
بانقطاعات متكّررة تعيق العمل وهذه النقطة
السصوداء».
سص -ارة ب -وسص-ن-ة ،صص-ح-ف-ي-ة ب-ال-قسص-م اÙل-ي
لـ»الشص -عب» ،ت -ع-ط-ي ان-ط-ب-اع-ه-ا ه-ي اأ’خ-رى،
ح -ول ه -ذه ال -قضص -ي -ة ،خ -اصص-ة وأان-ه-ا ع-ايشصت
أاواخ- -ر فÎة ال- -ت -ح -ري -ر ال -ي -دوي ل -ل -م -ق -ا’ت
الصصحفية ،وتقول« :كنا نسصتخدم الورقة ،أاما
اآ’ن ف -نسص -ت -ع -م -ل أاج -ه -زة ال -ك -م -ب -ي -وت-ر ال-ت-ي
اخ -تصص -رت اŸدة ال -زم -ن -ي -ة ل -ت-ح-ري-ر اŸق-ال
وسص-اه-مت ‘ ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ارت-ك-اب اأ’خ-ط-اء
اللغوية».
واسصتطردت «ا÷ريدة عرفت قفزة نوعية
‘ اسص- -ت- -ع- -م- -ال وسص- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م م- -ق -ارن -ة
بالسصنوات اŸاضصية ،حيث حظي صصحفيوها
بتجهيزات جديدة متطورة».

لنسسب لوسسأئل
السستغÓل ا أ
التواصسل الجتمأعي

الصصحفيتان سصعاد بوعبوشس وسصارة تؤوكدان،
اسص- -ت- -خ- -دام -ه -ا ال -دائ -م ل -وسص -ائ -ل ال -ت -واصص -ل
ا’ج -ت -م -اع -ي أ’داء اŸه -ام اŸن -وط -ة ب -ه -م-ا،
وت -ل -ف -ت -ان إا ¤أان ذلك ي -ت -م «ب -ح -ري -ة ك -ام -ل -ة
وأاري- -ح- -ي- -ة وب- -دون ق -ي -ود سص -ه -لت م -ن ع -م -ل
الصص - -ح- -ف- -ي وأات- -احت ل- -ه ف- -رصص- -ة اسص- -ت- -ق- -اء
اŸعلومات واسصتغÓلها بسصرعة وسصهولة بعد
التأاكد من مصصداقيتها.
«الشصعب» وعلى غرار ا÷رائد اأ’خرى’ ،

تسص -ت -ه -دف ب -ل -وغ ق -راء نسص -خ-ت-ه-ا اŸط-ب-وع-ة
ف- - -ق- - -ط ،وتضص- - -ع ال- - -وصص- - -ول إا ¤ا÷م - -ه - -ور
ا’فÎاضص -ي ل -وسص-ائ-ل ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي،
غاية لها.
ول -ذلك أانشص -أات صص -ف -ح -ت -ه-ا اÿاصص-ة ع-ل-ى
م- -وق- -ع ف- -ايسص -ب -وك ،ي -ع -م -ل ع -ل -ى تسص -يÒه -ا
اıتصس ‘ اإ’عÓم اآ’‹ وتقني ا÷ريدة
ن- -ب- -ي- -ل ب- -وغ- -دو ،ال -ذي ي -ح -رصس ع -ل -ى نشص -ر
اŸواضص-ي-ع ال-ت-ي ي-ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا ال-قراء بصصفة
منتظمة .ويتوخى أايضصا النوعية كشصرط لنجاح
م -ه -م -ت-ه وت-روي-ج صص-ورة «الشص-عب» ‘ وسص-ائ-ل
التواصصل ا’جتماعي.

شسبكة داخلية لضسمأن اŸرونة

ق-ب-ل صص-دور ال-ع-دد ال-ي-وم-ي ل-ل-ج-ري-دة ،من
اŸطابع ‘ ،نسصخته الورقية ،يكون قد مّر
بعدة حلقات ،بدايتها عند الصصحفي ﬁرر
اŸق -ال ،وال -ذي ي -ق -وم ب -إادخ -ال -ه إا« ¤اŸل-ف
اıصصصس ل -ل -قسص -م ال -ذي ي -ن -ت-م-ي إال-ي-ه ع-ل-ى
مسصتوى الشصبكة الداخلية (اأ’نÎنت)».
وم -ن ه -ذا اŸوق -عÁ ،ك -ن ل -رئ-يسس ال-قسص-م
اإ’طÓع عليه ،قبل –ويله إا ¤مدير التحرير
أاو رئ -يسس ال -ت -ح -ري -ر ،أاي -ن ي -خضص-ع ل-ل-م-ع-اي-ن-ة
ال Ó-زم -ة ق -ب -ل “ري-ره ‘ ،نسص-خ-ت Úال-ورق-ي-ة
وا’لكÎونية للدائرة التقنية.
اŸقال الصصحفي ،يدخل مرحلة أاخرى‘ ،

هذه الدائرة ،حيث يقوم تقنيو قسصم ا÷مع،
ب-اسص-ت-خ-راج ال-نسص-خ-ة ا’ل-كÎون-ي-ة من الشصبكة
الداخلية ،وبعد التأاكد من مطابقتها للنسصخة
الورقية ،يرسصل إا ¤قسصم التصصحيح ،ع Èملف
خاصس على مسصتوى ا’نÎانت ،ليخضصع إا¤
التدقيق واŸعاينة اللغوية وهي آاخر حلقة قبل
الÎكيب.

لخراج
تقنيأت الÎكيب وا إ

ي- -فضص -ل أاح -م -د ك -ن -زاري ،رئ -يسس ال -دائ -رة
التقنية ÷ريدة «الشصعب» ،أان يسصتهل حديثه
ع -ن اإ’خ-راج والÎك-يب ،ب-ن-ب-ذة ت-اري-خ-ي-ة ع-ن
ال -ع -م -ل-ي-ة ،وي-ع-ود ،إا ¤اÛه-ود ال-ك-ب Òال-ذي
بدلوه تقنيو الصصحيفة الوطنية ،منذ نشصأاتها ‘
سصبيل أان تصصل إا ¤القراء وأان تبقى ‘ ريادة
الصصحف الناطقة بالعربية.
وق -ال ك -ن -زاري« ،اıرج ،ك-انت ل-ه م-ه-م-ة
تصصميم اŸكان اıصصصس لكل مقال يدويا،
ل- -ي -ت -و ¤اŸركب وضص -ع اŸق -ال اسص -ت -ن -ادا إا¤
اأ’بعاد التي وضصعها له اıرج» ،موضصحا «‘
زم -ن ال -ورق -ة وال-ق-ل-م ،ك-انت ع-م-ل-ي-ة اإ’خ-راج
والÎك -يب ت -ت-م ع Èال-ق-ي-اسس ب-السص-ن-ت-م Îل-ك-ل
كلمة».
 ،1993ه-ي سص-ن-ة إادخ-ال ال-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ية
ا◊دي -ث -ة ÷ري -دة «الشص -عب» ،ي-ق-ول ك-ن-زاري.
وي -ت -اب -ع «ج ّ-ددن -ا ال -وسص-ائ-ل ا◊دي-ث-ة ،وق-م-ن-ا
باقتناء حواسصيب ماكنتوشس ،بارفورما و،475
وع -م -ل -ن -ا ب -ت -ق-ن-ي-ة ال-نشص-ر اŸك-ت-ب-ي ،ف-ال-نشص-ر
الصصحفي قبل أان ننتقل إا ¤بر›يات الÎكيب
ا◊الية ‡ثلة ‘ الكوارك اكسصÈسس».
وحسصب اŸت- - - - -ح- - - - -دث ،أادى دخ- - - - -ول
التكنولوجيات ا◊ديثة للدوائر التقنية ،إا¤
إازال- -ة ال -ف -رق ال -ق -ائ -م ب Úاıرج واŸركب،
وأاصص -ب -ح شص -خصس واح -د ي-ؤودي اŸه-م-ت ،Úأ’ن

الصص- -ف- -ح -ات اıصصصص -ة لÎك -يب اŸق -ا’ت،
باتت جاهزة على ال›Èيات ا’لكÎونية».
لكن عبد الله بكري سصكرت– Òرير رئيسصي
يقدم رأايا آاخر حول اسصتخدام الوسصائل التقنية
ا◊ديثة ،ويقول« :التكنولوجيا حسصنت ظروف
العمل ‘ الدائرة التقنية ،لكن أادخلت اŸيوعة
على عملتي الÎكيب واإ’خراج».
وأاوضصح «كل جريدة لها خطها ا’فتتاحي
وتوجهها السصياسصي  ،لذلك على اŸركب أاو
اıرج ،أان ي- -ك- -ون م -ك -ون -ا ج -ي -دا م -ن ه -ذه
ال -ن -اح -ي -ة ،أ’ن ال-ع-م-ل-ي-ة ل-يسصت ›رد إالصص-اق
ال -كÎو Êل -ل -م -ق -ا’ت ع-ل-ى الصص-ف-ح-ات ول-ك-ن
هناك يجب أان تتم وفق قراءة ضصمنية تراعي
ﬂتلف جوانب ورسصائل العمل اإ’عÓمي».
ويتفق معه ،أاحمد كنزاري ‘ هذه النقطة،
قائ« Óاıرج يسصتطيع إابراز موضصوع على
آاخر على صصفحات ا÷ريدة ،حسصب اأ’همية ،
لذلك يجب أان يكون من يتو ¤مهمة الÎكيب،
مكونا سصياسصيا وثقافيا».

موقع إالكÎو Êقيد التطوير

ت -درك «الشص -عب» ،أاه -م-ي-ة حضص-وره-ا ع-ل-ى
ال-دع-ائ-م اإ’ل-كÎون-ي-ة ،خ-اصص-ة ‘ ظّ-ل ت-ن-امي
الصص -ح -اف -ة ا’ل-كÎون-ي-ة ع-اŸي-ا ووط-ن-ي-ا ،إا¤
درجة يعتقد فيها كثÒون أان النسصخ الورقية
مهّددة بالزوال.
ل -ذلك ت -ع -م -ل بشص -ك-ل ح-ث-يث ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
موقعها ا’لكÎو ،Êالذي
تراهن عليه إا ¤رفع نسصبة
م -ق -روئ -ي-ت-ه-ا ،وه-و ه-دف
تدعمه وتؤوكد عليه وزارة
ا’تصص- - -ال ،ح- - -يث صصّ- - -رح
الوزير حميد قرين خÓل
زي - - -ارت - - -ه اأ’خÒة Ÿق- - -ر
ا÷ري- - -دة« ،ب - -أان اŸوق - -ع
ا’ل- -كÎو Êه- -و ال- -ب- -واب- -ة
الرئيسصية لرفع عدد القراء
واسص- -ت- -ق- -ط- -اب ا÷م -ه -ور
ال- - -واسص- - -ع ‘ ظّ- - -ل ث- - -ورة
ا’نÎنت وال-ت-ك-ن-ول-وجيات
ا◊ديثة».
ومن أاجل هذه الغاية،
شص- - - - -رعت ا÷ري - - - -دة‘ ،
إاع- -داد تصص- -م- -ي- -م ج -دي -د
Ÿوق -ع -ه-ا ا’ل-كÎو ،Êسص-ت-ت-وف-ر ف-ي-ه خ-اصص-ي-ة
اآ’ن -ي -ة وا’سص -ت -خ -دام ع -ل -ى ك -اف -ة ال -وسص -ائ -ل
اإ’لكÎونية (حواسصيب ،هواتف ذكية ولوحات
الكÎونية).
ويتيح اŸوقع ا’لكÎو Êلـ»الشصعب» ،للقراء
حاليا إامكانية ا’طÓع على جميع اŸقا’ت،
و–م-ي-ل ال-نسص-خ ال-ورق-ي-ة ال-كÎون-ي-ا ،م-ع نشصر
مقا’ت الصصحفي Úالتي تتم كتابتها ‘ وقت
متأاخر ،أاو تسصتدعي النشصر بشصكل اسصتعجا‹،
ضصمان ◊ق القراء ‘ اŸعلومة ‘ حينها،
وعدم إاهدار جهود الصصحفي.Ú

صسفحأت متخصسصسة

إا ¤ج -انب م -ه -ام -ه -ا ‘ ت-غ-ط-ي-ة اأ’ح-داث
ال -وط -ن -ي -ة واÙل -ي-ة بصص-ف-ة شص-ام-ل-ة ،ع-م-دت
«الشص- -عب» ،م- -ن- -ذ سص- -ن -ة  ،2012إا ¤إاصص- - - - -دار
صصفحات أاسصبوعية متخصصصصة ،على غرار «
إاف -ري -ق-ي-ا ،ت-ام-ازي-غث أان-غ ،ال-ت-اري-خ ،الصص-ح-ة،
الشص-ب-اب ،ال-ط-ف-ول-ة وال-ق-وة ال-ن-اعمة ،فوانيسس
وا÷يل الصصاعد».
ك - -م - -ا تضص - -ع ب Úأاي- -دي ال- -ق- -راء مÓ- -ح- -ق
أاسص -ب -وع -ي -ة ،تسص -ت -ه -ل-ه-ا «ب-الشص-عب ال-ري-اضص-ي،
الشصعب ا’قتصصادي ،الشصعب الثقا‘ ،الشصعب
اÙل-ي والشص-عب ال-دب-ل-وم-اسص-ي» .ي-ت-و ¤فيها
الصصحفيون انتقاء مواضصيع ومعا÷تها بشصكل
موسصع ،بإاشصراك اŸسصؤوول ÚاŸعني Úباأ’مر،
واÙلل.Ú
ه -ذا وتسص -ت -م -ر ا÷ري -دة اأ’و ¤ال -ن -اط -ق-ة
ب -ال -ع -رب -ي -ة ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي ‘ ،ب-ذل
ج -ه -وده -ا ،لÎق -ي -ة أادائ -ه -ا اŸه -ن-ي ،وت-رق-ي-ة
اÿدمة العمومية اŸنوطة بها ،والوصصول إا¤
أاك Èشصريحة من القراء.
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يحتفل صسحأفيو وعمأل
جريدة «الشسعب» بألذكرى
الثألثة واÿمسس Úلتأأسسيسسهأ
عشسية السستقÓل بلسسأن عربي
مب Úلتواكب أاحداث وانشسغألت
الشسعب وطموحأته وهو اŸثقل
بهموم السستعمأر الذي جثم
على صسدره طيلة قرن وثلث،
وقد ارتأأى طأقم ا÷ريدة أان ل
يÎك هذه اŸنأسسبة السسعيدة
“ر دون إاعطأئهأ حقهأ من
العنأية الكأفية التي تسستحقهأ،
فأأصسر على أان ينجز عددا خأصسأ
بأŸنأسسبة يتطرق إا ¤أاهم
اŸراحل التي مّرت بهأ ا÷ريدة
بحلوهأ ومرهأ وأاهم رجألتهأ
ومأ تركوه فيهأ من بصسمأت.

سس  /ناصصر

ضص---لت أان أاك---تب ع---ل---ى م---رح---ل---ة
فّ
حسصاسصة عرفتها البÓد عموما وهي
م---رح---ل---ة ب---داي--ة اŸأاسص--اة ال--وط--ن--ي--ة
وانعكاسس ذلك على مؤوسصسصة «الشصعب»
وهي مرحلة التسصعينات مع التطّرق
إا ¤أاهم رجل تو ¤مسصؤوولية إادارتها
‘ ظ--روف أاق--ل م--ا ي--ق-ال ع-ن-ه-ا أان-ه-ا
صصعبة للغاية ،إانه ابن الشصهيد وابن
«الشصعب» كمال عياشس رحمه الله.
أاول :ك-ان اخ-ت-ي-اري ل-ل-م-وضص-وع
لعدة اعتبارات أاولها أان اŸرحلة كانت
ب--داي--ة ال--ت--ح--اق-ي ب-ج-ري-دة «الشص-عب»
سصبتم 19٨9 ÈكمÎبصس مدة سصنتÚ
حيث كانت مؤوسصسصة «الشصعب» تضصم
أاربعة عناوين وهي جريدة «الشصعب»
ب--ح--ج--م--ه--ا ال--ك--ب Òج--ري--دة «اŸسص-اء
’سص----ب----وع----ي----ة»
«ج-----ري----دة «أاضص----واء ا أ
’سص--ب--وع--ي--ة ال--ري--اضص--ي--ة اŸن--ت--خب
،ا أ
’ضصافة للمطبعة ،وكان اŸدير العام
با إ
للمؤوسصسصة ﬁمد بن زغيبة.
ثأنيأ :ف-ف-ي  01ج-ان-في 1991
وظفت ‘ قسصم التصصحيح الذي كان به
أاك Ìمن ثÓث Úشصخصصا موزع Úعلى
ثÓ--ث--ة أاف--واج ب--ع--د شص--ه--ر م--ن ت--ع-يÚ
’سص--ت--اذ ك--م--ال ع-ي-اشس م-دي-را ع-ام-ا
اأ
÷ريدة «الشصعب» للمرة الثانية وكنت
ب-ال-ف-وج ال-ل-ي-ل-ي Ÿدة ط-وي-ل-ة ’ ن-نتقل
’من كنا
خÓلها إا’ بÎخيصس من ا أ
نسصميه شصهادة اŸوت.
ث-أل-ث-أ :ف--ت-ح اÛال ل-ل-ت-ع-ددي-ة
’عÓ---م---ي---ة والسص---ي--اسص--ي--ة ف--ج--ردت
اإ
ا÷ري--دة م--ن م--ط--ب--ع--ت--ه--ا وغ--ادره--ا
الكثÒين بعد أان أاخذوا أاموالهم 3٦
شصهرا وأاسصسصوا عناوين وجرائد و⁄
يÎك للجريدة إا’ العنوان وبعضس من
الصصحافي Úوالعمال الذين بقوا أاوفياء
ل---ل---ج---ري--دة وأا◊قت ب--ح--زب ج--ب--ه--ة
التحرير الوطني الذي كان أامينه العام
عبد ا◊ميد مهري رحمه الله.
من هو كمأل عيأشص؟
إان--ه م--ن م-وال-ي-د 05ن--وف-م1941 È
بالقنطرة ببسصكرة آاب لثÓثة أاطفال.
ـ درسس بÈيكة ثم انتقل إا ¤معهد

ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن ب-اديسس ب-قسص-ن-ط-ي-نة
بداية الثورة اŸباركة
ـ خ--ري--ج م--ع-ه-د ال-ع-ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة
’ول ‘ دفعته
وا’عÓم بالعاصصمة ا أ
ليسصانسس جوان .19٦٨
ـ م------درسص------ا Ãدرسص------ة السص-----ع-----ادة
ا’بتدائية بÈيكة وعمره ’ يتجاوز الـ
 1٦سصنة (.)19٦2/1957
ـ التحق بجريدة «الشصعب» كصصحفي
سص-ن-ة  19٦4ث--م رئ--يسس قسص-م ف-رئ-يسس
–رير إا ¤غاية .1975
’عÓ------م
ـ رئ------يسس دي------وان وزي------ر ا إ
والثقافة من  1975إا 1977 ¤ثم أاصصبح
مسصتشصارا إاعÓميا بالوزارة.
ـ مديرا لدار الثقافة من سصنة 1977
إا ¤سصنة .19٨0
ـ م--دي--را ع--ام--ا ل--لشص--رك--ة ال-وط-ن-ي-ة
«النصصر» للصصحافة بقسصنطينة سصبتمÈ
 19٨0إا ¤غاية سصنة  19٨4كان خÓلها
ق-----ل----م----ا ‡ي----زا –ت إامضص----اء «اب----ن
الشصهيد».
انتقل بعدها إا ¤العاصصمة ليلتحق
بالشصركة الوطنية للصصحافة «الشصعب»
من  19٨4إا.19٨7 ¤
كمدير عام بدهاليز سصاحة أاودان
ثم كاتب افتتاحية من  19٨7إا1990 ¤
ثم مديرا عاما للجريدة من  1990إا¤
 1992للمرة الثانية بعد أان أاصصبحت
ج--ري--دة ح--زب--ي-ة ت-اب-ع-ة ◊زب ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني.
ع ‘ Úأافريل  199٦رئيسس ديوان
’سص--ب--ق
ب--وزارة ا’عÓ--م م--ع ال--وزي--ر ا أ
«م-ي-ه-وب م-ي-ه-وبي» Ãنصصب متصصرف
إاداري رئيسصي ،واأصصدر مع شصريك له
’طلسس».
’سصبوعية «ا أ
بباتنة ا÷ريدة ا أ
ت---و‘ رح---م---ه ال--ل--ه ‘  02نوفمÈ
 ،2004ب--ف--رنسص--ا ب--ع--د أان ن--ق--ل إال--ي-ه-ا
للعÓج إاثر مرضس عضصال حول جثمانه
ال--ط--اه--ر إا ¤قصص--ر ال-ث-ق-اف-ة ق-ب-ل أان
’خÃ ÒقÈة
ي------ح-----ول إا ¤م-----ث-----واه ا أ
بوزوران بباتنة.
«ابن الشسعب» ..رفع التحدي
رغ-م ال-ظ-روف السص-ي-اسص-ية واŸادية
التي عرفتها ا÷ريدة ‘ فÎة إادارة
كمال عياشس إاّ’ أانه Á ⁄ل و ⁄يركن
بل رفع التحدي بكتاباته اŸوضصوعية
الناقدة للسصياسصة التي أاولت ظهرها
لكل ما هو عمومي –ت إامضصاء «ابن
الشص----عب» وأا◊قت ا÷ري----دة ب---ح---زب
ج--ب--ه--ة ال--ت--ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ك-ان
’سص-ت-اذ ال-ق-دي-ر ع-ب-د
أام--ي--ن--ه-ا ال-ع-ام ا أ
ا◊ميد مهري رحمه الله والذي كانت
ت-رب-ط-ه ب-ك-م-ال ع-ي-اشس عÓ-ق-ة ط-ي-ب-ة
ك--ون--ه ك--ان م--ع--ل--م-ا Ãع-ه-د اŸع-ل-مÚ
ب--ب--وزري--ع--ة ال--ذي ك--ان ي--دي--ره ب--داي-ة
ا’سصتقÓل ( ) 19٦4 / 19٦3مهري.
رفع نسصخ سصحب جريدة «الشصعب»
إا 1٦0 ¤أالف نسصخة دون مرŒعات
وك---ان ال---ق---ارىء ال---و‘ لـ»الشص---عب» ’
’كشص--اك ب--ع--د م--ن--تصص--ف
ي--ج--ده--ا ب--ا أ
ال---ن---ه---ار ،خ---اصص---ة وأان ا’ف--ت--ت--اح--ي--ة
اŸمضص--اة ب--اسص--م اب--ن «الشص--عب» وك-ذا
عمود باŸقلوب وما كان يكتبه أايضصا
ال--زم--ي-ل رضص-ا ب-ن ع-اشص-ور ب-الصص-ف-ح-ة
’سص-ب-وع-ي «أاق-ول-ه-ا
’خÒة ب--ال--رك-ن ا أ
اأ
وأامشص-ي» وك-ذا ك-ت-اب-ات وزي-ر ال-ث-ق-افة
ا◊ا‹ عز الدين ميهوبي الذي كان
مدير –رير ا÷ريدة وأاقÓم أاخرى
كانت جريئة يصصهرون إا ¤غاية غلق
الصص--ف--ح-ات وإارسص-ال-ه-ا ل-ل-م-ط-ب-ع-ة Ãا
ف-ي-ه-ا اŸدي-ر ال-ع-ام وم-دي-ر ال-ت-ح-ري-ر
’قسصام ما يحتم على
وبعضس رؤوسصاء ا أ
البعضس أاحيانا اŸبيت Ãقر ا÷ريدة
بشص--ارع ط--راب--لسس ب--حسص Úداي ،ه--ذا
ا’هتمام اŸسصؤوول على جعل ا÷ريدة
تفرضس نفسصها على السصاحة الوطنية
وسصط القراء.
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أÿميسض ١٠ديسصم ٢٠١٥ Èم ألعدد
أŸوأفق لـ  ٢٨صصفر  ١٤٣٧هـ ١٦٨٩٨
info@ech-chaab.com
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’نÎنيت
من التليكسس إا ¤ا أ

عندما ُيختزل إلعا ‘ ⁄صصفحة إسصمها «إلّدو‹»

شصيء جميل وجريدة «الشصعب» –تفل بعيد ميÓدها الـ  53أان نقتفي آاثار الذين مّروا ع Èأاقسصامها وب Úدهاليز مطبعتها
’قÓم والكفاءات التي تبوأات و’زالت
ليجعلوا صصوتها يصصدح ‘ كل مكان ويحولوا عنوانها إا ¤مدرسصة كبÒة تخّرجت منها أابرز ا أ
مسصؤووليات عليا ‘ أاجهزة الدولة اıتلفة ،وا÷ميل أايضصا بهذه اŸناسصبة أان نقف عند رسصالة عميدة ا÷رائد ا÷زائرية ،من خÓل
’ثارة التي كثÒا ما تكون أاهدافها بعيدة كل
صصفحاتها التي كانت دوما ‘ اŸوعد مع ا◊دث تقدمه خÈا وتعا÷ه –لي Óبعيدا عن ا إ
البعد عن اŸهمة ا’عÓمية النبيلة.

فضضيلة دفوسس
ول -ع ّ-ل م -ن أب -رز ألصص -ف -ح-ات ‘ «ألشص-عب» وأح-د أه-م
ركائزها ،صصفحة «ألدو‹» أو ألعا ⁄ألذي –مله أ÷ريدة
ب Úطياتها يوميا بكل ما يعيشصه من هموم وأزمات من
أقرأح وأفرأح.
«أل-دو‹» ه-ي صص-ف-ح-ة ت-خ-ت-زل أل-ع-ا ⁄ب-أادق ت-ف-اصص-يل
أحدأثه ألÓمتناهية ،تتابع أطوأر أألزمات ألتي تنفجر
وأ◊روب وأل -ت -ي ت -ن -دل -ع ،ت -ت -ف -اع -ل م -ع مسص -ت -ج -دأت -ه -ا
وتطورأتها ،و‘ كث Òمن أألحيان يرفضض ألعÓمي بهذأ
أل -قسص -م أن ي -ق-ف م-وق-ف أŸت-ف-رج ،فÎأه «يسص-ت-ل» ق-ل-م-ه
ﬁاول من خÓل تعليق أو مقال تصصحيح هذه ألفوضصى
أÓÿق- -ة أل- -ت- -ي ج- -ث -مت ع -ل -ى صص -دورن -ا ن -ح -ن أل -ع -رب
وأŸسصمل Úدون سصوأنا من شصعوب أŸعمورة.

مهمة صصعبة لكنها ‡تعة
ل يبدو ألقسصم ألدو‹ ﬁبذأ لدى ألعÓمي ،Úإأذ
نسص -ج -ل ع -زوف -ا ل -دى أج -ي -ال ألصص -ح-اف-ي Úألشص-ب-اب ع-ن
Óمانة فاŸهمة ‘
أللتحاق به ،رÃا Ÿشصقة ألعمل به ول أ
Óحدأث
هذأ ألقسصم صصعبة ،حيث تتطلّب متابعة يومية ل أ
ألتي تتغ ‘ Òكل ◊ظة ،وقرأءة متخصصصصة ‘ حيثياتها
وخلفياتها ،كما تتطلب مسصتوى معرفيا كبÒأ بالقضصايا
أل-دول-ي-ة وق-درة ف-ائ-ق-ة ع-ل-ى أل-ت-ح-ل-ي-ل وع-لى ألكتابة لغة
وتركيبا.
ورغم أŸشصقة ،فللعمل بالقسصم ألدو‹ متعة خاصصة ،إأذ
أنه ُيشصّرع لك أألبوأب لتصصول وŒول ع Èربوع ألعا⁄
وأنت جالسض ‘ مكتبك ،ومن خÓل قرأءأتك أıتلفة
يتعّزز رصصيدك أŸعر‘ ويرتقي زأدك أللغوي وألتحليلي
وألنتيجة أن مسصتوأك يتطور بشصكل يومي.

’مسس واليوم
ب Úا أ
لعلّني بعد أن أمضصيت نصصف عمري ‘ ألقسصم ألدو‹،
Áكنني أن أقيم بعضض أŸقارنة ب Úأألمسض وأليوم ،فرغم
أن أŸهمة هي نفسصها  ⁄تتغ ،Òإأل أن ألظروف أÙيطة
تغÒت إأ ¤حّد كب ،Òفقبل ألنÎنيت وألفضصائيات كانت
مصص -ادر أŸع -ل -وم -ة ﬁدودة بشص -ك -ل ك -ب Òوﬁصص-ورة ‘
أشصرطة أألخبار ألتي تأاتينا من وكالت أألنباء ألعاŸية
أŸعروفة و–ديدأ «وكالة أألنباء ألفرنسصية» و»رويتز»

ألÈي -ط -ان-ي-ة ع ÈأشصÎأك م-ن
أ÷ريدة.
وب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤أن ه- -ذي -ن
أŸصص - -دري- -ن ه- -م- -ا ب- -ال- -ل- -غ- -ة
أل -ف -رنسص -ي -ة ،ف -ق -د ك-ان ل-زأم-ا
علينا ترجمة أ Èÿومعا÷ته
إأعÓ- -م- -ي- -ا وت- -ق- -دÁه م- -ق- -ال
مكتمل أألركان للقارئ.
لقد كانت مهمتنا ‘ ألقسصم
أل- -دو‹ ‘ ع- -ه- -د «أل -ت -ل -كسض»
م- - - - - -زدوج- - - - - -ة ،مÎج- - - - - -مÚ
وإأع Ó- -م - -ي ،Úورغ- -م أن ه- -ذه
ألزدوأج- - -ي - -ة ك - -انت ت - -ن ّ- -ف - -ر
ألصص- - - -ح- - - -ا‘ أ÷دي- - - -د م - - -ن
أللتحاق بالقسصم خاصصة ألذين
ل يحسصنون أللغة ألفرنسصية ،إأل
أنها ‘ أŸقابل كانت مفيدة
ج- -دأ ،إأذ ب -فضص -ل -ه -ا ت -ع -ل -م -ن -ا
أبجدية ألكتابة ألصصحفية ،كما
ت -ع -ل-م-ن-ا ألÎج-م-ة ألصص-ح-ي-ح-ة
خاصصة وأننا كنا ﬁاط Úبرئيسض قسصمنا ألسصيد ﬁمد
ألعربي عبد ألرحما Êألذي أشصرف على هذه أŸهمة
بÈأعة أŸتمكن من أللغات ألأجنبية وألنزيه ‘ أدأء
وأجبه أŸهني.
و ⁄يتوقف عملنا عن كتابة أألخبار حيث كنا نكلف
بتغطية ألندوأت وباÿصصوصض لقاء ألصصحافة ألذي كانت
وزأرة أÿارج -ي -ة ت -ق -ي -م -ه مسص-اء ك-ل أرب-ع-اء ،إأضص-اف-ة إأ¤
أŸهمات ‘ أÿارج ألتي يتعلم منها ألصصحا‘ ألكث.Ò

’نÎنيت»
من «التليكسس» إا« ¤ا أ
رغم ألمكانيات أÙدودة ،فقد كان عطاء ألصصحا‘
كبÒأ ،ورغبته ‘ ألتعلّم ل يحدها حدود ،إأذ  ⁄نكن
نكتفي بÎجمة أألخبار و–ويلها إأ ¤مقالت ،وإأ‰ا كنا
نتنافسض على كتابة ألعمود أليومي (ماورأء أألحدأث)
ونقف عند أألحدأث بالتحليل ‘ مقالت تصصدر كل
خميسض.
من عهد «ألتلكسض» إأ« ¤أألنÎنيت» مرت سصنوأت،
تغÒت خÓلها قيادأت أ÷ريدة ومقرأتها ،رحل كث Òمن
أبنائها طوعا إأ› ¤الت عمل أخرى ،وأج Èآأخرون
على مغادرتها قسصرأ ،لكن أ÷ريدة بقيت صصامدة رأئدة

توأصصل مهمتها ألتي دخلت
عهد ألرقمنة Ãا حملته من
تقنيات سصهلت إأ ¤حّد كبÒ
م-ن م-ه-م-ة ألصص-ح-ا‘ ،ف-في
ألقسصم ألدو‹ مث ⁄ ،Óنعد
›Èي - -ن ع - -ل - -ى ت- -رج- -م- -ة
أألخبار ول ألبحث عنها بÚ
ث -ن -اي -ا شص -ري -ط «أل-ت-ل-ي-كسض»
فموأقع أألنÎنيت أıتلفة
“نحك كل ما تريد ومال
تريد ،فقط يجب أن تكون
ب -ال -ك -ف -اءة أل -ت-ي تسص-اع-دك
ع- -ل- -ى أل -ت -م -ي -ي -ز ب Úأل -غث
وألسصم Úضصمن ألكمّ ألهائل
من أألخبار أŸتهاطلة ،ولك
أل- -ق- -درة ع- -ل- -ى ك- -ت- -اب- -ت -ه -ا
و–ل -ي -ل -ه -ا ،وه -ي أŸق -درة
ألتي تكتسصبها مع أأليام.
ك -م -ا سص -اه -مت وسص -ائ-ط
ألتصصال أ◊ديثة ‘ تقريب
أŸسصافات إأذ بات باإلمكان ألتصصال باÈÿأء وأÙللÚ
وﬁاورتهم حتى وإأن كانوأ ‘ قارأت أخرى.

اŸلحق الدبلوماسصي
Áيز ألقسصم ألدو‹ أنه ل يكتفي بتحرير أألخبار
ما ّ
وإأ‰ا يبحث ‘ خلفياتها وب Úثناياها من خÓل حوأرأت
وم- -ق- -الت و–ال- -ي -ل ،وق -د ك -ان دوم -ا ل -ل -دو‹ م Ó-ح -ق
أسصبوعية لهذأ ألغرضض ،وإأن تغيّرت أسصماؤوها من أŸلف
أل- -دو‹ «ف- -حصص- -اد ألسص- -ي- -اسص- -ة أل- -دول- -ي- -ة» إأ« ¤ألشص -عب
ألدبلوماسصي» إأل أن ﬁتوأها وهدفها ظّل وأحدأ وهو
معا÷ة ألقضصايا ألدولية ألسصاخنة بشصكل أعمق وأبعد..
ولـ»ألشص -عب أل -دب-ل-وم-اسص-ي» صص-دى طّ-ي-ب ل-دى أل-ق-ارئ
أل - -ذي ي - -ج - -د دوم - -ا ‘ ج - -ري - -دة «ألشص- -عب» أألسص- -ل- -وب
أŸوضصوعي ألبعيد عن أŸزأيدأت وأإلثارة ألفارغة كما
أن -ه ي -ج -لب أه -ت -م-ام ألسص-لك أل-دب-ل-وم-اسص-ي أÿارج-ي ‘
أ÷زأئر ،وكثÒأ ما تّلقينا ثناءً من بعضض ألسصفرأء على
أŸعا÷ة ألنزيهة للقضصايا ألعربية على وجه أÿصصوصض.
« ألدو‹» باختصصار هو ألعا ‘ ⁄صصفحة يومية نحاول
أن ننجزها بنزأهة وأمانة.

«الشصعب» عنوان للوفاء وا’سصتمرارية

من قيم نوفم Èإإ ¤إŸصصا◊ة وإلتنمية

“ر الذكرى ال 53على ميÓد عميدة الصصحف ا÷زائرية الناطقة باللغة العربية ،التي واكبت مسصار بناء
الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة بعد ا’سصتقÓل بأاقÓم من صصنعوا الثورة وشصاركوا ‘ معركة ا◊رية ،وبقيت
وفية لصصوت الشصعب ا÷زائري تÓمسس اهتماماته وتؤورخ للتحو’ت ا’جتماعية والسصياسصية وا’قتصصادية
ال-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا ا÷زائ-ر ب-ج-م-ي-ع اي-ج-اب-ي-ات-ه-ا وسص-ل-ب-ي-ات-ه-ا ‘ جميع اŸراحل ،حاملة اسصمه تقديرا لشصعب رائد ‘
مواجهة الظلم واسصتعادة أارضصه بدماء وأارواح أابنائه..أاقÓم «الشصعب» بقي حÈها يضصيء يوميات ا÷زائري،
يتقصصى انشصغا’ته ،ويتأاثر با’نتكاسصات التي تكبدها والظروف السصوداء التي عصصفت برهاناته ،تنكمشس
’عÓمية.
لكن يبقى صصوتها يسصطع وسصط تعدد العناوين ا إ
عمر مسصارها وتكوينها ألقÓم صصحفية لمعة أطرت فيما
بعد عدة قطاعاتÁ .كن ألوقوف ‘ ألبدأية على أول عدد
ليسض غريبا أن يحضصر أألجانب من أإلعÓمي ÚوأŸثقف÷ Úري -دة ن -اط -ق -ة ب -ال -ع -رب-ي-ة ب-ع-د أن ك-انت ج-م-ي-ع ألصص-ح-ف
وهم يحملون شصغف ألوقوف على إأرث ألثورة أ÷زأئرية ألصصادرة إأبان ألسصتعمار باللغة ألفرنسصية ما عدأ «ألشصهاب»
أŸنتصصرة على أعتى إأمÈأطورية أوروبية ‘ ثورة مريرة ،أل -ت -اب -ع -ة ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ل-م-اء أŸسص-ل-م ،Úأل-ع-دد أل-ذي أع-ده
مرددين عبارة «إأنه حلم أن نقف على أ÷ريدة ألتي أسصسصها ›اهدون بعد أشصهر قليلة من أفتكاك ألسصتقÓل حمل
من صصنعوأ ثورة أ◊رية للجزأئر» ،ورغم ما تعرضصت إأليه ط -م-وح-ات أل-ث-وأر وت-ط-ل-ع-ات ألشص-عب ،م-ن-ط-ل-ق-ة م-ن رصص-ي-د
أ÷ريدة من –ديات مصصÒية بقية حية تدأفع عن مكانها أنتصصار كاسصح وبعد قطيعة مع زمن ألسصتعمار ،ويتضصمن
وسصط سصاحة إأعÓمية يحتدم فيها ألتنافسض ب Úعشصرأت ألعدد أألول صصورة أول رئيسض للدولة أ÷زأئرية «أحمد بن
ألعناوين ألتي تتسصابق لطرح مادة إأعÓمية مغرية .دون شصك بلة» رحمه ألله وبقي فريق ألعمل ألذي كان يعد على أصصابع
إأنها أ÷ريدة ألتي رغم تدأول أربعة أجيال على قاعات أليد ﬁتفظا ومتشصبثا بقيم أ◊رية وعنفوأن ألثورة ،يخوضض
–ريرها ،إأل أنها بقيت ﬁافظة على خطها ألوطني ل م -غ -ام -رة إأع Ó-م -ي-ة ج-دي-دة –م-ل ‘ ج-وه-ره-ا أل-تضص-ح-ي-ة
–ي -د ع -ن أل -دف -اع ع-ن مصص-ل-ح-ة أل-وط-ن وألشص-عب ت-ق-اسص-م-ه وألتفا ‘ Êخدمة ألوطن رغم أفتقاده للخÈة وألتجربة
ألفرحة ول تغيب عن أحزأنه ،تنتقد ألنقائصض بعيدأ عن أي وأمام قلة أألقÓم ألتي تتقن لغة ألضصاد ،إأذأ أ÷ريدة –مل
Œريح وتثمن أŸكاسصب لتعزيزها وأ◊فاظ على كل إأضصافة ‘ ذأكرتها جزءأ معتÈأ من ألرصصيد ألثوري وألكث Òمن
–قق.
ألعرفان لشصجاعة مثقفي أ÷زأئر ألذين عملوأ بجد وألتزأم
متجاوزين جميع ألعرأقيل وقلة أإلمكانيات رأفقت ألقرأر
’رشصيف ..ذاكرة اعÓمية
ا أ
وجد ألعديد من طلبة أŸاجسصت Òوألدكتورأه ألسصياسصي وألقتصصادي للدولة ‘ ﬂتلف مرأحله موأكبة كل
مادة بحوثهم أŸتنوعة ب Úصصفحات ›لدأت أ÷ريدة ألتي أÙطات وألتحولت مع أ◊رصض على ألسصتماتة ‘ ألدفاع
تنفرد دون غÒها بكونها رأئدة ‘ ألتأاريخ ÷زأئر ما بعد ع -ن ألسص -ي -ادة أل -وط -ن -ي -ة وأل -ه -وي-ة وأŸك-اسصب ألج-ت-م-اع-ي-ة
ÓعÓ- -م أÿارج -ي
ألسص-ت-قÓ-ل ،وح-ت-ى ب-ال-نسص-ب-ة ل-ت-لك ألصص-ور أل-ن-ادرة ل-ل-رؤوسصاء وألق- -تصص- -ادي- -ة Ãا ‘ ذلك أل- -تصص- -دي ل - -إ
وألفنان ÚوأŸثقف Úوألعباقرة وأصصدقاء أ÷زأئر ،مازألت أŸغرضض ألذي أسصتهدف أ÷زأئر بسصبب موأقفها ألدولية
تشصهد على عرأقة أ÷ريدة ألتي تعد أألك Ìعطاء من حيث ألثابتة أŸرتكزة على ألدفاع عن ألقضصايا ألعادلة للشصعوب

فضضيلة بودريشس

’عمدة
ا أ
بجريدة
«الشصعب»

من «وقفة» إ◊« ¤ظة تأامل»

أألنوأع ألصصحفية بجريدة «ألشصعب» من أخبار
تقارير– ،قيقات ،تعاليق ،مقالت ،أحاديث ،سص Òذأتية أثرت ﬁتوى هذأ
ألعنوأن بشصكل كب Òإأ ¤درجة أنها أصصبحت مرجعا ‘ ألبحوث ألعÓمية
وألرسصائل وأŸذكرأت أ÷امعية ،وأألرشصيف يشصهد على ذلك.
وكان صصحفيون Îﬁفون يؤودون مثل هذه ألعمل أŸكلف Úبه بالنظر إأ¤
طبيعة أ◊دث دأخل وخارج ألوطن وحسصب أألقسصام تتناول كل أŸسصتجدأت
ألوطنية وألدولية Ãثابة صصارمة Ûريات ألقضصايا ألسصاخنة ألتي كانت
ﬁل أهتمام ألصصحافي Úوألتي كان فيها حضصور قوي للجزأئر.
وكانت أقسصام ألتحرير عبارة عن خلية نحل يÓحظ بها يوميا نشصاطا
مكثفا للصصحافي Úقصصد ألذهاب إأ ¤تغطية أألحدأث هذأ يطلب تكليف
Ãهمة وآأخر يسصتفسصر عن سصيارة تنقله إأ ¤ع ÚأŸكان وأبتدأء من ألسصاعة
ألثانية بعد ألزوأل يلتقي أ÷ميع لتحرير ما ألتقطوه من معلومات هي
أسصماء تبقى رأسصخة ‘ أذهان كل من مّر على «أودأن إأ ¤غاية حسص Úدأي،
ن -ت -ذك -ر ق -اسص -م أل-درأج-ي ﬁم-د أل-ع-رب-ي ع-ب-د أل-رح-م-ا ،Êبشص Òح-م-ادي،
مصصطفى هميسصي ،بوعÓم رمضصا ،Êعبد ألرحمان شصويعل ،عبد ألرزأق
دكار ،دليلة بوشصامة ،حضصرية يوسصفي ،مهدي لزومﬁ ،مد شصلبي ،عبد
ألعزيز لعيون ،مسصعود مروشضﬁ ،مد ‚يب بوكردوسض ،ألسصعيد قرأيت،
عبد أ◊ميد عبدوسض ،روباشض ،علي خوأزم ،حسصينة كتفي ،عبد ألقادر
بوطيبةﬁ ،مد غضصبانﬁ ،مد صصالح بن حمودة ،صصÓح درأجي ،سصعد
بوعقبةوأ◊بيب رأشصدين.
هذه ألنخبة من ألصصحافي Úهم ألذين كانوأ يسصهرون عل كل ما يتعلق
بالتحرير يعتÈون مدأرسض قائمة بذأتها من حيث ألتكوين وأكتسصاب أÈÿة
‘ قطاع حسصاسض ..يتطلب ألكث Òمن ألصص Èوألتحمل.
ما يجلب ألنتباه ‘ تلك ألفÎة هو وجود عمودين أألول باسصم «وقفة» ‘
ألصصفحة ألثانية وأآلخر ‘ ألصصفحة أألخÒة عنوأنه «◊ظة تأامل» يتطرقان
إأ ¤أفكار وأرأء حول ألوأقع أليومي وكذلك ألزأوية ألقوية ‘ ألتطورأت
ألدولية  ⁄تكن أألعمدة ألتي عبارة عن عصصارة Œربة ‘ أŸهنة حكرأ على
فÓن أو عÓن ،وإأ‰ا أألصصلح ينشصر بعيدأ عن أي قرأءة أخرى .حتى ألذين
ألتحقوأ با÷ريدة ‘ منتصصف ألثمانينات فما فوق كانت مفتوحة لهم
وبإامكانهم ألكتابة دون أي عقدة ،هذأ ما سصمح للكث Òبا◊صصول على
مهارأت وأسصعة ‘ ألتحرير.
وكم من مرة عقب أختفاء ألعمودين «وقفة» و»◊ظة تأامل» حاول ألكثÒ
أقÎأح عناوين أو أركان قارة –ت تسصميات نابعة من أجتهادأت شصخصصية،
إأل أنها كانت غ Òدأئمة أي أن عنصصر ألدÁومة وأللتزأم غ Òمتوفرين،
‡ا أدى إأ ¤تغييبهم مرة أخرى.
وألعمود بجريدة «ألشصعب»  ⁄يكن ‘ يوم من أأليام يتوجه باإلسصاءة إأ¤
م -وؤسصسص -ات أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة أو أل -تشص -ف-ي ‘ ألسص-ي-اسص-ات وإأ◊اق ألضص-رر
أŸعنوي باألشصخاصض حتى يظهر صصاحبه Ãظهر أŸعارضض ألبطل ألذي
يشصتم كل ألناسض ول يتابعه أحد باسصم حرية ألتعب Òوشصعارأت ل يقبل بها
حتى ‘ ألدÁقرأطية ألتقليدية.
ك -ل أل -رسص -ائ -ل ألع Ó-م -ي -ة ‘ أع-م-دة «ألشص-عب» أن-ذأك سص-عت م-ن أج-ل
–سصيسض صصاحب ألقرأر على أك Ìمن مسصتوى Ãا يجري ‘ ألوأقع مطالبا
إأياه بأان يكون مرأفقا لهذه أ◊الت وهذأ باإلسصرأع ‘ أيجاد لها أ◊ل
ألÓئق قبل فوأت أآلوأن.
وكان هناك Œاوب كب Òمن قبل أŸسصؤوول Úآأنذأك ‘ ألتفاعل مع تلك
أŸظاهر وألظوأهر بالرغم من أ◊زب ألوأحد آأنذأك وهذأ كله خدمة
للوطن وأŸوأطن بدءأ من ألسصلطات أÙلية أين نحن أليوم من كل هذأ؟

وأإلشصكاليات أإلنسصانية وأألمنية .ويرصصد أرشصيف أ÷ريدة
طيلة أزيد من خمسصة عقود كاملة كل كبÒة وصصغÒة عن
أ÷زأئر لذأ Áكن أن يخصصصض مركز ألرشصيف «ألشصعب»
عمره نصصف قرن ويضصع ‘ متناول ألطلبة وألباحث Úوحتى
أŸوأطن ÚأŸهتمÃ Úا مر من أحدأث لوطنهم وألرأغبÚ
‘ ألعودة إأ ¤تقصصي أحدأث ﬁلية أو وطنية.

صصمود وتضصحية
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رغم ألنتكاسصات خاصصة ‘ عقد ألتسصعينات بقي ألعنوأن
صصامدأ وضصحى من أجله ›ددأ أبناء «ألشصعب « حتى يسصتمر
ألعنوأن بالصصدور وصصوته ‘ ألنتشصار ،فبعد أن غدرت يد
أإلرهاب ألوحشصية بعدة عمال ينتسصبون إأ ¤أ÷ريدة ،وجدت
نفسصها مرة ثانية تضصحي طوأعية بعدة أقÓم صصحفية خÓل
أزمة تسصريح ألعمال عام ١٩٩٧حيث تعرضض أك Ìمن ألنصصف
ıتلف أنوأع ألتسصريح حتى ل تغلق أ÷ريدة أبوأبها ،علما
أنه ‘ بدأية عقد ألتسصعينات فضصل عدد من ألصصحافيÚ
ألبقاء ‘ ألعنوأن رغم صصعوبة ألظرف وشصدة أıاطرة ألتي
خ -اضص -وه -ا ‘ ،ح Úأل -ب -عضض أآلخ -ر أ‚ذب ن -ح -و ألن -ف -ت -اح
أإلع Ó-م-ي وت-وج-ه إأ ¤ت-أاسص-يسض ع-ن-اوي-ن وصص-فت ب-اŸسص-ت-ق-ل-ة
آأنذأك ،وأبرز أإلعÓمي Úألذين أسصسصوأ للعناوين أÿاصصة
‡ن “رسصوأ ‘ أقسصام –رير يومية «ألشصعب» ،وبقيت هذه
أ÷ريدة تتدفق بالعطاء وتكدح بجدها صصانعة ألعصصر ألذهبي
ÓعÓم ﬁتضصنة للموأهب ،فأاك Èأدباء أ÷زأئر عÈوأ جسصر
لإ
أإلب -دأع م -ن خ Ó-ل ه -ذأ أل -ع-ن-وأن أل-ذي ب-ق-ي مÓ-زم-ا ووف-ي-ا
ألج -ي -ال ع-دي-دة وي-تسص-ع ıت-ل-ف أألف-ك-ار ،وم-ت-ن-فسص-ا ل-ط-رح
أŸوأقف أ÷ريئة ضصمن قوأعد أخÓقيات وقيم أŸهنة ،وعلى
سصبيل أŸثال ألروأئي وأسصيني أألعرج نشصر أول قصصة له على
صص -ف -ح -ات أ÷ري -دة ،ول ي -زأل أل -ك -اتب أم Úأل -زأوي ي-ح-م-ل
ذكريات جميلة عن «ألشصعب ألثقا‘» ملحق أ÷ريدة عندما
شصارك بقلمه إأ ¤جانب أألديب أ÷زأئري ألكب Òألطاهر
وطار رحمه ألله وكوكبة من أŸبدع Úوأألدباء ،وحتى أحÓم
مسصتغا‰ي عÈت إأ ¤ألشصهرة بعد أن “رسصت ‘ أ÷ريدة
وتوجهت فيما بعد إأ ¤ألعمل ألروأئي .و‚د من أألقÓم ألتي
نضصجت على صصفحات «ألشصعب» شصخصصيات تبوأت مناصصبا
سصامية وحملت حقائب وزأرية وبقيت معتزة  ⁄تتنكر معÎفة
بفضصل صصقل لقدرأتها.

جمال أأوكيلي

تصصحيح اŸعادلة

وكانت أ÷ريدة ‘ أŸوعد كلما تعلق أألمر بالقضصايا
أŸصصÒي -ة ع -ل -ى غ -رأر كشص -ف وإأسص -ق-اط أألق-ن-ع-ة ل-ل-ظ-اه-رة
Óرهاب
أإلرهابية عن طريق تقفي آأثار ألقوأعد أÿلفية ل إ
من خÓل سصلسصلة من أك Èألربورتاجات ‘ عدة عوأصصم
أروب -ي -ة ن -ذك -ر م -ن -ه -ا ل -ن-دن وب-روكسص-ل وب-اريسض وأل-ع-اصص-م-ة
أألŸانية آأنذأك ،حيث سصلطت تلك أألعمال أŸتميزة ألضصوء
على نقاط ألظل ألتي كان يرتكز عليها أإلرهاب من “ويل
ودعاية إأعÓمية مفضصوحة وإأرسصاء أŸصصا◊ة جاء أŸنعرج
أ◊اسصم وألقطيعة مع آألة أŸوت وألتخريب إلحرأج ألوطن
إأ ¤بر أألمان وتركيز ألطاقات للتنمية وألنهوضض باإلنسصان
ب -اع -ت -ب -اره رأسض م -ال ي -ن -بضض م -ن خ Ó-ل ألصص-ح-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م
وألتكوين وأ◊ق ‘ أإلعÓم .ورغم أن أŸصصا◊ة أرسصت
ألسصلم وفتحت أبوأب ألتنمية أعادت ألعتبار للكلمة ومن
خÓلها نهضصت باإلعÓم ألوطني بجميع توجهاته.
ولكن أليوم و‘ ظل أ◊رأك أإلعÓمي أŸطرد وأŸهم
على صصعيد تنمية أ◊وأر دأخل أÛتمع مازأل ألصصحا‘
حتى ‘ ألقطاع ألعمومي يوأجه وضصعا صصعبا رغم ألقرأر
ألسصياسصي للدولة أŸنفتح وألذي أعطى ضصمانات للسص Òبعيدأ
‘ حرية ألتعب ،Òإأل أن بعضض ألدوأئر أŸتدخلة ‘ ألشصأان ل
تزأل متأاخرة عن تلك ألقيمة بالنظر لبعضض أŸمارسصات ألتي
Œاوزها ألزمن ÷زأئر صصارت حرية ألتعب Òفيها مكسصب
قوة مسصتمد من قيم أول نوفم Èوليسض مصصدر خطر .يذكر
أن ألصصحا‘ ألذي يخدم ألعنوأن ملزم ‘ حالة ﬁاكمته
بتسصديد أي غرأمة مالية تفرضض عليه حيث يجد نفسصه
وحيدأ دأخل أسصوأر أÙاكم ينتظر ‘ أروقتها مع أللصصوصض
وأÛرم Úبسص - -بب أدأء أŸه- -ن- -ة ول- -يسض ÿط- -أا ‘ سص- -ل- -وك
شصخصصي علما أن حسصاسصية وخصصوصصية مهنة أŸتاعب تدمج
أحيانا ب Úمتطلبات ألعمل من جهة وألذأتية من جهة أخرى،
‘ أنتظار تأاسصي سصلطة ضصبط ألصصحافة أŸكتوبة ألتي يعول
ع-ل-ي-ه-ا ‘ تصص-ح-ي-ح أŸع-ادل-ة م-ن خÓ-ل ت-ك-ف-ل ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة
بالقضصايا أŸصصنفة جنحا إأعÓمية ،وينتظر أن تقلصض هذه
ألسصلطة أألدبية وأŸعنوية وأŸهنية من ألعبء على أ÷هاز
ألقضصائي ليتفرغ Ÿوأجهة أ÷رÁة وألفسصاد.
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عبد الله سسعايدية يسستعيد بعضس الذكريات ال ّسسارة واŸتاعب اليومية

ميÓد يومية «الششعب» كان لبنة ‘ صشرح اإلعÓم الوطني للجزائر اŸسشتقلّة

’خÓق
التقيته قبل ثÓثة عقود داخل قاعة التحرير (القسسم الدو‹) ÷ريدة «الشسعب» ،و’ يزال الزميل سسعايدية عبد الله بنفسس القيم وا أ
’جراء مقابلة صسحفية أاجاب بلطف موافقا ليسسÎجع ‘ هذا ا◊وار ا◊ميمي مسسÒته بيومية «الشسعب» بكل ما –مله
العالية متواضسعاّŸ .ا طلبته إ
من مسسرات ومتاعب .بهدوء وكلمات دقيقة يسستعيد مرحلة معتÈة من ‡ارسسة مهنة فيها من الشسوق والسسرعة ما يبعد صساحبها عن أاهله ،وتراه
يقّدم للوطن وÛتمعه بسسخاء ولو على حسساب مصسلحته الفردية .من مواليد قاŸة سسنة  ’ ،1949يزال الزميل سسعايدية الذي يدير حاليا التحرير
’سسبوعي حريصسا على أاخÓقيات العمل الصسحفي ،ويؤومن با◊وار الفكري ويعت Èمروره بـ «الشسعب» أاهم مرحلة من مسساره اŸهني Ÿا كان
باÛاهد ا أ
يسسود حينها من التزام وتشسّبع باŸبادئ والقيم الّراقية ،بحيث الكلمة عنصسرا بّناء وتنويرا للدرب أامام اÛتمعات .يسسÎجع يوميات العمل ‘ دهاليز
’Áان باŸسستحيل كما هو ‘ الدفاع
اŸقر القد Ëللجريدة بأاودان ،فيحيّي ذلك ا÷يل اŸناضسل ،كما يتذّكر ال ّسسهر على تبليغ الكلمة واŸوقف وعدم ا إ
عن فلسسط ،ÚونÎكه يكشسف اŸزيد ‘ هذا ا◊وار.
ل -ك -ن -ه -ا ‘ األسس -اسش ف-ت-حت اÛال لرت-ق-اء اŸه-ن-ة.
أاجرى اŸقابلة :سشعيد بن عياد
إاث -ره -ا خضست Œرب -ة أاخ -رى ،ف -ت -وّل-يت ن-ي-اب-ة رئ-اسس-ة
تصشوير :فواز بوطارن
التحرير ÷ريدة «السسÓم» ،العنوان العمومي اŸؤوسّسسش
❊ الششعب :ماذا “ثّل لكم ذكرى  11ديسشم،È
وحّدثونا عن بداية الصشلة مع ا÷ريدة ومسشاركم
فيها؟

❊❊ عبد الله سسعايدية :إاّنه تاريخ يوم يرمز لذكرى مزدوجة
األو ¤تتعلق Ãظاهرات  11ديسسم 1960 Èا◊اشسدة التي شسّكلت
منعطفا حاسسما ‘ مسسار تاريخ الثورة التحريرية ،فأاعطت دفعا
قويا للقضسية الوطنية ‘ اÙافل الدولية ،خاصسة على مسستوى
هيئة األ· اŸتحدة إا ¤أان –ّقق الهدف الذي سس ّ
طره بيان أاول
نوفم Èبقيادة جبهة وجيشش التحرير الوطني.
والذكرى الثانية لهذا اليوم من سسنة  1962هو تاريخ تأاسسيسش
يومية «الشسعب» ،ذلك أانه بعد أان –ّقق هدف اسسÎجاع السسيادة
” الشّسروع ‘ بناء الدولة ا◊ديثة –ت شسعار من التحرير
الوطنية ّ
إا ¤التعم ،Òفكان لتأاسسيسش جريدة «الشسعب» ـ عميدة الصسحافة
الوطنية اŸكتوبة الصسادرة باللغة العربية ـ وضسع لبنة جديدة ‘
صسرح البناء اإلعÓمي الوطني للجزائر اŸسستقلة ،كون اإلعÓم
ّÁثل أاحد ركائز ووسسائل التنمية بكل قطاعاتها.
بالفعل اإلعÓم ـ وهذا العنوان من ضسمنه بل ‘ ريادته مع
السسنوات األو ¤لÓسستقÓل ـ هو الذي يعكسش مدى وحجم ا÷هود
التي تبذل ‘ سسبيل النهوضش باÛتمع ،وهو يتخّلصش من ويÓت
مرحلة اسستعمارية طويلة اسستهدفت اإلنسسان ا÷زائري ،لكنه ⁄
ي تنمية ل Áكنها أان تسسÃ Òعزل
ينكسسر وصسمم على النتصسار ،فأا ّ
عن اإلعÓم.
Ÿا كنت طالبا
كانت أاو ¤يوميات تلك الصسلة بالعنوان ‘ سسنة ّ ،1975
باŸدرسسة العليا للصسحافة ،وقد أاجريت ترّبصسا تطبيقيا فيها Ÿدة  6أاشسهر .كان
مقر «الشسعب» يومها بسساحة أاودان قرب ا÷امعة اŸركزية ،كان بالنسسبة ‹
يومها حدثا بارزا ،بعد إا“ام الÎبصش حاولت مواصسلة السستفادة من اŸمارسسة،
فكان ‹ ا◊ظ ألن أاحصسل على موافقة للبقاء بصسفة متعاون Ÿدة  3أاشسهر
اشس-ت-غ-لت خÓ-ل-ه-ا ب-قسس-م ال-ت-ح-ري-ر‡ّ ،ا سس-م-ح ‹ ب-ال-ت-ح-ك-م ‘ ت-ق-ن-ي-ات العمل
الصسحفي ،واكتسساب فنيات العمل اŸيدا .Êومن ب Úاألسسماء التي أاتذّكرها وقد
تعّرفت إاليها ‘ تلك الفÎة ،أاشس Òمث Óإا ¤كل من حسسن رويبح ،عنان شسريف،
علي خوازم اŸعروف بكنية أابو علي رحمه الله وغÒهم من األسسماء التي
تسستحقّ التّقدير .وبعد أاداء اÿدمة الوطنية (Ÿدة سسنت Úمن نوفم 1975 Èإا¤
نوفم 1977 Èوقضسيتها عضسوا نشسيطا ‘ طاقم ›لة ا÷يشش التي تصسدرها
اÙافظة السسياسسية للجيشش الوطني الشسعبي) ،التحقت عن قناعة بجريدة
«الشسعب» التي كانت وجهة من ب Úجملة اختيارات منها اإلذاعة والتلفزيون.
وكانت البداية مع اŸشسوار ‘ أاول جانفي  ،1978تاريخ بداية العمل الذي دام
طيلة  12سسنة أاي إا 31 ¤ديسسم.1990 È

ب -وع -روج رئ -يسش ال -ت -ح -ري -ر واŸدي -ر ال -ع-ام ﬁم-د سس-ع-ي-د .ك-انت ق-ي-م ا÷دي-ة
والنضسباط اŸهني سسائدة إا ¤درجة يعت ÈالكÓم مع بعضسنا البعضش وقت العمل،
وكانت ب ÚالزمÓء روح عالية من الحÎام ‘ أاجواء “تاز بالتضسامن ،وكان
اŸسسؤوول يومها يتميز باعتماد طريقة ذكية ‘ تبليغ التوجيهات حتى ل يشسعر
الصسحفي اŸبتدئ بأانه قاصسر مهنيا ،ول تنتابه عقدة نقصش فكان اŸسسؤوول
مربيا مهنيا .باŸقابل كان الصسحفي يحسسن ا◊وار وإاثارة األسسئلة ،خاصسة وتلك
الفÎة كان العمل ينصسب على الÎجمة ،ألّن برقيات الوكالت كانت بالفرنسسية
يومها ،وكان رئيسش القسسم يوّزع العمل حسسب قدرة واهتمامات كل صسحفي،
ورغباته ‘ اŸهنة وكذا مسستوى ثقافته .طيلة تواجدي با÷ريدة كان كل وقتي
بقاعة التحرير ،كانت متعة الطÓع على اŸسستجدات والكتابة ،فالكلمة كانت
لها قيمة ووزن إا ¤درجة أاّنني أانام أاحيانا خارج البيت أايام اŸناوبة مرة ‘
الشسهر ،وتكّرر ذلك مرات ‘ شسهر رمضسان ألّن الرغبة ‘ إا“ام العمل كامÓ
كانت الشسغل الشساغل ‘ .تلك اŸرحلة كانت للكلمة قوتان ،فكانت ا÷رأاة ‘
تناول اŸواضسيع واللجوء إا ¤اسستعمال أاسسلوب فيه من الذكاء والصسياغة الفنية
لتمرير فكرة أاو موقف يراد تبليغه للمسسؤوول أاو إا ¤الرأاي العام ،فكانت يومها
ثقافة قراءة ا÷ريدة ب Úالسسطور و–ليل اŸضسمون ،والدفع بالقارئ إا¤
الجتهاد ‘ فهم اŸقصسود.

كانت تسشود ب ÚالّزمÓء روح عالية من
ا’حÎام ‘ أاجواء “تاز بالتّضشامن

كان من الّنادر جّدا أان –دث أاخطاء سشياسشية
أ’ّن «حّراسس البّوابة» باŸرصشاد

❊❊ من أامتع اŸواقف التي يعتّز بها اإلنسسان Ÿا يحّرر مقالة ‘ شسكل عمود
أاو إا‚از تغطية صسحفية أاو إاجراء لقاء مع شسخصسية .فغداة نشسر العمل الذي
ينجز بعناية مع ا◊رصش على إاتقانه يشسعر صساحبه يومها بالسسعادة ونشسوة
وغبطة ،ويسسرع بشسوق Ÿراجعة عمله للوقوف على مدى التغيÒات التي قد
يجريها رئيسش القسسم أاو رئيسش التحرير أاو حتى اŸدير .كنت حريصسا على
ي رغبة كبÒة ‘ التكوين
اŸتابعة اليومية لكل ما أاقّدمه من عمل ،فقد كانت لد ّ
وال -ت -م -رسش وال ّ-ت -أاه-ي-ل اŸسس-ت-م-ر ‘ م-ه-ن-ة سس-ري-ع-ة ال-ت-ح-ول وال-ت-غ Òم-ن ح-يث
اŸعطيات والفاعل ،Úومن ثمة من الضسروري التحكم ‘ تقنيات التحرير.
صسراحة كنت متلّهفا جدا Ÿعرفة ما يحاط به عملي ،ألّن ما أاقوم به ‘ البداية
ليسش عم Óكام ،Óولذلك كنت أاتبع اÓŸحظات والتغيÒات اŸهنية لÓسستفادة،
وا◊قيقة زادت من معار‘ ورصسيد Œربتي .كان أاول قسسم مارسست فيه التحرير
الصسحفي القسسم الوطني برئاسسة الزميل الفاضسل ﬁمد عباسش ،وكان ﬁمد

❊❊ أاذكر مث Óأاّن مدير ا÷ريدة كان حريصسا على أان ل تكون زّلت أاو أاخطاء
لغوية نظرا لهوية العنوان وحرمة اللغة الوطنية ،فاÿطأا اللّغوي أاو السسياسسي
خط أاحمر يومها .أاتذّكر مّرة أاّني نسسيت حرف أالف أاو كلمة سسهوا ،فتعّرضست
‡ا دفعني إا ¤ا◊رصش على
للتوبيخ من اŸدير .حصسل هذا ‘ بدايتي اŸهنية ّ
Óشسارة يومها كان
الدقة ‘ العمل والÎكيز بالنظر لقيمة الكلمة وثقل العنوان .ل إ
من الّنادر جدا أان –دث أاخطاء سسياسسية ألنّ «حّراسش البّوابة» منتبه حوله ،ول
يسسمح بذلك إاطÓقا علما أاّننا كّنا ‘ عهد األحادية وقوانينها ،غ Òأاّن ما حصسل
من أاحداث ‘ منتصسف الثمانينات خاصسة ،فقد أادت إا ¤النفتاح والتعددية
فتحت آافاقا جديدة ،إا ¤درجة أانّ الصسحافة كانت أاول قطاع شسملته التعددية ‘
أافريل  .1990فقد حّل مفهوم جديد للممارسسة اإلعÓمية ‘ ظل اختفاء كل
ضسغوطات ا◊زب الواحد ،فوجد الصسحفي نفسسه كالطائر ا◊ر الطليق حتى
أاصسبح كل واحد يغّرد بهواه ،فتعّدت ا◊رية إاطارها العق ÊÓواألخÓق اŸهنية،

بأاموال خاصسة ألصسحابه ،وتلك قصسة أاخرى.
اشس -ت -غ -لت م -ط -ول ب -ال-قسس-م ال-دو‹ ،وك-نت م-ت-اب-ع-ا
ل -ل -م -ل -ف -ات السس -اخ-ن-ة زم-ن ا◊رب ال-ب-اردة وال-ث-ن-ائ-ي-ة
القطبية والصسراع ب Úالشسرق والغرب ،وحرصست على
الدفاع عن مصسلحة بÓدي ‘ ظل نظام دو‹ غÒ
م -ت -ك -اف -ئ .اشس -ت -غ -لت ع -ل -ى م -ل-ف-ات الشس-رق األوسس-ط
والصسحراء الغربية ‘ ،كل يوم أاقّدم –لي Óومقالت
ب -اع -ت -م -اد م-ع-ط-ي-ات أاج-م-ع-ه-ا م-ن ﬂت-ل-ف اŸصس-ادر
ي نظرة أاقرب إا ¤الدقة
اŸتاحة يومها ،لتتشسّكل لد ّ
بخصسوصش الشسؤوون الدولية التي تهمّ الرأاي العام .أاتذّكر
ذات يوم من سسنة  1985طلبني اŸدير العام كمال
عياشش رحمه الله شسخصسيا ،وهو باŸناسسبة صساحب
مهنة وقلم وقال ‹« :أانت عنصسر نشسيط ،لذلك أامنحك
مهمة عمل إا ¤اÿارج» ،وكانت الوجهة زيارة اإ¤
اÛر Ÿدة أاسسبوع ،حيث أاجريت هناك حوارا شسامÓ
ل- -وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة ،ك -م -ا أا‚زت  5م-ق-الت ط-وي-لة
(روبورتاج) ،صسدرت متتالية حول يوميات هذا البلد
ا÷م -ي -ل ال -ذي أاح -ت -ف -ظ ب -ان-ط-ب-اع-ات ج-م-ي-ل-ة ع-ن-ه.
وباŸناسسبة أاشس Òإا ¤أانّ قاعة التحرير كانت إاطارا
ل -ل ّ-ن -ق -اشش ال -ف -ك -ري وال-ث-ق-ا‘ ،ال-ذي غ-ال-ب-ا م-ا ي-ك-ون
ﬁتدما لكن ضسمن أاخÓقيات وأادبيات ا◊وار .وكان
الصسحفي اŸبتدئ Ÿا يريد كتابة حول موضسوع يطرح
الفكرة ويسستفيد من النقاشش بشسأانها ،فÎاكم اŸعطيات وتعّدد اآلراء تسسمح
جه
بإاحاطة شساملة باŸسسأالة ،بحيث Áكن تناولها بأاك Ìدقة كون اŸوضسوع مو ّ
للقراء ،فالصسحفي ل يكتب لنفسسه .أاتذّكر ‘ أاحد أايام رمضسان أادركني اإلفطار
‹ فكرة
‘ العمل ،وبقيت أاŒول باŸدينة الشسبح ‘ تلك الدقائق فبادرت إا ّ
أانزلتها ‘ عمود بعنوان «إاجماع ولكن» ،خÓصستها Ÿاذا ل يتّحد اŸسسلمون
مثلما يتّحدون ‘ ◊ظة اإلفطار؟ ول يزال السسؤوال قائما إا ¤اليوم بالّنظر ◊الة
األمة اإلسسÓمية اŸق ّسسمة األوصسال واŸشستتة اإلمكانيات ،كان عمودا صسحفيا
ناجحا أاسسلوبا وفكرة ،وتشسويقا بشسهادة زمÓئي .لÓأسسف احتفظت ببعضش
اŸقالت و›موعة من الكتابات ،لكّنها ضساعت بفعل الظّروف ال ّصسعبة واÙن
التي عرفتها بÓدنا خاصسة ‘ العشسرية السسوداء.

كان للكلمة وزنها وا÷رأاة نششوتها

❊ بعد كل هذا الّزمن ما هي أامتع اŸواقف التي –تفظون ❊ ماذا عن اŸواقف ا◊رجة وتلك اÙفوفة باıاطر؟
بها ،كيف كنتم تتعاملون مع تلك اŸمارسشات مثل الّرقابة؟
وكيف كان التّعامل مع الّتحّو’ت العميقة؟

 ⁄نق ّصشر إاطÓقا ‘ القيام بالواجب رغم اŸتاعب

❊ حّدثونا عن مكانة العنوان ‘ الوسشط اÙيط بكم مثل
اأ’سشرة والقادم Úا÷دد إا ¤مهنة اŸتاعب اليومية؟

❊❊ كل هذا اŸسسار جزء من حياتي وينعكسش على ﬁيطي اŸباشسر ،حقيقة
خÓل حديثي مع الصسحافي Úسسواء Ÿا كنت ‘ «السسÓم» أاو ‘ «اÛاهد
األسسبوعي» حاليا أاذكر العنوان بخ ،Òوأاقّدمه مثال للمبتدئ Úحتى Áكنهم
السستفادة من اÈÿة ،ذلك أانّ ال ّصسحافة والكتابة ليسست مسسأالة بسسيطة أاو عبث،
إاّنها مسسؤوولية ولذلك أاحرصش على تنمية روح ا÷دية واللتزام اŸهني ،وضسرورة
تكريسش الوقت وا÷هد للعمل الصسحفي إاÁانا وحبا وشسغفا بالصسحافة .بالنسسبة
‹« ،الشسعب» هي اŸدرسسة اإلعÓمية األو ¤بعد السستقÓل ،وبالنظر Ÿا
عرفته وسسمعته وعايشسته تخّرج منها اŸئات من اإلطارات ،الذين بلغوا مناصسب
مرموقة ‘ الدولة وا◊زب سسنوات ا◊زب الواحد .ومن واجب هؤولء أان يرّدوا
ا÷ميل إا ¤هذا العنوان على األقل باقتناء أاعداده كل صسباح.
واغتنم الفرصسة ألشس Òإا ¤أاّننا  ⁄نقصسر ‘ القيام بالواجب دفاعا عن
مصسلحة بÓدنا رغم اŸتاعب ،ولكن أايضسا دفاعا عن القضسايا العربية على غرار
فلسسط ،Úفقد كان ‹ الشّسرف للعمل ضسمن الطاقم الصسحفي الذي تابع أاشسغال
مؤو“ر إاعÓن ميÓد الدولة الفلسسطينية ‘ خريف  1988بقصسر األ· ،حيث
قضسينا الليلة ننتظر خروج الراحل أابو عمار ليزفّ ا ،Èÿوتنّقلنا ‘ ال ّصسباح
مباشسرة إا ¤اŸقر إلعداد ا÷ريدة ،وأاتذّكر تصسّدرت الصسفحة األو ¤صسورة
العلم الفلسسطيني و ⁄نشسعر ◊ظة بالتعب أاو اŸلل .كانت أايام لها معنى بالفعل،
ومن األيام ال ّصسعبة الّراسسخة ‘ ﬂيلتي ،متابعة وفاة الراحل هواري بومدين ‘
 19،78وكانت أاو ¤بداياتي بالعنوان وخ ّصش ا◊دث األليم Ãتابعة دقيقة ،تناولت
كل ا÷وانب وحتى الطقسش لبسش يومها حلّة من ا◊زن.
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لعÓمية خديجة طاهر عباسس ‘ حوإر لـ «إلشسعب»:
إ إ

لو ¤وألتاريخية ألتي أحتضصنتني وعلمتني فن ألسصياسصة
أŸدرسصة أ أ
لو ¤إلتي إحتضسنتها بعد تخرجها من
لعÓم ،عملت ‘ جريدة «إلشسعب» ،وإصسفة إياها باŸدرسسة إ أ
خديجة طاهر عباسس إعÓمية متميزة بقلمها ،مسسÒة  25سسنة Œربة ‘ ميدإن إ إ
لقÓم إلصسحفية ،إلذين –تفظ لهم بذكرى طيبة ،وترى أإن أإسسوأإ فÎة مر بها هذإ إلعنوإن هي إعادة
إ÷امعة ،علمتها إلسسياسسة وحررت أإفكارها ،ومن حظها أإنها تعلمت على يد كبار إ أ
إلهيكلة ،وبحسسبها «إلشسعب» بحاجة إ ¤أإقÓم نÒة وقوية لÓرتقاء أإك ،Ìوهي حاليا تعد نشسرة إقتصسادية بالتلفزيون إ÷زإئري.

أجرت أ◊وأر :سسهام بوعموشسة
تصسوير :عباسس تيليوة
^ إلشسعب :بدإية ،حّدثينا عن إلتحاقك
بجريدة «إلشسعب»؟
^^ خ-دي-ج-ة ط-اه-ر عباسس :ن -ه -اي-ة سس-ن-ة 1989
إلتحقت بجريدة «إلشسعب» ،وعمري  22سسنة ‘ فÎة كانت
سسياسسيا خاصسة وإجتماعيا فÎة ﬂاضض وثورإن بحث عن
ذإت جزإئرية جديدة ⁄ ،أإكن متكونة سسياسسيا وإعÓميا
م -ادة خ -ام م -ن إ÷ام -ع -ة م -ب -اشس -رة إ ¤إل-ع-م-ل إإلعÓ-م-ي
إŸيدإ ‘ ،Êبدإية  1990وظفت بصسفة رسسمية ،بعد فÎة
تربصض دإمت  6أإشسهر على يد كبار صسحفيي إ÷ريدة مثل
بوعقبة ،بوطيبة ،سسعيد قرإيتﬁ ،مد عباسض ﬁمد دحو
مررت تقريبا على كل إألقسسام ،بدأإت ‘ إلقسسم إلثقا‘ ثم
قسس- -م إÛت- -م -ع ل -فÎة قصسÒة ،ث -م م -ب -اشس -رة إ ¤إل -قسس -م
إلسسياسسي أإو ما يسسمى بالقسسم إلوطني ،أإجÈت كغÒي من
إلصسحفي Úإ÷دد آإنذإك إÿوضض ‘ معÎك إلسسياسسة دون
أإن أإكون جاهزة أإو متكونة ،لكن ‘ إ÷امعة كان إلطالب
يتكون ‘ إŸيدإن يتلقى إŸبادئ إألسساسسية وسسياسسة بلده
من طرف إألسساتذة.
وتخرجي من إ÷امعة صسادف فÎة بدإية إنهيار إل–اد
إلسسوفياتي (روسسيا حاليا) ،كنا نعيشض على إلفكر إلشسيوعي
ومبادئ إلشسÎإكية إلتي درسسناها ‘ إ÷امعة ،لكن وجدنا
أإنفسسنا ‘ منعرج حيث أإن كل ما درسسناه تقريبا تغ ،Òكنا
مضس- -ط -ري -ن ل -ول -وج ع -ا ⁄آإخ -ر ه -و ع -ا ⁄إلح -ت -ي -اج -ات،
إŸسسÒإت ،إلنضسال ،إŸظاهرإت ظهور جناح إسسÓمي وما
يسسمى بالتعددية ،كشسباب  ⁄نكن جاهزين لذلك ،كنا نبحث
عن شسئ ما نريد أإن نفهم .دفعنا دفعا نحو بحر هائج
نحاول تعلم إلسسباحة مع إلذين يجيدونها وإلتأاقلم بسسرعة.
إلظروف إجÈتنا وكذإ تكويننا ‘ إ÷امعة آإنذإك سساعدنا
كثÒإ ‘ إلعتماد على إلنفسض ،بالرغم من أإن إلتعليم ‘
إ÷امعة كان يختلف عن إŸيدإن .إعتمادنا على أإنفسسنا
نحن  ⁄يكن لنا فرصض للتكوين وإلسسفر كانت إإلمكانيات
قليلة ،أإجÈنا على إلتعلم .كنا شسبه منغلق ،Úإآلن إلشسباب
لهم فرصسة للتعلم.
^ إلشسعب :هل تخصسصسك إعÓم وهل
إلتحقت با÷ريدة صسدفة أإم عن طريق
مسسابقة؟
^^ درسست ع -ل -وم سس -ي -اسس -ي-ة وعÓ-ق-ات دول-ي-ة ،دخ-لت
إ÷امعة صسدفة عن طريق مسسابقة ” فيها إختيار 100
طالب تخرجنا تقريبا  50طالبا ،تكونا على يد أإسساتذة
ومشسرف Úأإكفاء وبارع ‘ Úإلسسياسسة وبفضسلهم بدأإت أإحب
إلسسياسسة بالرغم من أإنني إنطلقت ‘ أإقسسام ليسست لها
عÓقة بالسسياسسة ،لكن حبي للكتابة ‘ إÛال إلسسياسسي
كان يفوق كل شسئ ،صسدقيني ل أإتذكر ◊د إآلن كيف
إلتحقت بجريدة «إلشسعب» ،كنت أإحب ميدإن إإلعÓم‘ ،
إلبدإية عشسقت إلتلفزيون إلذي منحي هو إآلخر فرصسة.
أإنا تربيت ‘ منزل أإفرإده يحبون إŸطالعة ،حيث
علمنا وإلدي رحمه إلله إŸطالعة وكنا نقضسي إلصسيف ‘
مسسابقات فيما بيننا ،دخلت إلتلفزيون لكني  ⁄أإجد ذإتي
فيه ،كانت فرصسة مع زميلتي للعمل هناك و” قبولنا،
لكنني توجهت نحو جريدة «إلشسعب» ،حيث قاموإ بدرإسسة
ملفي ،وقام إŸدير بن زغيبة آإنذإك باختبار بسسيط ،ثم ‘
م -دة م-ع-ي-ن-ة إل-ت-ح-قت ب-ا÷ري-دة وأإن-ا ل أإع-رف أإب-ج-دي-ات
إإلعÓم إطÓقا.
لعÓم ‘ جريدة «إلشسعب»
^ كيف كان إ إ
آإنذإك؟
^^ بصس- - -دق ك- - -ان ÷ري - -دة «إلشسعب» وه- -ج وق -ي -م -ة
إع Ó-م -ي -ة وحضس -ور .ل -ه-ا أإسس-م-اء ث-ق-ي-ل-ة ،ك-ان-وإ ﬁتضس-نÚ
إ÷ريدة ويسسÒونها بطريقة إحÎإفية آإنذإك رÃا إلظرف
إلسسياسسي إÙيط بنا ،كان يدفع ألن تكون هناك حركة
وتغي Òوتنافسض ،رÃا إ÷ريدة كانت إلوحيدة ‘ إŸيدإن
لهذإ كان لها ذلك إلوهج.
وبتغ Òإألحوإل تغ Òتوجه إ÷ريدة بدخول مرحلة
إلتعددية إإلعÓمية ،حيث فتح إÛال للزمÓء لتكوين
ج -رإئ -د خ -اصس -ة ب -ه -م ،وإن -ط -ل -قت ع-دة ج-رإئ-د م-ن رح-م
«إلشسعب» ،من بينها «إ« ،»ÈÿإلسسÓم» و«إŸسساء» ،وكانت
إŸنافسسة شسرسسة ترددت وتسساءلت ‘ نفسسي ب Úمغادرة
إ÷ريدة أإو إلبقاء فيها ،و‘ إألخ Òقررت إلبقاء كو‘ Ê
بدإية إلتجربة ،كما أإردت إŸوإصسلة على إلنهح نفسسه،
بينما ظهرت جرإئد أإخرى وأإصسبحت على ما عليه إآلن،
وعلى فكرة حدثت صسدإمات بيننا وزمÓء ‘ هذه إ÷رإئد
لكن بقي إلحÎإم بيننا ،لكن بعضض إلزمÓء إلغرباء عن
إ÷ريدة Œرؤووإ آإنذإك على Œريح إليومية وزمÓئهم،
لكن إعتÈها إخفاقات وعÌإت كان ينبغي إŸرور عليها

بحكم أإننا كنا ‘ ﬂاضض عسس ،Òوإلكل  ⁄يكن يعرف كيف
تنتهي إلتجربة ألنها كانت جديدة وقابلة للفشسل أإو إلنجاح.
لمنية،
^ كيف كنت تتعاط Úمع إŸلفات إ أ
خاصسة أإنك عايشس ِ
ت فÎة إلعشسرية
إلسسودإء؟
^^ إŸلف إألمني كان طاغيا ،وإلوضسع إإلعÓمي ‘
م -وق -ع ح -رج ج -دإ ،ك -ل ك -ل-م-ة ﬁسس-وب-ة ع-ل-يك كصس-ح-ف-ي-ة
ومفكرة ،بينما إآلخرون يتعاطون مع إŸلف إألمني من
جانب Œاري ،على عكسض جريدة «إلشسعب» ⁄ ،تكن ما
يسسمى إلنوإيا إ◊سسنة وإ◊ياد ،كنا ›Èين على إتخاذ
م -وق -ف ألن إل -ظ -رف ك -ان حسس-اسس-ا ،وإل-وضس-ع إألم-ن-ي ج-د
خط.Ò
بالرغم من هذإ إÿوف وإلصسعوبة ‘ تناول إŸوإضسيع
شسكلنا موقفا ،ول تنسسي أإن جريدة «إلشسعب» مرت بعدة
مرإحل كانت ‘ إلبدإية حكومية ثم أإصسبحت تابعة ÷بهة
إلتحرير إلوطني ثم إسسÎجعتها إ◊كومة ،كنا ›Èين على
إل -ت -ع -اط -ي م -ع إ Èÿإألم -ن -ي وإلسس-ي-اسس-ي ب-ط-ري-ق-ة ذك-ي-ة
وÃسسوؤولية.
كانت هناك عدة أإقÓم معروفة من بينها إلوزير إ◊ا‹
عز إلدين ميهوبي ،إلذي كان يتميز بأاخÓق عالية ومهني،

لطار ،كنت قد أإرسسلت إ¤
^ ‘ هذإ إ إ
لعدإد روبورتاج ،حدثينا عن
بلجيكا إ
تلك إلتجربة؟
^^ بدأإت إلدولة تفكر ‘ سسياسسة إعÓمية جديدة
Óرهاب ‘ أإوروبا بفرنسسا،
وكيف تكشسف إلقوإعد إÿلفية ل إ
أإŸانيا ،بريطانيا ،وبلجيكا إلتي كانت مÓذإ آإمنا لهم،
يحضسرون منها إألسسلحة وإŸال وإŸعدإت إللوجسستية ،كما
أإن إل -دول -ة ج -ربت ك -ل إل -وسس -ائ -ل وإل -ط-رق ،م-ن-ه-ا تصس-وي-ر
إلضسحايا ‘ إلتلفزيون ليشساهده إŸوإطن.
و‘ ه -ذإ إإلط -ار ،إخ -تÒت ضس -م -ن ث Ó-ث -ة صس -ح -ف-يÚ
للذهاب إ ¤بلجيكا قضسيت فيها عشسرون يوما تقريبا،
وك- -انت ‹ عÓ- -ق -ات م -ع صس -ح -ف -ي Úب -ل -ج -ي -ك -ي ÚوأإŸان،
وإسس -ت -ط -عت تصس-ح-ي-ح أإف-ك-اره-م ب-خصس-وصض م-ا ي-ح-دث ‘
إ÷زإئر ،خاصسة مقولة من يقتل من؟ ،كما إلتقيت بالوزرإء
إلبلجيكي Úكوزير إلدفاع وإلدإخلية ،وإكتشسفت أإن هناك
Óرهابي،Ú
مدينة ‘ إ◊دود مع ليل هي إÓŸذ إآلمن ل إ
وك -ذإ أإح -د م -وإن -ئ ب -ل -ج -ي -ك-ا ه-ي ن-ق-ط-ة إن-ت-ق-ال م-ع-دإت
لوجسستية وأإسسلحة نحو إ÷زإئر حتى إإلعÓم إسستخدموه.
إلروبورتاجات إلتي قمنا بها كان لها وقع حتى ‘
إلدإخل وأإدرك إلشسعب إ÷زإئري أإن ما يجري له عÓقة
باÿارج.

أأصصعب فÎة مرت بها أ÷ريدة هي أألزمة ألقتصصادية
وكذإ إلفقيد كمال عياشض ،تلك إŸرحلة تركت أإثارإ رغم
إلصسعوبات ،ثم جاءت مرحلة إإلرهاب إلتي غطت على كل
شسئ وإسستقرت إ÷ريدة وأإصسبحت حكومية ولها خطها
إلفتتاحي وتوجهها وإضسح.
^ كيف كنتم تصسلون إ ¤مصسدر إŸعلومة؟
^^ كان مصسدر إŸعلومة صسعبا ،لكن كنا نتحصسل عليه
من مصسادر رسسمية ،وكنا نتنقل إ ¤ع Úإ◊دث لتغطية
إل -بشس -اع -ات إإلره-اب-ي-ة ‘ ع-دة م-وإق-ع ك-ت-ف-حÒإت م-ط-ار
ه -وإري ب -وم -دي-ن وع-مÒوشض و›ازر ب-ن ط-ل-ح-ة وسس-ي-دي
يوسسف ،ترين يوميا هذإ إلنوع من إÛازر.
وكيف تعا÷ Úتلك إلصسورة وتوصسيلها للقارئ ،تنقلÚ
ب -ق -ل-مك صس-ورة ومشس-اع-ر وأإف-ك-ار وخ-ل-ف-ي-ات وك-ل م-ا ي-رى
ب-ط-ري-ق-ة ي-ف-ه-م-ه-ا إل-ع-ام وإÿاصض ،وإلسس-ي-اسس-ي ب-ع-يدإ عن
إŸوقف إلشسخصسي ،وهذإ ما  ⁄يكن دإئما ألن بشساعة
إإلرهاب تضسطرنا للتعب Òعن مشساعر إلسستنكار وإلزدرإء.
إل -ب -عضض ي -تسس -اءل -ون م -ن ورإءك -م وÁل -ي ع -ل -ي -ك -م ه-ذه
إلكتابات ،كان ضسمÒنا هو إ◊كم ،إلدولة تعمل بطريقة
قوية جدإ.
أإقسس -ى م -ا ع -ان -يت م -ن-ه إل-رب-ورت-اج ،ك-نت أإن-ا وإŸصس-ور
عباسض تيليوة نذهب للمناطق إلسساخنة ،حيث مرة طلب منا
إلذهاب إ ¤إلدويرة كما يقال إ ¤عرين إألسسد ،أإين كانت
بقايا إإلرهابي Úما تزإل باŸكان ،و ⁄نكن جاهزين ،وكنا
‘ أإي ◊ظ -ة م -ع -رضس Úل -ل-م-وت شس-ارك-ن-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ت-ب-ع
إإلرهابي.Ú
ك- -ي -ف ت -تصس -رف ‘ Úذلك إŸوق -ف ،وم -ع ذلك ق -م -ن -ا
بربورتاج وكان له صسيت ،تأاثرنا به .لكن ح ÚتسسÎجعÚ
إŸاضسي تتسساءل Úكيف وصسلت إ ¤ذلك إŸكان ،فقدنا
عدة زمÓء ماتوإ كانوإ أإناسض بسسطاء طيب ،Úذنبهم أإنهم
كانوإ يشستغلون ‘ إإلعÓم فقط.

آإنذإك كانت ترسسل ‹ رسسائل تهديد من إإلرهابي،Ú
كنت أإشساهد ‘ إلطريق إألشسجار ،إلسسيارإت ،وإ◊افÓت
–Îق فأاصساب بالرعب وأإنا ذإهبة إ ¤منزل عائلتي ،كنت
أإل -ق -ى إل -ت -ح -ذي -رإت م-ن إÙي-ط ألن-ن-ي ك-نت مسس-ت-ه-دف-ة
وأإخاف على عائلتي.
كانت ‹ فرصض للسسفر إ ¤أإوروبا ،فضسلت إلبقاء ‘
إ÷زإئر من أإجل عائلتي ،ول أإتصسور نفسسي إلعيشض خارج
إ÷زإئ -ر إل -ت -ي ت -رب -يت ب -ه -ا ل -ت -أادي -ة وإج -ب -ي ،وق -د أإدي-ت-ه
بإامكانياتي وأإفكاري وموإقفي ،ول تزإل إلصسورة إŸرعبة
Óحشساء إلدإخلية للضسحايا Ãطار هوإري بومدين رإسسخة
ل أ
‘ ذهني ،زرت إلنسساء إŸغتصسبات إلÓئي يعان◊ Úد إآلن
جرإء إإلرهاب ،يجب إلعتناء باŸرأإة إجتماعيا ،ونفسسيا
وماديا ،حتى نحصسل على ›تمع متوزإن أإخÓقيا ونفسسيا،
لبد أإن نسستمر ‘ عÓج تلك إŸرحلة إلصسعبة.
ليسض من إلسسهل –قيق إألمن وإلسستقرإر .هناك من
قتل ول يعرف Ÿاذإ قتل ،يجب أإن يكون لك موقفا مشسرفا
ولو على حسساب نفسسك 25 .سسنة خدمة ‘ إإلعÓم ⁄
أإحقق فيها أإشسياء مادية لكن حققت ذإتي ،وهي كتابة كل
ما يهم إلشسعب.
^ ما هي أإحلك وأإصسعب مرحلة مرت بها
جريدة «إلشسعب»؟
^^ أإظن أإن إŸرحلة إلصسعبة إلتي مرت بها إلبÓد
وإ÷ريدة هي مرحلة إألزمة إلقتصسادية إلتي إضسطرت
إ÷ريدة فيها إلتخلي عن أإك Ìمن نصسف عمالها ،وكان
إألم -ر م -وج -ع -ا أإن ت -رى زم Ó-ء لك ي -غ -ادرون ل -ت -عصس -ره -م
إلبطالة ،لكن قدرة إلله فوق كل شسيء ،فقد “كن كل هؤولء
من إيجاد مناصسب شسغل ‘ مؤوسسسسات أإخرى ووضسعهم إآلن
رÃا أإحسسن ‡ا لو إسستمروإ ‘ إ÷ريدة .كانت أإزمة أإشسد
من إألزمة إ◊الية ،كان يجب إسستخÓصض إلدروسض◊ .د

إآلن أإحتفظ بذكريات سسيئة عن هذه إŸرحلة ،لكن تبقى
فÎة إإلرهاب هي إألسسوأإ وإألك Ìمرإرة ،ألنني فقدت
إلكث Òمن إلزمÓء .أإعتقد أإنها إŸرحلة إألقسسى وإألمر.
^ م -ا ه -ي أإه -م إÙط -ات إل -ت -ي سس -ج-ل-ت-ه-ا
كصس- -ح- -ف- -ي- -ة ب -ج -ري -دة «إلشس -عب» وب -ق -يت
رإسسخة ‘ ذهنك؟
^^ لدي إمتنان للجريدة ،لها فضسل عليّ ،أإعطتني
إلكث Òوفتحت ‹ أإبوإب إلتكوين ،تعلمت كثÒإ خاصسة ‘
إÛال إلسسياسسي ،حيث منحت ‹ فرصسة للمشساركة ‘
عدة أإحدإث سسياسسية هامة ،و‘ تتبع يومي لكل ما يحدث
‘ إ÷زإئر وما حولها لدرجة أإنني إسستطعت أإن أإكتب عن
إ÷زإئر بكل سسهولة وعن همومها وإلوضسع إلسسياسسي بها
وإلتغÒإت ،حتى ‘ ما يسسمى أإزمة إلقبائل ،وقد حصسلت
على مرتبة كاتبة إفتتاحية ومارسسته بكتابات رأإي خÓل
فÎة دق -ي -ق -ة وح -اسس -م -ة م -ن إŸرح -ل -ة إألخÒة ‘ ت -اري-خ
إ÷زإئر .عملي حاليا بالتلفزيون يفقد Êإلكتابة إلتي أإنا
شسغوفة جدإ بها.
^ م- -اذإ أإضس- -افت لك Œرب- -تك ب -ج -ري -دة
«إلشسعب» وأإن ِ
لن تشستغل Úبالتلفزيون
تإ آ
إ÷زإئري؟
^^ أإضسافت ‹ إلكث ،Òلكن ح Úذهبت إ ¤إلتلفزيون
شس-ع-رت وك-أان ح-ب-ل مسسÒت-ي إن-ق-ط-ع ،إل-ع-م-ل ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون
ﬂتلف جدإ ،ألن إلصسورة هي كل شسيء وليسض لهم تعليق،
يقدمون إ Èÿفقط ،ليسض مثل إلصسحافة إŸكتوبة ،خاصسة
يومية «إلشسعب» إلتي كان فيها إ Èÿوإلتعليق.
^ ك -ي -ف ت-ري-ن ج-ري-دة «إلشس-عب» إل-ي-وم
م - -ق - -ارن- -ة Ãا ك- -انت ع- -ل- -ي- -ه ‘ إلسس- -ن- -وإت
إŸاضسية؟
^^ بصس- -رإح- -ة ك- -ان إل- -وضس- -ع إلسس- -ي -اسس -ي ‘ ب -دإي -ة
إلتسسعينيات من إلقرن إŸاضسي ﬂتلفا ،وكان لبد على
إ÷ريدة أإن تسسجيل موإقف ،وهو ما كنت أإقوم به وزمÓئي
‘ إلوقت إلذي كان فيه إŸوقف مسسؤوولية قد تكلفك
حياتك .علما أإن «إلشسعب» كان لها أإقÓم ثقيلة وأإسسماء
معروفة ،لكن إلعصسر تغّير وأإضسحى جيل جديد يشستغل
ب -ا÷ري -دة وه -م ›Èون ع -ل -ى إل-ت-أاق-ل-م ،رÃا ل-يسست ل-ه-م
Œرب -ة ،ل -ك -ن ه -م ق -ادرون ع -ل -ى ف -ع -ل إل-ك-ث ،Òوم-وإصس-ل-ة
إŸسسÒة إإلعÓمية وأإنا أإحييهم باŸناسسبة ،وأإ“نى لهم
إلنجاح .أإنا أإثمن ما قامت به إŸديرة إلعامة لـ»إلشسعب» من
خÓل إŸلحقات وإلرتكاز على إ÷انب إ÷ما‹ ،دون
إهمال جانب إÙتوى ،أإرى أإنها بحاجة إ ¤مزيد من
إألقÓم إلقوية وإلنÒة لها وزن ،ليسض بالضسرورة أإن يكون
إلقلم إلقوي معارضضÁ ،كن أإن يدإفع عن إ‚ازإت شسيدت
خÓل  15سسنة إألخÒة ويجب إ◊فاظ عليها.
^ ماذإ تقول ‘ Úذكرى تأاسسيسس جريدة
«إلشسعب» وأإن ِ
ت إبنتها؟
لو ¤إلتي إحتضسنتني وفتحت ‹
^^ هي إŸدرسسة إ أ
إÛال ،وأإعطتني كل شسئ بدون مقابل ،حيث كنت
أإقدم رأإيي بحرية وأإتوإجد ‘ كل إŸناطق وشساركت ‘
عدة مؤو“رإت وقمم ومناسسبات رإئعة ،وإلتي صسقلتني
كمهنية ،تعلمت منها كيفية إÛابهة ،كما سسمحت ‹
لعÓمي .Úيومية «إلشسعب»
بالحتكاك مع غÒي من إ إ
هي أإول من إلتجأات إليها ح Úتخرجت من إ÷امعة،
وبالتا‹ أإنا إشسكرها رÃا كنت مقصسرة إŒاهها و⁄
أإقدم لها ما يجب إعطائه ،أإعتز بانتمائي لها وأإحيي
ي،
أإفضسالها عليّ وإلتلفزيون أإيضسا له أإفضسال كثÒة عل ّ
فقد لمسست من خÓله جانب إلسسمعي إلبصسري وهي
Œربة إعتز بها.
أإرى أإنه يجب على إلشسباب إلهتمام با÷ريدة ،وهي
ليسست كبقية إ÷رإئد ،لها إسسم تاريخي قوي ،له وهجه
وق -وت -ه وخ -ط -ه إلف -ت -ت -اح -ي ،م -ه -م-ا ح-اول ب-عضض إل-ن-اسض
تقزÁها ،ليسض ضسعفا أإن يكون لها خط مهادن ،لكن ل
ينبغي أإن نكون بعيدين عن إلتيار ⁄ ،ل تكون جريدة
«إلشسعب» لها قوتها مثل جريدة «إألهرإم» إŸصسرية ،آإمل
أإن تكون ‘ هذإ إŸسستوى.
وبهذه إŸناسسبة ،أإوجه –ية لزمÓئي إلقدماء ،أإقول
إألي-ام ف-رق-ت-ن-ا ل-ك-ن إل-ذك-ري-ات ج-م-ع-ت-ن-ا ،ح-ت-ى إل-تلفزيون
تعلمت منه ،حيث منحني قيمة ،وإضسافة إعÓمية إفتخر
بها أإنا ⁄ ،أإتعا ¤على إلتعلم ،مازلت أإنهل ،آإمل إأليام
إلقادمة يكون إهتمام أإك Ìبالصسحفي Úكمثقف Úومهني،Ú
خاصسة با÷يل إ÷ديد إلذي عايشض مرإحل صسعبة من
تاريخ إ÷زإئر ،آإمل ‘ خلق أإطر –مي مصسالح إلصسحفيÚ
ÓعÓم مصسدإقيته كسسلطة
وتفعيل إلهيئات إلتي –فظ ل إ
رإبعة ‘ إÛتمع..
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ﬁمد زها Êيسشرد حكايته مع جريدة ““الششعب““

““الششعب قدمت الصشورة ا◊قيقية للجزائر
اŸناضشلة فهي ذاكرة وطن و حاملة رسشالة أاجيال““
لعÓمية العريقة
لقÓم البارزة التي مرت على جريدة ““الششعب““ و تركت بصشمتها واضشحة ‘ هذه اŸؤؤسشسشة ا إ
فتح ﬁمد زها Êاحد ا أ
لعÓم اŸكتؤب خÓل فÎة تؤاجده ‘ ““الششعب““ .
قلبه ليتحدث ‘ هذا ا◊ؤار عن Œربته ‘ ›ال ا إ
اضشاف زها Êقائ ““ Óالتحدي كان كبÒا و  ⁄يكن من بالك تقلد مناصشب اŸسشؤوولية
عمار حميسشي
السشهل –قيقه لول وجود ارادة صشادقة لدى ا÷يل الذي وهو بدوره كان امر صشعبا لعدة
تصشؤير  :عباسس تيليؤة
باششرنا ا◊وار يواكبنا إاحسشاسس من يجلسس إا ¤موسشوعة  ..كنت انتمي اليه ‘ تلك الفÎة حيث كانت –ذونا رغبة عوامل اهمها وجود نخبة تقود
ف -ال -ت -ج -رب-ة ع-ريضش-ة وال-ث-ق-اف-ة ‡ي-زة واŸت-اب-ع-ة دق-ي-ق-ة كبÒة ‘ ترقية اللغة العربية و  ⁄نكن ننتظر ‘ اŸقال ل ا÷ري -دة “ت-از ب-ت-وف-ره-ا ع-ل-ى
والتحليل يسشتند إا ¤معلومات تفصشيلية تتجاوز األخبار و جزاءا و ل ششكورا و لكن المر ارتبط بقناعة ششخصشية خÈة كبÒة نظرا ألنها سشاهمت
‘ مسشÒة النجاح ““ .
التغطية السشطحية والذاكرة اŸميزة التي –تفظ بششبابها نابعة من الغÒة على اللغة العربية ““ .
و كان العمل الصشحفي بجريدة ““الششعب““ Áثل متعة كبÒة ت - -ق - -ل - -د م- -نصشب اŸسش- -ؤوول- -ي- -ة
كل ذلك يحضشر مع األسشتاذ ﬁمد زها. Ê
ذاكرته نضشرة ومعلوماته ششاملة ثم انه متابع دقيق و خزينه بالنسشبة Ùمد زها Êالذي قال ““لقد كانت متعة كبÒة ان با÷ريدة بالنسشبة Ùمد زهاÊ
اŸع -ر‘ يسش -ه -ل ع -ل -ي -ه –ل -ي -ل ا◊اضش -ر و م-ا ّÁك-ن-ه م-ن “ارسس مهنة العÓم ‘ الششعب و الجمل كان الحتكاك ارتبط بششكل وثيق مع عبد القادر
بجيل مارسس اŸهنة خÓل الثورة التحريرية و هو ما زادنا بن صشالح رئيسس ›لسس المة ا◊ا‹
اسشتقراء اŸسشتقبل .
زهاÿ Êصس ““الششعب““ ‘ قوله ““ هي ذاكرة الوطن و –مل فخرا واعتزاز بانتمائنا لهذه اŸؤوسشسشة و كان جيلي مكم ÓخÓل تقلده منصشب مدير عام ا÷ريدة و
رسشالة أاجيال و مسشتقبلها مسشؤوولية ا÷ميع فابنائها الذين للجيل الذي كان يقود ا÷ريدة حيث و رغم التناقضشات ال ق- -ال زه- -ا ““ Êع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال- -ح م -ن
يتقلدون اليوم مناصشب عليا كإاطارات و مسشؤوول Úمطالبون ان النجاح كان حليفنا و النسشجام زاد يوما بعد يوم بعد ان الششخصشيات التي سشاهمت ‘ الرتقاء Ãسشتوى ا÷ريدة
Ãسشاندتها و الدفاع عنها ألنها “ثل الصشورة ا◊قيقية كمل جيل الخر و هو ما انعكسس ايجابا على مسشتوى بعد ان تو ¤مسشؤوولية ادارتها علما انه  ⁄يكن غريبا عن
العمل الصشحفي قبل ذلك رغم توليه مسشؤوولية ادارة اŸركز
ا÷ريدة ““ .
للجزائر اŸناضشلة ““ .
الثقا‘ ا÷زائري بالعاصشمة اللبنانية بÒوت Ãا انه كان
يراسشل جريدة اÛاهد السشبوعي ببعضس اŸقالت ““ .
عاد بنا ﬁمد زها Êإا ¤مششواره ‘ ““الششعب““ التي دخلها سشاهمت عدة ششخصشيات ‘ تنمية الروح الوطنية و حب
و اراد بن صشالح منح دفع للجريدة من خÓل وضشع Ÿسشته
‘ بداية السشبعينات قائ““ Óاللتحاق Ãؤوسشسشة الششعب كان م- -ه -ن -ة الع Ó-م ل -دى ﬁم -د زه -ا Êع -ل -ى غ -رار ع -يسش -ى
الششخصشية على ذلك و اضشاف زها Êقائ ““ Óادرك بن
حلما كبÒا بالنسشبة ‹ لدرجة انني اعت Èنفسشي ﬁظوظا مسشعودي حيث قال ““ عيسشى مسشعودي ششخصشية سشاهمت
صشالح بعد ان تو ¤ادارة ا÷ريدة ا ¤ضشرورة الدفع بدم
ÓعÓم ‘ ا÷زائر و كان
ألنني اسشتطعت ولوج عا ⁄الصشحافة من بوابة جريدة ‘ وضشع السشسس الصشحيحة ل إ
جديد و هذا من خÓل منح الفرصشة لبعضس الصشحفيÚ
عريقة كالششعب و هذا نظرا للقيمة الكبÒة و الهمية التي Áلك ن - -ظ- -رة ث- -اق- -ب- -ة ‘ ه- -ذا
الششباب لتقلد مناصشب اŸسشؤوولية
ك -انت –ظ -ى ب -ه -ا ا÷ري -دة خ Ó-ل ت -لك ال -فÎة اي -ن ك -ان اŸيدان و تششرفت بالعمل معه
با÷ريدة و الذين كنت من بينهم
ي -ت-واج-د ‘ السش-اح-ة العÓ-م-ي-ة ارب-ع ج-رائ-د ثÓ-ث م-ن-ه-ا خ Ó-ل فÎة ب -داي -ت -ي ب-ا÷ري-دة
و ك - -ان ه - -دف - -ه السش- -اسش- -ي ه- -و
ب - -ال - -ف - -رنسش- -ي- -ة و ه- -ي اÛاه- -د و ال- -نصش- -ر اضش- -اف- -ة اÃ ¤ا انه كان مديرها و منحني
اسشتغÓل كفاءة هذه الفئة التي
ال- -ت -واج -د م -ع -ه –ف -ي -زا ك -بÒا
ا÷مهورية““.
كانت تتقاسشم معه بعضس افكاره
و يعكسس وجود اربع جرائد ‘ تلك الفÎة رغم مرور اقل خ -اصش -ة ان -ه ك -ان اŸث-ل الع-ل-ى
على غرار ترقية اللغة العربية و
من عششر سشنوات عن السشتقÓل الهمية الكبÒة التي كانت لذلك ا÷يل بعد ان وصشل ا¤
فتح اÛال امام الراي الخر ““ .
توليها الدولة لهذا القطاع حسشب زها Êالذي أاضشاف ‘ ا÷م -ي -ع و دخ-ل ق-ل-وب-ه-م خÓ-ل
و يسشرد ﬁمد زها◊ Êظات
قوله ““ العÓم كان من القطاعات التي حظيت Ãتابعة ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري-ة ك-م-ا ان-ن-ي
ل-ق-ائ-ه ب Íصش-ال-ح ع-ن-دم-ا ع-رضس
كبÒة و دقيقة من طرف الدولة خÓل تلك الفÎة و هذا تقاسشمت معه عامل حب اللغة
عليه تو‹ منصشب رئيسس –رير
ي -ع -ود ل-ع-دة اسش-ب-اب اه-م-ه-ا رغ-ب-ة اŸسش-ؤوول ‘ Úت-وظ-ي-ف العربية و رغبته الكبÒة ‘ زيادة
ا÷ري -دة ق -ائ  ““ Ó-ل-ق-ائ-ي م-ع ب-ن
العÓم ليكون همزة وصشل مع اÛتمع لعلمهم بتأاثÒه م - -ق - -روئ - -ي - -ة ا÷ري - -دة داخ - -ل
صش -ال -ح ك-ان خ-ارج ا÷ري-دة ب-ن-اء
الكب ‘ Òصشنع الراي العام و هذا ما اسشتنتجوه خÓل اÛتمع رغم الصشعوبات ““.
ع-ل-ى ط-ل-ب-ه ح-يث ال-ت-ق-ي-ت-ه بأاحد
الثورة التحريرية Ãا ان العÓم سشاهم بششكل فعال ‘ و  ⁄ي- -ك- -ن ‡ك -ن -ا ال -ع -م -ل م -ع
اŸط - -اع - -م اŸع - -روف- -ة ‘ ت- -لك
اسشماع صشوت الثورة ‘ ﬂتلف اصشقاع العا ⁄و هنا اتذكر عيسشى مسشعودي دون ان تتعلم
ال -فÎة و ح -ي -ن -ه-ا اب-دى اع-ج-اب-ه
مقولة الرئيسس الراحل هواري بومدين التي تتلخصس ‘ منه عدة اششياء حيث قال زهاÊ
بكتاباتي و ششخصشيتي و اكد ‹
الدور الكب Òالذي لعبه الراحل عيسشى مسشعودي خÓل ‘ هذا اÿصشوصس ““ لقد تعلمنا
رغ -ب-ت-ه ‘ م-ن-ح-ي م-نصشب رئ-اسش-ة
اششياء كثÒة من عيسشى مسشعودي
الثورة التحريرية ““ .
–ري - -ر ا÷ري - -دة و ح - -ي- -ن- -ه- -ا ⁄
و ك -ان الع -ت-م-اد بشش-ك-ل اسش-اسش-ي ع-ل-ى الصش-ح-ف-ي Úال-ذي-ن ح -يث ك-ان يشش-ج-ع-ن-ا دائ-م-ا ع-ل-ى
اسشتوعب المر لدرجة انني طلبت
Áل-ك-ون اÈÿة ال-ت-ي اك-تسش-ب-وه-ا م-ن خÓ-ل م-زاول-ة م-ه-ن-ة النجاح و –دي الصشعاب فالعمل
م -ن -ه م-ه-ل-ة ل-ل-ت-ف-ك Òل-ك-ن ب-ع-د ان
العÓم ‘ بعضس الدول العربية كمصشر حيث اردف زها Êالصشحفي مع عيسشى مسشعودي له
عدت ا ¤ا÷ريدة  ⁄اتردد و لو
قائ ⁄ ““ Óتكن هناك كفاءات نالت تكوينا ‘ ابجديات ذوق اخ-ر خ-اصش-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق
للحظة ‘ قبول العرضس و مواصشلة
العÓم و فنيات التحرير Ãا ان جل الذين كانوا يعملون المر بالششعب فهو كان يحرصس
اŸسشÒة ““ .
‘ القطاع كانوا يعتمدون بششكل كب Òعلى خÈتهم التي ع -ل -ى ضش-رورة ت-رق-ي-ة ا÷ري-دة و
و ك -ان ال -ع -م -ل رف -ق -ة ب-ن صش-ال-ح
جعلها الرقم واحد لدى العام و
اكتسشبوها من خÓل اŸمارسشة ““ .
‡يزا حسشب زها Êالذي قال ““
عكسس عدم توفر كفاءات ششابة ‘ قطاع العÓم النقصس اÿاصس و ب- -ال- -ت- -أاك -ي -د ا÷م -ي -ع
لقد قضشيت اربع سشنوات مع بن
الكب Òالذي عانت منه الدولة و اضشاف زها Êقائ ““ Óيتذكر الدور الذي لعبه عيسشى
صشالح كرئيسس –رير ا÷ريدة و
ا÷زائر ‘ بداية السشبعينات كانت دولة حديثة السشتقÓل مسشعودي ‘ الثورة و  ⁄يكن
خÓل تلك الف Îكان العمل ‡يزا
و عانت من نقصس كب ‘ Òالطارات التي تقوم بتسشي Òط -ب -ي -ع -ي -ا ان ن -ع-م-ل و م-ع-ه و ل
Ãا انني فهمت وجهة نظره التي
ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات ع-ل-ى غ-رار العÓ-م ‡ا اسش-ت-وجب نتذكر تلك اللحظات ““.
اراد ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ه- -ا و اع -ت -ق -د ان
تأاسشيسس اŸدرسشة الوطنية العليا للصشحافة و التي كنت من و ي -ت -ذك -ر ﬁم -د زه -ا Êج-ي-دا
ا÷ري - -دة –ت ادارت- -ه ح- -ق- -قت
اوائل دفعاتها حيث مثلت الدفعة الو ¤النواة الصشلبة ك- -ي- -ف ك- -ان ي- -ت- -ع- -ام -ل ع -يسش -ى
‚احا كبÒا و زادت مقروئيتها
للصشحفي Úالذين سشاهموا ‘ اعطاء نفسس جديد لقطاع مسش- -ع -ودي م -ع -ه -م كصش -ح -ف -يÚ
بششكل كب. ““ Ò
ششبان ‘ بداية مششوارهم حيث
العÓم ““.
و حدثت تغيÒات عديدة بعدها
و سشاهمت هاته النواة الصشلبة حسشب زها ‘ Êترقية قطاع قال ““ اŸعاملة كانت ‘ غاية
ع- -ل- -ى مسش -ت -وى ا÷ري -دة دف -عت
العÓم ليكون فاع Óو مؤوثرا بفضشل التكوين العا‹ الذي ال- -رق -ي و الحÎام و ال -ت -واضش -ع
ﬁمد زها Êللمغادرة حيث قال
فرغم تاريخه الكب Òال انه ⁄
تلقته و اضشاف قائ ““ ÓاŸدرسشة الوطنية العليا للصشحافة يرفضس ابدا التعامل معنا ‘ كل ◊ظة خÓل تواجده ‘ ‘ هذا اÿصشوصس ““ ‘ ا◊قيقة لقد كانت Œربتي ‘
كانت “ثل اÿزان الذي تلجا اليه اŸؤوسشسشات العÓمية ا÷ريدة رغم مسشؤووليته الكبÒة و ك ‘ Èنظرنا كثÒا جريدة الششعب ‡يزة و اسشتطعت خÓلها تعلم أابجديات
اŸتواجدة ‘ تلك الفÎة على غرار الششعب و هذا إلدراك
اإلعÓم و العمل الصشحفي لكن لكل بداية نهاية و غادرت
اŸسشؤوول Úعن هذه الخÒة ان الطلبة تلقوا تتلمذوا على بفضشل تواضشعه الششديد ‡ا يعكسس ششخصشيته اŸميزة ““ .
ا÷ريدة بعد أان أاحسشسشت أانها تراجعت عن الدور الذي
يد نخبة هذا اÛال على اŸسشتوى العربي و الدو‹ ““.
كان من الضشروري القيام به ‘ تلك الفÎة خاصشة فيما
ت- -واصش- -لت مسشÒة ﬁم- -د زه- -ا Êكصش- -ح- -ف- -ي ‘ ج -ري -دة يخصس ريادة اÛال اإلعÓمي و التأاث ‘ ÒاÛتمع ““
ششكل اللتحاق بجريدة ““الششعب““ حدثا بارزا لدى ﬁمد ““الششعب““ و هو ما سشاهم ‘ زيادة خÈته اŸهنية حيث قال
زها Êالذي قال ““  ⁄يكن من السشهل علي اسشتيعاب انني ““ العمل مع ›موعة من العÓمي Úاصشحاب اŸسشتوى
التحقت بجريدة الششعب خاصشة انني  ⁄اكن قد اكملت ينعكسس ايجابا على مسشتواك الصشحفي كما انه Áنحك
دراسشتي باŸدرسشة الوطنية العليا للصشحافة حيث كنت مناعة ضشد اي تراجع كما سشاهمت التغطيات التي كنا نقوم عاصشر ﬁمد زها Êعدة أاحداث مهمة خÓل عمله ‘
ادرسس صش -ب -اح -ا و ال -ت -ح -ق مسش -اءا ب -ا÷ري-دة رف-ق-ة ب-عضس بها و الحتكاك مع نخبة هذا اÛال ‘ تطور و تقدم ج -ري -دة ““الشش -عب ““ ك -ان ل -ه -ا الث -ر ال -ب -ارز ع -ل -ى مسشÒت-ه
الزمÓء الذين كانوا معي ‘ اŸدرسشة على غرار عيسشى اŸسشتوى العام للصشحفي فجريدة الششعب كانت حاضشرة الصشحفية خاصشة انه كان ›Èا على التعاطي معها و
عجينة  ،اŸرحوم مسشعود زغيب ،كمال عياشس  ،الهاششمي لتغطية كل الحداث الوطنية و الدولية التي حدثت ‘ تلك تغليب العمل الصشحفي على العامل النسشا Êو قال ““ ⁄
عثما Êو القاسشم اŸششÎك بيننا كان رغبتنا الكبÒة ‘ الفÎة و هذا للقيام بواجبها اŸتمثل ‘ ايصشال اŸعلومة و يكن من السشهل علي تغطية بعضس الحداث البارزة خÓل
ترقية اللغة العربية Ãا ان الششعب كانت ا÷ريدة الوحيدة ل -عب دور ال -وسش -ي -ط ب Úال -دول -ة ‡ث -ل -ة ‘ مسش -ؤوول -ي -ه -ا و مسشÒتي ‘ جريدة الششعب و اعتقد ان التجربة كانت
الناطقة باللغة العربية وواجهنا عدة صشعوبات ‘ ذلك Ãا اÛتمع Ãختلف اطيافه ““ .
م-ه-م-ة رغ-م صش-ع-وب-ت-ه-ا ح-يث ي-ب-ق-ى وف-اة ال-رئ-يسس الراحل
ان اÛتمع آانذاك  ⁄تكن له ثقافة مطالعة ا÷رائد باللغة و كان تقلد اŸسشؤوولية بجريدة الششعب امرا صشعبا ‘ ظل هواري بومدين من الحداث التي اثرت ‘ نفسشيتنا كثÒا
وجود ›موعة ‡يزة من الصشحفي Úالذين Áلكون خÈة نظر لقيمة الرجل ““ .
العربية ““.
و كان على ذلك ا÷يل مواجهة عدة رهانات اولها زيادة كبÒة ‘ اÛال حسشب زها Êالذي اضشاف قائ““ Óالعمل و كانت وفاة الرئيسس الراحل امرا من الصشعب Œرعه
مقروئية ا÷ريدة و اŸسشاهمة ‘ ترقية اللغة العربية و ‘ جريدة الششعب كصشحفي كان حلما كبÒا و –قق فما حسشب زها ““ Êلقد عششنا على العصشاب خÓل فÎة مرضس

 ..... 1970تششكل النواة األو ¤للصشحفيÚ

عيسشى مسشعودي  ..تعلمت منه حب اŸهنة و الوطن

““ أابناء جريدة الششعب
من مسشؤؤول Úو إاطارات
مطالبؤن Ãسشاندتهـــــا
و الدفــــــــاع عنهــــــا ““

و –قق حلم اللتحاق Ãؤوسشسشة ““الششعب““...

رئاسشة التحرير ..مسشؤوولية حسشاسشة

أاحداث ل تنسشى ....
وفاة بومدين و سشقوط الطائرة ‘ الفيتنام

الرئيسس بومدين التي دامت اك Ìمن ششهر لكن بعد وصشول
خ Èوفاته تثاقلت اليدي و الرجل و كان العمل ثقي Óعلى
نفسشية كل واحد لكن الواجب الصشحفي دفعنا لتجاوز ذلك
و مواصشلة اŸسشÒة رغم مرارتها ‘ تلك اليام التي ل
تنسشى او “حى من ذاكرتي ““ .
كما كان سشقوط الطائرة التي كانت –مل الصشحفي‘ Ú
الفيتنام امرا صشعبا حسشب زها Êخاصس ان اسشمه ارتبط
بها ‘ قوله ““ هناك امر ل يعرفه الكث Òو هو انني كنت
معنيا بالسشفر ا ¤الفيتنام رفقة البعثة العÓمية لتغطية
زيارة الرئيسس لكن الدكتور عميمور طلب مني السشفر ا¤
داكار لتغطية وصشول الرئيسس ألنه كان سشيسشافر مباششرة من
ال -ف -ي -ت -ن -ام إا ¤السش -ن -غ -ال و ” ت-ع-ويضش-ي ب-ال-زم-ي-ل ﬁم-د
صشحراوي اŸصشور بالششعب و الذي كان يششغل منصشب نائب
مدير بالرئاسشة .و كان من الصشعب على البعثة العÓمية
تغطية هذا ا◊دث لكن المر الذي حدث ان عائلتي كانت
تعتقد انني سشافرت ا ¤الفيتنام Ãا انه كان صشعبا علي
اخبارهم بسشفري ا ¤السشنغال نظرا لعدم توفر وسشائل
التصش -ال م -ث -ل اآلن و Ÿا ع -ل -م -وا ب-خ Èسش-ق-وط ال-ط-ائ-رة
اع -ت -ق -دوا ان -ن-ي ‘ ع-داد اŸوت-ى و ح-ي-ن-ه-ا ك-نت م-وج-ودا
بالسشنغال و طلبت من السشف Òضشرورة اجراء اتصشال مع
عائلتي لطمأانتها بأانني غ Òمتواجد مع البعثة العÓمية
التي سشافرت إا ¤الفيتنام ““.
كما يعد انتصشار العرب ‘ حرب أاكتوبر سشنة  1973و وفاة
ماوتسشي تونغ من األحداث البارزة ‘ ذاكرة ﬁمد زهاÊ
الذي قال ““ هناك أاحداث أاخرى مهمة أايضشا عاصشرتها
كصشحفي على غرار انتصشار العرب ‘ حرب أاكتوبر و أاتذكر
حينها التعبئة التي قمنا بها كوسشائل إاعÓم للششعوب العربية
و هي من اŸراحل التي ل تنسشى خاصشة أانها  ⁄تتكرر فيما
بعد إاضشافة إا ¤وفاة ماوتسشي تونغ و أاتذكر حينها أاننا كنا
قد انهينا العمل با÷ريدة و بعد وصشول ا Èÿقمت رفقة
زميل Úفقط بإاخراج عدد خاصشة حول الزعيم ماوتسشي
تونغ و رغم ضشيق الوقت Ãا أان ا Èÿوصشلنا مسشاءا لكن كنا
عند التحدي و اسشتطعنا ا‚از اŸهمة بنجاح و إاصشدار
العدد اÿاصس ‘ اليوم اŸوا‹ ““ .
و عرفت فÎة السشبعينات أاحداث أاخرى مهمة تعامل معها
زها Êبحسشه الصشحفي ح Úقال ““األحداث كانت كثÒة و
مهمة خÓل فÎة السشبعينات و التي كنت حينها اعمل
كصشحفي ‘ ا÷ريدة و يبقى من األحداث البارزة زيارة
الرئيسس الفرنسشي جيسشكار ديسشتان إا ¤ا÷زائر و التي تعد
أاول زي -ارة ل -رئ -يسس ف -رنسش -ي م -ن -ذ السش -ت -ق Ó-ل و أاف -ردن -ا
صشفحات ا÷ريدة لتغطية هذا ا◊دث التاريخي من خÓل
ا‚از عدة تغطيات ذات صشلة كما كانت وفاة الرئيسس
اŸصشري جمال عبد الناصشر من األحداث اŸهمة التي
وقفنا عندها نظرا لقيمة الرجل و ششعبيته الكبÒة ‘
الوطن العربي ““.

اإلعÓم ‘ ا÷زائر أاصشبح
ره Úحسشابات قريبة اŸدى

أاعطى ﬁمد زها Êرأايه حول الإعÓم ‘ الفÎة ا◊الية
ب -ع -د ف -ت -ح اÛال و ب -ح -ك -م خÈت -ه اع -ت Èم-دي-ر –ري-ر
““الششعب““ سشابقا قراءته للمتغÒات التي أاصشبحت تتحكم ‘
بلورة اŸعلومة قائ ““ Óفتح اÛال اإلعÓمي ‘ ا÷زائر
كانت له عدة انعكاسشات على اÛتمع و ا÷ميع نظر
للموضشوع بايجابية كبÒة خÓل بداية التسشعينات لكن اآلن
األمور تغÒت رغم وجود القنوات اÿاصشة التي يجب أان
تكون قريبة للمجتمع و لديها رؤوية للمسشتقبل و ليسس خدمة
إلغراضس سشياسشية قريبة اŸدى ““.
و ÿصس زه -ا Êاإلع Ó-م ا÷زائ -ري ح -ال -ي -ا ب -أان -ه ي -ف-ت-ق-د
للموضشوعية التي يجب أان يتحلى بها قائ ““ Óحاليا هناك
غياب واضشح للموضشوعية ‘ معا÷ة بعضس القضشايا اŸهمة
التي تهم الرأاي العام الوطني إاضشافة إا ¤البحث عن الربح
التجاري على حسشاب قيم اÛتمع و هو أامر خاطيء لن
اإلعÓم يجب أان يكون ‘ قمة الرقي من حيث القيم و
يلعب دوره ‘ اÛتمع بطريقة ايجابية ““ .
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عيسشى عجينة يختزل جزءا من مسشÒة ““أام ا÷رائد““ فÎة السشبعينيات

““ألشسعب““ سسفينة نوح جمعت ب ÚأŸفرنسس وأŸعّرب ودأفعت عن ألقضسايا ألوطنية

دفعني الفضشول إا ¤التفتيشش ‘ دفاتر ““الششعب““ القدÁة ‘ ،ذكريات ‡ن مازال يختزل حقائق عن العمل ““ا÷اد““ و ““النوعي““
الذي ما فتئت ““أام ا÷رائد““ تقدمه للقارئ منذ تأاسشيسشها عقب ا’سشتقÓل مباششرة ،فما بقي راسشخ ‘ ذاكرتي صشورة ا÷ريدة
’بيضش ،عندما كان يأاتي بها جدي للبيت ،وعيناه تششع فرحا وهو يلتهم ما ب Úأاسشطرها قراءة
’سشود وا أ
بحجمها الكب Òولونها ا أ
’عداد ‘ حقيبة لعدة سشنوات ،كنت أاختلسش إاليها النظر كلما
دون تعب أاو ملل ،بل أاك Ìمن ذلك ظل يحتفظ بنسشخة من أاحد ا أ
’ Êكنت حينها طفلة ’ تعي من الّلغة العربية سشوى أاحرف الهجاء ،وكÈت
رغبت بذلك ،وأاتسشاءل عن هذا ““الششيء العجيب““ أ
’جداد أاو هكذا أاراها ،لذا حينما كلفت بكتابة موضشوع حول
’نها جريدة ا أ
’قدار أان أانتسشب إاليها ،وكلي فخر أ
وكتبت ‹ ا أ
““الششعب““ ‘ ذكرى تأاسشيسشها اŸصشادفة لـ  11ديسشم Èمن كل عام ⁄ ،أاتّردد ◊ظة ‘ البحث عن ماضشي ““اŸدرسشة““ ،وسشاقتني
’و““ ‘ ¤الشش-عب““ سش-ن-وات
’خ -رى ’سش -ت -ج -وب أاح -د الصش -ح -اف -ي Úال -ق -دام -ى..ع -يسش -ى ع -ج -ي-ن-ة ،ك-انت ب-داي-ت-ه ا أ
’ق -دار م -رة أ
ا أ
السشبعينيات ،وتقّلد عدة مناصشب فيما بعد ،آاخرها مسشتششار باÛلسش الششعبي الوطني.

زهراء  -ب.
تصشويرﬁ :مد السشعيد آايت قاسشي

ألبدأيات أأ’و... ¤

م - -ؤق - -ع م - -ق - -ر ج- -ري- -دة ””الشش- -عب”” سش- -ن- -ؤات
السش -ب -ع-ي-ن-ي-ات ،ب-أاك Èح-ي ب-ؤسش-ط ال-ع-اصش-م-ة،
””سش-اح-ة أاودان”” ،ج-ع-ل-ه-ا ق-ب-ل-ة ل-ط-ل-ب-ة ج-ام-عة
ا÷زائر التي كانت ل تبعد عنها سشؤى ببعضش
األمتار ،ففي كل يؤم كان يطرق أابؤابها ششباب
من ﬂتلف األعمار والتخصشصشات ،بحثا عن
وظيفة ،لؤلؤج عا ⁄الصشحافة واإلعÓم ،وهؤ
ما حدث مع عيسشى عجينة سشنة  ،1969حيث
ك -ان ط -ال -ب -ا آان -ذاك ب -ك -ل -ي-ة ا◊ق-ؤق وال-ع-ل-ؤم
اإلقتصشادية ،فقد دفعته ””الرغبة”” إا ¤طرق
باب ””أام ا÷رائد”” ورغم أانه قيل له أاك Ìمن
مرة أانه ل تؤجد مناصشب للتؤظيف ،ظل يعاود
الكرة دون ملل ول كلل ،إا ¤أان التقى صشدفة
ذات ي - -ؤم رئ - -يسش –ري- -ر ””الشش- -عب”” سش- -ع- -ي- -د
ح -م -ؤشش ،ل -ي -ط -لب م -ن -ه ال -ع -ؤدة م-رة أاخ-رى،
إلجراء مسشابقة تؤظيف‚ ،ح فيها والتحق ‘
نفسش الفÎة تقريبا رفقة ششباب آاخرين بالعمل
رسشميا ،كان من بينهم ﬁمد عبد الرحما،Ê
حسشان رويبح ،و زها.Ê
ال-قسش-م ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ج-ري-دة ال-ذي ك-ان يÎأاسش-ه
الهادي بن يخلف ،احتضشن عجينة ،وغÒه من
الصش -ح -اف -ي Úالشش -ب-اب ،وف-ي-ه ف-ج-ر ك-ل واح-د
م-ن-ه-م ط-اق-ات-ه وإاب-داع-ات-ه ال-ف-ك-رية ،سشؤاء ‘
معا÷ة الÈقيات ترجمتها وإاعادة صشياغتها،
أاو –رير مؤاضشيع مرتبطة بحدث ما ،وكذا ‘
اسش -ت -ح -داث أارك -ان ت -ع -ال -ج قضش -اي -ا اŸؤاط -ن
وحياته اليؤمية ،على غرار ركن ””من حياتنا
ال- -ي- -ؤم- -ي- -ة”” ال -ذي اج -ت -ه -د ع -ج -ي -ن -ة وب -عضش
الصش -ح -اف -ي Úب -ال -قسش -م ال-ؤط-ن-ي ‘ ط-رح م-ن
خÓله بعضش القضشايا و التصشرفات التي لها
عÓ- -ق- -ة ب -ؤاق -ع اŸؤاط -ن واإلدارة ع -ل -ى ح -د
سش- -ؤاء ،ب- -اإلضش- -اف- -ة إا ¤ك- -ت- -اب- -ة ال- -ت -ع -ال -ي -ق،
والفتتاحيات التي كانت تنششر ‘ الصشفحة
األو ¤وتؤقع باسشم ””الششعب”” ،وأاحيانا أاخرى
باسشم عيسشى عجينة.
وأاحدثت بعضش اŸقالت والتعاليق القصشÒة
جة،
كانت تنششر عادة ‘ الصشفحة األخÒة ،ضش ّ
ن -ت -ي -ج-ة ت-ن-اول-ه-ا ل-ب-عضش اŸؤاضش-ي-ع ب-ط-ري-ق-ة
سشاخرة ،ينتقد فيها كاتب اŸقال أاو التعليق
ظؤاهر ومؤاقف بطريقة ذكية ،فتميز ‘ ذلك
ﬁي-ي ال-دي-ن ع-م-ي-م-ؤر ‘ رك-ن ””ان-ط-ب-اع-ات””

وﬁمؤد رويسش ‘ ركن ””ﬁطة”” ،حيث كان
يعالج قضشايا واقعية بالنقد والتهكم و لكن
كانت تصشيب كبد ا◊قيقة .وركن خاطرة الذي
ك -ان مسش -اح -ة ي -ع -ال -ج ف -ي-ه-ا الصش-ح-ف-ي ب-عضش
اŸؤاقف واŸظاهر.

ألتنمية ‘ قلب أ’هتمامات

 ⁄يقتصشر العمل اليؤمي بجريدة ””الششعب””
ع -ل -ى ك -ت -اب -ة األخ -ب-ار واŸق-الت ال-ت-ي ك-انت
تسشتمد من برقيات وكالت األنباء ا÷زائرية،
ال-ف-رنسش-ي-ة ،ووك-ال-ة رويÎز ،وال-ؤك-ال-ة ال-ك-ندية
واألمريكية ،بل ارتكز –يقؤل عجينة– أاسشاسشا
على نششر حقائق وقضشايا من الؤاقع ،فرغم
ق -ل -ة ال -ؤسش -ائ -ل واإلم -ك -ان -ي-ات آان-ذاك ان-تشش-ر
الصش-ح-اف-ي-ؤن ‘ اŸي-دان ل-ل-ق-ي-ام ب-ت-ح-ق-يقات
وروبؤرتاجات بجميع الؤليات دون اسشتثناء،
ن -ؤقششت ف -ي -ه -ا ج -م -ي -ع ال -قضش-اي-ا ،ف-تصش-درت
اه -ت -م -ام -ات صش -ف -ح -ات ””أام ا÷رائ -د”” ال-ث-ؤرة
الزراعية ،الصشناعة ،قضشايا التنمية ،الطريق
الصش -ح -راوي ،اÿدم-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ،اÙروق-ات
حيث ششرعت السشلطات يؤمها ‘ مد خطؤط
النفط من حاسشي مسشعؤد
إا ¤سش -ك -ي -ك -دة ،وأاط -ل-قت
ب -رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة اÿاصش-ة
ل -ل -ؤلي -ات أاول-ه-ا ب-رن-ام-ج
سش -ن-ة  1966شش-م-ل ولي-ة
الؤاحات التي كانت تضشم
ورق - - - -ل - - - -ة إا ¤غ - - - -اي - - - -ة
“Ôاسشت ،والÈن- - - -ام- - - -ج
اÿاصش ل -ل -ت -ن -م-ي-ة ال-ث-اÊ
سش-ن-ة  1968وخصش ولي -ة
باتنة القدÁة التي كانت
تضش -م خ -نشش -ل -ة سش -ط-ي-ف،
ووليات ششرقية أاخرى.
اع-ت-م-اده-ا ع-ل-ى ال-ؤق-ائ-ع ،ونشش-ره-ا ل-ل-حقائق
جعل ””الششعب”” تكسشب سشمعة وصشدى دو‹ ،إا¤
درجة أان بعضش القنؤات الدبلؤماسشية والهيئات
ب-اتت ت-ع-تÈه-ا م-رج-ع-ا ،وت-أاخ-ذ اف-ت-ت-اح-ي-اتها
ك -م -ؤق -ف شش -ب -ه رسش -م -ي ل -ل -دول -ة ا÷زائ-ري-ة،
وأاصشبحت تنافسش جريدة ””اÛاهد”” ‘ ذلك.

فÎأت أنتقالية...
ولكن تقاليد عمل وأحدة

ع -رفت ج -ري -دة ””الشش -عب”” فÎات ان -ت -ق -ال-ي-ة،
ارتبطت أاحيانا بالتغÒات الؤزارية التي كانت
–دث آانذاك ،ففي سشنة  1970حينما أاسشندت
ح -ق -ي -ب -ة اإلع Ó-م وال -ث -ق -اف-ة ل-ل-دك-ت-ؤر ط-الب

اإلب -راه -ي -م -ي ،غ -ادر م -دي -ر ا÷ري -دة ﬁم-د
سشعيدي ليلتحق بؤزارة التعليم العا‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي ال-ت-ي ك-ان ي-رأاسش-ه-ا ب-ن ي-ح-يى ،ليتؤ¤
بؤعبد الله غÓم الله – كان متعاونا ‘ القسشم
الثقا‘– مهمة تسشي”” Òالششعب”” كمدير بالنيابة
Ÿدة تÎاوح ب 5 Úإا 6 ¤أاششهر ،و ⁄تؤؤثر تلك
الفÎة ،يقؤل عجينة ،على العمل اليؤمي ،بل
اسشتمرت تقاليد العمل ،وكان اإلجتماع اليؤمي
ل -ل -ت -ح -ري -ر وال-ذي يضش-م رؤوسش-اء األقسش-ام ،م-ع
اŸدير ورئيسش التحرير يعقد ‘ وقته األول
‘ السش -اع -ة ا◊ادي -ة عشش -ر صش -ب -اح-ا ،ل-ع-رضش
التؤقعات وبعضش اÿطؤط العريضشة ،والثاÊ
‘ ح -دود السش -اع -ة اÿامسش -ة مسش -اء ل -لضش-ب-ط
النهائي للعدد.

من هنا مّر ألطاهر وطار ..أأحÓم
مسستغا‰ي وشسعرأء كبار

ب -ع -د ب -ؤع -ب -د ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه ،ع Úع -يسش-ى
مسشعؤدي رحمه الله مديرا ÷ريدة ””الششعب””
قادما من وزارة اإلعÓم والثقافة ،و‘ فÎة
التحاقه با÷ريدة  ⁄تكن
اإلم - -ك - -ان - -ي - -ات اŸادي - -ة
م-ت-ؤف-رة ،ف-ال-ع-دد ال-ؤاحد
ك - -ان ي- -ب- -اع بـ  50سشنيتم،
وم- -دخ- -ؤل اŸب- -ي- -ع -ات ل
يغطي التكاليف ،اإلششهار
ق- -ل- -ي -ل ،ودع -م ال -ؤزارة ل
ي-ك-ف-ي”” ،ك-ن-ا ن-عيشش يؤمنا
ف -ق -ط”” ،وضش -ع -ي -ة ج-ع-لت
مسش- -ع- -ؤدي رح- -م -ه ال -ل -ه،
ي -ف -ك -ر م -ل -ي -ا ‘ ك -ي -ف -ي -ة
اÿروج منها ،فعمل أاول
ع - - -ل - - -ى –سشﬁ Úت- - -ؤى
ا÷ريدة ،حيث اعتمد على نفسش العناصشر،
وأاعطى نؤعا من ا÷رأاة ‘ معا÷ة القضشايا،
كما سشعى إا ¤خلق فضشاء ثقا‘ فكري ‘
ا÷ري -دة ،وه -ؤ م -ل -ح -ق أاسش -ب -ؤع -ي ،ك -ل -ف ب-ه
ال -روائ -ي ال -ط -اه -ر وط -ار ،ك -ان فضش-اء ي-ج-م-ع
ال -روائ -ي Úوك -ت -اب ال-قصش-ة والشش-ع-ر ،وال-ن-ق-اد،
ي -ع -ال -ج قضش -اي -ا ث -ق -اف-ي-ة ،وي-نشش-ر اإلن-ت-اج-ات
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-لشش-ب-اب ،م-ن قصش-ة ،شش-ع-ر ،ورواية،
فكثÒا من الششعراء والكتاب اŸعروف Úمروا
من الششعب الثقا‘ أامثال الششاعر أازراج عمر،
مصشطفى غماري ،وكتاب اŸسشرح باإلضشافة
إا ¤نقاد وكتاب مثل الروائي ﬁمد مفÓح،
عبد العا‹ رزاقي ،أاحÓم مسشتغا‰ي ،والناقد
ﬂل -ؤف ع -ام -ر ،ف -ك-انت ب-ذلك كسش-ف-ي-ن-ة ن-ؤح

جمعت فيها اŸفرنسش واŸعرب ،وصشحافيÚ
من ﬂتلف التؤجهات والتيارات.
و ⁄ت- -ت- -ؤق- -ف مسش- -اع- -ي ع- -يسش- -ى مسش- -ع- -ؤدي
””اŸع -روف ب -ؤط -ن -ي -ت -ه”” ع -ن -د ه -ذا ا◊د ،ب-ل
ام -ت-دت ل-تشش-م-ل ق-ط-اع اإلشش-ه-ار ح-يث أاج-رى
اتصشالت كثيفة مع اŸسشؤؤول Úآانذاك بالؤزارة
الؤصشية ،لتعريب اإلششهار ،وكان له ما أاراد
فتنفسشت ””الششعب”” من الناحية اŸادية ،وارتفع
اŸسشتؤى اŸادي للصشحافي ،Úليبقى مششكل
اŸقر مطروحا ،إاذ فششل ‘ ا◊صشؤل على
مقر بششارع عمÒوشش – حاليا مقر القرضش
الششعبي ا÷زائري– ،رغم أانه وعد به ،لكن
العملية  ⁄تتم ألسشباب ‚هلها ،ذلك الظرف
Á ⁄نعه من ششراء مطبعة سشحب باأللؤان،
لكن ‘ غياب اŸقر ⁄ ،تسشتعمل وحؤلت إا¤
أاحد اŸسشتؤدعات بباب الزوار ،وبقيت هناك
Ÿدة  7سشنؤات ،أاي إا ¤غاية الثمانينيات ،حÚ
–ؤل مقر ””الششعب”” إا ¤حسش Úداي ،لتسشتعمل
فيما بعد ‘ طبع صشفحات ا÷ريدة.
غ- -ادر ع- -يسش- -ى مسش- -ع- -ؤدي ””الشش- -عب”” ب -ع -د 3
سشنؤات ،لتدخل مرحلة انتقالية أاخرى ،تؤ¤
فيها الهادي بن يخلف تسشي Òا÷ريدة بالنيابة
Ÿدة سشنة ،ثم ع Úعبد القادر بن صشالح مديرا
ل- -ه -ا ،ق -ادم -ا م -ن م -رك -ز اإلع Ó-م وال -ث -ق -اف -ة
ا÷زائري ببÒوت ،واسشتمر على نفسش ا÷هد،
و ال- -ع- -م- -ل ،و ب- -ق -يت ا÷ري -دة ب -ت -ؤج -ه -ات -ه -ا
وعناصشرها ،حتى غادرها سشنة  1977حينما
ت -رشش -ح ك -ن -ائب وال -ت-ح-ق ب-أاول ›لسش شش-ع-ب-ي
وط -ن -ي ،ل -ي -خ -ل -ف-ه ﬁن-د السش-ع-ي-د ع-ل-ى رأاسش
ا÷ريدة ،هذا األخ– Òيقؤل عجينة– جاء
ب -ف -ك-رة خ-اط-ئ-ة ع-ن الصش-ح-اف-ي Úفشش-رع ف-ؤر
تؤليه مهامه ‘ تصشفية الكث Òمن العناصشر
بسشبب بعضش الششكؤك و التهم بانتمائهم إا¤
التيار اليسشاري ،و الششيؤعي ،و بسشبب هذا
الؤضشع قدمت اسشتقالتي سشنة  ،1977فحتى
وإاذا ك -انت ب -عضش ال-ع-ن-اصش-ر ل-دي-ه-ا ت-ؤج-ه-ات،
اÿط الفتتاحي للجريدة خط أاحمر ،وكانؤا

يدركؤن جيدا أانها ””تبقى جريدة وطنية تدافع
ع -ل -ى ال -قضش-اي-ا ال-ؤط-ن-ي-ة و سش-ي-اسش-ة ال-دول-ة و
إاسشÎاتيجيتها داخليا ،إاقليميا ،ودوليا ””.

قصسر أŸؤو“رأت يتحول إأ ¤مؤوأمرأت
و ألرئيسس بومدين إأ““ ¤كاردينال““

ل -ل -قسش -م ال -ت -ق -ن -ي نضش -ال ط -ؤي -ل ،ف-ك-م-ا ك-ان
الصشحافيؤن ‘ اŸيدان يجابهؤن كل الصشعاب
م -ن أاج -ل –صش -ي -ل اŸع -ل -ؤم -ة و–ري -ره-ا ‘
مقالت صشحفية ،عمل التقنيؤن ‘ ظروف
صش-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة لسش-حب ا÷ري-دة ح-ي-ن-م-ا كانت
””مطبعة الرصشاصش”” ،ويتذكر عجينة كيف كان
يجتهد ا÷ميع ‘ طباعة صشفحات ا÷ريدة
يؤمية ،وهم ‘ ثالث طابق –ت األرضش Ãقر
ا÷ريدة بأاودان ‘ ،غياب تهؤية ،و انتششار
اŸؤاد ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة و ال -رصش -اصش و أاكسش -ي -د
أاكربؤن ،ل واقي لهم سشؤى كيسش ا◊ليب الذي
ك- -ان Áن- -ح ل- -ه- -م ع- -ل- -ى اع- -ت- -ب -ار أان -ه مضش -اد
للرصشاصش.
ويتذكر عجينة بعضش الطرائف وقعت خÓل
ك-ت-اب-ة اŸق-الت ق-ب-ل سش-ح-ب-ه-ا ،ف-ع-م-لية كتابة
ال -ع -ن -اوي -ن ك -ان ي -ت -ك -ف -ل ب -ه -ا ‘ ت -لك ال-فÎة
اÿطاط Úعبد اÛيد غالب ،وﬁمد حكار،
ث -م ت -رسش -ل إا ¤ال-تصش-ؤي-ر ال-زي-ن-ك-ؤ غ-را‘ ،ث-م
للمخ Èلكتابتها على لؤحات الزنك ،لتؤظب و
تؤجه للمطبعة للسشحب ،و ‘ أاحد األيام و
نظرا لضشغط العمل و بدل أان يكتب اÿطاط
‘ ندوة بقصشر اŸؤؤ“رات بنادي الصشنؤبر،
سش -ق -طت ال -ت -اء ف-ت-ح-ؤل قصش-ر اŸؤؤ“رات اإ¤
مؤؤامرات ،و مرة اسشتقبل رئيسش ا÷مهؤرية
آان- -ذاك ه- -ؤاري ب- -ؤم- -دي- -ن أاسش- -ق -ف ا÷زائ -ر
الكاردينال دوفال ،فاختلطت مؤاقع الكلمات،
و –ؤلت إا ¤ال - -رئ - -يسش دوف - -ال يسش - -ت - -ق - -ب - -ل
الكاردينال بؤمدين ،ورغم تلك األخطاء كانت
السشلطات تتفهم ظروف العمل الصشعبة التي
كانت تطبع فيها ا÷ريدة وتسشحب ،لذا ⁄
تسشلط أاي عقؤبات عليهم.

ششهادات من تيارت ‘ عيدها ٥٣

«الششعب”” مرجع اŸؤؤرخ ...Úمن Èالطلبة واŸثقف...Ú
وفسشحة آلراء وانششغالت اŸؤاطنÚ
ب- -زغت وا÷زائ- -ر لت- -زال ‘ غ- -م- -رة الح- -ت- -ف- -ال ب -ن -ي -ل
السشتقÓل من أاعتى اسشتعمار عرفه القرن ،كانت فأال
خ Òعلى وطن يحسشد عليه ،مدرسشة اإلعÓم والثقافة
والفن يعÎف لها ا÷ميع بصشدارتها ‘ نقل كل ما يدور ‘
ا÷زائر العميقة مرجعا للثقافة والعÓم والؤطنية ..هي
ششهادات ألسشاتذة جامعي Úوكتاب وفنان Úرصشدناها من
ت -ي -ارت ع-ل-ى ه-امشش م-ل-ت-ق-ى ون-نشش-ره-ا ‘ اح-ت-ف-ائ-ي-ة أام
ا÷رائد.

ألدكتور ◊سسن زغيدي:
مدرسسة أ◊دأثة ومرجع للتأاصسيل ألعلمي

«الششعب”” حافظة الذاكرة الؤطنية وﬂزن إاعÓمي لها
وهي تخصشصش يؤميا وليسش باŸناسشبات صشفحات ومنابر
Óجيال
وأاب-ؤاب ل-ل-ذاك-رة ال-ؤط-ن-ي-ة وت-ن-ق-ل-ه-ا ب-ك-ل ن-زاه-ة ل أ
اŸتعاقبة ،عاشش ‘ حقبتها جيÓن واسشتطاعت ان تقيم
◊مة ب Úا÷يل Úمن خÓل كتاباتها أاما بالنسشبة للنخبة
من الكتاب واŸؤؤرخ Úفهي مرجع ومصشدر لÓعÓمي،Ú
ورغم التحؤل اŸزعؤم لبعضش الؤسشائل العÓمية فجريدة
الششعب بقيت وفية Ÿبادئ ا÷زائر رغم ان تطؤرها يزيد
يؤما بعد يؤم ول سشيما ‘ السشن ÚاŸاضشية ‘ ›ال

مدرسسة كّونت أأجيال ألدولة ألوطنية

اإلبداع والخراج وتطؤيرالسشلؤب.
«الششعب”” هي اŸدرسشة التي كّؤنت جيل ا◊ركة الؤطنية
ول ت -زال ت -ك ّ-ؤن أاج -ي -ال ال -دول -ة ال-ؤط-ن-ي-ة ،وإاذا أاحصش-ي-ن-ا
األحدات التي نششرتها ا÷ريدة ‚د أانها تفؤق أايام السشنة
اŸقدرة بـ  365يؤما ،إاذن فجريدة ””الششعب”” هي لسشان
حال الششعب وهي فع“ Óثل الششعب و‚د ‘ كل صشفحة
م-ن صش-ف-ح-ات ””الشش-عب”” بصش-م-ة ل-ل-ح-رك-ة ال-ؤط-نية وتاريخ
ا÷زائر فحتى ‘ صشفحة الرياضشة والثقافة والصشفحة
الج -ت -م -اع -ي-ة إاذن أاق-ؤل ج-ري-دة ””الشش-عب””  ⁄ت-ت-خ-ل ع-ن
دورها ‘ تربية الششعب .وأانا كأاسشتاذ للتاريخ اعتÈها
مصشدرا هاما ‘ الرواية التاريخية ألن لـ ””الششعب”” السشبق
‘ اسشتنطاق من صشنعؤا وكتبؤا أا›اد الثؤرة ا÷زائية
ال -كÈى .و«الشش -عب”” صش -ن -عت ك -ل م -ن أاصش -ب -ح -ؤا أاسش -ات-ذة
ومنظرون ‘ ا◊قل العÓمي.

عمار خوجة :من ’ يعرف
جريدة ““ألشسعب““ ’ يعرف أإ’عÓم

من  ⁄يقرأا جريدة ””الششعب”” و ⁄يرجع لها يؤما للبحث أاو
م- -ت- -اب- -ع- -ة الح- -داث ف -ه -ؤ  ⁄ي -ؤاكب ا◊ق -ل الع Ó-م -ي
والتاريخي للجزائر ،لكؤن ـ كما قال ـ  ⁄تكن ‘ السشاحة
العÓمية سشؤى جريدة ””الششعب”” يؤم كان الذين أاصشبحؤا
أاسش -ات -ذة اآلن وال -ت -ي ك -ان ا÷م-ي-ع ي-ل-ج-أا إال-ي-ه-ا ل-ل-ت-أاصش-ي-ل

واŸن -ه -ج-ة ل-ل-ك-ت-اب-ة
وق -د أاصش -ب-حت اآلن
م - - -نÈا ي - - -قصش- - -ده
ا÷م-ي-ع ول سش-ي-م-ا
اŸهتم Úبالتاريخ
وال-ث-ق-اف-ة وم-نÈا
للتعب Òاإلبداعي
ه - - -ذا نسش - - -ب - - -ة
ل- -ل- -ن- -خ -ب -ة أام -ا
القراء والطلبة
ف -ه-م ي-ل-ج-أاون
إاليها للتعرف
ع -ل-ى ك-ل م-ا
ه- -ؤ ج -دي -د
يؤميا
ومنÈ
ل-ل-م-ؤاط-ن Úل-ل-تعب Òعن
انشش -غ -الت -ه -م ،ف-أاق-ؤل ÷ري-دة ””الشش-عب”” ع-ي-د
سش -ع -ي -د وم -زي -دا م -ن ال-ت-أال-ق رغ-م ت-أال-ق-ه-ا دائ-م-ا وشش-ك-را
ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه-ا وال-ذي-ن يسش-ه-رون رغ-م ث-ق-ل اŸه-مةألن
الحداث تتسشارع ووقت التكنؤلؤجيا أاصشبح ل يرحم.

أأحمد بوزيان (ألشساعر ألتيارتي):
““ألشسعب““ أأيقونة وجوهرة أإ’عÓم
«الششعب”” إايقؤنة وجؤهرة العÓم من خÓل
تناولها للحقل الثقا‘ ،يجد فيها من يتصشفحها
م -ت -ن -فسش -ا وق -د سش -ب -ق لـ ””الشش-عب”” ان نشش-رت ‹
حؤارا حؤل السشاحة الثقافية ‘ ا÷زائر ونششرت
‹ بعضش ابداعاتي وابداعات غÒي”” ،الششعب””
أاصش -ب -حت م -رج -ع-ا ث-ق-اف-ي-ا ÷م-ي-ع م-ن ي-ت-ع-اط-ؤن
الثقافة فما بالك باŸثقف ..Úفهنيئا لها ‘ عيدها
الـ .53

أأ’سستاذ عمار (إأطار تربوي) :قلعة
إأعÓمية

«الششعب”” مدرسشة ‘ العÓم أاول والتاريخ والثقافة
وجميع اÛالت وقد تعلمنا ول زلنا نتعلم ما ⁄
نتعلمه ‘ وسشيلة إاعÓمية أاخرى Ÿؤضشؤعيتها ودقة
–اليلها وتؤازنها ورزانتها ‘ تغطية الحداث بعيدا عن
التهؤيل والثارة.
تيارت :مراسشلنا :عمارة  -ع

١٩٦٢
٢٠١٥
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عبد الرزاق دكار (رئيسس القسسم الرياصسي سسابقا ÷ريدة الشسعب

مسس ـ ـ ـ ـار إإع ـ ـ ـ ـ ـÓمي ‡ّيز ..وذك ـ ـ ـ ـ ـريـ ـات ’ تنسسـ ـ ـ ـ ـ ـى

لقÓم اŸمّيزة التي شسّكلت لسسنوات طويلة العÓم الرياضسي اŸكتوب وجريدة «الشسعب»
يعّد من ب Úا أ
بصسفة خاصسة ،بأاسسلوب فريد من نوعه يشسهد له كل اŸتتبّع Úمن قّراء وإاعÓمييّن ورياضسّي.Ú
إاّنه ال ّصسحفي عبد الرزاق دكار ،الذي طبع مسسÒته الطويلة بعمل ‡زوج باŸوهبة والحÎافية والذكاء،
الذي أاعطاه ميزة خاصسة من ب ÚزمÓئه ‘ اŸهنة.

QƒªM óeÉM
ب -ا’ضس -اف -ة إا ¤أاّن -ن -ي ك -نت أات -اب -ع «ل-ق-ط-ات-ه» ع Èج-ري-دة
«الشسعب» وأانا ‘ ا÷امعة ،شساءت اأ’قدار أان أادخل عا⁄
الصسحافة من البوابة التي كان طرفا فيها وبدأات خطواتي
اأ’و ‘ ¤هذه اŸهنة رفقته.
ولذلك ،فإانّ الشّسرف الكب Òالذي أاحسسسست به وأانا أانتهز
هذه الفرصسة للتحدث معه وعنه ‘ نفسس الوقت من خÓل
هذا «البورتريه» الذي أاقدمه من غ Òالعادة ،يعكسس مسسار
زميل بقيت عÓقتنا ‘ مسستوى ا’حÎام اŸتبادل ،رغم فارق
السس- -ن ‡ا ي- -ع Èع- -ن «ال-روح ال-ري-اضس-ي-ة ال-ع-ال-ي-ة» لـ «دكار»
الشّسخصس وال ّصسحفي.
‘ اتصسال هاتفي بعد وضسع خارطة الطريق مع زمÓئي ‘
ا÷ريدة حول العدد اÿاصس بذكرى تأاسسيسس «الشسعب» ،رّد
بكل بسساطة عن «اŸوعد» ،وزارنا ‘ مقر ا÷ريدة بشسارع
الشسهداء.
◊ظات عادت بي تلك الوقفة إا ¤أايام زمان ،وأانا أاسسجّل
بعضس تدّخÓت عبد الرزاق دكار وهو يقوم بتصسحيح اŸقا’ت
اأ’و ¤التي كانت انطÓقتي ‘ جريدة «الشسعب» ،لكن تواضسع
الشسخصس Œعلك ‘ جو مريح للحديث عن مسسÒته التي كانت
م -ل -ي-ئ-ة ب-اأ’ح-داث ،وك-ل-ه-ا ‘ اÛال ال-ري-اضس-ي ب-ال-رغ-م م-ن
تنّوعها ‘ مؤوسسسسات ﬂتلفة انتهت بالتلفزيون ا÷زائري منذ
أاشسهر معدودة فقط.

بداية اŸغامرة عام  ..1975بعد
للعاب اŸتوسسطية
ا أ
ومن اŸنطقي أان تكون بداية خطواته ‘ ا÷ريدة هي
ا’نطÓقة للحوار الذي جمعنا بدكار ،والذي كان شسيقا وسساّرا
بدون أان نعرف أانه Œاوز «شسوطا ‘ مباراة كرة القدم» ،أ’نّ
الصسور عادت ‘ كل مرة عن اأ’حداث الكÈى التي عرفتها
الرياضسة ا÷زائرية ،إا ¤جانب أانّ ال ّضسيف أاعطى بدقة مسسار
هذه ا÷ريدة العريقة ‘ السسنوات التي قضساها بها ،و◊ظاتها
اأ’و ¤كانت ‘ سسنة عرفت الرياضسة ا÷زائرية تأالقا كبÒا،
فقال «عبد الرزاق»« :التحقت بجريدة الشسعب ‘ عام ،١٩٧٥
بعد أالعاب البحر اأ’بيضس اŸتوسسط التي احتضسنتها ا÷زائر،
حيث كنت طالبا ‘ كلية ا◊قوق بالعاصسمة وتعّرفت آانذاك
ع -ل -ى الصس -ح -ف -ي ع -ب -د ال -ق-ادر ج-ب-ل-ون ال-ذي ك-ان ‘ ال-قسس-م
الرياضسي للشسعب ،واقÎح علّي ا’لتحاق با÷ريدة بعد ما
سسبق ‹ وأان تعاونت مع جريدة ا÷مهورية».
وقبل دكار هذا ا’قÎاح الذي كان Ãثابة الطريق الذي
سسيسسلكه لـ «الÈوز» ‘ هذا اŸيدان ،خاصسة وأاّنه مازال
جه إاليه ا ¤مقر ا÷ريدة ،قائ:Ó
يتذّكر ذلك اليوم الذي تو ّ
«كان آانذاك رئيسس التحرير ‘ جريدة الشسعب السسيد زها،Ê
Óسس -ف الشس -دي -د  ⁄أات -ذّك-ره-ا رغ-م أاّن-ه-ا
إا ¤ج -انب سس -ي -دة ل  -أ
شس ّ-ج -ع -ت -ن -ي ل Ó-ل -ت -ح-اق ب-ا÷ري-دة ،وب-ع-د ل-ق-اء م-ع زه-ا”ّ Ê
اعتمادي كصسحا‘ متعاون ،و‘ نفسس الوقت أاواصسل دراسستي
‘ كلية ا◊قوق».

اسستقبلو Êبحفاوة ..ووجدت
اŸسساعدة ال ّضسرورية
وع -ن ›م -وع -ة الصس -ح -اف -ي Úال -ذي -ن ع -م-ل م-ع-ه-م خÓ-ل
اŸرحلة اأ’و ¤التي سسار فيها دكار ،يقول« :وجدت ›موعة
من اأ’سساتذة ‘ القسسم الرياضسي الذي توجهت إاليه مباشسرة،
فالرياضسة كانت قبل كل شسيء هواية بالنسسبة ‹ كو Êأامارسسها
آانذاك ،حيث وجدت كل من مسسعود زغيب ،مسسعود قادري،
مطبطب وعبدو الذين تتلمذت ا ¤جانبهم أ’نهم أاسساتذة
Îﬁم Úواسستقبلو Êبحفاوة ،وفتحوا ‹ كل اأ’بواب لتعلم
هذه اŸهنة بعمق».
وف ّضس- -ل دك- -ار ا◊ديث ع- -ل -ى ن -ق -ط -ة أاسس -اسس -ي -ة ‘ مسس -ار
ا’عÓمي اŸبتدئ ،والتي تكون لها نتائج ملموسسة على عمله،
وهي فÎة التمرين قائÁ ’« :Óكنك أان توّقع اŸقال مباشسرة
ع -ن-د دخ-ولك ال-قسس-م ال-ري-اضس-ي ،وإا‰ا ع- -ل- -يك اŸرور عÈ
مراحل تقّدم أاسساسسيات العمل من برقيات وترجمة عدد من
الÈق -ي -ات رغ -م اŸوه -ب -ة ال -ت -ي ق -د ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا ‘ ال-ك-ت-اب-ة،
وا◊قيقة تقال هنا أان اأ’سساتذة الذين ذكرتهم وّفروا ‹
الوقت الكا‘ إ’تقان العمل».
ونحن نتحّدث مع ضسيفنا ،علمنا أانّ الصسرامة
والعمل اŸتواصسل لعدد من اأ’شسخاصس هو الذي أارسسى
ال -ق -ي -م ا◊ق -ي -ق-ي-ة ال-ت-ي ت-واصس-لت ضس-م-ن اأ’قسس-ام اıت-ل-ف-ة
÷ريدة «الشسعب» ’ ،سسيما القسسم الرياضسي الذي تطور ‘
ﬁي -ط مسس -اع -د .و‘ ه -ذا ا’ط -ار ق -ال دك -ار« :ك -ان ال-قسس-م
الرياضسي منظّما بفضسل حنكة وعمل مسسعود زغيب أاين

أاعطى للقسسم الرياضسي قيمته وتطوره الذي سساعدته النتائج
الكبÒة
واŸعتÈة للرياضسة ا÷زائرية ،والتي بدأات منذ التتويجات
‘ أالعاب البحر اأ’بيضس اŸتوسسط  ،١٩٧٥وكذا تتويج فريق
Óندية البطلة عام ،١٩٧٦
مولودية ا÷زائر بكأاسس إافريقيا ل أ
وهو ما أادى ا ¤اتخاذ قرار اعتماد ا’صسÓح الرياضسي ‘ عام
 ،١٩فقد اسستفاد ا’عÓم الرياضسي من هذه النقلة النوعية
Ÿسس -ت -وى ال -ري -اضس -ة ا÷زائ -ري -ة ب -ال -رغ -م م -ن أاّن ‘ ج-ري-دة
«الشسعب» كنّا نعا Êبعضس الشسيء مقارنة بجريدة «اÛاهد»،
حيث كنا نقوم Ãجهود إاضسا‘ وتغطية النقصس ‘ ا’مكانيات،
ووصسلنا فع Óإا ¤فرضس أانفسسنا على السساحة».

عّمال اŸطبعة..حلقة ‡يّزة

حصسل ‹ الشسرف أان حضسرت عدة بطو’ت افريقية وعربية
للمنتخبات واأ’ندية سسواء ‘ ا÷زائر أاو اÿارج».

وخÓل السسبعينات وبداية الثمنينات من القرن اŸاضسي،
عرف القسسم الرياضسي ÷ريدة «الشسعب» تطورا كبÒا من
خÓل إاعداد صسفحت ‘ Úبعضس اأ’حيان يوميا ،اضسافة ا¤
م Ó-ح -ق ‘ اŸن -افسس -ات ال -كÈى .وه -ن -ا ي -ف -ت -ح دك -ار ق -وسس-ا
وا◊ديث عن تلك القفزة ،ومن كان يجتهد للوصسول إا ¤تلك
النوعية ‘ العمل ،قائ« :Óالفضسل ليسس للصسحافي Úبالدرجة
اأ’و ،¤كون الوسسائل التقنية ‘ ذلك الوقت  ⁄تكن Ãثل
ا◊جم الذي نعرفه اآ’ن ،لذلك فإانني أاقول أان عمال اŸطبعة
لهم الفضسل الكب Òالذين كانوا يسستخدمون الرصساصس لÎكيب
الصس -ف -ح-ات ك-م-ا ه-و م-ع-ل-وم ،واŸصس-ور م-ث Ó-ع-ل-ي-ه –م-يضس
الصسور ،وبعملنا نحن كصسحافي Úفرضسنا ا’حÎام لدى هؤو’ء
التقني ،Úالذين كانوا يحÎموننا ويسسÒون ‘ ا’سسÎاتيجية
ا’حÎاف -ي-ة ال-ت-ي
وضس-ع-ن-اه-ا ف-ائدة
للجريدة والقارئ
‘ متابعة ا’خبار
‘ ح-ي-نها ،وكان
ال- -قسس -م ي -ع -ت -م -د
ع -ل -ى صس -ح-اف-يÚ
وه - - -م مسس- - -ع- - -ود

كرة اليد..قصسة حب وعمل ‘ نفسس الوقت

«وجدت أإسساتذة
با÷ريدة سساعدوÊ
‘ خطوإتي إأ’و»¤

زغيب ،عبد القادر جبلون ،مسسعود قادري ،عبد الرزاق دكار
و‚يب ب- -وك- -ردوسس ب- -ا’ضس -اف -ة ا ¤م -ت -ع -اون ‘ Úري -اضس -ات
ﬂتلفة».
وبالنسسبة للقسسم الرياضسي ،كان العمل أاكﬂ ‘ Ìتلف
اÓŸعب ل -ت -غ -ط -ي -ة اŸق -اب Ó-ت ،وه -ن -ا ي -ت -ذّك -ر ﬁدث -ن-ا أاّن
ا’م -ك -ان -ي -ات  ⁄ت-ك-ن ك-بÒة ،ق-ائ« :Ó-أاح-ي-ان-ا ن-ق-وم ب-ت-غ-ط-ي-ة
مقابÓت ‘ ملعب  ٥جويلية ونلتحق بعدها با÷ريدة مشسيا
على اأ’قدام ،والقيام بتحرير اŸوضسوع .هو نوع من التحدي
حسسب امكانيات ا÷ريدة ،وتدريجيا – ّسسنت اأ’مور حتى
عدنا نغطي حتى اŸنافسسات خارج الوطن».

للعاب
«حضسرت كؤووسس عا ⁄وا أ
لوŸبية»...
ا أ
و‘ هذا ا’طار ،قام دكار بتغطية عدة منافسسات دولية
سساهمت ‘ ترقية عمله ا’عÓمي ،يتذكرها بدقة كبÒة:
«تغطية اŸنافسسات الدولية حسسب أاهمية ا◊دث Áكنني أان
أاسسردها خÓل تواجدي بـ «الشسعب» ،حضسرت كأاسس العا⁄
 ١٩٨٦ب- -اŸكسس- -يك Ãشس -ارك -ة ا÷زائ -ر ،و‘  ١٩٩٠مونديال
ايطاليا الذي كلفت لتغطيته كليا والÎكيز على اŸنتخبÚ
اف -ري -ق -ي Úمصس -ر وال-ك-امÒون ،و‘ ك-رة ال-ي-د ق-مت ب-ت-غ-ط-ي-ة
مونديال  ١٩٨٦بأاŸانيا ،واأ’لعاب اأ’وŸبية بلوسس أا‚لسس
 ،١٩٨٤وبا’ضسافة إا ¤هذه اأ’حداث الرياضسية الكبÒة التي
اكتسسبنا فيها خÈة كبÒة ونتفتح من خÓلها على العا،⁄

ويعرف عن دكار أاّنه مقّرب جدا من رياضسة كرة اليد التي
كانت ‘ الثمانينات وبداية التسسعينات الرياضسة الثانية على
ال ّصسعيد الوطني بعد كرة القدم طبعا بفضسل النتائج الكبÒة
التي حّققتها ،وأاشسار ضسيفنا« :يسسعدنا كثÒا أان يعرف عّني
أانني قريب ومولوع بالكرة الصسغÒة ،حيث كنت قريبا من
الÓعب ÚواŸؤوطرين واŸدرب Úأانا وإادريسس دقيق الصسحفي
السسابق بالتلفزيون ا÷زائري حتى أان هناك نكتة فيما يخصس
حضسورنا الدائم Ÿتابعة أاطوار هذه الرياضسة ،حيث ‘ بعضس
اأ’حيان  ⁄نكن نتحول ا ¤قاعة حرشسة ،اأ’مر الذي يدفع
Ãدير هذه القاعة إا ¤البحث عنا هاتفيا ويقول أاّنهما قد
يعانيان من مرضس كونهما  ⁄يأاتيا ا ¤القاعة ،فقد كان
حضسورنا دائم يصسل أاحيانا ا ١٢ ¤سساعة بهذه القاعة ،فاأ’مر
وصسل ا ¤حد ا’دمان إان صسح التعب.»...Ò
ويذكر عبد الرزاق دكار أانّ القسسم الرياضسي كان يهتم بكل
ال -ري -اضس -ات ،و’ ي -رك-ز ع-ل-ى ري-اضس-ة ك-رة ال-ق-دم ف-ق-ط« :كّ-ن-ا
حرصس Úعلى أانّ كرة اليد تأاخذ حقها من اŸسساحة ،ففي
ال-ع-م-ل ال-ي-وم-ي م-ن اŸن-ط-ق-ي أان ال-ي-وم ال-ذي ي-ل-ي م-ق-ابÓت
ال- -ب -ط -ول -ة ‘ ك -رة
القدم تأاخذ حيزا
ك- - -بÒا ،ل- - -ك- - -ن ‘
ال- - - - -ي - - - -وم اŸوا‹
ن -ع -ط -ي ا’ه-ت-م-ام
ıتلف
ال-ري-اضس-ات وب-دقة
ك- -بÒة ،وع- -ن- -دم- -ا
ي -ك -ون ح -دث ب-ارز
‘ أاي- - -ة ري- - -اضس- - -ة
ي - -أاخ - -ذ م - -ك - -ان - -ه
وي-زاح-م ح-ت-ى كرة
القدم ،ووصسلنا إا¤
ي خ Èع - - - - - -ن
أان أا ّ
رياضسة ما نقرأاه ‘
ال- - - - -ي - - - -وم اŸوا‹
ل- -ل- -ح -دث ون -ق -رأاه
بجريدة اÛاهد  ٢٤سساعة فيما بعد ،وهذا بفضسل التفا‘ Ê
العمل ،فحتى لو أاّن اŸقابلة تنتهي على السساعة العاشسرة ليÓ
يبقى عمال اŸطبعة ينتظروننا باحÎافية كبÒة لكي نقدم
لهم اŸادة وتخرج ‘ وقتها .وأانتهز هذه الفرصسة ’أحيّيهم
مرة أاخرى ،رغم أانّ ا’مكانيات التقنية  ⁄تكن بنفسس مسستوى
الوقت ا◊ا‹».

لخرين..اسستثمار
كسسب ثقة ا آ
لسسنوات طويلة
خÓل مسسÒته الطويلة التي قضساها ‘ اÛال ا’عÓمي،
ال-ت-ق-ى دك-ار ب-ال-ع-دي-د م-ن الشس-خصس-ي-ات ،وقّ-دم ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة
ب-ف-لسس-ف-ة ع-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-عÓ-ق-ة« :م-ن خÓ-ل اح-ت-كاكنا اليومي
باأ’شسخاصس الفاعل ‘ ÚاÛال الرياضسي نكسسب ثقة هؤو’ء
اأ’شسخاصس ،و‘ زمننا  ⁄نكن ‚ري وراء السسبق الصسحفي
وإا‰ا نبحث عن ا ،Èÿحيث أان السسبق يأاتينا ا ¤اŸكتب
بفضسل ا’سستثمار الذي قمنا به Ÿدة سسنوات من ا’حتكاك
بهؤو’ء اأ’شسخاصس ،كنا مهني ’ Úننسسب كÓما  ⁄يقله مسسؤوول
أاو مدرب ،وعندما يكلمك كصسديق ’ Áكنك ان «تخونه»
وتقدم ما قاله لك ‘ اطار مع ،Úفالثقة كانت كبÒة .وهنا
Áكنني الذكر أانني أاصسبحت صسديقا كبÒا لوزيرين للرياضسة
بعد أان كنت قد انتقدتهم ‘ عمود ،رأايت بعضس التصسرفات
فكتبت ‘ اŸوضسوع وكانت انتقاداتي منطقية حسسب ما رأايت،
واآ’ن أاصسبحوا أاصسدقاء ‹ ا ¤أابعد ا◊دود».

سسفراء خÓل اŸنافسسات الدولية باÿارج
ومن جهة أاخرى ،ومن خÓل اŸهمات العديدة التي قام
بها خارج الوطن ،أاشسار دكار إا ¤نظرة قيّمة للعمل ا’عÓمي
‘ قوله« :كنّا نسسعى إا“ ¤ثيل ا÷زائر بصسورة Îﬁمة جدا
أ’ّننا كّنا نح ّسس فع Óبأاّننا سسفراء للجزائر ‘ ﬂتلف البلدان
قبل أان نفّكر ‘ ا÷ري وراء اأ’خبار وصسياغتها».
وسسرد لنا عدة أامثلة عن الكيفية التي كان يتصسرف بها ،اإ¤
جانب العديد من ا’عÓمي Úا÷زائري Úمن جيله.
و‘ ت -ق -ي -ي -م -ه ŸسسÒت -ه ب-ج-ري-دة «الشس-عب» ،اع-ت Èرئ-يسس
ال- -قسس- -م ال- -ري- -اضس -ي السس -اب -ق ÷ري -دة «الشس -عب» أاّن مسسÒت -ه
باليومية اأ’م ،أانها كانت ناجحة ا ¤أابعد ا◊دود ،والتي
سسمحت له التعرف وا’حتكاك بأاشسخاصس وشسخصسيات كبÒة
‘ الوسسط اŸهني من صسحافي Úوتقني Úومصسورين وإاداري.Ú
وأاضساف« :كان اŸسسؤوولون حقا يسسمعون لÓنشسغا’ت اŸهنية
لÓعÓمي Ùاولة –سس Úالعمل اŸتواصسل على غرار كمال
عياشس وبوعروج».

شسريط حول تاريخ الصسحافة الرياضسية
ا÷زائرية نال شسهرة كبÒة
و‘ سسنة  ٩٠وا’نفتاح الذي عرفه ا’عÓم الوطني توجهت
م -رح -ل-ي-ا ا ¤ج-ري-دة «اŸسس-اء» ،أ’ن-ه-ا ك-انت ت-اب-ع-ة Ÿوؤسسسس-ة
«الشسعب» ،يقول دكار الذي غادر القطاع العمومي بعد ذلك.
ووضسع عبد الرزاق دكار حّدا لعمله ا’عÓمي ،وانتقل اإ¤
شسركة «بروموسسبور» التي كانت تعنى بالرياضسة بسسوناطراك،
وكان مكلفا با’عÓم بهذه اŸؤوسسسسة قبل أان يصسبح أامينا عاما
لها ،وبقي ‘ اتصسال دائم باÛال Úا’عÓمي والرياضسي .
وع -اد ﬁدث-ن-ا ب-ع-د ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة إا« ¤ه-واي-ت-ه وم-ه-ن-ت-ه»
اأ’صسلية ،وهي ا’عÓم من بوابة التلفزيون ا÷زائري اأين
عمل Ÿدة  ٥سسنوات ونال منها تقاعده ،ويقول عن هذه
التجربة ‘« :ا◊قيقة انتقا‹ إا ¤السسمعي البصسري  ⁄يكن
صسعبا بالنسسبة ‹ ،كو Êكنت ‘ اتصسال دائم مع مهني ‘ Úهذا
القطاع على غرار بشسÒي ﬁرز ،دريسس دقيق ،تيكوك الذين
سساعدو ÊكثÒا ،وكنت تعلّمت بجانبهم تقنيات الÎكيب
وآال-ي-ات ال-ع-م-ل ،ف-دامت ال-ت-ج-ربة  ٥سس-ن-وات ،أاُِح-لت ع-لى
التقاعد الذي وبسسبب خطأا فإاّنني صسنّفت ‘ اŸرتبة التي
ي ‘  ١٩٨٢بجريدة الشسعب ،وإان شساء الله فإان اÿطأا
كانت لد ّ
‘ الطريق للتصسحيح».
وخ Ó-ل م -روره ب -ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،ق-ام دك-ار ب-إا‚از
شس- -ري -ط وث -ائ -ق -ي ن -ال شس -ه -رة ك -بÒة ‘ اŸدة اأ’خÒة ح -ول
م-وضس-وع ت-اري-خ الصس-ح-اف-ة ال-ري-اضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،والذي كان
عبارة عن شسهادات أ’جيال من الصسحفي Úوالتقني Úالذين
سساروا باŸوازاة مع اأ’حداث الرياضسية ا÷زائرية .وقال عن
هذا العمل« :قمت به بشسغف وحب ،كانت فرحتي كبÒة عند
Óشسخاصس الذين
بّثه أ’ّنه عمل تأاريخي حاولت تقد Ëصسورة ل أ
سسرنا معهم ‘ هذه اŸهنة الشسريفة ‘ ا’ختاصس الرياضسي
منهم من غادرونا و أاخرون مازالوا ‘ اŸيدان».
وختمنا حديثنا الشسيق ببعضس الذكريات التي مازال يحملها
عن عمله ‘ جريدة «الشسعب» ،والتي قال بشسأانها« :أاتذّكر تلك
الّ-ل-ح-ظ-ات ال-ت-ي ك-ان ال-قسس-م ال-ري-اضس-ي يسس-تقطب الصسحفيÚ
والتقني Úمن كل اأ’قسسام ،الذين يقدمون آاراءهم عن عملنا
ونحن بدورنا نقدم لهم نصسائح أاو مÓحظات ‘ جو حميمي
وعملي ‘ نفسس الوقت ،والذي يسساهم ‘ ترقية العمل اليومي
فكنا نسستقبل الرسسام الكاريكاتوري هارون ،وحتى الشسيخ فارح
الذي يعد أايقونة ‘ العمل ا’عÓمي واللغة العربية الذي كان
يشساركنا ‘ نقاشسات و–اليل رياضسية شسيقة ،كما أاتذّكر أاّننا
اسس -ت -ق -ب -ل-ن-ا صس-ح-اف-ي Úشس-ب-ان وراف-ق-ن-اه-م ،أاي-ن وج-دوا ا÷و
اÓŸئم لتطوير معارفهم وعملهم،
وهذا التصسرف هو تكملة Ÿا وجدناه نحن من قبلهم من
طرف الذين اسستقبلونا ‘ خطواتنا اأ’و ¤بجريدة الشسعب أ’ن
الفائدة الرئيسسية هي العمل اŸتقن ‘ هذه ا÷ريدة».
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موسسوعة ...ومدرسسة ‘ اإلعÓم الرياضسي
دخ -ل م -ؤوخ-را ع-ا ⁄ال-ت-أال-ي-ف م-ن ب-اب-ه ال-واسس-ع م-ن خÓ-ل ك-ت-اب-ه ““م-وسس-وع-ة ت-اري-خ ك-أاسس ال-ع-ا ⁄ل-ك-رة
لول بالقسسم الرياضسي ÷ريدة
القدم““ ...إانه الصسحفي القدير مسسعود قادري ،الذي كان من الرعيل ا أ
لحداث التي عايشسها مع
““الشسعب““ منذ بداية السسبعينيات من القرن اŸاضسيÁ ...ثل كتابه عصسارة ا أ
الكرة والرياضسة بصسفة عامة...
حامد حمور
ُيعرف عن مسشعود قادري ،أاو كما يناديه من عملوا معه
““عمي مسشعود““ ،ا’نضشباط الذي أاكسشبه احÎام كل من
احتك به ‘ العمل وطريقته الفريدة ‘ تسشي Òالعمل مهما
كانت صشعوبته ...هذه اŸيزة جاءت من تراكم التجارب
وا◊نكة التي اكتسشبها على مر السشن Úالتي قضشاها ‘
اÛال اإ’عÓمي.
بالرغم من اŸناسشبات العديدة التي التقيت فيها بـ
““عمي مسشعود““ ،إا’ أان اŸرة اأ’و ¤التي بقيت ‘ ذاكرتي
ولن تبارحني أابدا وأاعطتني صشورة نيّرة عنه ...تعود إا¤
أاي- -ام ك- -نت ب- -ا÷ام -ع -ة ط -ال -ب -ا ‘ م -ع -ه -د ع -ل -وم اإ’ع Ó-م
وا’تصش -ال ...أاي -ن اخÎت إا‚از ب -حث ح -ول اأ’سش -ب -وع -ي -ة
الرياضشية ‘ نهاية الثمانينيات ““اŸنتخب““ التي كانت تابعة
Ÿؤوسشسش -ة ““الشش -عب““ ...ت -وج -هت إا ¤م-ق-ر ا÷ري-دة ل-ط-لب
م- -ع- -ل- -وم- -ات ع- -ن ا÷ري- -دة وﬁت- -واه- -ا وط -ري -ق -ة ع -م -ل
الصش -ح -ف -ي ...Úه -ن -ا ““ف -وج -ئت ح -ق-ا““ ب-ا’سش-ت-ق-ب-ال ا◊ار
Ÿدي - -ره - -ا آان- -ذاك مسش- -ع- -ود ق- -ادري ،ال- -ذي وّف- -ر ‹ ك- -ل
اإ’مكانات أ’‚ز بحثي ‘ ظروف مريحة.
وششاءت الصشدف أان تكون مسشÒتي اŸهنية بعد التخرج
‘ ج- -ري- -دة ““الشش- -عب““ ،ح- -يث أاصش- -ب- -حت أال- -ت- -ق- -ي Ãدي- -ر
““اŸنتخب““ بانتظام ،سشواء من خÓل اŸقا’ت التي كان
يكتبها أاو التغطيات ا’عÓمية ‘ اŸيدان ...وانطباعي
اأ’ول عن الششخصس مازال سشاري اŸفعول إا ¤اللحظة.
عمي مسشعود قادري الذي ““تقاعد““ منذ سشنوات عدة،
ازداد اهتمامه بالكتابة بصشفة خاصشة ...فبا’ضشافة إا¤

الكتاب الذي صشدر له هناك مششاريع أاخرى ‘ الطريق
سشÎى النور قريبا.

مسسÒتي ‘ جريدة ““الشسعب““
بدأات ‘ القسسم الدو‹...

اسشتقبلنا الصشحفي القدير الذي حدثنا ‘ أاول اأ’مر عن
بداياته ‘ أاّم ا÷رائد ،أاين مازال يحتفظ ‘ بذاكرته حتى
باليوم الذي و ّ
ظف فيه بصشفة رسشمية““ :كان ذلك يوم  2ماي
 1973وذلك كصشحفي رسشمي ،بعد أان مررت بفÎة عمل
كمتعاون .أاثناءها كان رئيسس التحرير هو الهادي بن يخلف
وﬁمود زعيم مكلف باإ’دارة ...و ⁄يكن ‘ ا÷ريدة
آان -ذاك م -دي -ر ب -ع -د ت-ع-ي ÚاŸرح-وم ع-يسش-ى مسش-ع-ودي ‘
منصشب آاخر ...فقد كنت ‘ كلية العلوم واتصشلت ببعضس
الزمÓء ‘ جريدة ““الششعب““ الذين دعو Êإ’جراء اختبارات
صش -غÒة Ÿع -رف -ة مسش -ت -واي ،ف -ال -ت -ح-قت ب-ه-ذه ا÷ري-دة -
اŸدرسشة ‘ القسشم الدو‹ ،الذي عملت فيه Ÿدة تفوق
السشنة– ،ت إاششراف أاحد الصشحافي Úالكبار سشعيد حموشس
الذي تّكون بالكويت .وكان اŸرحوم كمال عياشس مكلفا
بالقسشم الوطني والهادي بن يخلف رئيسشا للتحرير ‘ ،حÚ
كان يششرف على القسشم الرياضشي اŸرحوم مسشعود زغيب،
ويعمل ا ¤جانبه بلقاسشم غماسس ،الدكتور عمر بن خروف
الذي كان أاسشتاذا ‘ التاريخ ‘ ...سشنة Ã 1974ناسشبة
اأ’ل -ع -اب اŸغ -ارب -ي -ة ال -ت-ي ن-ظ-مت ب-ا÷زائ-ر ،ك-ان ال-قسش-م
الرياضشي بحاجه إا ¤تدعيمه بصشحافي ،ÚوÃا أانني كنت
أاميل إا ¤الرياضشة التحقت بالقسشم الرياضشي ‘ سشن ...25
حيث كنت مهتما بالرياضشة ،أ’نني تابعت تكوينا ‘ معهد

““الشسعب““ ‘ عيون قّرائها

ب Úا◊ن Úإا ¤الّزمن ا÷ميل وحلم رقمنة األرشسيف
لكشساك
اŸطالبة با◊ضسور القوي ‘ ا أ

ت-ب-ق-ى أاول ج-ري-دة ل-ل-ج-زائ-ر اŸسس-تقلة وإان مضسى
ع -ل -ى نشس -أات -ه -ا نصس -ف ق -رن وث Ó-ث سس -ن-وات دوم-ا،
ح -اضس -رة ‘ ق -ل -وب ق -رائ-ه-ا ،خ-اصس-ة ه-ؤولء ال-ذي-ن
لو ¤واسستمتعوا بقراءتها بكل
عايشسوا سسنواتها ا أ
فخر واعتزاز ،وهم يشسهدون –قيق حلم كبÒ
وعظيم ،راود الشسعب ا÷زائري طوي Óوهو يقاوم
السس -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسس -ي ،لÒى صس -ح-ي-ف-ة وط-ن-ي-ة
بأاقÓم جزائرية حرة ،وناطقة باللغة العربية.
حبيبة غريب
من الّرائع Ÿسس هذه اŸششاعر الطّيبة ‘ كل مناسشبة
تششارك فيها أاّم ا÷رائد ع ÈاŸعارضس ،لتلتقي قّراءها
ومن أاحّبوها الذين غالبا ما تسشتوقفهم بعضس الذكريات
ا÷م -ي-ل-ة ح Úال-ن-ظ-ر واسش-ت-ع-راضس ب-عضس م-ن أارشش-ي-ف-ه-ا،
ع -ائ -دي -ن ب -ا◊ن Úإا ¤م -اضش-ي
ا÷ريدة ذات الـ  12صشفحة من
ا◊ج- -م ال- -ك- -ب ،Òوال- -ت- -ي ك- -ان
إاخراجها يتم ‘ ظروف قاسشية
من قبل رجال يعرضشون حياتهم
ي- -وم- -ي- -ا ل- -ت- -ب -ع -ات ال -رصش -اصس
ويعملون لسشاعات طويلة لي،Ó
‘ قبو يتقاسشمون فيه الغبار
والضش - - -وضش - - -اء ورواسشب اŸادة
الكيميائية القاتلة.
إاّنها ““الششعب““ أاّم ا÷رائد ،التي
تظل وفّية ‘ كل مرة من خÓل
مششاركتها ‘ اŸعارضس الدولية
والوطنية بإاصشداراتهاÃ ،عارضس صشورها وبالبعضس من
أارششيفها الذي لقي ‘ آاخر خرجة لها باŸعرضس الدو‹
للكتاب إاقبا’ منقطع النّظ ،Òواهتماما ملحوظا من قبل
اŸواط -نÃ Úخ -ت -ل -ف أاع-م-اره-م ،ف-م-ن-ه-م م-ن اسش-ت-وق-ف-ه
ا◊ن Úومنهم من جلبه الفضشول ،ليتكّرر مششهد اآ’باء
واأ’جداد ،يششرحون أ’بنائهم وأ’حفادهم مسشÒة كبÒة
لهذا العنوان.
‡ن وقفوا على أارششيف ““الششعب““ ،طاقمها
طالب العديد ّ
بالتفك ‘ Òإاعادة اإ’صشدارات الثقافية ،وكذا العمل على
رقمنة اأ’رششيف ووضشعه على الششبكة العنكبوتية ،معتÈين
أانه ملك وتاريخ للششعب ا÷زائري.

قّراء أاوفياء““ ..الشسعب““ صسحيفتهم

ومن ب Úالّتصشريحات التي رصشدتها ““الششعب““ وارتأاينا أان
ننقلها Ãناسشبة احتفاء ا÷ريدة بذكرى نششأاتها الـ ،53

أامنية اŸعلم اŸتقاعد حيمي بلقاسشم من تيششي ببجاية،
الذي تسشاءل قائ““ :Óأاين جريدة الششعب الغّراء؟ نريدها
أان تصشل إالينا حتى يتسشنّى لنا الّتعريف بها إا ¤القّراء
Ãدينتي .أاين أانتم ‘ السشوق؟ نريد أان ‚د جريدتنا ‘
اأ’كششاك““.
كان هذا سشؤوال القارئ صشنوبر صشالح من سشطيف ،الذي
يسشتلزم لنا اليوم الرد عليه ،آامل Úأان يج ّسشد مششروع ششبكة
التوزيع اÿاصشة با÷رائد العمومية ،والذي أاششار إاليه آانفا
وزير القطاع.
واسش -ت -ع -اد الصش -ح -ف -ي ع -ث -م -ان ال-ط-اه-ر ذك-ري-ات م-روره
با÷ريدة ،كمحرر ومسشاهم بالعديد من اŸقا’ت ،معتÈا
هذه الفÎة Ãثابة الزمن ا÷ميل ،ومعربا عن سشعادته
وغبطته لكون اليومية الغّراء مازالت تصشدر وصشامدة.
وأاشش -اد م -ن ج -ه -ت -ه ﬁم-د ال-ط-اه-ر اأ’ط-رشس ا÷زائ-ري
اŸغÎب بفرنسشا ،بصشمود جريدة ““الششعب““ ،التي اعتÈها
رم- - - - -زا م- - - - -ن رم - - - -وز
ا÷زائ- - - - -ر ،مششÒا إا¤
أاّن -ه -ا ت -ذّك -ره ب -ال-عصش-ر
الذهبي الذي عايششه.
وأاشش -ارت م -ن ج -ه -ت -ه-ا
خ-دي-ج-ة ب-علي ششريف،
م- - - -دي - - -رة م - - -درسش - - -ة
م- -ت- -ق- -اع- -دة ،شش -ه -دت
صش- - -دور م- - -ق- - -ال ع - -ن
‚اح-ه-ا ‘ ام-ت-حانات
السش -ن -ة اأ’و ¤ج-ام-ع-ي
ب -ك -ل -ي -ة اأ’داب ك -ت -ب -ه
كمال عياشس ،كما سشبق
لها وأان نششرت كتاباتها بصشفحات ا÷ريدة.
وأاضشافت السشيدة بعلي ،أانّ ““الششعب““ جاءت Ÿنافسشة
جريدة ““صشدى ا÷زائر““ باللغة الفرنسشة والتمحور ‘
السشوق بالرغم من سشياسشية ““الفرنسشة““ التي كانت ‘
بداية ا’سشتقÓل““ ،كنا نسشتحي أان نحمل جريدة
’حوال سشنة  ،64أاين
باللغة العربية ،لكن تغّيرت ا أ
بدأات الششعب تلقى صشدى ،كان ينششر فيها نتائج
ا’م--ت--ح--ان--ات وال--دروسس ب--اŸراسش--ل--ة ال--ت--ع--ل--ي-م-ي-ة
والدروسس التكوينية للمعلم ،Úوكانت تششجع مقا’ت
’قÓم الناششئ Úوتنششر بجرأاة قوية جدا ،فمن
اأ
ينسشى من جيلنا جريدة الششعب فقد نسشي صشباه““.
وط -الب م -ن ج -ه -ت -ه اأ’سش -ت -اذ ت -وم -ي حسش Úم-ن ج-ام-ع-ة
ب -وزري -ع -ة م -ن ال ّ-ط-اق-م اإ’عÓ-م-ي ل-ل-ج-ري-دة ،ال-ع-ودة إا¤
ال ّسشاحة اإ’عÓمية بالقّوة وا◊نكة وا÷رأاة التي كانت
عليها ““الششعب““ أايام زمان.

ت -ك -وي -ن إاط -ارات الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ول -دي إاŸام واسش-ع
بالقوان Úالرياضشية ...كما أانني كنت أامارسس الرياضشة ‘
ذلك الوقت ...ولذلك كانت كل الظروف مواتية لكي أالتحق
بهذا القسشم““ .ليضشيف مسشعود قادري ،أان ““رئيسس القسشم
مسشعود زغيب اسشتقال من منصشبه و–ول إا ¤وزارة الششباب
والرياضشة كمدير فرعي ‘ ،وقت وزير القطاع عبد الله
فاضشل ...وع Úطبطاب على رأاسس القسشم الرياضشي الذي
بدأات مسشÒتي ‘ القسشم الرياضشي معه ،والتحق بنا بعد
ذلك ب -ل -ق -اسش -م خ -م -اسس وع -ب -د ال -ق -ادر ج-ب-ل-ون ...وك-انت
ا’نطÓقة ا◊قيقية للقسشم الرياضشي بجريدة الششعب بعد
اأ’لعاب اŸتوسشطية عام .““1975
Ÿاذا كانت اأ’لعاب اŸتوسشطية ا’نطÓقة ا◊قيقية؟
يقول قادري““ :قبل هذا اŸوعد كانت لدينا صشفحة يومية
غ Òقارة– ،ذف من ح Úآ’خر ما عدا الصشفحة التي
تنششر فيها نتائج اŸقابÓت بعد جولة البطولة الوطنية““.

تثبيت الصسفحة الرياضسية
وجعلها قاّرة ‘ 1975

بعد اأ’لعاب اŸتوسشطية  1975بششهرين ” ،تعييني على
رأاسس ال -قسش -م ال -ري -اضش -ي ،وب -دأان -ا ‘ ال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ث-ب-يت
الصشفحة الرياضشية لكي تكون قارة ويومية ،اأ’مر الذي
اسشتدعى انتداب صشحافي Úآاخرين للقسشم ،حيث التحق بنا
كل من عبد الرزاق دكار‚ ،يب بوكردوسس وعبد الرحمان
ششويعل ،إاضشافة إا ¤إانششاء ششبكة حقيقية من اŸراسشلÚ
ع Èالو’يات التي يوجد فريق يلعب ‘ القسشم اأ’ول لكرة
القدم لتقد Ëكل اŸعلومات وتغطية اŸقابÓت ،يقول
ضشيف الششعب .من جهة أاخرى ،فإان تنظيم ا÷زائر
اأ’لعاب ا’فريقية عام  ،1978زاد ‘ اŸسشÒة اŸسشتمرة
إا ¤اأ’مام بالنسشبة للقسشم الرياضشي ،حيث أان إاقبال القراء
كان ‘ تنامٍ مسشتمر ،وهذا با’هتمام بالصشفحات الرياضشية
‡ا فتح آافاقا جديدة لهذا القسشم ‘ ،نظر الزميل مسشعود
قادري...

تعب ومعاناة ‘ إارسسال اŸواضسيع....

وأانا أاسشتمع Ÿا كان ضشيفي يرويه عن مسشÒته با÷ريدة،
أادركت أان تطور اإ’عÓم الرياضشي كان يسش Òبالتوازي مع
التطور الرياضشي الكب Òبا÷زائر ،ليسس ‘ كرة القدم فقط
وإا‰ا ‘ رياضشات كرة اليد وأالعاب القوى واÓŸكمة...
وهنا يضشيف مسشعود قادري قائ““ :Óهذا التطور الكبÒ
أاعطى لنا فرصشا Ÿتابعة اŸنافسشات خارج الوطن والسشفر
إا ¤البلدان التي كانت –تضشن اŸنافسشات التي يششارك
فيها الفريق الوطني ،على غرار اأ’لعاب اŸتوسشطية عام
 1979التي احتضشنتها مدينة سشبليت بيوغسشÓفيا  -سشابقا -
 ،واأ’لعاب اأ’وŸبية  1980وكأاسس إافريقيا لكرة القدم لنفسس
السشنة ...ويتذكر ﬁدثنا أان الصشعوبة  ⁄تكن ‘ ا◊صشول
على اŸعلومات ،لكن ‘ أامر آاخر خÓل اŸهمات باÿارج،
ح -يث ي -ق -ول““ :ك -ن -ا ن -ع -ا Êم -ن مشش -ك -ل -ة ك -بÒة ‘ إارسش-ال
اŸواضشيع بسشبب عدم توفر الوسشائل التي “كننا من ذلك،
أاحيانا ‰كث ‘ مركز الÈيد لÓتصشال هاتفيا با÷زائر
Ÿدة  24سشاعة ،متعب Úوجد مÔفزين من عدم “كننا من
إايصشال اŸعلومات التي تهم القراء ...وصشلت إا ¤حد البكاء
خ- -اصش- -ة ‘ أال- -ع- -اب ال- -ب- -ح- -ر اŸت- -وسش- -ط  1979بسشبليت
(ي-وغسشÓ-ف-ي-ا سش-اب-ق-ا) ...ع-ل-ى خÓ-ف صش-ح-اف-ي-ي-ن-ا ال-ذي-ن
يكتبون بالفرنسشية ،الذين كان بإامكانهم اسشتعمال التيليكسس
‘ ذلك الوقت ...وبالتا‹ Áكننا القول إان زمن الفاكسس
هو الذي أانقذنا ‘ التغطيات اإ’عÓمية خارج الوطن““.
من جهة اأ’داء الرياضشي ،مازال يتذكر عمي مسشعود
اأ’داء الراقي للمنتخب الوطني لكرة القدم ‘ تلك الدورة
ب -حضش-ور ’ع-ب‡ Úت-ازي-ن وك-ان م-رشش-ح-ا ل-ن-ي-ل اŸي-دال-ي-ة
الذهبية ،حيث أابدع كل من سشليما ،Êدوادي ،كويسشي ،بن
شش -ي -خ ،ب -ل -وم -ي ...ب -ع -د أان أاج -روا ت -ربصش -ا Ÿدة شش-ه-ر ‘
اŸكسشيك.
وأاصشبحت اŸواعيد الدولية عديدة بالنسشبة للمنتخبات
الوطنية’ ،سشيما كرة القدم ،حيث يقول مسشعود قادري:
““كنا نتابع اŸقابÓت ‘ جو فريد من نوعه ‘ قسشم
التحرير بحضشور اŸدير العام بوعروج وصشحافي ،Úأامثال
بشش Òح- -م -ادي ...ارت -ف -عت نسش -ب -ة اŸسش -اح -ة اıصشصش -ة
للرياضشة ‘ جريدة الششعب ‘ بداية الثمانينيات ،خاصشة

وأان اŸنتخب الوطني حقق ‘ سشنة  1982أاول مششاركة له
‘ كأاسس العا ...⁄أاي أان ا’هتمام ا÷ماهÒي باŸونديال
يكون كبÒا ...وبالتا‹ ” إايفاد صشحافي Úإاثن )2( Úإا¤
إاسشبانيا لتغطية ا◊دث ،وهما اŸتحدث إا ¤جانب زميلي
جبلون ...أاين وضشعنا خطة لتوزيع العمل ‘ أاك Èحدث
كروي عاŸي Ãششاركة الفريق الوطني ...والششيء اŸهم
هو أان عملية ا’تصشال ” حلها ‘ هذه اŸناسشبة وكنا
نعتمد على بطاقات للهاتف يتم اسشتخدامها بسشهولة‡ ،ا
ارتسش-م ع-ل-ى ح-ج-م ال-ع-م-ل وك-انت ت-غ-ط-ي-ة م-وف-ق-ة ل-ل-غ-اي-ة
باعÎاف كل الذين تابعوا مراسشÓتنا““.

ولدة أاسسبوعية ““اŸنتخب““
‘  11ديسسم1985 È

النجاح الباهر لهذه التجربة من الناحيت Úالرياضشية
واإ’عÓمية ،دفع اŸسشؤوول Úبوزارة اإ’عÓم للتفك‘ Ò
ÓعÓم الرياضشي وإامكانية إانششاء أاسشبوعية
إاعطاء دفع ل إ
رياضشية...
يقول قادري ‘ هذا الششأان ‘““ :سشنة  1985قررت وزارة
اإ’عÓم إانششاء جريدت Úمسشائيت« ÚاŸسشاء» و«أاوريزون»،
وكلفني اŸدير العام ÷ريدة الششعب آانذاك كمال عياشس،
بعد أان كان قد حضشر بعضس ا÷لسشات لتمثيله ‘ اللجنة
التحضشÒية إ’نششاء ا÷ريدت Úواللت Úرأاتا النور تقريبا ‘
أاواخر تلك السشنة ...بعدها مباششرة اتصشل بي اأ’م Úالعام
للوزارة الذي أاخ ÊÈبأا Êمكلف Ãششروع إانششاء أاسشبوعية
رياضشية باللغة الوطنية ،أاين ” تششكيل فوج عمل وبتأاكيد
اŸوعد اÙدد بتاريخ  11ديسشم 1985 Èأاي ذكرى تأاسشيسس
ج -ري -دة الشش -عب ...واشش -ت-غ-ل-ن-ا ب-ع-ده-ا ‘ ت-ب-ويب ﬂت-ل-ف
اŸواضش- -ي- -ع وظ- -روف ال- -ع- -م- -ل Ÿدة أاسش- -ب- -وع ...Úورغ -م
الصشعوبات التي وجدناها ‘ أاول اأ’مر ‘ تركيب ا÷ريدة،
أاين كنت أا–ول إا ¤وهران لي Óوأاعود باŸادة صشباح اليوم
اŸوا‹ للقيام بطبع ““اŸنتخب““ Ãطبعة الششعب ،أاين ”
سشحب العدد التجريبي باأ’لوان يوم  11ديسشم Èكما كان
ﬂططا ،حيث كنا عند وعدنا .هذا العدد الذي أارضشى
جعنا على مواصشلة العمل ...واسشتمرت التجربة
ا÷ميع وشُش ّ
Ÿدة أاربع سشنوات ‘ ظروف ‡تازة ،قبل أان تظهر عدة
مششاكل توقفت إاثرها ا÷ريدة ‘ .““1992

مسسÒة إاعÓمية عّمرت  40سسنة....

–ول مسشعود قادري إا ¤ميدان آاخر بعد هذه التجربة
““اإ’ع Ó-م -ي -ة ال -ري -اضش -ي -ة““ ،ح -يث ال -ت -ح -ق Ãؤوسشسش-ة ال-بث
اإ’ذاع -ي وال -ت -ل-ف-زي أاي-ن ك-ان يشش-غ-ل م-نصشب رئ-يسس دائ-رة
ا’تصشال ويششرف من خÓل عمله على إا‚از ›لة تقنية
ﬂتصشة ‘ ميدان السشمعي بصشري ...إا ¤غاية خروجه
التقاعد من هذه اŸؤوسشسشة ...لكن نششاطه ‘ الكتابة بقي
‘ أاوجه أاين أانهى كتاب ““موسشوعة تاريخ كأاسس العا...““⁄
ويحضشر كتابا ثانيا –ت عنوان ““مواقف وآاراء ‘ الرحÓت
الرياضشية““ ،إا ¤جانب كتاب آاخر حول الÎاث ا÷زائري...
عمي مسشعود ،الذي امتدت مسشÒته الصشحافية Ÿدة 40
سشنة ،بقي ملتصشقا Ãيدان مهنته غزيرا اإ’نتاج يسشعى
Óجيال ا◊الية التي بدون ششك
دائما لتقد Ëاأ’فضشل ل أ
سشتتلقى الصشور التي ينقلها ويكون صشداها كبÒا بالنظر
Ÿسشتوى أاداء عمله.
Óشش -ارة ،ف-إان مسش-ع-ود ق-ادري غ-ط-ى ع-دي-د اأ’ح-داث
ل -إ
الرياضشية الكبÒة ،على غرار  3دورات لكأاسس العا،1982( ⁄
 1986و ،) 1990أاوŸبياد سشيول  ،1988وعددا من دورات
كأاسس إافريقيا لكرة القدم واأ’لعاب اإ’فريقية...

عندما سشأالناه عن أاحسشن موعد حضشره ،قال بدون
تردد““ :كأاسس افريقيا بنيجÒيا عام  1980تعد أاحسشن
دورة بالنسشبة ‹ ،رغم اŸغامرات التي عششناها خÓل
تلك اŸنافسشة ‘ اأدغال اإفريقيا ،كون ا÷زائر كسشبت
فريقا كبÒا وصشل إا ¤الدور النهائي ،وجود ’عبÚ
يتمتعون بإامكانات معتÈة ويتميزون بأاخÓق عالية
اأمثال فرقا ،Êعصشاد ،بلومي ،كويسشي ...حيث كان
للعمل الذي قام به الثنائي خالف ورايكوف اأ’ثر
العميق ‘ بروز منتخب وطني قارع أاقوى اŸنتخبات
العاŸية وحقق نتائج خÓل تلك السشنوات Ãا فيها
كأاسس العا ⁄عام .““1982
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عÓقات عاطفية ربطته بأامّ أ÷رأئد

حسش Úتومي أاسشتاذ علم ا’جتماع يروي ق ّصشة تخّرج أاقÓم من «الششعب»

لعÓم جريدة «ألششعب» بحوأر خاصس
خصّس ألّدكتور أحمد حمدي ،أسشتاذ ألعلوم ألسشياسشية وأ إ
لمّ أ÷رأئد ،مذّكرأ ببعضس أÿصشوصشيات وأ◊قائق ألتي ظلّت ›هولة
حول بعضس أÙطّات ألتّاريخية أ
لعÓمي.
لدى ألكث Òمن أŸهتّم Úبالشّشأان أ إ
وب ÚأŸاضشي وأ◊اضشرّ– ،دث عميد كلية علوم ألعÓم وألتصشال ÷امعة أ÷زأئر  3عن وضشعية
صشحافة أ÷زأئرية أثناء ألفÎة ألسشتعمارية ،عششية ألسشتقÓل ،سشنوأت ألثمانينات ،ألعÓم بعد
أل ّ
ألتعددية ،ألقطاع ألعمومي وأÿاصس وعن ألكث Òمن أŸعطيات ألأخرى أÿاصشة باحتفالت جريدة
«ألششعب» بالذكرى ألـ  53لتأاسشيسشها أŸتزأمن مع  11ديسشم Èمن كل سشنة.

حاوره :حكيم بوغرارة
تصصوير :فواز بوطارن

❊ ألشش- -عب– :ت- -ف- -ي ج- -ري -دة
«ألشش- - - -عب» ب- - - -ال- - - -ذك - - -رى ألـ 53
ل -ت -أاسش-يسش-ه-ا وك-ون-ك-م م-ن أل-ذي-ن
صش - - - -وأ «ألشش - - - -عب» ب - - - -ب - - - -عضس
خّ
ألدرأسشات ،هل لكم أن تطلعونا
عن أهم أ◊يثيات ألتي رأفقت
ميÓد أ÷ريدة؟
❊❊ ألدكتور أحمد حمدي :بالفعل
ل-ق-د ك-ان م-وضض-وع ال-دك-ت-وراه ال-ت-ي ق-مت
ب- -إاع- -داده- -ا «اÿط- -اب ا’ي- -دي- -ول -وج -ي
للحزب الواحد من  1962إا ،»1988 ¤من
خ Ó-ل ب -عضض ا÷رائ -د ال-وط-ن-ي-ة ،وك-انت
«الشضعب» من ب Úالعيّنة التي اخÎتها،
وبحثت ‘ حيثيات وخلفيات تأاسضيسضها.
وقبل التطرق إا ¤هذه اÿلفيات يجب
أان نؤوّكد على شضيء هو أانّ الكث Òمن
الصض -ح -ف ال -ي -وم -ي -ة ال -ت -ي صض -درت ق-ب-ل
Óقدام
ا’سضتقÓل جلّها صضحف تابعة ل أ
السض- -وداء ،وال- -ت- -ي ك- -انت ح- -اق- -دة ع- -ل -ى
ا÷زائ-رّي Ú-وت-خ-دم سض-ي-اسض-ة اŸسض-ت-ع-مر
الفرنسضي .كما أاُوضّضح أانّ ال ّصضحف التي
أاسّض -سض -ه -ا ج -زائ-رّي-ون ك-انت أاسض-ب-وع-ي-ة أاو
نصضف شضهرية أاوشضهرية ،و ⁄تكن هناك
’صض-ل،
صض -ح -ف ي -وم -ي-ة ج-زائ-ري-ة ،وه-ذا أ
وأاق- -ول ب- -أاّن ج- -ري -دة «الشض -عب» ه -ي أاول
يومية جزائرية إاخبارية ،وهي اŸدرسضة
’و ¤ل- - - -لصض- - - -ح - - -اف - - -ي Úا÷زائ - - -ريÚ
اأ
اŸتمرسض Úباللغة العربية.
ول - -ل - -ح- -ديث ع- -ن ت- -أاسض- -يسض ج- -ري- -دة
«الشض -عب» ،ي -جب ال-ع-ودة ل-ل-ظ-روف ال-ت-ي
م ّ- -ي - -زت اسض - -ت- -قÓ- -ل ال- -بÓ- -د ،أاهّ- -م- -ه- -ا
’ي-دي-ول-وج-ي-ة وا’ختÓفات
ال ّصض-راع-ات ا إ
التي سضادت مؤو“ر طرابلسض اŸنعقد ‘
ج -وان  ،1962ح -يث ق ّ-رر ضض -رورة ت-أام-ي-م
الصضحف التي تركتها فرنسضا على غرار
«ل- -ي- -ك -و دا÷ي ،ل -ي -ك -ودوران و’دي -ب -اشض
دوك -ونسض -ت -ون -ت ،»Úوال-ت-ف-ك ‘ Òت-أاسض-يسض
جريدة ناطقة باللغة العربية وباقÎاح من
عضض -و اŸك -تب السض -ي -اسض -ي ◊زب ج-ب-ه-ة
التحرير آانذاك ﬁمد خيضضر .وهذا ‘
ال- - -وقت ال- - -ذي دخ- - -لت ف - -ي - -ه ج - -ري - -دة
’سضبوعية» من تونسض حيث
«اÛاهد ا أ
اسض- -ت- -ق- -رت ب- -قسض -ن -ط -ي -ن -ة ث -م ال -ب -ل -ي -دة
فالعاصضمة.
’ول م -ن ج -ري-دة
وق -د صض -در ال -ع -دد ا أ
«الشض -عب» ب -ال -ف -رنسض-ي-ة ي-وم اÿم-يسض 13
سض-ب-ت-م ‘ 1962 Èظ -ل ان -ع -دام م-ط-اب-ع
” تأاجيل إاصضدار
باللغة العربية ،حيث ّ
النسضخة العربية ،ولكن ”ّ ا’تفاق على
تسض-م-ي-ة «الشض-عب» ب-ال-ف-رنسض-ي-ة ول-ك-ن كما
تنطق بالعربية.
” إاصضدار جريدة «الشضعب» بالعربية
و ّ
Èكا بذكرى مظاهرات  11ديسضم‘ È
تّ

ذكراها الثانية واللغة العربية ،لتكون أاول
صض-ح-ي-ف-ة ي-وم-ي-ة ج-زائ-ري-ة ن-اطقة باللغة
ال -ع -رب -ي-ة ،وك-انت ال-ن-اط-ق-ة ب-اسض-م ح-زب
جبهة التحرير الوطني ،وهي العملية التي
’ذاعة والتلفزيون،
تشضبه إاعادة تأاميم ا إ
حيث رفع عمال جريدة «الشضعب» الّرهان
و–ّم -ل -وا عبء إاصض -دار ج -ري -دة ب -ال -ل-غ-ة
العربية و‚حوا ‘ ذلك.
وكان ﬁمد اŸيلي أاول رئيسض –رير
÷ريدة «الشضعب» ،وسضاهم ‘ تطويرها
ﬁمد العربي زبÒي وﬁمد مفتاحي.
❊ هل لكم أن –ّدثونا عن سشّر
لّول
أخ-ت-ي-ار «ألشش-عب» ك-ع-نوأن أ
ج-ري-دة ي-وم-ي-ة ن-اط-ق-ة ب-الّ-ل-غ-ة
ألعربية؟
’ول
❊❊ إاّن اختيار عنوان «الشضعب» أ
يومية وطنية ناطقة باللّغة العربية يعود
إا ¤سضنة  ،1938حيث أاسّضسض زعيم ا◊ركة
الوطنية مصضا‹ ا◊اج والراحل مفدي
زكريا جريدة «الشضعب» اليومية ،وصضدر
م - -ن- -ه- -ا ع- -ددي- -ن ل- -ت- -ق- -وم ل- -لسض- -ل- -ط- -ات
ا’سض-ت-ع-م-اري-ة ب-اعتقال اŸناضضل Úوالزج
ب -ه -م -ا ‘ السض -ج-ن،
ول -ه-ذا ّ” ال-ت-مسضك
ب- - -اسض- - -م ج- - -ري- - -دة
«الشض - -عب» ت - -ع- -بÒا
عن تواصضل النضضال
’جيال.
وا أ
وأاريد أان أاضضيف
شض - - - -ي- - - -ئ- - - -ا وه- - - -و
مسض-اه-مات الرحال
ﬁم- - -د ق - -ن - -انشض،
الذي قام بدور كبÒ
‘ تطوير جريدة «الشضعب» ،ناهيك عن
مسضاهمة اŸصضري ‘ Úتقد ËاŸسضاعدة
م -ن أاج -ل إاصض -دار ه -ذه ا÷ري -دة ،ف -خÒ
الرجال نتذكره دائما ولن ننسضى ما قدمه
لنا اŸصضريون ‘ هذا اÛال.

ا÷زائ - - -ر إا ¤غ - - -اي - - -ة إادم- - -اج «أا÷Òي
ريبيبليكان» مع جريدة «الشضعب» الناطقة
ب - -ال - -ف- -رنسض- -ي- -ة ،و” ت- -أاسض- -يسض ي- -وم- -ي- -ة
«اÛاهد» منذ  23جوان  1965وباتت
ال-ن-اط-ق ال-رسض-م-ي ب-اسض-م ا◊ك-ومة باللغة
ال- -ف- -رنسض- -ي- -ة وب- -ق- -يت «الشض- -عب» تصض -در
بطريقة عادية.
ل -ق-د ق-امت «الشض-عب» ب-ت-ك-وي-ن أاج-ي-ال
كاملة ،كان لها الفضضل ‘ إاطÓق العديد
م - -ن الصض - -ح - -ف ب - -ع- -د ت- -لك اŸرح- -ل- -ة.
وسضاهمت ا÷ريدة من خÓل صضحفييها
‘ نقل انشضغا’ت اŸواطن Úوالتعريف
Ãواقف الدولة ا÷زائرية ،وهو ما جعل
’عÓ-م-ي،
ال ّسض -ل -ط -ات ت-ل-ت-فت ل-ل-م-ج-ال ا إ
وتشض ّ- -رع ع- -دة ق- -وان Úأاه- -م- -ه- -ا اÿاصض
’عÓمية الصضادرة ‘ 1967
باŸؤوسضسضات ا إ
بفضضل مسضاهمة الراحل ﬁمد الصضديق
ب- - -ن ي - -ح - -ي - -ى ،ال - -ذي م - -ن - -ح «الشض - -عب»
’عÓمية،
و»اÛاهد» صضفة اŸؤوسضسضة ا إ
ك- -م -ا ّ” ‘ ه -ذه ال -فÎة ت -أاسض -يسض ا–اد
الصضحافي Úا÷زائري.Ú
ك- -م- -ا ق- -امت السض- -ل -ط -ات ‘ سض -ن -وات
ال -ث -م -ان -ي -ن -ات ب-ت-ق-د Ëم-ط-ب-ع-ة ÷ري-دة
«الشض-عب» ،وم-ن-ح-ه-ا م-ق-را ي-ليق Ãقامها
بحسض Úداي.
❊ شش- - - -ه- - - -دت فÎة ن - - -ه - - -اي - - -ة
أل- -ث- -م- -ان- -ي- -ن- -ات وأل- -تسش -ع -ي -ن -ات
–ّولت ك - - - -بÒة ‘ ﬂت - - - -ل- - - -ف
أÛالت ألسش - - - - - -ي - - - - - -اسش- - - - - -ي- - - - - -ة
وألقتصشادية ،وهو ما أثر على
ج - - - -ري- - - -دة «ألشش- - - -عب» ‘ ظ- - - -ل
ألنفجار ألذي حصشل ‘ ألسشاحة
لع Ó-م -ي -ة وم -ي Ó-د ألصش -ح-اف-ة
أ إ
أÿاصش -ة أل -ت -ي أن -تشش -رت ب-ق-وة،
ف - -ه - -ل نسش - -ت- -ط- -ي- -ع أل- -ق- -ول ب- -أاّن
صشحافة ألعمومية ترأجعت أم
أل ّ
أن هناك عوأمل أخرى سشاهمت
‘ خلق هذأ أ÷و؟
❊❊ ب-ال-ف-ع-ل ل-ق-د ع-رفت ال-تسض-ع-ينات
–و’ت كبÒة ‘ ﬂتلف اÛا’ت ،ومع
إاطÓق التعددية وظهور القطاع اÿاصض
ع - -رفت الصض - -ح - -اف- -ة
ال - -ع - -م- -وم- -ي- -ة ب- -عضض
الصض-ع-وب-ات ،ل-يسض من
ح -يث ف -رضض ن -فسض-ه-ا
ول- - -ك- - -ن م- - -ن خÓ- - -ل
ط - - - -غ- - - -ي- - - -ان ا÷انب
ال-ت-ج-اري ع-لى اŸادة
’ع Ó-م-ي-ة اŸت-وازن-ة
اإ
وال-ه-ادف-ة ،فـ»الشضعب»
م - -ازالت ت- -عّ- -ب- -ر ع- -ن
اŸوق -ف ال -رسض -م -ي ل -ل -دول-ة ا÷زائ-ري-ة،
بينما تقوم العديد من الصضحف اÿاصضة
’ثارة والتهريج ،وتعمل على ا’هتمام
با إ
’خبار اليومية.
بالرأاي أاك Ìمن ا أ
وأاضضيف ‘ هذا اÛال بأاّن «الشضعب»
–Îم اŸسضؤوولية ا’جتماعية ،بينما ‚د
’خرى ينعدم فيها
العديد من الصضحف ا أ
هذا ا÷انب.
ويجب أان أانبّه إا ¤أامر مهم ‘ هذا
اÛال ،وه - - -و أاّن اŸع- - -اي Òا◊دي- - -ث- - -ة
للصضحافة تقيسض أاهمية الصضحافة بالتأاثÒ
وليسض با÷انب التجاري.

«الششع ـ ـ ـ ـب»
عّينة اّتخـ ـذتها ‘
أاطـروحـة ال ـّدكـتـوراه

❊ كيف كانت أŸمارسشة أŸهنية
‘ سشنوأت ألسشتينات؟
❊❊ لقد كانت اŸمارسضة اŸهنية ‘
سضنوات السضتينات خاصضة بالنظر للتوجه
ال -ذي اخ -ت-ارت-ه ال-بÓ-د ل-ظ-روف م-ع-ي-ن-ة،
وبالنظر للتحو’ت العديدة التي عرفتها
جزائر ا’سضتقÓل فقد كانت الصضراعات
شضديدة،وتقّرر تأاميم كل الصضحف لقطع
’ق -دام السض -وداء ال -ت -ي
ال- -ط- -ري- -ق أام -ام ا أ
’ثارة البلبلة،
حاولت اسضتغÓل الصضحافة إ
فقد كانت قبل ا’سضتقÓل تعمل بأاوامر
’ره-اب-ي-ة اÿاصض-ة ال-ف-رنسض-ية
اŸن-ظ-م-ة ا إ
ال -ت -ي ع -اثت فسض -ادا ‘ ال -ب Ó-د ،ودّم-رت
حتى اŸكتبة ا÷امعية الوحيدة بجامعة
ا÷زائر.
وحاولت «الشضعب» مسضايرة عملية بناء

❊ ك - -ل - -م - -ة أخÒة Ãن - -اسش - -ب- -ة
ألذكرى ألـ  53لتأاسشيسس جريدة
«ألششعب»..
❊❊ إانّ ج -ري -دة «الشض -عب» ه -ي ذاك -رة
وط-ن-ي-ة ي-ن-ب-غ-ي ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا ،ودعمها
وتطويرها با’عتماد على الكفاءات ونقل
اÈÿات إاليها حتى تواصضل ‚احاتها ‘
ظل التحديات التي تنتظر ا÷زائر.

لمريكية بالقاهرة ششاهد على عنوأن إأعÓمي ‡يّز
أرششيفها ‘ أŸدأرسس ألعليا وأ÷امعة أ أ
أسشتوقفني حديثه ألششيّق ألذي أمتزج ب Úأ◊ن Úوألشّشوق وحزة ألنّفسس ،وإأصشرأر أمنية على
إأعادة بعث «أمّ أ÷رأئد» من جديد ،بكلمات حتى وإأن أختلجها بعضس ألنّقد وألتأاسشف ،وهو يروي
قصشته مع أول صشحيفة ناطقة باللغة ألعربية بعد ألسشتقÓل ،وكيف كانت مرجعا أسشاسشيا ‘
مذكرة ألتخرج لششهادة ألليسشانسس.
لول مرة بجناح جريدة «ألششعب» لدى مششاركتها ‘ ألصشالون ألدو‹ للكتاب ألذي
ألتقيتُه أ
جرت فعالياته بقصشر أŸعارضس ،هو نفسس أŸوقف ألذي دفعني من جديد لÓتصشال به وألتقائه
›ددأ Ãناسشبة إأحياء ألذكرى ألـ  53لصشدور أول عدد من صشحيفة «ألششعب» ألذي يصشادف 11
ديسشم Èمن كل سشنة ،لÒوي لنا ألقصشة بكل زوأياها وحبكتها ،كيف بدأت؟ وكيف سشاهمت
لعÓمية آأنذأك ‘ جعله أحد إأطارأت أ÷امعة أ÷زأئرية أليوم؟
مادتها أ إ

سصعاد بوعبوشش
تصصوير :عباسش تيليوة
ق- -ال إاّن- -ه- -ا “ّث- -ل الّ- -رك- -ن اإ’ع Ó-م -ي ل -ل -دول -ة
ا÷زائرية ومدرسضته اŸوازية ‘ تكوينه اŸعر‘،
هي كلمات رسضمت العÓقة العاطفية ب ÚحسضÚ
تومي أاسضتاذ علم ا’جتماع والدÁغرافيا بجامعة
ا÷زائر  2ببوزريعة بعميدة ا÷رائد ،التي بدأات
أايام الدراسضة ‘ اŸتوسضط ،حيث كان يقضضي من 3
إا ٤ ¤سضاعات وهو يقرأا ويتصضّفح كل صضفحاتها
ركنا بركن وعناوينها بنهم وشضغف كبÒين ،فكانت
على حد قوله «اŸدرسضة اŸوازية له التي سضاهمت
‘ تكوينه اŸعر‘’ ،سضيما ‘ –كمه ‘ اللغة
العربية بالنظر لنوعية اأ’قÓم التي كانت تكتب
فيها» ،متذّكرا بعضض اأ’قÓم على غرار ﬁمد
فارح ‘ ركن لغتنا ا÷ميلة ،سضعد بوعقبة ،سضليم
قÓ- -ل- -ة «أاوراق اÿم- -يسض» ،مصض -ط -ف -ى ه -م -يسض -ي
وغÒها من اأ’سضماء التي تركت بصضمتها.
وحسضب تومي تعّززت هذه العÓقة أاك Ìلدى
اح-ت-ك-اك-ه م-ب-اشض-رة ب-أارشض-ي-ف-ه-ا وان-ت-ق-ال-ه ا ¤م-قر
ا÷ريدة ،ومن ثم إا ¤اŸكتبة الوطنية وهو بصضدد
التحضض Òلشضهادة التخرج ليسضانسض التي ناقشضها ‘
ج- - - - -وان  199٠ح- -ول «اأ’ح- -زاب السض- -ي- -اسض- -ي- -ة
والدÁقراطية ‘ ا÷زائر ‘ عامها اأ’ول» ،حيث
كانت اŸراجع شضحيحة فكان سضبيله ‘ ذلك العودة
إا ¤تغطيات الصضحفي Úومقا’تهم و–ليلهم التي
ك-انت “ث-ل مصض-درا أاسض-اسض-ي-ا ل-ل-ح-راك السض-ي-اسض-ي
وال-ت-ع-ددي-ة ا◊زب-ي-ة ال-ت-ي ب-دأات ت-ع-رف-ه ا÷زائر،
وك- -ان ه- -ن -اك  ٠6صض -ح -ف وط -ن -ي -ة ف -إا ¤ج-انب
«الشضعب» كانت «اŸسضاء» و»أاضضواء» ،وبالفرنسضية
«اÛاه -د»« ،ل -وري -زون» و»’ك -ت -وال-ي-ت-ي» ،وب-دأات
ع -م -ل -ي -ة اŸسض -ح ل -ل -م -ق -ا’ت م -ن-ذ صض-دور ق-ان-ون
ا÷م-ع-ي-ات واأ’ح-زاب السض-ي-اسض-ي-ة إا ¤غ-اي-ة ن-هاية
.199٠
‘ هذا السضياق قال تومي أاّن جريدة «الشضعب»
فتحت أابوابها أامامه ،حيث كانت له مسضاهمات
فيها من خÓل صضفحة بريد القراء بنشضر مقا’
م -ط-و’ سض-ن-ة  1987ح-ول ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وكذلك
مواضضيع اجتماعية كالطÓق .وكانت هذه صضفحة
ناجحة جدا Ÿا فتحته من نقاشضات ب Úالقراء
’سضيما بعد نشضر الردود ،فكانت ا÷ريدة مفتوحة
على جميع اآ’راء وتعبّر عن نبضض الشضارع Ãختلف
أافكاره ،حيث حاولت أان تكون اسضما على مسضمى
وتلبي احتياجات قّرائها.

ل
موأكبتها لÓنفتاح ‘ ظ ّ
ألّتغي Òأعطاها مصشدأقية
أك Ìلدى قّرأئها
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاشض- -ار ﬁدث- -ن- -ا إا ¤أاّن أاّم
ا÷رائد لعبت دورا كبÒا ‘ إادارة التغÒات على
غرار الصضحافة ،فبعد أان كانت قبل  1987لسضان
الدولة بدأات تعرف بعد هذا التاريخ نوعا من
ا’نفتاح وحاولت مواكبة التغÒات ،فكانت مصضدرا
م -ن اŸصض -ادر اأ’سض -اسض -ي -ة ل Ó-ط Ó-ع ع-ل-ى أاح-وال

البÓد Ãا فيها ا◊ياة السضياسضية واأ’حزاب ،وهو
م- -ا ك -ان ي -ل -مسض -ه م -ن خ Ó-ل ك -ت -اب -ات ط -اق -م -ه -ا
الصضحفي ،مشضÒا إا ¤أاّنهم كانوا يقّدمون انتقادات
’ذعة ،ورÃا أاك‡ Ìا تقوم به اليوم الصضحافة
اÿاصضة.
وأارجع أاسضتاذ علم ا’جتماع والدÁغرافيا هذا
ا’نفتاح إا ¤مسضاحة ا◊رية اŸتاحة آانذاك ما
منح أام ا÷رائد مصضداقية أاك Ìلدى قرائها ،وخلق
تهافتا كبÒا عليها لدرجة أانه ‘ حال تأاخر قليل
عن شضباك بيع ا÷رائد فلن يجد له أاي نسضخة،
هذه ا÷ريدة الغراّء التي فّرخت فيما بعد العديد
من العناوين والصضحف الناطقة باللغة العربية ‘
التعددية اإ’عÓمية.
و‘ اŸقابل ،تأاسّضف تومي لعدم مواكبة الدولة
التطورات ا◊اصضلة ‘ السضياسضة واإ’عÓم ‘ عهد
التعددية ،على غرار التجربة اŸصضرية من خÓل
اÙافظة على أامّ ا÷رائد وعلى أاقÓمها الكبÒة
لتبقى ‘ اŸنافسضة القوية التي فرضضتها قواعد
انفتاح اإ’عÓم ،الذين فضضلوا الذهاب إا ¤ا÷رائد
اÿاصضة بحثا عن مصضا◊هم ،وهو حق مشضروع لهم
‘ ظل الظروف ا’قتصضادية آانذاك .فهي  ⁄تتلق
Óبقاء على مكانتها ،فهي “ثل
الدعم الكا‘ ل إ
مسضارا ÒŸاث طويل للصضحف الوطنية التي أاثبتت
وجودها وجدارتها ،لدرجة أان أارشضيفها اليوم Áثل
ت -راث -ا وط -ن -ي -ا وذاك -رة ا’أم -ة ،إا ¤ج -انب مشض -ك-ل
التوزيع فاليوم هي مغيبة ‘ نقاط البيع.

إأعطائها هامشس حرية أكÈ
لعÓمي
و“كينها من أل ّسشبق أ إ
سشيعيد ريادتها
وحسضب اŸتحدث ،يتع Úعلى الطاقم الصضحفي
لـ «الشضعب» النضضال من خÓل تطعيمها و–سضÚ
ﬁت- -واه -ا ،ون -ي -ل َق َ-سض -م السض -ب -ق ‘ اأ’خ -ب -ار واإ’
سضتكون عرضضة لعزوف القراء واŸوت البطيء،
مشضÒا إا ¤أاّنها –تاج مسضاحة كبÒة من ا◊رية
والتعب Òعن الرأاي اآ’خر ،وعلى الوصضاية ا’هتمام
بها أاك Ìحتى تكون ‘ مسضتوى اأ’هرام ،التي ما
ت-زال ع-ل-ى ه-رم الصض-ح-اف-ة اŸصض-ري-ة ،وت-زوي-ده-ا
باŸعلومات واÙافظة عليها أ’ن وجودها Áثل
ال -رك -ن اإ’ع Ó-م-ي ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ اإ’عÓ-م
اŸكتوب.
و‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،أاّك- -د ت- -وم -ي ع -ل -ى أاه -م -ي -ة
أارشض -ي -ف -ه -ا وا’سض -ت -ف -ادة م -ن -ه ‘ ك-ل ال-دراسض-ات
والبحوث Ÿا “ثله من ذاكرة تاريخية ومكتبية
–وي وتتضضمن النشضاط الرسضمي وغ Òالرسضمي
ب-ا÷زائ-ر ن-ظ-را لسض-ه-ول-ة ا◊صض-ول ع-ل-ي-ه م-ق-ارن-ة
ب -اأ’رشض -ي -ف اŸسض -م -وع أاو اŸق -روء ،وال-ذي ق-د ’
يكون متاحا إا’ ‘ حدود معينة ،مشضÒا إا ¤اأن
أارشض -ي -ف -ه -ا م -وج -ود ح -ت -ى ب -ا÷ام-ع-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
ب -ال -ق -اه -رة ،ف -م -ن اÿط -أا ت-رك ع-م-ي-دة ا÷رائ-د
ورائدتهم تضضيع أ’نها من ثوابت الدولة ا÷زائرية،
وخّرجت معظم الكوادر الصضحفية اŸوجودة اليوم
‘ السض -اح -ة اإ’ع Ó-م -ي -ة ،ف -م -ن ال -ظ-ل-م إان-ك-ار م-ا
أا‚زته هذه اأ’يقونة ويضضيع نورها.
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نصصـ ـ ـف عم ـ ـ ـري أأمضصيتـ ـ ـ ـ ـه ‘ ““ألشصع ـ ـ ـب““..وتنظيم
مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرضض للصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور حلم  ⁄يتحّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
«من أين نبدأ؟ وكيف ننهي هذه
ألدردششة وأنا أسشÎجع ذكريات ’
يكمن نسشيانها ،قضشيتها ‘ يومية
ألششعب ألتي هي أسشرتي ألثانية،
تقاسشمت مع عمالها ،إأطارأتها
ومسشّيريها أ◊لو وأŸر..وأجهت
–ديات ‘ عنوأن حلمت بالعمل به
و–ّقق هد‘..مسشÒة طويلة
أحتّلت خÓلها أعمدة ألعناوين
’عÓمي
مكانة ‡يزة ‘ أŸششهد أ إ
’حادي وألتعددي””.
أ أ
ﬁمد عبد الرحما ،Êعز الدين بوكردوسض الذي نال
‘ مرحلته ،التقاعد.

فنيدسس بن بلة
ه -ك -ذا ق -ال صص -ال -ح ب-وصصÓ-ح ،ع-م-ي-د اŸصصّ-وري-ن ‘ أاّم
ا÷زائر وهو يسصتقبلنا ‘ بيته ببشصاشصته اŸعهودة وخّفة
روح-ه““ .إاّن-ه-ا ذك-ري-ات م-رسّص-خ-ة ‘ ذه-ن-ي وك-ل-يشص-ي-هات
‹ وكأاّني أاعيشصها من جديد““ ،أاضصاف ““سصي
صصور تعود إا ّ
بوصصÓح““.
اسصÎسصل بوصصÓح ‘ كÓمه وهو يروي مسصÒة عمر
قضصاها ‘ ا÷ريدة ،مسصاهما ‘ تطويرها من خÓل
الصصورة التي قال أاّنها تغنيك عن أالف كلمة وكلمة.
ال ّصصورة الشّصاهد ا◊ي عن أاحداث قام بتغطيتها ‘
ﬂت -ل -ف م -راح -ل ا÷زائ -ر اŸسص -ت -ق-ل-ة ،صص-ورة الّ-ت-ع-بÒ
ال ّصص -ادق ع -ن إا‚ازات واخ -ت ’Ó-ت ‘ مشص -اري -ع ال-ب-ن-اء
الوطني والتنمية اŸسصتدÁة ،صصورة عن قمم ومؤو“رات
اح -تضص -ن -ت-ه-ا ا÷زائ-ر ال-ت-ي ك-انت و’ زالت وج-ه-ة ق-ادة
’رضض
ال- -دول وزع- -م- -اء ح- -رك -ات ال -ت -ح -رر ‘ مشص -رق ا أ
ومغربها.

عودة على بدء

«ال-ت-ح-قت ب-الشص-عب ‘ سص-ب-ت-م ،1964 Èوشص - -رعت ‘
م-ه-ن-ة الّ-ت -صص-وي-ر ال-ت-ي اأح-ب-ب-ت-ه-ا م-ن-ذ الّصص -غر وظللُت
متعّلقا بها ‘ كل ا’أحوال والظّروف ،وضصعني اŸدير
العام علي مفتاحي –ت التّجربة مدة  15يوما اأثبت
خ Ó-ل -ه -ا ‚اع -ة وم -ه -ن -ي -ة ،صص -رت ب -ع -ده-ا اŸصصّ-و ر
ا’أسصاسصي بعد مغادرة زميلي ‘ هذا ا’ختصصاصض
عبد الغفور نحو اŸشصرق العربي ،اأول اأجرة تسصّلمتها
 700دينار ،وهو راتب له قيمته اŸالية اآنذاك““.
عن اأيّ اأنشصطة قام بها ‘ بداية مشصواره ،قال ““عمي
بوصصÓح““ الذي توّلى مهام تصصوير ﬂتلف اأحداث
ون -دوات ““ا’أف Ó-ن““ ك -ه -اٍو ق -ب-ل ان-خ-راط-ه ‘ ي-وم-ي-ة
““الشص -عب““““ :غ ّ-ط -يُت اŸوؤ“رات ال -وط -ن-ي-ة وال-دول-ي-ة
وزي- -ارات ال- -روؤسص- -اء وال- -وف- -ود ،اسص -ت -ق -ب -ا’ت رئ -يسض
ا÷مهورية الراحل اأحمد بن بلة للشصخصصيات والقادة
‘ في Óجو‹ بجوار قصصر الشصعب ،واŸوؤ“ر ا’أفرو
اآسصياوي الذي كشصف بحق قيمة ا÷زائر ومكانتها
ودورها الريادي ’أ· ا÷نوب““.
يتذّكر بوصصÓح ‘ سصرده ا’أحداث وتسصلسصلها ،وهو
يحرصض على عدم القفز على اأي منهاŸ ،ا لها من
اأهمية بالغة ‘ التاريخ ◊قبة منÒة من ا÷زائر
اŸسصتقلة .يتذّكر كيف صصنعت ا÷زائر اأثناء اŸوؤ“ر
ا’أفرو اآسصياوي لعÓمة ال ّسصيجارة ““اإفراز““ ،تعبÒا عن
انتمائها للجغرافيا السصياسصية اأفريقيا اآسصيا ،وتشصبّعها
بقيم ا◊ركة اŸناضصلة من اأجل عا ⁄جديد تكون
فيه اÛموعة اŸمتدة من جاكرتا اإ ¤هافانا قوة
م -وؤث -رة تشص -ارك ‘ صص -ن -ع ال-ق-رار ال-دو‹ ب-ع-ي-دا ع-ن
اŸركزية الغربية والشصرقية التي تقاسصمت العا ⁄اإ¤
قسص- -م .Úووّز عت ا’أدوار حسصب ات- -ف- -اق- -ي- -ة ي- -ال- -ط -ا
وبوتسصدام.
ي -ت -ذّك -ر ب-وصصÓ-ح ت-غ-ط-ي-ات-ه ıت-ل-ف الÈام-ج ال-و’ئ-ي-ة
اÿاصص -ة ،وك -ذا ب -رام -ج ال-دوائ-ر ال-ت-ي قّ-ر ره-ا ال-رئ-يسض
الراحل هواري بومدين ،اŸهرجان الثقا‘ ا’إفريقي
 ،1969قمة عدم ا’نحياز عام  1973التي عرفت حدثا
تاريخيا ‡ث ‘ Óالتصصالح ب Úالرئيسض العراقي صصدام
حسص Úوشصاه اإيران ﬁمد رضصا بهلوي.
يتذّكر بوصصÓح موؤ“رات القّمة العربية وغÒها من
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ا’أنشص-ط-ة ال-وطنية
وال- -دول- -ي- -ة ال- -ت -ي
ك - - -انت ا÷زائ- - -ر
مسص - -رح - -ا ل- -ه- -ا،
وغطّاها
ب- -ع- -دسص -ت -ه ق -ب -ل ال -ت -ح -اق
مصصّورين اآخرين اأعطوا للعنوان اإضصافة منهم
ال -راح -ل صص -ح -راوي ح -م -ي -د ع -ل -ي -وشض ،ق -دور رواق،
عليوان ﬂتار ،فضصيلة العربي ،عبد الغا Êبرزاق،
اإب- -راه -ي -م ج -ف -ال ،ال -راح -ل ح -م -ي -دة غ -زا‹ مصص ّ-و ر
باأسصبوعية اأضصواء قبل انضصمامه لـ ““الشصعب““،عباسض
تيليوة ،ياسص Úاكسصوسض ،رشصيد النوي واآخرين ’حقا.
كان من اŸقّرر اأن يرسصل بوصصÓح التي توّلى رئاسصة
قسص -م ال-تصص-وي-ر ث-م م-دي-ره اإ ¤ف-ي-ت-ن-ام ضص-م-ن ال-وف-د
ا’إع Ó-م -ي ل -ت-غ-ط-ي-ة زي-ارة ال-رئ-يسض ال-راح-ل ه-واري
بومدين لكنه كان ‘ عطلة ،فعّوضض بصصحراوي الذي
شصاء القدر اأن يكون ضصمن شصهداء الواجب اŸهني اإثر
سصقوط طائرة الوفد ا’إعÓمي ا÷زائري.
عمل بوصصÓح مع ﬂتلف اŸدراء العام Úومن تولّوا
مسص-وؤول-ي-ة اإدارة ب-ال-ن-ي-اب-ة ““الشص-عب““ﬁ ،م-د اŸي-ل-ي،
علي مفتاحي ،زب Òسصيف ا’إسصÓمﬁ ،مد سصعيدي،
عيسصى مسصعودي ،الهادي بن يخلف ،بو عبد الله
غÓم الله ،عبد القادر بن صصالحﬁ ،مد السصعيد،
ﬁمد بوعروج ،كمال عياشضﬁ ،مد بن زغيبة،

لغز ألعدد 4

وال ّ
طريف ‘ مسصÒة بوصصÓح
العدد  ،4الذي يتكّرر معه ‘
ﬂتلف ﬁطات حياته ومهنته
ال -ت -ي يصص -ف -ه -ا دوم -ا ب-اب-تسص-ام-ه
ومرح بـ ““رحلة عمر““ .فقد ولد
عميد اŸصصّورين بقسصنطينة عام
 ،1934ال- -ت- -ح- -ق بصص -ف -وف ال -ث -ورة
التحريرية أاواخر ، 1954التحق بـ
““الشصعب““ عام  ،1964توّلى منصصب
مدير قسصم التصصوير ‘  ،1974كّرم من رئيسض ا÷مهورية
الراحل الشصاد‹ بن جديد ‘  1984وكّرم من وزير
ا’تصصال حميد قرين ‘  22أاكتوبر Ã 2014ناسصبة اليوم
الوطني للصصحافة الذي أاقره رئيسض ا÷مهورية السصيد
عبد العزيز بوتفليقة.
ما يؤورق بوصصÓح ويحّز ‘ نفسصه عدم تنظيم معرضض
صصور ŸسصÒته اŸهنية الطّويلة ،قائ Óبحسصرة““ :حاولت
مرارا تنظيم هذا اŸعرضض لكن ال ّ
ظروف  ⁄تسصمح
’نّ أارشصيف ا÷ريدة  ⁄يحافظ عليها ،والكثÒ
بذلك ،أ
من الصصور التي تختزل تاريخ ا÷زائر ضصاعت بسصبب
تنقل أامّ ا÷رائد من نهج ا◊رية ،سصاحة أاودان ،حسصÚ
الداي ،باسصتور فشصارع الشصهداء““.
مع كل هذا يحسصب لبوصصÓح ‚احه ‘ أان يجعل من
ال ّصصورة عصصب اŸقال الصصحفي والتغطية ا’عÓمية
بأابعد مداها وأاوسصعه ،من خÓل تنّقله من هنا وهناك
متّخذا من عدسصته وسصيلة إاعÓمية شصّكلت الوجه ا’خر

ألصصـ ـورة أأدأة تبليـ ـغ،
تعبـ ـ ـ ـ ـ Òوتوأصصـ ـ ـ ـ ـل
‘ أÿطاب أإلعÓمي

ل -ل -م -ع -ل -وم-ة“ ،ك-ن ب-وصصÓ-ح ال-ذي ك-انت آاخ-ر صص-ف-ح-ة
ا÷ريدة تزّين بصصورة يختارها للّتعب Òعن ظاهرة ما،
من أاداء مهّمته على أاكمل وجهّ“ .كن من ذلك بجعل
’سصود،
’بيضض وا أ
الصصورة أاداة تبليغ وتواصصل ‘ زمن ا أ
’حسصن ما
الذي يقول عنه بحرقة حن Úوشصوق إاّنه ا أ
دامت الصص -ورة ف -ي -ه Ÿا ت -خ -رج م -ن ““ال -ف -ي-كسص-ات ““Òا¤
’ك Ìمن نصصف
““ريقيÓتور““ –افظ على قيمتها وقوتها أ
قرن عكسض ال ّصصورة اŸلّونة التي تفقد ضصياءها ولونها
بسصرعة.
’عÓمية ،وقلبها
’خر للمعادلة ا إ
ال ّصصورة هي الوجه ا آ
الّنابضض ‘ ““الشصعب““ وغÒها من العناوين الصصحفية ،بل
هي صصناعة الوعي وتشصكيله وتوجيهه على حد قول
الفيلسصوف اليونا Êأارسصطو قرون مضصت ““إاّن التّفكÒ
مسصتحيل من دون صصور““.
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’طــــــرشص يحأكـــــي أŸأضشــــــي
’عــــــÓمي أحمـــــــد فريـــــــد أ أ
أ إ

قلـ ـ ـده الرئي ـ ـ ـسس العراقـ ـ ـ ـي صصـ ـ ـ ـ ـدام وسصـ ـ ـ ـ ـام
ا’سصتحق ـ ـاق العـ ـ ـا‹ ‡ث ـ ـ÷ Óريـ ـدة «الشصعب»
’بـــــــــدأع وألنقــــــــد
^ ““أورأق متنأثــــــرة““ ﬁطــــــة ‘ ألفــــــن وأ إ
أن تكتب عن ششخصص تعرفه من خÓل قلمه ،ليسص كأأن تكتب عن ششخصص –مل له خيأ’ وأوهأمأ ‘ أıيلة ،وأن تكتب عن إأعÓمي يرأود
ألقلم ،كمأ ترأود ألكلمة حدود أللغة ،ليسص كمن تتحدث عن بصشمة حروف مقأ’ته ،ألتي مأزألت مأثلة أمأمي للتو ..وكأأن ألتأريخ يسشتنطقهأ
أللحظة وقد مضشى عليهأ أزيد من عقدين ونيف.

نور الدين لعراجي
تصصوير :فواز بوطارن

عرفته ‘ ثمانينيات القرن اŸاضضي متنق Óب Úأاهم
اŸؤؤسضسضات اإلعÓمية اŸكتؤبة السضمعية ـ البصضرية ‘
ا÷زائر كاتبا ،خطاطا ،مبدعا ،إاعÓميا ،إانه أاحمد
فريد األطرشش ،اسضم ارتبط بشضخصش ،كان أاول من
وضضع ‹ أاو ¤غÓف ›مؤعتي الشضعرية ‘ بداية
التسضعينيات كان يشضتغل سضاعتها بجريدة «الشضعب»،
عميدة أام ا÷رائد منضضما إا ¤طاقمها سضنة 1985
بقسضم اÛتمع ثم الثقا‘ واÙلي وغÒها وكثÒا ما
تؤكل إاليه بعضش اŸهام اإلدارية ،كان ذلك ‘ عهد
وزير اإلعÓم بشض Òرويسش ..وبعد تؤ‹ كمال عياشش
إادارة ال -ع -ن -ؤان ك -ل -ف رف -ق -ة زم -ي-ل-ه صضÓ-ح ال-دراج-ي
باللتحاق بأاحد األقسضام ،يقؤل ‘ السضياق ذاته أان
ا÷ري -دة ك -انت ع -ب -ارة ع -ن خ-ل-ي-ة ن-ح-ل ،ال-ب-حث ع-ن
اŸعلؤمة ،التحقيقات والريبؤرتاجات ،ضضف إا ¤ذلك
أان العمل كان غ‡ Òل ،بل عندما تدخل ا÷ريدة
تشضعر أان اŸسضؤؤولية كبÒة على عاتقك.
و‘ رده عن أاهم اÙطات التي يتذكرها وبقيت
ع -ال -ق -ة ‘ ذاك -رت -ه ،روى ل -ن -ا ت -لك الصض -ؤر اŸت-ع-ل-ق-ة
باŸسضابقة الؤطنية للصضحفي Úالتي نظمتها ““الشضعب““
سضنة  1986و” إاجراؤوها Ãدرسضة الصضحافة شضارع
ﬁمد اÿامسش حاليا ،قصضد اختيار ›مؤعة من
الصضحفي Úبكل من «اŸسضاء» و«أاضضؤاء» ،حيث –صضل
الدكتؤر عاشضؤر فني على أاعلى نسضبة وحصضل سضؤء
تفاهم بينه وب ÚاإلعÓمي سضعد بؤعقبة  ،وصضل إا¤
ترك األول مكانه.

حرب اÿليج الثانية

و‘ ﬁطة أاخرى كانت تتزامن مع التؤترات التي
شضهدتها منطقة الشضرق األوسضط خاصضة حرب اÿليج

الثانية ،و‘ هذه اÙطة يتذكر أانه حظي بتكر Ëمن
طرف الرئيسش العراقي الراحل صضدام حسض ،Úأاثناء
ت-ؤاج-ده ب-ال-ع-اصض-م-ة ال-ع-راق-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة حرب اÿليج
ال-ث-ان-ي-ة ،واج-ت-ي-اح ال-ع-راق ل-ل-ك-ؤيت ،والتهديدات التي
تعّرضش لها العراق من طرف قؤات التحالف الغربية
لضضرب هذا البلد العربي الكب Òوالعزيز.
عشض -ي -ة الضض -رب -ة اŸؤج -ع -ة اÙددة ت-اري-خ-ه-ا ‘ 15
جانفي  ،1992كان التؤاجد اإلعÓمي حاضضرا بقؤة ‘
فندق الرشضيد‡ ،ث 73 ‘ Óمؤؤسضسضة إاعÓمية من
ﬂتلف أاصضقاع اŸعمؤرة ،وكانت كل فرقة تقدم طلبا
حصضريا للفؤز بلقاء خاصش مع الرئيسش صضّدام ،وأامام

ت-لك ال-ظ-روف السض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة اÿان-ق-ة وجد العراقيؤن
حرجا Ûابهة كل تلك الطلبات ،فاهتدوا إا ¤الزميل
األطرشش ‡ث Óعن جميع العناوين اإلعÓمية ،بعد أان
تسضلم سضؤؤال ““واحدا““ عن كل هيئة إاعÓمية ،وجمع
فريد حزمة األسضئلة اŸسضلمة من باقي اإلعÓميÚ
وÃختلف اللغات وا÷نسضيات ،وتؤجه رفقة الطاقم
األم -ن -ي ل-ل-رئ-يسش صض-دام وف-ق خ-ط-ة أام-ن-ي-ة م-دروسض-ة
وحذرة إا ¤غاية وجؤده وجها لؤجه ـ مع الرئيسش أابؤ
عدي.
بعد واجب التحية الÈوتؤكؤلية ،فتح الرئيسش صضدام
حسض Úحؤارا ﬂتصضرا مع ضضيفه ليتحؤل ا◊ؤار إا¤

’عÓمي ﬁمد بغدأد ‘ حوأر ÷ريدة ““ألششعب““
ألكأتب وأ إ

مفخـ ـ ـرة للّنخبـ ـ ـة واŸثّقف ـ ـÚ

صشه لـ ““ألششعب““ Ÿأ حّققته أ÷ريدة عّ– Èولهأ إأ ¤مدرسشة من مدأرسص
أششأد ألكأتب ﬁمد بغدأد ‘ حوأر خ ّ
أ’ع Ó-م أ÷زأئ-ري ،وق-أل أّن إأط-أرأت م-ؤوسشسش-ة ج-ري-دة ““ألشش-عب““ أسش-ت-ط-أع-وأ أن ي-ف-ت-ح-وأ أل-فضش-أءأت أ◊وأري-ة،
Ãسشأهمة ألفأعل ‘ Úألسشأحة ،وتنأول ألقضشأيأ ألكÈى ألتي تششغل ألرأي ألعأم ،وتششّكل ألرأهن ،كمأ “ّكنت
’عÓمية.
’سشأسشية ‘ توف Òأÿدمة أ إ
““ألششعب““ من أÙأفظة على تلك ألسشمأت أ أ

حاورته :آامال مرابطي

حيث اعت Èالتجربة اإلعÓمية ا÷زائرية
تاريخية ،ولها من الÎاكمات ما يجعلها اليؤم
‰ؤذج -ا م -ه ّ-م -ا ي -زّود األج -ي -ال اإلع Ó-م-ي-ة
ا÷ديدة بتلك ا◊اجة الفكرية التي –قق
النتماء اŸطمئن ،وهي تنخرط ‘ اŸؤجة
اإلعÓمية التكنؤلؤجية الفÎاضضية القادمة،
وقد “ّكنت مؤؤسضسضة جريدة ““الشضعب““ ،من
السضتحؤاذ على قطب الريادة ،عّ– Èؤلها
إا ¤مدرسضة من مدارسش اإلعÓم ا÷زائري،
ليسش من خÓل اسضتمراريتها ،وإا‰ا من تلك
النخب التي تفتخر اليؤم بانتمائها إا ¤هذه
اŸؤؤسضسضة الرائدة ،والتي جلبت إاليها الكثÒ
من الحÎام والتقدير من ﬂتلف ا÷هات
وال- -ن- -خب اإلعÓ- -م- -ي- -ة األخ -رى ،وإان ك -انت
جريدة ““الشضعب““ سضائرة ‘ طريق اŸغامرة
اإلع Ó-م-ي-ة ا÷دي-دة ،ف-إان-ه-ا اسض-ت-ط-اعت أان
ت-ت-ح-م-ل ت-ك-ال-ي-ف ال-تحؤلت الكÈى ،و–مل
على عاتق إاطاراتها ثقل هذه التحؤلت ،و‘
م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ه-ؤي-ة اإلعÓ-م-ي-ة وم-ه-ام ت-ل-ب-ي-ة
ا◊اجات اŸنتظرة منها ‘ ،إانتاج خدمة
إاع Ó-م -ي -ة ت -ت-ن-اسضب م-ع ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ال-ذات-ي-ة،
والظروف اŸتغÒة التي “ّر بها اŸمارسضة
اإلعÓمية ا÷زائرية.
و‘ حديثه عن أاهم اŸلفات التي تتعّرضش
إاليها ا÷ريدة ،ذكر الكاتب بغداد ان مفهؤم
اŸؤؤسضسضة اإلعÓمية اليؤم يختلف “اما عن
ت -لك اŸف -اه-ي-م ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ع-رفت ‘
اŸراح - -ل ال- -زم- -ن- -ي- -ة اŸاضض- -ي- -ة ،وŒاوزت
اŸف -اه -ي -م ا÷دي -دة مسض -ت -ؤي-ات اŸم-ارسض-ة
اإلعÓمية اŸؤروثة ،خاصضة وأانّ الضضغؤطات
التكنؤلؤجية والكراهات الفÎاضضية ،عملت
على النتقال Ãفهؤم العمل اإلعÓمي إا¤
فضضاءات واسضعة ومعّقدة‡ ،ا يجعل التكيف

الذي تسضعى إاليه مؤؤسضسضة جريدة ““الشضعب““،
يحلم بذلك التؤازن الذي يتكيف مع األ‰اط
اإلعÓمية ا◊ديثة ،وإان اسضتطاعت إاطارات
مؤؤسضسضة جريدة ““الشضعب““ أان تفتح الفضضاءات
ا◊ؤاري -ة Ãسض-اه-م-ة ال-ف-اع-ل ‘ Úالسض-اح-ة،
وتناول القضضايا الكÈى التي تشضغل الرأاي
ال -ع -ام وتشض -ك -ل ال -راه -ن ،ف-إاّن-ه-ا “ّك-نت م-ن
اÙافظة على تلك ال ّسضمات األسضاسضية‘ ،
ت -ؤف Òاÿدم -ة اإلع Ó-م -ي -ة ال -ت -ي ل ت -ه-م-ل
األسضاسضي من اŸؤاضضيع الكÈى واإلشضكاليات
ا◊قيقية ،من خÓل جهد Îﬁم ،وبالذات
“ ّسض- - -ك - -ه - -ا ب - -الن - -خ - -راط ‘ انشض - -غ - -الت
ا÷زائ -رّي  ،Ú-وت -ن -اول م -ؤضض -ؤع -ي ل-ل-مسضÒة
ال -ت -اري-خ-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،وت-ؤف ÒاŸسض-اح-ات
اŸط -ل -ؤب -ة ل -ك -ل اآلراء واألف -ك -ار ،وا÷ه -ؤد
الج -ت -م -اع -ي -ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ت-ي تشضّ-ك-ل رؤوي-ة
األج -ي -ال ا÷دي -دة ،وت -لّ-ب-ي ت-طّ-ل-ع-ات ال-رأاي
العام ‘ ،ا◊صضؤل على ‰ؤذج من العمل
اإلعÓمي اŸتناسضب ،مع الّرهانات الكÈى
للمجتمع.
إاّن اŸشض -ك -ل -ة ال -كÈى ال -ي -ؤم ،ال -ت -ي ت -ؤاج -ه
اŸم -ارسض -ة اإلع Ó-م -ي -ة ل ت -ك -م -ن ف-ق-ط ‘
ا◊صض- -ؤل ع- -ل- -ى السض -ب -ق اإلع Ó-م -ي ،ول ‘
األدوات ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة اŸسض-ت-خدمة ،ول ‘

اإلمكانيات اŸتؤفرة ،وإا‰ا تكمن ‘ تلك
القدرة على صضناعة اŸنتؤج اإلعÓمي ،الذي
Áتلك اŸؤاصضفات العالية من ا÷ؤدة ،التي
Œعل منه قادرا على اŸنافسضة ‘ األسضؤاق
اإلع Ó-م -ي -ة ال-دول-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ت-ج-اوز ا◊دود
وتتسضؤر ﬁاور ب Úالثقافات ،وتسضعى إا¤
–قيق الهيمنة وتؤف ÒالسضيطرةŸ ،ا “ثله
من هؤية وانتماء وطبيعة خاصضة.
اإنّ ال‚ازات ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت-ي –ّق -ق-ه-ا
اŸؤؤسضسضات مهما كان ›ال اختصضاصضها،
ومهما كانت الأهداف التي ترنؤ اإليها ،فاإن
اŸه -م ال-ي-ؤم ،ه-ؤ ك-ي-ف-ي-ة ال-ق-ي-ام Ãسض-اي-رة
اŸرحلة القادمة ،من اŸسضÒة الإنسضانية
ل -ل -م -م -ارسض -ة الإع Ó-م -ي -ة ،وال -ق-ب-ؤل ب-ت-لك
الشض -روط ال -ت -اري -خ-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤف-ر ال-ن-ج-اح
ا◊ق - -ي- -ق- -ي ،وال- -زم- -ن الإعÓ- -م- -ي ا◊ا‹
واŸسضتقبلي ،يفرضش على كل اŸؤؤسضسضات
الإعÓ- -م- -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا
م -ؤؤسضسض -ة ج -ري-دة ““الشض-عب““ ،ال-ق-ي-ام ب-ت-لك
ال -ع -م-ل-ي-ات ا÷راح-ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸؤؤŸة
وا◊تمية ،التي تضضمن لها انخراط طبيعي
وسض- -لسش ‘ ،ال- -ع- -ا ⁄الإعÓ- -م- -ي ا÷دي -د،
وبالذات الؤفاء ا◊قيقي والفاعل ،للÎاكم
ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-ت-جربة الإعÓمية ا÷زائرية،
وا◊رصش ع-ل-ى اإن-ع-اشش ال-ه-ؤي-ة الإعÓ-م-ية
لهذه التجربة الرائدة ،كما يعت Èالسضتثمار
ا◊ق -ي-ق-ي ‘ ،ق-درات وم-ؤاهب وع-ب-ق-ري-ة
الإنسض- -ان ،والسض- -ت- -ف- -ادة م- -ن ط- -م -ؤح -ات -ه
وتطلعاته ،التي تشضّكل القاعدة الأسضاسضية
لنجاح اأي مشضروع ،وانتصضار اأّية مؤؤسضسضة،
كما يفرضش الراهن اŸسضتقبلي ،تنجز ذلك
ال- -ت- -ح- -ؤل وبسض- -رع- -ة ،اإ ¤زم -ن اŸؤؤسضسض -ة
واÿروج م -ن ط -اب -ع ال -ه -ي-ك-ل ،ال-ذي ي-ل-ب-ي
ا◊اج-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-م-جتمع ،ويتناسضب
م- -ع اŸت- -ط- -ل- -ب- -ات ال- -كÈى ل- -ل- -م- -م- -ارسض -ة
الإعÓمية الدولية.

دردشض -ة خ -ف -ي -ف -ة اسض-ت-ط-اع صض-دام م-ع-رف-ة أان ضض-ي-ف-ه
““فريد““ جزائري ـ أاوراسضي ـ وابن شضهيد ،وصضحفي
ح-رب-ي ب-ج-ري-دة «الشض-عب» ال-ع-رب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ف-راح
على التؤ يطالب من أاحد مسضاعديه بؤاسضطة جرسش
سضري ملحق Ãكتبه اÿشضبي العتيق ،وÃجرد حضضؤر
الرجل ،وهؤ ضضابط سضام ،بالزي العسضكري ،أامر صضدام
بتجهيز وسضام اسضتحقاق من الدرجة الرفيعة ،قائ:Ó
““جهزوا نؤط شضرف عا‹““ وسضام اسضتحقاق عال إلبن
الشضعب ““أابؤ ا÷زائر““ وغادر الضضابط ..واسضتأاذن فريد
من الرئيسش ليعرضش عليه حزمة األسضئلة التي تكفل
بنقلها نيابة عن بقية رجال الإعÓم ،فÓحظ صضدام

فوزي حسشأينية إأطأر
Ãديرية ألثقأفة لو’ية
قأŸة :

““الشصعب““ مشصروع ثقا‘
فكري بأابعاد وطنية حضصارية
أبدى ألسشيد فوزي حسشأينية ،أإطأر
Ãديرية ألثقأفة لو’ية قأŸة ،عن
أإعجأبه Ãأ تقدمه جريدة ““ألششعب““
ل- -ق- -رأئ- -ه- -أ ي -وم -ي -أ ع -ل -ى صش -ف -ح -أت -ه -أ
أŸت -ن -وع -ة ب ،Úأل -ري -أضش -ي ،أل -ث-ق-أ‘،
ألدبلومأسشي ،أ’إفريقي ،أ’قتصشأدي
وأÙل- -ي ،ك- -م- -أ عّ- -ب -ر ب -ك -ل صش -رأح -ة
ومسش-وؤول-ي-ة ع-ن أإع-ج-أب-ه ب-ألسش-ي-أسش-ة
أŸن-ت-ه-ج-ة م-ن ط-رف أ÷ري-دة ،ف-ي-م-أ
ي - -خصص أسش - -ل - -وب أŸل - -ف - -أت وخ ّ- -ط- -ه- -أ
أ’ف -ت -ت -أح -ي ’ب-ت-ع-أده-أ ع-ن أسش-ل-وب
أ’إثأرة.
قال السضيد فؤزي““ :اأقراأ واأتابع يؤمية الشضعب منذ سضنؤات
خلت ،واأهم ما يجعلني اأدوام على مطالعتها ليسش فقط ما
Áكن الؤقؤف عليه من معلؤمات وروؤى و–ليÓت تخصش
شضتى القضضايا الؤطنية والدولية ،وتتعلق Ãختلف اÛالت
ال -ث -ق -اف -ي -ة والق-تصض-ادي-ة والسض-ي-اسض-ي-ة ،ول-ك-ن اأيضض-ا لسض-بب
ج -ؤه -ري وه -ؤ وضض -ؤح خّ-ط-ه-ا الف-ت-ت-اح-ي واب-ت-ع-اده-ا ع-ن
اأسضاليب الإثارة ،والصضراعات اÛانية غ ÒاÛدية ‘
تناولها ومناقشضتها لسضائر اŸسضائل واŸؤضضؤعات ،وهؤ ما
يجعل من اÿدمة اأو اÿدمات اŸقّدمة للقّراء اأقرب ما
ت -ك -ؤن اإ ¤اŸه-ن-ي-ة .والحÎاف-ي-ة ال-ت-ي اأصض-ب-حت ع-م-ل-ة اأو
ظاهرة نادرة ‘ زمن تكاثر العناوين ،وتباين الأهداف
والأغراضش واŸنطلقات .وتابع ‘ ذات السضياق ،فيقؤل:
““كما ل Áكنني كقارئ دائم ليؤمية الشضعب اإّل اأن اأعّبر وبكل
صض-راح-ة ومسض-ؤوؤل-ي-ة ع-ن اإع-ج-اب-ي ل-لسض-ي-اسض-ة اŸنتهجة من
طرف ا÷ريدة فيما يخصش اأسضلؤب اŸلفات ،اأعني اŸلف
الثقا‘ ،القتصضادي الدبلؤماسضي والرياضضي ،وتنؤع طريقة
اله-ت-م-ام ب-الشض-ؤؤون ال-دول-ي-ة واÙل-ي-ة ،ف-ف-ي-ما يتعلق مثÓ
بالشضؤؤون الدولية مث Óاأقراأ دائما ما تنشضره ا÷ريدة حؤل
ﬂتلف الدول اأو القضضايا الإفريقية Ãلف اإفريقيا ،كما
اأّنني اأفرح كثÒا كلّما وجدت ندوة من تلك الندوات القّيمة
التي تنظمها يؤمية الشضعب حؤل قضضية الشضعب العربي
الصض -ح -راوي ،ونضض -ال -ه اÛي -د م -ن اأج -ل ح -ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر
مصضÒه ،وكذا تلك الندوات اأو اŸلفات التي تناقشش من

ذلك الكم الهائل من األسضئلة ،ووقته ل يسضمح بالرد عل
كل تلك األرمادة من الأسضئلة ،فاعتذر له قائ :Óبلغ
سضÓمي لكل اإلعÓمي Úأاصضحاب األسضئلة ،وللشضعب
ا÷زائري وابن بلّة وبؤمعزة والبطلة جميلة بؤحريد
قاصضدا ““بؤحÒد““ وإا ¤أاهلنا ‘ ا÷زائر ،و–ياتي إا¤
ك -ل ال -ذي -ن ف -ج -روا أاع -ظ-م ث-ؤرة ‘ ال-ت-اري-خ ،لÒج-ؤه
Óجابة عن هذه األسضئلة وغÒها
انتظار بعضش الؤقت ل إ
ريثما تنفرج أامؤرنا مع النزلق الغربي.
يضض -ي-ف اإلعÓ-م-ي ه-ذه ال-ل-ح-ظ-ات وه-ؤ ي-ج-ر خ-ط-ى
اŸاضضي بكل أاسضفŸ ،ا هؤ حاصضل اليؤم ليقؤل أان
ال -رئ -يسش اŸرح -ؤم  ⁄ي -نسش ال -ؤع -د ب -إارسض -ال ““وسض -ام
السضتحقاق““ ،الذي أامر به ليؤمية «الشضعب» من خÓل
ال -زم -ي -ل ف-ري-د األط-رشش ،ف-أاب-رقت مصض-ال-ح ال-رئ-اسض-ة
العراقية إا ¤سضفارتها با÷زائر للتأاكيد على التعجيل
بإاسضداء الؤسضام لصضاحبه فريد وقام ،سضعادة السضفÒ
 ÓŸخÓل العام  1994بتنظيم
العراقي كرﬁ Ëمؤد ا ُ
حفل اسضتقبال للزميل فريد وبعضش اإلعÓمي Úو”
تسضليمه ““وسضام صضدام““ مع مرسضؤم رئاسضي يضضبط مثل
هذه األوسضمة الرفيعة ‘.ذاكرة فريد األطرشش الكثÒ
من اÙطات والؤقفات مع شضخصضيات و‘ مدن،
ح -يث ك -ان ي -خ -ط ب -أان-ام-ل-ه ع-ن-اوي-ن ب-عضش صض-ف-ح-ات
ا÷رائد ،إاضضافة إا ¤ركنه «أاوراق متناثرة» ،التي كانت
أاول ما تقف عليه ع Úالقارئ ،مازال يتذكر حادثة
العتداء التي تعرضش لها داخل الباخرة ‘ عرضش
اŸياه اإلقليمية الليبية والتي أاخ Èعنها رئيسش –رير
«الشضعب» آانذاك السضيد بؤطيبة ،حينما كان مؤفد
«الشض-عب» ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة إا ¤ال-ع-راق ضض-م-ن ق-اف-ل-ة
السضÓم.و‘ هذه اŸناسضبة يقؤل فريد أان العنؤان
ه -ؤ تضض-ح-ي-ات أاج-ي-ال م-ن األقÓ-م واألسض-م-اء ال-ت-ي
احتضضنت «الشضعب» عنؤانا ،لذلك حماية ا÷ريدة
والدفاع عنها ،مسضؤؤولية كل هذه األجيال التي مرت
من هنا والتي هي اآلن ،ألنها بكل بسضاطة كانت
مدرسضة الصضحافة الؤطنية وسضتظل.

خÓلها يؤمية الشضعب العريقة قضضايا الؤحدة اŸغاربية
ومسضتقبل الإ–اد اŸغاربي.
وعن ما تنشضره ا÷ريدة حؤل اŸسضائل القتصضادية ،اأكد
على اأهميتها قائ““ :Óما ينشضر باŸلف القتصضادي فهؤ ‘
الغالب نافع ومفيد ،لأنه يطرح ويحلل اŸشضاكل ويقÎح
ا◊ل- -ؤل ب- -روؤي- -ة اق- -تصض -ادي -ة تصض -در ع -ن خÈاء وﬂتصضÚ
–ركهم نؤازع اŸسضؤؤولية اŸهنية والؤطنية ،وليسش نؤازع
البحث عن مÈرات ومقؤلت لإدانة هذا اأو التنديد بالآخر،
ول يخفى اأبدا اأن الأسضلؤب اأو الطريقة الأو ‘ ¤التحليل
وال -ن -ق -اشش ت -ك -ؤن م -ف -ي-دة ل-ل-ق-راء ولأصض-ح-اب ال-ق-رار ،اأم-ا
الأسض-ل-ؤب اأو ال-ط-ري-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ففائدتها
ق -ل -ي -ل -ة ج -دا لأّن -ه-ا ت-ري-د السض-ت-ث-م-ار ‘
ا÷ؤانب العاطفية ،اأي ‘ ا÷ؤانب غÒ
اŸؤضضؤعية التي ل تهم اإل من يبحثؤن
ع- -ن اÛد والشض- -ه- -رة ف -ي -م -ا ي -ع -تÈون -ه
اإخفاقا اأو فشض ÓلÓآخرين .لذلك اأرى من
واج -ب -ي اأن اأشض ّ-ج -ع ي -ؤم -ي-ة الشض-عب ع-ل-ى
ا◊فاظ على اأسضلؤب اŸلفات ‘ طرحها
ومعا÷تها ıتلف القضضايا لأّن ذلك قد
‡ا
اأرسضى حقيقة تقاليد رائعة ‘ العمل ّ
يسضّهل على القراء كل حسضب اهتماماته
وتطلعاته مؤاصضلة التفاعل مع ا÷ريدة
والسضتفادة من اأعدادها اليؤمية““ .ومن جهة اأخرى ،يقؤل:
ل ي -ن -ب -غ -ي ه -ن -ا اأن ن -نسض -ى اه -ت -م -ام ا÷ري -دة ب-انشض-غ-الت
اŸؤاطن Úعﬂ Èتلف وليات الؤطن ،وقد تابعت  -كقارئ
 ب -ت -ق -دي -ر ب-عضش اأع-داد ا÷ري-دة ال-ت-ي ط-رح ف-ي-ه-ا ب-عضشاŸراسضل Úقضضايا العتداءات على بعضش اŸؤاقع الأثرية
واŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة .اأق-ؤل ب-ت-ق-دي-ر ل-يسش ف-ق-ط Ÿا اأب-داه
هؤؤلء اŸراسضل Úمن غÒة على الÎاث الأثري لبÓدنا ،بل
و÷راأتهم الأدبية ‘ التنديد بهذه اŸمارسضات ودعؤتهم
ل-ل-ج-ه-ات اıتصض-ة ول-ل-م-ج-ت-م-ع ك-ك-ل ل-ت-ح-م-ل مسض-ؤوؤلياته،
وال -ع -م -ل ع -ل -ى Œسض-ي-د ث-ق-اف-ة احÎام ق-ؤان Úا÷م-ه-ؤري-ة
واأنظمتها ‘ هذا الصضدد.
وختم ‘ الأخ ÒمشضÒا لÓقÎاحات فيقؤل““ :ما اأرغب
اأخÒا ‘ قؤله هؤ اأّنني اأ“ّنى اأن تكؤن يؤمية الشضعب
العريقة اأك Ìانفتاحا على الأفكار ا÷ديدة فيما يخصش
اŸسضائل الدينية التي تهمّ اÛتمع ا÷زائري ،لأّنه ورغم
اأهمية اŸعلؤمات واÿدمات اŸقّدمة ‘ هذا اÛال ،اإّل
اأّنني اأعتقد صضادقا اأّن جريدة الشضعب ا÷زائري تسضتطيع
بحق اأن تخطؤ خطؤات اأخرى اأك Ìانفتاحا واإيغال ‘ عمق
الأشضياء ،مع ضضرورة العÎاف بطبيعة ا◊ال بخصضؤصضية
وحسضاسضية القضضايا واŸسضائل اŸرتبطة بالدين والعتقاد،
لكن من اŸؤؤكد اأّننا نخدم ديننا و›تمعنا والإنسضانية كّلها
كّلما كّنا اأك Ìجراأة ‘ الطّرح والّتحليل واŸسضاءلة““.
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ﬁمد وزا ...Êعشسرية كاملة من اŸسسؤوولية Ãطبعة ““أاودان““

عملنا ‘ ظروف قاسضية ...خطورة مادة الرصضاصص ،انعدام التهوية وكÌة ا◊وادث

قرار تغي ÒاŸقر إا““ ¤حسس Úداي““ يعود إا ¤اÛاهد واŸناضسل ﬁمد الشسريف مسساعدية
ذاكرة مسسار إاصسدار جريدة ““الشسعب““ ماتزال حية
’ول الذين أافنوا
وخصسبة لدى رجال من الرعيل ا أ
ح -ي -ات -ه -م ‘ خ -دم -ة ه -ذا ال -ع -ن -وان““ :ال -ت -اري -خ-ي““
اŸرت- - -ب - -ط اسس - -م - -ه ب - -ج - -زائ - -ر ال - -ث - -ورة وال - -نضس - -ال
والتنمية ...و’دته كانت عسسÒة وحتى شساقة إا’
أان إارادة رؤوية ا◊رف العربي يحلق ‘ سسماء هذا
ال -وط-ن زاد م-ن ع-ن-ف-وان ه-ذه ال-ع-زÁة وث-ب-ات-ه-ا ‘
مفاجأاة القارئ ‘ يوم يرمز ا ¤أاك Ìمن مغزى إانه
 11ديسسم 1962 Èبعد شسهور معدودة من اسستقÓل
ا÷زائر.
جمال أاوكيلي

لينؤتيب““ من خÓل أسستفادته من دورت Úتدريبيت ÚخÓل
ألثمانينيات.
حرصس طيلة حياته أŸهنية على أن يكؤن منضسبطا وجديا
وصسارما ‡ا أكسسبه ألكث Òمن ألحÎأم وألتقدير ‘ وسسطه
أŸهني أسستفاد ألعديد من خÈته ألتي وضسعها ‘ خدمة
ألشس-ب-اب .أدق أل-ت-ف-اصس-ي-ل أŸت-ع-ل-ق-ة ب-الره-اصس-ات أألول-ية
لتشسكل ألعÓم أŸكتؤب ‘ أ÷زأئر عقب ألثؤرة.
مازأل ‘ ذهن ألسسيد وزأ Êتاريخ يؤؤسسسس لبدأية ““صسناعة
ألصسحافة““ مع بدأية عهد ألسستقÓل يرويه بكل هدوء
ويّبلغه بفخر وأعتزأز Ÿن  ⁄يعشس تلك أللحظات أ◊اسسمة
‘ ألشسروع ‘ وضسع أللّبنات أألو ¤لبلؤرة منظؤمة إأعÓمية
‘ أ÷زأئر.

من هنا تبدأ مسسÒة جريدة أسسمها ““ ألشسعب““ بتعدأد بدأ
صس -غÒأ وم -ن سس -ن -ة ألخ -رى يشس -ت -د ع-ؤده ل-ي-ن-ط-ل-ق ح-امÓ-
أŸشسعل نحؤ أفق رحبة ليكؤن لسسان حال جزأئر ألقيم
ألثؤرية وألؤطنية أ◊قة ‘ معركة ألبناء وألتشسييد مÎجمة
أÙط -ات أ◊اسس -م -ة :أل-ث-ؤرأت أل-ثÓ-ث أل-ت-ط-ؤع ،أŸي-ث-اق
أل -ؤط -ن -ي ،أل -دسس -ت -ؤر ،وأ◊ضس -ؤر أ÷زأئ -ري أل -ق -ؤي ع-ل-ى
ألصسعيد ألدو‹ ...طريق ألؤحدة ألفريقية ألسسد أألخضسر.
ل Áكننا أبدأ فصسل ““ألشسعب““ عن أ‚ازأت هذأ ألؤطن
ألعزيز وهذأ عندما يكؤن حام Óلقضسية يؤؤمن بها إأÁانا
قاطعا ويجتهد على جعلها من أولؤياته حتى تبلغ مدأها.
هذأ ألعنؤأن كان رأئدأ ‘ تأادية هذه ألرسسالة ألعÓمية
ألنزيهة بعيدأ عن ألتهريج ..بل هؤ ع Úلكل أألحرأر ‘
هذأ ألؤطن ألذين عملؤأ بإاخÓصس وتفان من أجل أن تكؤن
أ÷زأئ -ر دأئ -م-ا ‘ أل-ق-م-ة وأل-ن-م-ؤذج أل-ت-ح-رري وأل-نضس-ا‹
وألتنمؤي ألذي يقتدى به ..وهكذأ كان أألمر.
وُعمر قصسة ““ ألشسعب““ هؤ عمر كل هذه ألعشسريات من
ألسستقÓل وكل من يريد ألبحث ‘ أغؤأر هذأ ألؤطن
ماعليه إأل ألعؤدة أ ¤أألرشسيف ألذي هؤ صسفحات مفتؤحة
ع -ل -ى ه -ذأ أل -ؤط-ن ‘ ك-ل أ‚ازأت-ه أل-ت-اري-خ-ي-ة صس-ف-ح-ات
مشسرقة ومشسرفة ‘ آأن وأحد.
عنؤأن  ⁄يؤلد من ألعدم بل هؤ نتاج قرأر رجال أفذأذ
آأمنؤأ Ãسستقبل أ÷زأئر من أ÷هاد أألصسغر ،أ ¤أ÷هاد
أألك Èإأنه بناء ألؤطن ...هم من أّÿيرين ،من بينهم ألسسيد
وزأﬁ Êمد ألذي وأكب ﬁطات تأاسسيسس جريدة ““ألشسعب““
أ ¤غاية أن أحيل على ألتقاعد أŸسسبق سسنة  ،2008أشستغل
م-دي-رأ ت-ق-ن-ي-ا م-ن سس-ن-ة  19٧4أ ¤سس -ن -ة  ،1985ك-م-ا ك-ل-ف
Ãت- -اب- -ع -ة أ‚از مشس -روع م -ط -ب -ع -ة ““حسس Úدأي““ ل -ه خÈة
وم -ه-ارة وأسس-ع-ة ‘ أخ-تصس-اصس ف-ن أل-ط-ب-اع-ة م-اي-ع-رف بـ«

ألسسيد وزأ Êمن ب Úصسناع معا ⁄هذه ألنطÓقة أŸعّؤل
عليها تكّؤن على أسسسس متينة بالرغم من غياب أألدوأت
ألقؤية ألتي تّدشسن هذأ ألعهد خÓل هذأ ألزخم ألؤطني
أŸتنامي .كان ألسسيد وزأ Êيشستغل ‘ مطبعة ““أÛاهد““
أألسسبؤعي ““فؤنتانا““ آأنذأك ““روبليسسي““ سسابقا شسارع خلدون
حاليا وكانت أŸطابع آأنذأك –ت أشسرأف أدأرة وأحدة ⁄
يكن هناك ألتقسسيم أŸؤجؤد أليؤم ألن ألتؤجه آأنذأك عمل
على أسسÎجاع أألمÓك أ ¤أ÷زأئر أŸسستقلة.
وÃجرد أن أسسندت مهمة أصسدأر أ÷ريدة أ ¤ألسسيدين
مفتاحي وأŸيلي بشسارع أ◊رية كان ألسسيد وزأ Êينتقل أ¤
أŸط -ب -ع-ة Ÿسس-اع-دة ه-ذأ أل-ف-ري-ق وه-ذأ ب-ع-د أل-فصس-ل بÚ
أألسسبؤعيات وأليؤميات ،وقد ” ‘ هذأ ألطار ألسستعانة
باŸتعاون ÚأŸصسري Úوذوي أÈÿة ألذين كانؤأ ‘ صسحف
جمعية ألعلماء.
وه -ك -ذأ أع -ل -ن م-يÓ-د ج-ري-دة ““ألشس-عب““ وم-ع ب-دأي-ة شس-ه-ر
جانفي من سسنة  196٣كانت ‘ أيدي ألقرأء ،كل صسباح
ت- -ع- -رضس ‘ أألكشس- -اك م- -تضس- -م- -ن- -ة أألخ -ب -ار ألسس -ي -اسس -ي -ة
وألقتصسادية وألجتماعية وألرياضسية ،هكذأ بدأت هذه
ألتجرية ““أ÷نينية““ ‘ أ÷زأئر بعد ألسستقÓل.
وعقب حؤأ‹  ٣سسنؤأت أنتقل ألعنؤأن أ ¤سساحة ““مؤريسس
أودأن““ أ ¤مقر آأخر كان تابع ÷ريدتي ““لديباشس دأ÷ي““
و« أ÷ي ري -ب -ؤب -ل -ي -ك -ان““ أل-ط-اب-ق أألول ل-ل-ت-ح-ري-ر وألدأرة
وألطابق أألول أألرضسي للمطبعة.
أŸعا ⁄أألو ¤هي ألتكامل ‘ أسستحدأث أألقسسام أŸكلفة
با‚از أ÷ريدة (ألتحرير ،ألتقني ،ألدأرة) ألعدد ألجما‹
 ⁄يتجاوز ألـ 50عام Óكانت تطبع ما ب 12 Úو 20ألف
نسسخة بـ  12صسفحة.
ه -ك -ذأ ك -انت أل -ب-دأي-ة وأن ك-ان أل-ط-اب-ق أألول أّıصس-صس
ل -ل -ت -ح -ري -ر يسس -م-ح ب-دخ-ؤل نسس-م-ات أل-ه-ؤأء ،ف-إان أل-ط-اب-ق
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القرار ...الصضعب

صضنّاع ا’نطÓقة

أألرضسي حيث تؤجد أŸطبعة تكاد تكؤن ألتهؤية منعدمة
فيه ول يؤجد ﬂارج مايصسدر من روأئح منبعثة من مؤأد
كالرصساصس وألؤرق وألتشسحيم ،ناهيك عن تلك أألصسؤأت
أ◊ادة ألناجمة عن أشستغال آألت ألـ ““ لينؤتيب““ و‘ أŸسساء
عملية ألسسحب.
هذأ ألؤضسع ،بحسسب ألسسيد وزأ Êأدى أ ¤أتخاذ أجرأءأت
ع -اج -ل-ة وه-ذأ ب-ال-ع-م-ل ب-ط-ري-ق-ة ““أألف-ؤأج““ ه-ن-اك أل-قسس-م
ألتجاري بـ  18عام Óيتكفل بطبع ألؤثائق أ ¤جانب ذلك
هناك فريق نهاري وآأخر ليلي وهناك قسسم ألسسحب.
و‘ هذه ألظروف عانى ألعمال من غياب ألتهؤية وألضسؤء
ألكث Òوكان ألعمال كانؤأ يرتدون لباسسا خفيفا نظرأ لشسدة
أ◊رأرة.
أ÷ؤ ألعام بدأخل ذلك ““ألقبؤ““ خّلف أمرأضسا مزمنة من
خÓل ألكشسف ألدوري للطبيب ألذي مافتئ يطالب بتغيÒ
أŸقر وقد أطلع هؤ بنفسسه على وضسعية ألعمال ناهيك عن
تشسديده على شسرب مادة أ◊ليب وهكذأ أسستمر أ◊ال على
هذأ أŸنؤأل لفÎة طؤيلة جدأ ففي كل مرة كان ألعمال
يّذكرون مسسؤؤوليهم بضسرورة تغي ÒأŸقر.
وهكذأ كانت سسنة  1984أŸنعطف أ◊اسسم ،وهذأ بحصسؤل
أŸدير ألعام آأنذأك ﬁمد بؤعروج على مقر بحسس Úدأي،
وهذأ بفضسل مسساعي أÛاهد ﬁمد ألشسريف مسساعدية
وكان ألتدشس Úألرسسمي ‘ سسنة  1986لتدخل أ÷ريدة
مرحلة جديدة ‘ مسسÒتها عندما أنتقلت من عهد ألـ ““
لينؤتيب““ أ ¤عهد ““أألوفيسست““ لينتهي عهد ““ألرصساصس““
وألدخؤل ‘ ““ألرقمنة““.

خريج أام ا÷رائد ..مدرسسة ““الشسعب““

““رابح““  ...مثال ا’نضضباط ،العمل والسضلوك ا◊سضن

التحق بيومية ““الشسعب““ وعمره ’ يتجاوز الـ 16
’وائ-ل ال-ذي-ن ع-م-ل-وا ع-ل-ى آال-ة
رب -ي -ع -ا ،وك -ان م -ن ا أ
ا÷مع ““اللينوتيب““ التي أاحدثت ثورة ‘ الطباعة،
وكانت سسببا ‘ التحاقه با÷ريدة يوم  22ديسسمÈ
 ،1975بعد النجاح بامتياز ‘ مسسابقة امتحن فيها ‘
’مÓ-ء،
’ع-راب وا إ
ال -ت -ح -ري -ر وال-ن-ح-و والصس-رف وا إ
رابح بزيو أاو ““عمي رابح““ كما يحلو للجميع ’سسيما
الشسباب منهم مناداته وهو اليوم ‘ الـ  60من عمره
ي -ت-ح-دث ب-ك-ل ف-خ-ر واع-ت-زاز ،وشس-غ-ف ’ ي-ق-ل ع-ن
’م
’مسس ع - - -ن ““الشس - - -عب““ الشس - - -اﬂة ،ا أ
شس - - -غ - - -ف ا أ
واŸدرسسة وا◊ياة.
فريال بوشسوية
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ككل سسنة –يي أعرق أ÷رأئد أ÷زأئرية ،أألو ¤ألناطقة
باللغة ألعربية ذكرى صسدورها ذأت11ديسسم Èمن ألعام
 ،1962وألنها مدرسسة فإان أألقÓم Œف ،ول Áكن إأحقاق
كل من مر عليها حقه ،وأن يؤؤكد كل من “درسس فيها بأانهم
من ل Áكن أن يؤفؤأ Ãا لها عليهم ،ونحن نؤدع 2015
ونبدأ سسنة جديدة ليسس من عمر أ÷ريدة فقط ،وإأ‰ا من
عمر أ÷زأئر ككل ،تفرد حيزأ كما دأبت عليه لعمالها،
وهذه ألسسنة Œربة أقدم عامل بها ،قضسى بها  4عقؤد
كاملة من ألزمن ،رأبح بزيؤ يشساركنا Œربته ألÌية وألتي
عايشس من خÓلها عدة أجيال ،ومرأحل ولعل أسسؤأ ما يذكر
منها ألعشسرية ألسسؤدأء.
بدأية مسساره أŸهني وإأن كان سسنه صسغÒأ ⁄ ،تكن من
يؤمية ألشسعب ،وإأ‰ا شسغل قبل ذلك منصسب مؤظف بؤزأرة
ألدفاع ألؤطني ألتي قضسى فيها حؤأ‹ سسنة ،قضسى  ٧أشسهر
منها Ãطبعة ““فؤنطانا““ ألتابعة للؤزأرة ” –ؤيله إأليها،
وأوكلت له مهمة إأعدأد ›لة ألصسحف ألدولية ،حيث كان
يقؤم يؤميا بقرأءة ألصسحف ألدولية ،وتقسسيم أŸؤأضسيع

حسسب ألتخصسصسات ألسسياسسية وألقتصسادية وألجتماعية
وألرياضسية و–فظ كأارشسيف...ويكؤن ولؤج عميد عمال
جريدة ““ألشسعب““ بالقسسم ألتقني عا ⁄ألصسحافة ،بذلك قد
بدأ من مطبعة وزأرة ألدفاع ألؤطني.
بزيؤ ألذي فضسل إأنهاء مسسÒته مع وزأرة ألدفاع ألؤطني
ألتي فتحت له آأفاق خؤضس Œارب أخرى ،تنقل بعد ذلك
إلجرأء تربصس Ÿدة  6أشسهر على آألة ألطباعة أو أ÷مع
““أللينؤتيب““ ،ألروسسية ألصسنع ألتي أحدثت ثؤرة حقيقية ‘
أÛال– ،ت إأشسرأف ﬁمد ألصسالح مباركي وبعد ‚احه
بتفؤق ،أجتاز مسسابقة باŸؤؤسسسسة ألؤطنية للطباعة ألتابعة
آأنذأك ◊زب جبهة ألتحرير ألؤطني ،وبعد ألنجاح بامتياز،
تسسلم جمع أبرز أÓÛت ألصسادرة ‘ تلك ألفÎة بينها
›لة ألشسرطة وأŸرأة.
وألنه كان ‘ رحلة بحث عن Œارب
جديدة ،كانت خطؤأت على طريق
ولؤج عا ⁄ألصسحافة أŸكتؤبة ،فإانه
قرر تغي Òأألجؤأء  ،ليلتحق بيؤمية
““ألشسعب““ بعد أŸشساركة ‘ مسسابقة،
ذأت  22ديسس -م Èم -ن أل -ع-ام ،1985
ورغم أن أألمر يتعلق Ãهنة أ÷مع ،إأل أن أŸتسسابقؤن
أل -ذي -ن ي -ع -دون آأن-ذأك ع-ل-ى أصس-اب-ع أل-ي-د أل-ؤأح-دة ،ك-ان-ؤأ
يجتازون عدة أمتحانات تؤؤكد كفاءتهم وقدرأتهم ليسس ‘
أ÷مع فقط ،وإأ‰ا ‘ ألتحرير إأذ طلب منهم كتابة مؤضسؤع
إأنشس -ائ -ي ،وأم -ت -ح-ان آأخ-ر ‘ أل-ن-ح-ؤ وألصس-رف وأإلع-رأب،
باإلضسافة إأ ¤أمتحان ‘ ألرياضسيات و–ديدأ أ÷ذور،
لرتباطها ألؤثيق بالÎكيب ،كلها أجتازها بزيؤ بامتياز،
ليؤجه له أسستدعاء بعد يؤم Úفقط لÓلتحاق بأام أ÷رأئد.

ألن- -طÓ- -ق ‘ أل -ع -م -ل ‡ث  ‘ Ó-إأج -ادة
قرأءة ﬂتلف أÿطؤط على أختÓفها
وأŸع- -ت- -م -دة م -ن ق -ب -ل ألصس -ح -اف -ي‘ Ú
صسياغة مؤأضسيعهم ،وكانت ألبدأية لعمل
شس -ي -ق وشس -اق ‘ ن -فسس أل -ؤقت ع -ل -ى آأل-ة
أللينؤتيب ألتي –ؤي حروفا من نحاسس
وتشسغل بالرصساصس ،ورغم ألصسعؤبة ألتي
–دث عنها ،إأل أن تقاسسيم وجه عمي
رأبح وهؤ يتحدث عن رفيقة دربه ‘
أŸهنة آألة ““أللينؤتيب““ طيلة عقد كامل
من ألزمن و–ديدأ ألعام  ،1986كانت
بدورها تع Èعن شسؤق وحن ÚلفÎة هامة
‘ ح- -ي- -ات- -ه أل- -ت- -ي أقÎنت م -ن -ذ وط -أات
أقدأمه مقر ألشسعب بسساحة ““أودأن““
ق -ب -ل 40سس -ن -ة ك-ام-ل-ة ،ح-ت-ى ع-ن-دم-ا
أسستؤقفته أ◊ؤأدث ألتي تعرضس لها
ن- - -ظ - -رأ ÿط - -ؤرت - -ه - -ا ،ت - -ذك - -ره - -ا
وألب -تسس-ام-ة ل ت-ف-ارق ﬁي-اه ،ول-ع-ل
أخطر ما فيها ““ألفؤأصسل أÛنحة““
ألفاصسلة ب Úجملة وأخرى ،ألتي ل تتم إأل بفتح أسسطؤأنات
‘ أسسفل أآللة ،وألتي يجب غلقها Ãجرد وضسع ألفاصسل،
وإأل تنفث أآللة ألرصساصس ‘ وجه من يسستعملها ،ما قد
يصس -ي -ب -ه ب -ال -ع -م -ى وح -روق ‘ أل -ؤج -ه وأألي-دي .وردأ ع-ن
أسس -ت-فسس-ار ح-ؤل ط-ري-ق-ة وت-ؤق-يت أل-ع-م-ل ،ق-ال أن-ه-ا ك-انت
ﬁددة و“تد من ألسسابعة مسساء إأ ¤أÿامسسة صسباحا،
Ãعدل  10سساعات يؤميا ،يشستغلؤن مع فريق ألÎكيب ،إأ¤
أن ” تغي ÒأŸقر ليسستقر بها ألÎحال بشسارع طرأبلسس
بحسس Úدأي ‘ ألعام  ،1986وهناك بدأت نهاية ألقصسة مع
آألة ““أللينؤتيب““ لتبدأ مع آألة ““أŸاكينتؤشس““ ،وألن تغيÒ
ألعتاد يسستلزم دأئما تكؤينا للتحكم فيها ،فإان أإلدأرة أبقت
على أآللت ألقدÁة باŸقر ألقد Ëلضسمان طبع أ÷ريدة

 40سسنة من العطاء
والتفا ‘ Êالعمل

فخر الصضحافي Úوالعمال الذين “درسضوا فيها
““الشضعب““Œ ،ربة عمرها اليوم  40عاما

ورغ- -م ذلك ك- -ان ل ب- -د م -ن أم -ت -ح -ان آأخ -ر وأخ Òق -ب -ل

هذه ألشسهادة أ◊ّية وألتاريخية للسسيد وزأ Êألذي ألتحق
بصسفة رسسمية با÷ريدة ‘ شسهر سسبتم 19٧٣ Èتب Úمدى
ألتضسحيات ألتي قّدمها هؤؤلء ألرجال ألذين كانؤأ يؤؤمنؤن
ب-ال-ع-م-ل أŸن-ج-ز آأن-ذأك ب-ال-رغ-م م-ن أل-ظ-روف ألصس-ع-ب-ة..
وحتى يكؤن ألعنؤأن قائما يؤؤدي ألرسسالة أŸنؤطة به ‘
ت -لك أŸرح-ل-ة أل-ت-ي ك-انت ف-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر ق-ؤي-ة أق-تصس-ادي-ا
ودبلؤماسسيا كلمتها لها ألؤقع ألكب ‘ Òأألوسساط ألدولية ‘
أأل· أŸت-ح-دة وأألوب-يك ،ع-دم ألن-ح-ي-از،أل-ق-م-م أل-عربية،
إأفريقيا ،وعÓقات متينة مع دول آأسسيا وأمريكا ألÓتينية
باسسم ألثؤرأت وألتحّرر ،كؤبا ،ألفيتنام ،وأ◊ركات ألؤطنية
‘ ألقارة ألسسمرأء ،بالضسافة أ ¤تلك ألروأبط أŸتينة مع
ألكتلة ألشسرفية.
هذه ألعناوين ألكÈى أي هذأ أÛال أ◊يؤي للجزأئر كان
لبد أن يجد ترجمته لدى ألقارئ وكل أŸتتبع Úللشسأان
أÿارجي وكانت جريدة ““ألشسعب““ نعم أŸرآأة ألتي تعكسس
كل تلك أÛهؤدأت أ÷بارة من أجل نظام دو‹ جديد.
وكانت أ÷ريدة تسسمى““مؤؤسسسسة ألشسعب““ كؤنها كانت تؤؤدي
نشساطا Œاريا كذلك من خÓل طبع ألعديد من ألؤثائق،
أل -ك -ت -ي -ب -ات› ،ل -ة آأم -ال ،نصس -ؤصس أل-ق-ؤأن ÚوغÒه-ا م-ن
أألعمال ألتي كانت ﬂؤلة لقسسم خاصس قائم بذأته وهذأ
ب-إاضس-اف-ة ع-ن-اوي-ن ج-دي-دة ““أŸسس-اء““““ ،أŸن-ت-خب““ ““أضس-ؤأء““
–ت أشسرأف مدير وأحد Ãقر حسس Úدأي.
وع-ن-د ح-ل-ؤل أل-تسس-ع-ي-ن-ي-ات وب-اسس-م ألصسÓ-حات وألنفتاح
ألقتصسادي ،وتغي Òأسساليب ألتسسي Òحل كل هذأ ألÎأث
ألع Ó-م -ي ب -ج ّ-رة ق-ل-م وك-أان شس-ي-ئ-ا  ⁄ي-ك-ن وه-ك-ذأ فصس-ل
ألعنؤأن عن أŸطبعة كل جهة أصسبحت لها كيان خاصس بها
وت-قّ-رر وضس-ع-ه-ا –ت وصس-اي-ة ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-ؤط-ني ثم
نزعت منها لتعؤد أ ¤طابعها ألعمؤمي.
لسسنا هنا أليؤم بهذه أŸناسسبة قصسد أصسدأر أألحكام على
ألرجال ألذين سسّيروأ هذأ ألعنؤأن تارك Úذلك للتاريخ وأما
ذكرنا لتلك أÙطات ألتي وأجهت مسسÒة ألعنؤأن خاصسة
خÓل فÎة ألتسسعينيات وما أتخذ من قرأرأت مؤؤŸة زيادة
على تسسريح ألعمال ‘ نهاية هذه ألفÎة ،عندما كنا ‘
مقر باسستؤر وهذأ Ÿتطلبات أقتصسادية ..هكذأ كان يقال
‘ تلك ألفÎة.
هذأ ألتؤجه أŸبني على إأعادة تنظيم ألعنؤأن ،أتضسح مع
إأدرأجه ضسمن ألـ« هؤلدينغ““ ثم ““أّÛمع““ ودّعم Ãجلسس
إأدأرة ..هذه هي صسيغة ألتسسي Òأ◊الية بعد حل ألشسركة
ألقابضسة ...لذلك ل Áكننا ألغؤصس ‘ مسسائل تقنية بحتة
ولكن هذه مؤؤشسرأت تب Úألتؤأصسل ‘ ألسسعي للحفاظ على
ألعنؤأن بتحدي ألؤأقع ألصسعب.

‘ أŸرح-ل-ة ألن-ت-ق-ال-ي-ة،
م- -ع أل- -ق- -ي- -ام ب- -ت- -ك- -ؤي -ن
ب - - - - -اŸؤأزأة م - - - - -ع ذلك،
أشس -رف ع -ل -ي -ه ج -زأئ-ري
وسس-ي-دة ف-رنسس-ية ،وبذلك
أيضس- -ا أن- -ت- -هت أŸع -ان -اة
وأıاط- - -ر ‘ م - -ه - -ن - -ة
أ÷مع ،لتبدأ ﬂاطر من
نؤع أخر مؤأجهة أŸؤت
يؤميا.
ل- - -ت- - -زأم - -ن أل - -فÎة م - -ع
أل-عشس-ري-ة ألسس-ؤدأء ،أل-ت-ي
دفع أإلعÓميؤن خÓلها
ألثمن من أروأحهم ،وكان أÿطر مضساعف ،ألن عمال
أ÷م-ع يشس-ت-غ-ل-ؤن ل-ي Ó-وي-ت-ن-ق-ل-ؤن ب-ال-تصسريح لفرضس حظر
أل -ت -ج -ؤأل آأن-ذأك ،ورغ-م ذلك ق-ب-ل-ؤأ أıاط-ر وأŸغ-ام-رة
بحياتهم ،من أجل ““ألشسعب““ ألتي صسدرت رغم كل ألصسعاب،
وب -ع-د ن-ح-ؤ  10سس- -ن- -ؤأت أخ- -رى ،غÒت أ÷ري -دة ›ددأ
م- -ق -ره -ا ،وأخ -ت -ارت ه -ذه أŸرة أل -ع -ؤدة ›ددأ إأ ¤ق -لب
أل -ع -اصس -م -ة ،و–دي -دأ إأ ¤ن -ه -ج ““ب -اسس -ت -ؤر““ ،وك-ان ل-ع-م-ال
أ÷ريدة ﬁطة أخرى قاسسية ،تتمثل ‘ عملية ألتسسريح
ألتي طالبتهم ‘ ألعام  ،199٧حيث ” تقليصس عدد ألعمال
من  120إأ 40 ¤عام ،Óومرت تلك أŸرحلة وأسستعادت
““ألشسعب““ عافيتها ،وأقتنت مقرأ لها بشسارع ألشسهدأء ‘
سس-ن-ة Ã 200٧ح-اذأة م-ق-ر أإلذأع-ة وأل-ت-ل-ف-زي-ؤن ،وف-ت-حت
أÛال أمام ألشسباب وأألجيال ألصساعدة ،ألتي تلقى كل
ألتشسجيع من أشسخاصس أمثال ““عمي رأبح““ ألذي سسجل
مسسارأ مهنيا بأاحرف من ذهب ،ويعت Èقدوة مثالية ‘
ألنضسباط وألعمل وألسسلؤك أ◊سسن ،صسديق وأخ للجميع،
وأحسسن مثال عن تؤأصسل أألجيال ،ألذين كؤنتهم أم وأعرق
أ÷رأئد ألؤطنية ألناطقة باللغة ألعربية ““ألشسعب““.
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أاحسسن بوسسنة

العمل بـ““الششعب““ حلم يراودÊ

اشستغلنا ‘ ظروف صسعبة وكنا أاسسرة واحدة
’ Áكن للعمل الصسحفي أان يكتمل دون التنسسيق
مع القسسم التقني ،وجريدة““الشسعب““ مر بها عمال
ت- -ق- -ن- -ي -ون ك -ان -وا ‘ اŸسس -ت -وى واشس -ت -غ -ل -وا ‘ أاح -لك
ال -ظ -روف ،م -ن أاج -ل أان ت -ب -ق-ى ا÷ري-دة سس-اط-ع-ة،
م-ن-ه-م أاحسس-ن ب-وسس-ن-ة ال-ذي إال-ت-ح-ق ب-ها سسنة ،1974
واشس -ت -غ-ل Ÿدة  17سس -ن -ة ب-ع-دم-ا ك-ان ا◊ل-م ي-راوده
ب-ال-ع-م-ل ‘ ه-ذه ال-ي-وم-ي-ة ال-ع-ري-ق-ة وال-ت-ي ك-ان لها
’عÓ-م-ي-ة آان-ذاك .و‘ ه-ذا
صس -يت ع -ل -ى السس-اح-ة ا إ
ا◊وار يروي لنا تفاصسيل عمله بجريدة““الشسعب““.
سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن
أاحسسن بوسسنة كان معلما ‘ الطور ا’بتدائي ،لكن حبه
الكب÷ Òريدة““الشسعب““ التي كان يشسÎيها يوميا ويقرأاها
جعله يلتحق بزمÓئه الذين كانوا من أاقاربه للمشساركة ‘
مسسابقة قامت بها ا÷ريدة لكنه فوت اŸشساركة فيها،
وأ’صسراره على القيام باإ’ختبار اتصسل باŸدير اŸكلف
باŸطبعة وهو مصسري ا÷نسسية يدعى هÓل ،فوافق على
إاعادة إاجراء ا’ختبار له هذا اأ’خ Òكان عبارة عن تقدË
أاوراق ﬂت -ل -ف -ة اÿط -وط م -ك -ت -وب-ة م-ن ط-رف صس-ح-ف-يÚ
ليمتحنه إان أاحسسن قراءتها ،وبالفعل ‚ح وبسسهولة ‘
قراءتها رغم أان بعضس اÿطوط ركيكة ،فيما كان يظن أان
ا’متحان عبارة عن مسسائل رياضسية ونحو.
بعدها حول إا ¤اŸطبعة مباشسرة ،أاين وجد آالة للجمع
بالرصساصس وكله فرح بالعمل بالعنوان ،و‘ اليوم اŸوا‹
ق -دم اسس -ت -ق -ال -ت -ه Ÿدي -رة اŸدرسس -ة ،وشس -ارك ‘ الÎبصس
با÷ريدة وذلك عام  ،1974بالرغم من أان اŸهنة صسعبة إا’
أان كل شسيء كان سسه Óبالنسسبة لعمي أاحسسن فتأاقلم بسسرعة
مع ظروف العمل ،و‘ هذا الصسدد ،يقول  «:ما دمت أاحب
العمل بجريدة““الشسعب““ كنت أاتقن عملي جيدا و’ أاشسعر
Ãتاعبه““ .
وعن ظروف عمله خÓل العشسرية السسوداء ،يقول بوسسنة أان
اأ’عمار بيد الله رغم أان اŸنطقة التي كان يقطن بها بحي
الشسراربة كانت تسسمى Ãثلث اŸوت ،وكل سسكان ا◊ي
يعرفونه ويقدرونه ،لكنه  ⁄يفكر ‘ الهروب والتفريط ‘
عائلته ،وواصسل عمله رغم شسعوره باÿطر من حوله ،وحÚ

بوعÓم بوسسحاقي:

اشستد ذلك اÿطر قرر إايداع طلب عطلة طويلة بدون أاجر،
لغاية –سسن اأ’وضساع اأ’منية.
وكانت عÓقة القسسم التقني مع التحرير عÓقة اأ’سسرة
الواحدة يعملون معا ‘ اŸطبعة لغاية سساعات متأاخرة من
ال -ل -ي-ل ،ح-يث ي-حضس-ر الصس-ح-ف-ي Úم-ق-ا’ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة م-ن
ﬂتلف اأ’قسسام لتطبع ،أاما اأ’خبار الدولية فتأاتي من
وكالة اأ’نباء ،ويروي أان بعضس زمÓئه توقفوا عن العمل
بشس -ه -ادة ط-ب-ي-ة ،بسس-بب سس-م-وم م-ادة ال-رصس-اصس ال-ت-ي ك-ان-و
يتنفسسونها ،متأاسسفاكون عمال القسسم التقني القدماء الذين
عانوا كثÒا  ⁄يتم تكرÁهم.
وه -ن -ا ي -ح -ك -ي ل -ن -ا قصس -ة ت-ظ-ه-ر م-دى ت-ع-ل-ق-ه ب-ج-ري-دة
““الشس -عب““‘  ،1978ق -رر ال -ذه -اب إا ¤ل -ي-ب-ي-ا ب-ح-ك-م ت-وف-ر
م- - -ن- - -اصسب الشس- - -غ - -ل واŸال ه - -ن - -اك ،ح - -يث ت - -وج - -ه إا¤
ج -ري-دة““ال-ف-ج-ر““ اŸشس-ه-ورة ب-ل-ي-ب-ي-ا ،وأاخ ÈاŸدي-ر ال-ف-ن-ي
للجريدة برغبته بالعمل بهذه اليومية ،وبالفعل ” قبوله
بعد إاجراء اختبار بسسيط برهن فيه على قدراته ح Úأاكمل
جمع اÛلة ‘ وقت وجيز‡ ،ا جعل اŸدير الوطني
ل-لصس-ح-اف-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ي-ط-ل-ب-ه ‘ م-ك-ت-ب-ه وي-عرضس عليه راتب
ضسعف ما كان يتقاضساه ‘ جريدة““الشسعب““ ،شسريطة سسحب
ج- -واز سس- -ف -ره Ÿدة  6أاشس -ه-ر م-ع م-ن-ح-ه شس-ه-ادة اإ’ق-ام-ة
والسسكن.
لكن عمي بوسسنة راوده شسعور قوي وحن Úشسديد إا¤
ج -ري -دة““الشس-عب““ أام ا÷رائ-د ،ف-ت-وج-ه م-ب-اشس-رة إا ¤ال-ن-زل
الذي كان يقيم فيه وحزم أامتعته Ÿغادرة الÎاب الليبي
نحو ا÷زائر ،للعودة إا ¤وظيفته با÷ريدة ،وهنا يقول⁄«:
أاتخل أابدا عن يومية““الشسعب““ وبقيت وفيا لها لغاية انتقا‹
إا ¤ج - -ري- -دة السسÓ- -م ›Èا ’ Òﬂا وب- -ق- -رار م- -ن إادارة
ا÷ريدة““.
ويعود عمي أاحسسن للحديث مرة أاخرى عن ظروف عمله
‘ مطبعة سساحة أاودان والضسغوطات التي عاشسها خاصسة
عندما تكون هناك أاحداث وطنية تتطلب منهم العمل
لسساعات متأاخرة من الليل وأاحيانا لغاية بزوغ الفجر ،منها
مث Óمشسروع اŸيثاق الوطني ‘ عهد الرئيسس الراحل
هواري بومدين ،حيث كلف فريق القسسم التقني إ’عداد
كتيب اŸيثاق وتصسحيحه والعمل عليه Ÿدة ثÓثة أايام
م-ت-ت-ال-ي-ة ،ع-ل-م-ا أان ع-م-ل-ي-ة الÎك-يب  ⁄ت-ك-ن ب-اأ’م-ر ال-هÚ
آانذاك مثلما عليه ا◊ال اليوم ،حيث أاضسحى القسسم التقني

م- -ث- -ل اإ’دارة ،ع -ل -ى
ح- -د ق -ول ﬁدث -ن -ا،
الذي أاكد أان اإ’رادة
وحب العمل والتعاون
فيما ب ÚالزمÓء ما
ج- -ع- -ل- -ه -م ي -ع -يشس -ون
ك - -أاسس - -رة واح - -دة ‘
م - -ؤوسسسس- -ة ع- -ري- -ق- -ة
تدعى““الشسعب““.
أاما اŸرحلة الثانية
ال - - -ت - - -ي م - - -ا ت - - -زال
ﬁف- - -ورة ‘ ذاك - -رة
بوسسنة هي ح Úاخت ÒلÓنتقال إا ¤جريدة السسÓم ‘
 1991بعد قرار إاعادة الهيكلة ،و ⁄تكن لنا حرية ا’ختيار
فتدخل ا◊ظ هنا ،البعضس أاخت Òللبقاء با÷ريدة ،وآاخرون
حولوا إا ¤يومية السسÓم لكن حقوقهم تبقى ﬁفوظة ،كون
جريدة السسÓم مثل اأ’ضسواء واŸنقذ وغÒها جرائد تابعة
لـ«الشسعب““.
ويضسيف أانه فيما بعد أاصسبح مقر ““الشسعب““ بحسس Úداي،
حيث ” اقتناء أاحسسن اŸعدات ‘ اإ’عÓم اآ’‹ ،وبالتا‹
ه- -ي أاول ج -ري -دة اشسÎت ه -ذه اŸع -دات ،وع -م -ي أاحسس -ن
باعتباره رئيسس القسسم التقني هو أاول من أاشسرف على
العملية ،بعد إامضساء العقد مع شسركة““إاينو تايب““ ،حيث
سسافر إا ¤بريطانيا وبقي هناك خمسسة أايام Ÿعاينة اآ’’ت
وŒريبها ،و‘ سسنة  1985شسرع فريق القسسم التقني على
فوج ‘ ÚالÎبصس على اسستخدام اآ’لة و–ضس Òأاعداد
Œريبية .
وما يزال عمي أاحسسن الذي قضسى  23سسنة خدمة ‘
اŸيدان منها  17سسنة ‘ جريدة““الشسعب““ ،قبل أان يلتحق
بجريدة““السسÓم““ يسسجل ‘ ذهنه ذكريات كثÒة جميلة
خÓل عمله با÷ريدة ،أاهمها أانه ح Úغادر ترك سسمعة
طيبة لدى زمÓئه ،و ⁄يؤوذ أاي عامل ح Úكان مسسؤوو’
لدرجة أان بعضس زمÓئه يتسساءلون قائل Úله «:أانت تعمل
بشسغف وجد وكأان اŸؤوسسسسة ملك لك يا ريت كل اأ’شسخاصس
مثلك““ .ويشس Òهنا إا ¤أانه غادر ميدان العمل التقني –ت
اسسم جريدة““السسÓم““ ،ثم جاء قرار غلق اŸؤوسسسسة ’أسسباب
اقتصسادية لتبقى ““الشسعب““فخر الدولة ا÷زائرية ’ يجب

هذه حكايتي مع ““الششعب““

تسس-ت-حضس-ر ال-ذكرى  5٣ل-ت-أاسس-يسس ي-ومية ““الشسعب““
ب- -ط- -و’ت أاول- -ئك ال -ذي -ن صس -ن -ع -وا ›د ال -ي -وم -ي -ة
وراف- -ق -وا ›د ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ح -ق -قت
ا’سستقÓل الوطني ،الذي فرضس بدوره Œند أابناء
الوطن نحو البناء والتشسييد’ ،سسيما منهم أاصسحاب
الكلمة التي ترجمتها أام ا÷رائد فكانت خ Òرفيق
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ري ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل ل-تن Òدربه
صسنه من بقايا ا’سستدمار الفكري.
و– ّ
جÓل بوطي
تصسوير  :فواز بوطارن
‘ هذه اŸناسسبة أاردنا تسسليط الضسوء على مرحلة من
مراحل تأاسسيسس يومية ““الشسعب““ غداة ا’سستقÓل مباشسرة،
ح -يث ي -رت -ب -ط ت -اري -خ ال -ت -أاسس-يسس سس-ن-ة  1962م-ع ت-اري-خ
ا’سستقÓل الذي كان عهدا جديدا ورثوه ‘ خدمة الثورة
ال -ت -ح -ري-ري-ة ب-السسÓ-ح وال-ق-ل-م وغÒه-ا م-ن أاوج-ه ال-نضس-ال
اŸتعددة اأ’شسكال واأ’سساليب.
هذا التوجه بالذات ركزنا ‘ تناوله على مرحلة هامة من
مراحل اليومية وبالضسبط عمل الطباعة الذي كان القاعدة
اأ’سساسسية ‘ صسدور ا÷ريدة وا◊فاظ على اسستمراريتها
رغم الصسعوبات التي رافقت العمال ‘ تلك الفÎةÁ ،كن
وصسفها Ãرحلة حرب صسناعة الكلمة رغم أان مصسطلح
ا◊رب ’ Áكن إاطÓقه سسوى أاثناء النزاع وقد يختلف
القارئ مع هذا الطرح أاو ذاك لكن اأ’جدر هو ترك ا◊كم
Ÿن عاشسوا الفÎة التي ميزها اأ’بيضس واأ’سسود.
ي-أاخ-ذن-ا ع-م-ي ب-وعÓ-م ب-وسس-ح-اق-ي وأاح-د أاك Èال-ع-ام-لÚ
باŸطبعة الرسسمية التي أانشسئت غداة ا’سستقÓل مباشسرة
وكانت خاصسة بيوميتي ““الشسعب““ واÛاهد ،اللتان كانتا
تصس -دران ب -ل -غ-ة اŸسس-ت-ع-م-ر ‘ ب-داي-ة اأ’م-ر ،ل-ك-ن م-ا ل-بث
ال -ق -ائ-م-ون إا ¤ج-ع-ل-ه-ا سسÓ-ح-ا Ÿواج-ه-ة ل-غ-ة اŸسس-ت-ع-م-ر
والدفاع عن اللغة العربية اأ’م.
ي -روي ع -م -ي ب -وع Ó-م ال -ذي ال -ت -ح -ق ب-ال-ع-م-ل ب-اŸط-ب-ع-ة
ال -رسس -م -ي -ة ،وه -و  ⁄ي-ت-ج-اوز ال-عشس-ري-ن رب-ي-ع-ا م-ن ع-م-ره،
وبالتحديد  18سسنة ،رغبة ‘ تلبية نداء الوطن واŸسساهمة
‘ تنميته بقدر اŸسستطاع ،وهو النداء الذي اسستجاب له
كل ا÷زائري ،Úكل بحسسب اختصساصسه وإارادته ‘ ولوج

عا ⁄من عوا ⁄الشسغل لرفع التحدي ودحضس أاطروحة
ا’سس -ت-ع-م-ار ال-ذي وّرث ق-ن-اب-ل م-وق-وت-ة ن-ك-ران-ا ’سس-ت-ف-ت-اء
الشسعب ا÷زائري بنعم لطرد ا’سستعمار وأاه Óبا’سستقÓل
الذي دفع ا÷زائريون أ’جله مليون ونصسف مليون شسهيد.
‘ ال -ب -داي-ة ،ع-م-ل ع-م-ي ب-وعÓ-م ،سس-ن-ة  ،1962ب-اŸط-بعة
الرسسمية بحسس Úداي بالعاصسمة ضسمن فريق عمل يضسم
جزائري Úوعما’ من جمهورية مصسر الشسقيقة ،ويقول
الرجل الذي ناهز عقده السست Úاليوم““ ،أانهم رافقونا ‘
العمل اŸطبعي ‘ عهد الرصساصس رفقة ›موعة من
ا÷زائري Úمنهم من قضسى نحبه ومنهم من ينتظر.
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وتشس ÒاŸعطيات التي قدمها عمي بوعÓم بخصسوصس
اŸراحل التي شسهدت عملية طبع يومية ““الشسعب““ الغراء
منذ ا’سستقÓل ا ¤يومنا هذا بثÓث مراحل هامة ميزت
مشس- -واره- -ا ،ح- -يث “ت- -د اŸرح -ل -ة ا’و ¤وه -ي م -رح -ل -ة
الطباعة بالرصساصس من سسنة  1962إا ¤غاية عصسر الكتابة
ب -ال -ك -م -ب -ي -وت -ر ال -ق -د ‘ Ëشس -ك -ل -ه ال -ب-دائ-ي وذلك آاواخ-ر
السسبعينيات وبداية الثمانينيات ،واŸرحلة الثالثة واأ’خÒة
التي بدأات مع أاواخر القرن العشسرين أاي بداية التسسعينيات
ونوجز بالتفصسيل مع ا’حتفاظ بالتسسلسسل الزمني الذي
أاورده عمي بوعÓم اŸعايشس لكل هذه اŸراحل الهامة من
تاريخ طباعة يومية ““الشسعب““ من بداية التحضس ،Òو‘ هذا
اŸقام ،قال اŸتحدث إان بدايته كانت مع توزيع الصسحيفة
قبل ا’نضسمام إا ¤فريق عمل الطباعة مع رفاق ذكر منهم
قاسسمي بشس Òوسسي موسسى

مرحلة الرصشاصص و«البينو““

‘ هذا السسياق ،يشس Òعمي بوعÓم إا ¤إاصسدار أاول عدد
من ““الشسعب““ ‘ مثل هذا اليوم من  11ديسسم 1962 Èكان
هناك تعاون ب Úكل أاقسسام اليومية ‘ إاعدادها ،حيث كان
يتو ¤مع رفاقه ‘ الطباعة Ãسساعدة قسسم التحرير ‘
أاعمال ترتيب اأ’خبار وفق اأ’جندة اŸعمول بها ،حيث
كانت بداية الطبع بـ  4صسفحات متنوعة ‘ كل اÛا’ت،
ب Úاأ’خ-ب-ار السس-ي-اسس-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-ل-مية
وغÒها ..من الصسفحات التي تو ¤إاعدادها أاشسقاء من
دول عربية على غرار لبنان.
وكانت تتم عملية الطبع بواسسطة آا’ت ميكانيكية ضسخمة

ا◊ج- -م ع- -اŸي- -ة الصس- -ن- -ع تسس- -م- -ى ““ال -ب -ي -ن -و““ وذلك بصسب
الرصساصس ‘ قوالب ا◊روف التي تشسكل كلمات مÎابطة
فيما بعد ،و‘ هذا اÿصسوصس ذكر عمي بوعÓم الصسعوبة
الكبÒة التي واجهوها ‘ –ويل ا◊روف من الفرنسسية إا¤
العربية حيث كانت اليومية تصسدر باللغة الفرنسسية بادئ
اأ’مر إا’ أان –ولها إا ¤العربية زاد من صسعوبة العمل.
وأامام هذا اإ’شسكال الكب Òقام عمال الطباعة بابتكار
طريقة جديدة يتم من خÓلها إاعادة صسب الرصساصس على
ق -والب ا◊روف ع Èط -ري -ق -ة اإ’سس -ق -اط ال -ع -م-ودي ع-ل-ى
الصسفحات وذلك بتقنية جد صسعبة ‘ ظل افتقاد العمال
Ÿه -ارات ال -ع -م -ل ‘ ظ -ل ظ -روف وصس -ف-ه-ا ع-م-ي ب-وعÓ-م
باŸسستحيلة ،إا’ أان هدف اŸسساهمة ‘ التشسييد والبناء
الذي تزامن مع ا’سستقÓل فرضس على اŸواطن ا÷زائري
القيام بأادوار ‘ شستى اÛا’ت.
وشسكلت مرحلة الكتابة بالرصساصس –ديا لعمال اŸطبعة
تزامن مع إاصسابة الكث Òمن العمال بأامراضس صسعبة نتيجة
التعرضس اليومي Ÿادة الرصساصس وتفاقمت فيما بعد بعد
–ويل مقر اŸطبعة إا ¤سساحة ““موريسس أاودان““ وسسط
مدينة ا÷زائر وذلك ما سسنتطرق إاليه ‘ اŸرحلة الثانية
م -ن م -راح -ل ط -ب-اع-ة ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي شس-ه-دت ه-ي اأ’خ-رى
ﬁطات ’ تقل أاهمية عن مرحلة الرصساصس سسنوجزها
Óحداث.
فيما بعد حفاظا على التسسلسسل الزمني ل أ
بدايات طبع يومية ““الشسعب““ احتاج ‘ بادئ اأ’مر تكاتف
ج -م -ع ك -ب Òم -ن ال -ع -م -ال و‘ ه -ذا اŸوضس-وع ي-ذك-ر ع-م-ي
بوسسحاقي اسستقدام خمسسة عمال كان يعملون بصسحيفة
اÛاهد اأ’سسبوعي ونذكر منهم :علي جغروري وهو من
و’ية باتنة ويبلغ حاليا من العمر  84سسنة ،طولبي نذير،

اŸسساسس بها وهذا
أامر جيد.
وي -ع-رب ه-ن-ا ع-م-ي
أاحسسن عن سسعادته
Ÿا وصس- - -لت إال- - -ي - -ه
ا÷ريدة التي تخّرج
م- - -ن- - -ه- - -ا إاط - -ارات
ووزراء ،لكنه تأاسسف
أان العامل Úبالقسسم
ال-ت-ق-ن-ي بالرغم من
اÛه- -ودات ال- -ت -ي
ق -دم -وه -ا ب -ق -وا ‘
خانة اŸنسسي ،Úآام ‘ Óأان تكون هناك إالتفاتة طيبة من
اŸسسؤوول Úويحظوا بتكر Ëولو رمزي قائ«:Óأا“نى زيارة
البقاع اŸقدسسة وتأادية فريضسة ا◊ج““.
و‘ اأ’خ Òقال بوسسنة أان ا’حتفال بذكرى تأاسسيسس جريدة
““الشسعب““ كانوا ينظمونه كلما حلت اŸناسسبة ،وهو سسعيد
أ’ن اسس -م -ه -ا م -رت -ب -ط ب -ذك -رى ت -اري -خ -ي -ة ع -ظ-ي-م-ة وه-ي
مظاهرات  11ديسسم ،1960 Èح Úيشساهد أاشسرطة حول
اŸظاهرات يفكر أانه واحد ‡ن سساهموا ‘ النهوضس
ب -ا÷ري -دة واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى اسس -م -ه -ا ب -ال-ع-م-ل ا÷اد ‘
اŸط-ب-ع-ة ال-ت-ي اسس-م-اه-ا““اŸن-ج-م““ ،ب-ح-ك-م ظ-روف ال-ع-م-ل
الصسعبة ،أاما أاجداده فضسحوا بالدم.

يتأاسشف حسشرة عندما
’ يجد ““الششعب““ ‘ اأ’كششاك

ويضسيف أانه يفتخر بإارتباط اسسمه بهذه الذكرى ،آام‘ Ó
أان يواصسل شسباب اليوم رفع اŸشسعل ومواصسلة العمل ،ببذل
مزيد من ا÷هد ويعتÈون ا÷ريدة منزلهم ،للرقي بها،
مبديا أاسسفه ح Úيتوجه نحو اأ’كشساك و’ يجد صسحيفة
““الشسعب““ على الرفوف‡ ،ا يجعله يشسعر با◊سسرة أ’ن
عمل الصسحفي ’ يصسل للقارئ.
داعيا إا ¤التفك ‘ Òسسياسسة ناجعة لزيادة عدد السسحب
وفرضس ا÷ريدة على السساحة اإ’عÓمية ،مثلما كانت عليه
‘ سسنوات السسبعينات مدرسسة لها صسدى إاعÓمي ،مبديا
اسس -ت -ع -داده ل -ت -ق -د ËخÈت -ه ‘ ح -ال -ة اح -ت-اجت ا÷ري-دة
ÿدماته.

 ٣مراحل من الطبع
إاختزلت إاسسم أاعرق
جريدة منذ ا’سستقÓل

وفرحات الذي  ⁄يتذكر الشساهد إا’ اسسمه مع مرور الزمن
وتلك اللحظات الصسعبة لكنها جميلة ‘ واقعها.
و“يزت مرحلة الطباعة بالرصساصس كونها كانت –ديا
ورهانا حقيقيا للعمال ’سسيما ‘ حال وقوع خطأا مطبعي
‘ وسسط السسطر ،فإان تصسحيحه يتطلب إاعادة كتابته من
جديد وليسس تصسحيح ا◊رف أاو الكلمة فقط ،وهذا يعني
أان اÿطأا الذي يرتكبه مسسؤوولو التحرير يتحمله اŸطبعي،
ناهيك عن تنسسيق اÿط ب ÚتصسغÒه وتكبÒه فكل ذلك
يقول بوسسحاقي يتطلب جهدا وصسÈا طوي Óيتوج بإاصسدار
العدد ‘ صسورته النهائية ،وبالنسسبة إ’عداد الصسفحة اأ’و¤
 ⁄ت-ك-ن ك-ت-اب-ة ال-ك-ل-م-ات ب-ال-ط-ب-اع-ة ول-ك-ن ب-ا’عتماد على
اÿط اليدوي العربي ÷ماليته وجاذبيته باعتبارها واجهة
اليومية وكان يعمل إا ¤جانب ا÷زائري Úعامل إاسسباÊ
وآاخر فرنسسي ﬂتصس ‘ ميكانيك اآ’’ت.

عهد جديد مع الطباعة ا◊ديثة

“ثلت اŸرحلة الثانية من تاريخ طباعة ““الشسعب““ الغراء
مع –ويل اŸطبعة الرسسمية إا ¤اŸقر ا÷ديد ““بحسسÚ
داي““ بالعاصسمة ‘ ،ح– ” Úويل يومية اÛاهد اإ¤
سساحة ا◊رية ،وكانت اŸرحلة ا÷ديدة مع اŸقر ا÷ديد
باسستقدام آا’ت طباعة حديثة مقارنة بالتي كانت تسستخدم
‘ عهد الرصساصس سسواء من ناحية ا◊جم أاو السسرعة ‘
الطباعة
فاآ’’ت ا÷ديدة مكنت من اسستخدام تقنية تكب Òاÿط
إا ¤ا◊جم  18والتحكم ‘ التصسحيح دون الرجوع اإ¤
إاع -ادة ال -تصس -ح -ي -ح ال-ك-ل-ي فضس Ó-ع-ن سس-ه-ول-ة ال-ت-ح-ك-م ‘
اŸطابع ذات ا◊جم الصسغ ،Òوتقنية الصسورة التي تتم عÈ
قولبة الصسورة على الورق بعد ضسغطها ميكانيكيا.
و‘ أاواخ-ر السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات وب-داي-ة ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ب-دأا العمل
بالكمبيوتر التقليدي وبذلك دخلت مرحلة الطباعة فÎة
جديدة من خÓل إاضسافة الصسور بشسكل حديث وجما‹ عن
ط -ري -ق ال -تصس -وي -ر اآ’‹ ل -ي -ل-ي-ه-ا م-ب-اشس-رة ال-عصس-ر ا÷دي-د
باسستعمال آا’ت حديثة ‘ الطباعة تسستخدم فيها تقنية
السسكان Òوذلك بعد أان قطعت ““الشسعب““ مراحل طويلة كان
أاح -ل -ك -ه -ا فÎة ال -عشس -ري -ة السس -وداء ال -ت -ي أاّث -رت ع-ل-ى أاداء
اŸطبعة وكل اأ’قسسام ،إا’ أان –دي العمال وإارادتهم رافق
اليومية ŸسسÒة البناء والدعم الفكري.
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أاحمد علوا ‘ Êسسرد مشسواره

@عملنا ‘ أاخّوة وتضسامن وŒاوزنا ال ّصسعوبات باإلرادة
@ا◊فاظ على العنوان وتطويره نضسال خضسناه دون ملل
يعت Èأاحمد علوا Êمن العمال الذين سساهموا ‘ ا◊فاظ على اسستمرار إاصسدار جريدة ““الشسعب““ Ÿدة  36سسنة كاملة من خÓل
’ّنهم كانوا يحّبون هذا العنوان ووفائهم
’وقات الصسعبة التي مّرت بها اŸؤوسسسسة ،بكل بسساطة أ
اÛهودات التي قاموا بها ‘ ا أ
’رادة والتضسحيات التي قاموا بها ‘ تلك الفÎة .ونحن نحتفي بالذكرى الـ  53لصسدور أامّ ا÷رائد ،جعلنا
وتفانيهم ،وروح ا إ
’حداث التي عايشسها.
نسسÎجع أاهم الذكريات التي عاشسها ““عمي أاحمد““ طيلة الفÎة التي قضساها وأاهم ا أ
دينار جزائري بعدما توقفت جريدة ““السسÓم““ ب -وك -يﬁ ،م -د م -راوي ،وه -م م-ن اŸؤوسّس-سسÚ
نبيلة بوقرين
ألنّ ““الشسعب““ هي األم ول ملجأا لنا غÒها ‘ وآاخرون ما زالوا على قيد ا◊ياة رغم صسعوبة
تصسوير :عباسص تيليوة
ذلك الوقت ،كما تعّودنا على ظروف العمل اŸهمة ألنّ الوسسائل  ⁄تكن متطورة مثلما هو
ببسساطته اŸعهودة وصسراحته اŸأالوفة التي فيها ولدينا زمÓء وأاصسدقاء كثÒون رفقة كل عليه ا◊ال اآلن .كنّا نقوم بتذويب الرصساصص
Ÿسستها منه منذ أان وطأات قدماي جريدة من قدور بومايدة ،إاسسماعيل شسعÓل ،حسس ‘ Úال- - -ف- - -رن –ت األرضص أاي - -ن تصس - -ل درج - -ة
““الشس -عب““ ،ح ّ-دث -ن -ا ع -م -ي ““أاح -م -د““ ع-ن أاب-رز ق -ادري ،صس -ادق سس -اŸي ،راب -ح ب -زي -وﬁ ،م -د ا◊رارة إا ٣٥0 ¤درجة ،ما أادى إا ¤مرضص
–سسنت األمور بصسفة عدد كب Òمن العمال بسسبب تطاير شسظايا
مراحل تواجده باŸؤوسسسسة مع اختÓف وتغي Òقادري ولكن فيما بعد ّ
” ترسسيمي سسنة  ،2001وعادت مادة الرصساصص التي كنا نسستعملها ‘ الكتابة
تقنيات العمل من زمن آلخر قائ““ :Óعندما تدريجية حتى ّ
ب -دأات ال -ع -م -ل ‘ أاّم ا÷رائ -د  ⁄ي -ك -ن سس ّ-ن -ي األمور إا ¤ما كانت عليه ‘ السسابق وبقيت إا ¤ع -ن ط -ري -ق صس-ف-ائ-ح ،وب-ع-ده-ا ن-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ة
يتجاوز الـ  22عاما ،حيث كانت أامامي ثÓث غاية يوم  28جانفي  ،2012وهو تاريخ إاحالتي التصسحيح عن طريق آالة أاخرى ل تقلّ صسعوبة
عن سسابقتها ،ولهذا فإاّن اŸأامورية  ⁄تكن
خيارات لفرصص عمل كو Êابن شسهيد ،األو ¤على التقاعد““.
سس-ه-ل-ة ب-ت-ات-ا وع-ان-ي-ن-ا ك-ثÒا ح-ت-ى كّ-ن-ا ن-وصس-ل
‘ ا÷مارك والثانية ‘ مصسالح بلدية حسسÚ
ا÷ريدة إا ¤القراء ‘ الوقت اŸناسسب حيث
داي وال- -ث -ال -ث -ة ‘ ج -ري -دة ““الشس -عب““ وألّن -ن -ي
““
كنا نعمل قرابة  10سساعات كاملة ‘ ظروف
درسست اللغة العربية اخÎت الثالثة أل⁄ Ê
أا“كن من مواصسلة الدراسسة بسسبب صسعوبة وعاد ا◊ن Úبعمي أاحمد إا ¤األيام ا◊الكات قاسسية  ⁄نكن ‰لك فيها حتى بطاقة مهنية““.
ا◊ياة ،وحاجتي إا ¤العمل لتغطية حاجيات بسسبب رغبة بعضص ا÷هات ‘ غلق ا÷ريدة،
اŸن -زل ،وب -دأات ال -ع-م-ل سس-ن-ة  ‘ 1976ع-ه-د إاّل أاّن-ه-م ق-ام-وا ب-اŸسس-ت-ح-ي-ل ل-ل-ح-ف-اظ ع-ليها
““رغم ذلك إالّ أاّننا  ⁄نÎاجع عن مهّمتنا ‘
ألّنها كانت مصسدر رزق عدد كب Òمن العمال:
السس -ي -د ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح وب-ع-ده ﬁم-د ““ا◊مد لله “كنا من ا◊فاظ على صسدور ا◊فاظ على هذا العنوان ،وإابقائه موجودا
السسعيد ،وبقيت ‘ هذه اŸؤوسسسسة إا ¤غاية ا÷ريدة رغم رغبة بعضص األطراف ‘ غلقها ،ب Úكل ا÷رائد ألّننا أاحببنا اŸهنة وعملنا
النفتاح اإلعÓمي““.
ح -يث ق-مت أان-ا شس-خصس-ي-ا ب-ط-ب-ع-ه-ا ‘ ال-ق-ب-ة ،بضس- -م Òوإارادة ح- -ت- -ى ‘ ال -عشس -ري -ة السس -وداء
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سسهرنا عليها حتى وصسلت إا ¤القراء ‘ ذلك عندما اشستّدت األزمة ‘ ا÷زائر .تعبنا كثÒا
بجريدة ““الشسعب““ بكل صسراحة قائ““ :Óورغم الوقت Ãسساعدة عدد كب Òمن الز ّمÓء عندما للحفاظ على وجود جريدة الشسعب إا ¤يومنا
فصسلي من جريدة ““الشسعب““ لفÎة طويلة إالّ كنا ‘ سساحة أاودان ،منهم من وافتهم اŸنية هذا ،ألنّ اŸهنة متعبة والظروف كانت صسعبة
ّ
أاّني عدت إاليها سسنة  ‘ 1997عهد اŸدير على غرار فرحات بن خليف ،عبد ا◊ميد ‘ ظل غياب الوسسائل واألجهزة اŸتطورة،
بوكردوسص Ãبلغ ضسعيف جدا يقّدر بـ 4000
إاضسافة إا ¤األزمات اŸتعددة التي مرت بها

رغم صسعوبة اŸأامورية إالّ أاّننا
–ّديناها باإلرادة

عانينا كثÒا للحفاظ على العنوان

الطاهر هداجي ‘ ذكريات ’ تنسسى

كنا نعمل  10سساعات ب Óتوقف إلخراج ا÷ريدة
من اسستعمال الرصساصص إا ¤الطباعة ا◊ديثة...
–ول جذري ‘ حياتنا اŸهنية

م -ي -زت -ه ال -ه -دوء وال -ت -ف-ا ‘ Êال-ع-م-ل ،ك-ان ق-ل-ي-ل
’خ Ó-ق ا◊م -ي -دة
ال- -كÓ- -م ،ال- -ك- -ل يشس -ه -د ل -ه ب -ا أ
وال-رصس-ان-ة ون-ك-ران ال-ذات وه-و م-ث-ال ي-ق-ت-دى به
وقد وصسفه كل من عمل معه بـ ““العملة النادرة““.
عندما التحقت للعمل كصسحفية با÷ريدة ،كان
قد أامضسى أاك Ìمن عقدين من الزمن فيها ،كنت
أاشس-اه-ده وه-و ي-دخ-ل ال-دائ-رة ال-ت-ق-ن-ي-ة ’ ،تغادر
ا’ب-تسس-ام-ة ّﬁي-اه وه-و ي-ح-ي-ي ا÷م-ي-ع ⁄ ،أاسس-م-ع
ع -ن -ه ق -ط أان -ه غضسب م-ن أاح-د زمÓ-ئ-ه أاو اشس-ت-ك-ى
م -ن -ه -م ...إان-ه ال-ط-اه-ر ه-داج-ي ““اıضس-رم““ ،أاح-د
أاق -دم ع -م -ال ج -ري -دة ““الشس -عب““ ،ع -ايشص م -راح-ل
’خÒة ،ت- -ذك -رت -ه
ت- -ط- -ور ال- -ط- -ب- -اع- -ة ‘ ه- -ذه ا أ
ا÷ريدة وهي –يي ذكرى تأاسسيسسها .53
حياة .ك
«عمي الطاهر““ هكذا يناديه كل العمال ،هو أاحد أاقدم
العامل ‘ Úجريدة ““الشسعب““ ،غادرها  2011بعد أان بلغ
سسن التقاعد وكان قد التي التحق بها سسنة .1972
عمل باŸطبعة ““–ت األرضص““ كان مقرها آانذاك ‘
““شسارع أاودان““ بالعاصسمة ،وقد امتزج حديثه ب ÚحنÚ
اŸاضسي الذي عاد به إا ¤فÎة شسبابه ،واألخوة والصسداقة
ال -ل -ت Úك -ان -ت -ا ت-ط-ب-ع-ان ج-و ال-ع-م-ل ،ب-ال-رغ-م م-ن قسس-اوة
الظروف آانذاك ،حيث كانت الطباعة Ãادة الرصساصص
““السس -ام -ة““ وك -ان ل -ه -ا ت -أاث Òع-ل-ى صس-ح-ة ال-ع-م-ال ،بسس-بب
الرائحة ا◊ادة التي تنبعث منها.
قال ““عمي الطاهر““ ،إانه عندما التحق با÷ريدة عمل ‘
قسسم األرشسيف ،لكن سسرعان ما –ول إا ¤اŸطبعة ،كان
ذلك سسنة  ⁄ .1974تكن ظروف العمل سسهلة كما هي عليه
اآلن ،لقد عانى من صسعوبة وتأاثÒات مادة الرصساصص التي
ك -انت ت -ت -ط -اي -ر شس -ظ -اي -اه -ا ‘ ب -عضص األح-ي-ان ل-تصس-يب
وجوههم ،وهم يكّدون من أاجل طبع ا÷ريدة وإايصسالها
إا ¤القراء ،مؤوكدا أانه كان يعمل  10سساعات دون انقطاع
من الرابعة مسساء إا ¤الرابعة من صسباح الغد .غ Òأانه ⁄
يكن يحسص بالتعب ،ألن جو العمل كان ““أاخويا بامتياز““.
لكن سسرعان ما –سسنت ظروف العمل بانتقال ا÷ريدة
إا ¤شس -ارع ط -راب -لسص ب -حسس Úداي ،وت -زوي -ده -ا Ãط-ب-ع-ة
حديثة أانسستنا اŸعاناة التي كنا نكابدها ‘ مطبعة أاودان،
كان ذلك سسنة .198٥
بدأا جو العمل يتغ Òبالنسسبة لعمي الطاهر ،نحو األفضسل،
بحسسب ما ذكر ،بعدما تقلصست سساعات العمل من 10
سس- -اع -ات إا ٥ ¤سس-اع-ات ب-فضس-ل اŸك-ن-ن-ة ،ل-ت-ف-تح أامامه
مرحلة جديدة للعطاء لكن بإامكانات مÓئمة ومريحة
مقارنة بتلك التي كان يعمل بها ‘ السسبعينيات.

اسسماعيل شسعÓل يتوسسط الزميل Úالطاهر هداجي على اليم Úواحمد علوا Êعلى اليسسار

وآاخرها ‘ العشسرية السسوداء ،حيث كنا نخرج
م-ن م-ن-ازل-ن-ا ولسس-ن-ا م-ت-أاك-دي-ن م-ن ال-ع-ودة‘ ،
أاغلب األحيان كنّا نبقى ‘ اŸؤوسّسسسة عندما
ي-ت-أاّخ-ر ال-وقت ،خ-اصس-ة ع-ن-دم-ا ف-رضص ق-ان-ون
حظر التجول وعقولنا كلها ‘ عائÓتنا خاصسة
الذين كانوا يسسكنون ‘ مناطق أاك Ìحسساسسية
خاصسة ب Úسسنت 1990 Úو 1994ألنه  ⁄يكن
لدينا وسسائل نقل ،ورغم ذلك  ⁄نتوّقف وبقينا
صس- -ام- -دي- -ن وŒاوزن -ا ك -ل ال -ع -راق -ي -ل ،ح -يث
شساهدنا انفجار قنابل أامامنا ولكن  ⁄يكن
لدينا بديل ،حيث كنا نخفي مكان عملنا وما
ه -ي اŸه -ن -ة ال -ت-ي نشس-ت-غ-ل ف-ي-ه-ا وك-ن-ا ن-خ-رج
بطريقة متخفية ،ورغم ذلك إال أانه هناك من
سسقطوا شسهداء على أايدي الغدر مثل يحياوي
ع -ب-د ا◊م-ي-د ول-ك-ن ا◊م-د ل-ل-ه ع-م-ل-ن-ا واآلن
بقيت ذكريات فقط““.
أاما عن العنوان جريدة ““الشسعب““ ،اعتÈه عمي
أاحمد Ãثابة حياتهم ككل ألنه مصسدر قوتهم
و“كنوا من تربية أابنائهم وقضساء حاجيات
عائÓتهم ‘ قوله““ :جريدة الشسعب هي حياتنا

ألنها مصسدر قوتنا ول بديل لنا عنها ،وبها
وصس -ل -ن -ا إا ¤ال -ت -ق -اع -د ورب -ي-ن-ا أاولدن-ا ،وه-ي
م -درسس -ة رم -ز ب -دل-ي-ل أان-ه ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
الوزراء تخّرجوا من هذه اŸؤوسسسسة ،وسستبقى
عنوانا راسسخا ‘ الذاكرة من دون منازع .و‘
األخ Òأا“نّى أان تبقى ‘ الطليعة ألن الوسسائل
وال-ظ-روف ا◊ال-ي-ة م-ن-اسس-ب-ة م-ن أاج-ل ال-ع-م-ل
وال -ب -ق -اء ‘ اŸسس -ت -وى ال -ع-ا‹ ب-اŸق-ارن-ة م-ع
السسابق عندما كنا نفتقر ألبسسط ا◊اجيات
وال -وسس -ائ -ل ،ون -ح -ن ن -ف -ت-خ-ر ع-ن-دم-ا نشس-اه-د
الشسعب ب Úالعناوين األخرى خاصسة ‘ حصساد
ا÷رائد ،هنا أاسسعد كثÒا ألننا قضسينا حياتنا
كلها ‘ هذه اŸؤوسسسسة ويهّمني كثÒا أان أاراها
‘ ال ّصس -دارة ،وأاشس ّ-ج-ع الّشس-ب-اب الّسس-اه-ر ع-ل-ى
ب- -ق- -ائ- -ه- -ا اآلن خ- -اصس- -ة أاّن- -ي ع -ايشست ا÷ي -ل
اŸؤوسّس- - -سص وا÷ي - -ل ا◊ا‹ ،وŸسست ال - -ف - -رق
اŸوج-ود واŸت-مّ-ث-ل ‘ ال-وسس-ائ-ل وال-ت-ق-ن-ي-ات،
وأا“نى أان تكون هنالك التفاتة للذين قاموا
با◊فاظ على وجود ا÷ريدة ألّنهم قدوة ل
نسستطيع السستغناء عنهم““.

وطار..ولد خليفة..بن نعمان..الصسّديق..وآاخرون احتضسنتهم ““الشسعب““

مثقفون..مّروا من هنا

’سسماء ذات الشّسأان ‘
كثÒة هي ا أ
’دب ،ت-ركت
ال -ف-ك-ر والّ-ث-ق-اف-ة وا أ
’م““،
بصس- - -م - -ات - -ه - -ا ‘ ““ا÷ري - -دة ا أ
وب-ق-يت أاع-م-ال-ه-ا اŸنشسورة شساهدة
ع - -ل - -ى ا◊رك - -ي - -ة ال ّ- -ث - -ق - -اف - -ي - -ة
ا÷زائرية على مّر العقود .وكم
ك -ان م -ن الّصس -عب اخ -ت -ي -ار أام -ث-ل-ة
ن-وّشس-ح ب-ه-ا م-ق-ال-ن-ا ،فباب اŸفاضسلة
ب Úه - -ذا اŸثّ- -ق- -ف وذاك م- -وصس- -د
ل- -ع- -دة اع- -ت- -ب- -ارات ،أاهّ- -م -ه -ا وزن
’ضس -اف -ة ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا ك-ل واح-د
ا إ
م -ن -ه -م ،وال -كّ-م ال-ه-ائ-ل م-ن ه-ؤو’ء
اŸثّقف Úالذين مّروا من هنا .وإاذا
’ديب الراحل
كّنا سسنتطّرق إا ¤ا أ
ال -ط-اه-ر وط-ار ،وال-دك-ت-ور أاح-م-د
ب- -ن ن- -ع- -م- -ان ،وال- -دك- -ت -ور ﬁم -د
’سس-ت-اذ
ال -ع -رب -ي ول -د خ -ل-ي-ف-ة ،وا أ
ﬁمد صسالح الصسديق ،فاÿيار ’
ي-ت-ع-دى سس-ب-ي-ل الذكر ،و’ يهدف
ما يزال عمي الطاهر يحتفظ ‘ ذاكرته بأاشسياء “ ⁄ح ،إا ¤حصسر ““مثّقفي الشسعب““ ‘ هذه
’رب-ع-ة ،ع-ل-ى ق-ي-م-ت-ه-ا
’سس -م -اء ا أ
روى ‹ أانه كان يعمل ‘ اŸطبعة رفقة زمÓئه عندما ا أ
ضسرب زلزال ولية الشسلف ““األصسنام““ ‘  10أاكتوبر  ،1980الثابتة ا÷لية.
تبسسم وهو يقول ⁄““ :ندر ما جرى إال بعد أان غادرنا مقر
أاسسامة إافراح
ال -ع -م -ل ،ح -يث سس -م -ع -ن -ا أاشس -خ-اصس-ا ي-ت-ح-دث-ون ع-ن ه-ذه
الفاجعة““ ،وهذا ما يدل على أان انهماكه ‘ العمل لدرجة
أانه  ⁄يحسص بوقع الهزة إال بعد مغادرة مقر العمل.
وه -و ي -ت -ح -دث ،أاشس -ار إا ¤أان-ه  ⁄يسس-ت-ط-ع نسس-ي-ان وق-ائ-ع
العشسرية السسوداء ،واÿطر الذي كان يÎبصص Ãنتسسبي
ق -ط -اع اإلع Ó-م ع -ام -ة ،خ -اصس -ة ع-ن-دم-ا ك-ان-وا ي-غ-ادرون
ا÷ريدة لي ،Óهنا ذكر عمي الطاهر أانه  ⁄يكن يدري إان
كان سسيصسل إا ¤عائلته ““حيّا““ ،هذه الذكريات اŸؤوŸة
ماتزال ﬁفورة ‘ ذهنه خاصسة وأان ا÷ريدة فقدت
صس -ح -اف -ي ‘ Úسس -ن -وات اإلره-اب ،ب-ع-دم-ا اغ-ت-ي-ل-وا وه-م
يقومون بواجبهم اŸهني ،وقد تأاثر لذلك كثÒا ،وشسكر
الله على نعمة األمان التي نحن فيه اآلن.
فضسل عمي طاهر أان يقدم نصسائح للشسباب العامل‘ Ú
ا÷ريدة ‘ ختام حديثه معنا ،حيث أاكد على ضسرورة
إاخÓصص النية ‘ العمل والتفا Êفيه وإاتقانه ،مركزا على
أاهمية أان تسسود العÓقة الطيبة ب ÚالزمÓء وŒنب كل ما
من شسأانه أان يفسسد الود ب Úالعمال ،الذين يتع Úعليهم من الوجوه الّثقافية اÿالدة بأاعمالها
ال–اد ونبذ اÓÿفات وسسوء التفاهم فيما بينهم ،وهي األدبية ومواقفها ،التي تركت بصسمتها
القوة التي تخدم ا÷ريدة وتطور مسستواها وترفع من ‘ ا÷ريدة ،األديب الراحل الطاهر
شسأانها ب Úا÷رائد األخرى ،فـ «الشسعب» تبقى بالنسسبة له وطار ،الذي أاسّسسص ‘  196٣أاسسبوعية
أام ا÷رائد بدون منازع ،وهو يعتز كونه أاحد من سساهموا ““ا÷ماه ““Òبا÷زائر العاصسمة ،قبل أان
ّ
‘ بقائها واقفة ◊د اآلن ،خÓل الفÎات الصسعبة التي يؤوسّسسص سسنة  197٣أاسسبوعية ““الشسعب
ال -ث -ق -ا‘““ ال -ت -ي ك -انت ت -اب-ع-ة ÷ري-دة
مرت بها.

عّمي““الطاهر““..
اŸناضسل الّدائم

““الشسعب““ ،هذه األخÒة نشسرت له رواية
““ا◊وت والقصسر““ سسنة .1974

ولد خليفة..
الكتابة ل يوقفها الّزمن

ونحن نقلّب صسفحات أارشسيف جريدة
ل -ذات ““الشس -عب““ ل -ذات ن -وف -م،1977 È
وقفنا على ›موعة مقالت ‘ الÎبية
وال -ث -ق -اف -ة ل -ل -دك -ت -ور رئ -يسص اÛلسص
الشس -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ﬁم-د ال-ع-رب-ي ول-د
خليفة ،ولعل ما آاثار انتباهنا هو أانّ
الّرجل داوم على الكتابة منذ عقود،
و ⁄يتوّقف عن اإلنتاج الفكري على مّر
السسنوات.
من ب Úما قرأانا ““الثّقافة والشّسخصسية
وعÓقتهما باألسساليب الّتربوية““ ،يقول
ف-ي-ه إاّن م-ف-ه-وم-ي الّ-ث-ق-افة والّشسخصسية
ي -ع -تÈان ““م -ن أاك ÌاŸف -اه -ي-م م-دع-اة
للجدل ومثارا للخÓف ب Úالباحث‘ Ú
العلوم السسلوكية ،ومصسدر هذا اÓÿف
هو أاّن هذين اŸفهوم Úليسسا أاك Ìمن
Œريد لÎكيبات من الوقائع السسلوكية،
تختلف النظرة إاليها باختÓف اŸنظار
الذي توجد به““ ،فاŸفهومان يصسعب
إاخضس -اع-ه-م-ا ل-لّضس-ب-ط اÈıي ،وه-ي
رؤوية ما تزال صسا◊ة إا ¤يومنا هذا.

أاحمد بن نعمان..
فيضض من األفكار

 ⁄يخرج الدكتور أاحمد بن نعمان من
ال -ق-اع-دة ال-ت-ي سس-ار ع-ل-ي-ه-ا اŸثّ-ق-ف-ون
اآلخرون الذين كتبوا ‘ ““الشسعب““ ،وهو
ال -ذي ن -ت -ع ّ-رف ع -ل-ى م-ق-الت-ه Ãج-رد
قراءة بعضص األسسطرŸ ،ا له من Ÿسسة
خ -اصس -ة .ك -تب م -ق -الت -ه –ت ع -ن -وان

““تأامّÓت ومواقف““ ،كما كتب العمود
مسستعم Óالسسم اŸسستعار ““أابو حسسان
ال -ف -ا—““ .ول -ع -ل حسس -ان ه -ذا ه -و اب-ن-ه
حسسان بن نعمان ،صساحب دار ““األمة““،
الذي أاّكد لـ ““الشسعب““ بأاّن ا÷ريدة إا‰ا
اسس -ت -ق -ط -بت ه -ذا ال-كّ-م م-ن اŸثّ-ق-فÚ
ل-ل-مصس-داق-ي-ة ال-ت-ي “ّت-عت ب-ه-ا ،وكانت
م-نÈا ف-ك-ري-ا وث-ق-اف-ي-ا وسس-ي-اسس-ي-ا أاقبل
ع -ل -ى ق -راءت -ه ا÷زائ-ري-ون ي-ت-قّ-دم-ه-م
النّخبة اŸثّقفة.

ﬁمد صسالح الصسّديق..
ضسم Òقلم

‘ إاح - -دى الصس - -ف - -ح - -ات األخÒة م- -ن
ج -ري -دة ““الشس -عب““ ق -ب -ل ع -ق -دي -ن م -ن
الزمن ،نقع على عمود يومي عنوانه
““ما قلّ ودل““ .تطّرق العمود إا ¤تاريخ
عادة التّصسفيق و“ايزها بﬂ Úتلف
ا◊ضسارات والثقافات والشسعوب ،وكان
العمود من توقيع األسستاذ ﬁمد صسالح
الصسّديق .منطقي إاذن أان ‚د كل هذه
اŸعلومات حول موضسوع يعيشسه الناسص
يوميا دون أان يفقهوا كنهه.
ﬁمد صسالح الصسديق عا ⁄و›اهد
ومفكر وأاديب وفقيه ومؤوّرخ ،وهو من
أاك ÌاŸؤولّف Úا÷زائري Úإانتاجا.
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أاسشات ـذة وإاع ـÓميون يششي ـدون بنه ـج جري ـ ـدة ““الششع ـ ـب““
’عÓمية ألهادفة ألتي تؤوديها ““جريدة ألشسعب““ منذ تأاسسيها ‘ ألـ
ثّمن أسساتذة وإأعÓميون باŸسسيلة ألرسسالة أ إ
’عÓمية ألهادفة وفق ما “ليه أخÓقيات أŸهنة ،حيث
 11ديسسم 1962 Èوموأصسلتها ألسس Òعلى نهج ألرسسالة أ إ
أجمع أŸتحدثون على أن أ’حتفال Ãرور  53سسنة على تأاسسيسص جريدة ““ألشسعب““ يعت Èذكرى مزدوجة تزأمنت
وألذكرى ألـ Ÿ 55ظاهرأت  11ديسسم Èسسنة  1960ألتي طالب ألشسعب من خÓلها تقرير أŸصس.Ò

أŸسسيلة :عامر ناجح

’سستاذ أÙاضسر بجامعة ““ﬁمد
أ أ
بوضسياف““““ :عليلي عبد ألسسÓم““
اأك- -د ا’أسس -ت -اذ اÙاضس -ر ب -ج -ام -ع -ة ““ﬁم -د
بوضسياف““ ““عليلي عبد السسÓم““ اأن جريدة
““الشسعب““ اسستطاعت اأن تسستقطب العشسرات
م - -ن اأصس- -ح- -اب ا’أقÓ- -م اّÿي- -رة Ãخ- -ت- -ل- -ف
ا’أط -ي -اف .وه -ذا فضس  Ó-ع -ن ال -ت -ط-ور ال-ذي
شسهدته ،وهي Œد نفسسها ،بحسسبه ،منافسس
قوي ‘ السساحة الوطنية ..واأشسار عليلي عبد
السسÓ- - -م ا ¤ان ÷ري- - -دة ““الشس - -عب““ حضس - -ور
متميز ‘ جميع الو’يات ،واأصسبح لها صسدى
واسسع لدى شسرائح اÛتمع ا÷زائري ،وحيا
اŸتحدث باŸناسسبة القائم Úعلى ا÷ريدة
والذين جعلوا منها بحسسبه ‘ اŸقام العا‹
واŸكانة العظيمة التي لعبتها هذه الصسحيفة
اŸعروفة ليسس على مسستوى الوطني واإ‰ا
على اŸسستوى العربي والعاŸي اإ ¤حد ما،
Ÿا ك -ان ل -ه -ا م -ن دق -ة ‘ ن -ق -ل اŸع -ل -وم -ات
وتعريف الشسعوب بقضسايانا الوطنية وباأسسلوب
صسادق مقنع لكل قارئ منصسف ،ونّوه ا’سستاذ
ا ¤ان ج -ري -دة ““الشس -عب““ ه -ي صس -ح -ي-ف-ة م-ن
كÈي-ات الصس-ح-ف ا÷زائ-ري-ة ال-ن-اط-ق-ة بالّلغة
ال-ع-رب-ي-ة ،ف-ك-ل-م-ا ك-انت ›ا’ت اه-ت-م-اماتها

أجمعت آأرأء أسساتذة ومثقفÚ
علــــــى أن جريـــدة ““ألشسعـب““

اأوسس -ع ت -رضس -ي ال -ق -راء بشس-ك-ل اأحسس-ن ،ط-الب
اŸتحدث القائم Úعلى ا÷ريدة ا’سستمرار
‘ نهجها الصسحفي وا’إعÓمي.
أ’إعÓمي ألدكتور زوأوي عبد ألوهاب
(رئيسص قسسم أ’إعÓم وأ’تصسال
ألرياضسي بجامعة ﬁمد بوضسياف)
يرى ا’إعÓمي الدكتور زواوي عبد الوهاب،
رئ- -يسس قسس- -م ا’إع Ó-م وا’تصس -ال ال -ري -اضس -ي
ب -ج -ام -ع -ة ““ﬁم -د ب -وضس -ي -اف““ ب -اأن ج -ري -دة
““الشس -عب““ م -ن ا÷رائ -د ال -ت -ي ق -دمت ال-ك-ثÒ
للشسعب ا÷زائري وللدولة ا÷زائرية بفضسل
سسياسستها ا’إعÓمية اŸتميزة “يز اŸدراء
الذين تعاقبوا عليها وا’إعÓمي ‘ Úجميع
ا’قسس- -ام وع -ل -ى م -ر الـ  53سس-ن-ة م-ن ال-عطاء
ا’إعÓمي ‘ ظل اŸنافسسة من اأجل اإيصسال
اŸع-ل-وم-ة ÷م-ه-ور ال-ق-راء ،وث-م-ن اŸت-ح-دث
ا’خبار اŸتنوعة ب Úالسسياسسية وا’جتماعية
ا’إقتصسادية والثقافية والرياضسية والدينية اإ¤
غÒه وب -احÎاف -ي -ة ج -ع -ل-ه-ا ت-كسسب شس-ري-ح-ة
مهمة من اÛتمع حيث تعمل على تناول كل
اŸواضس -ي -ع ال -ت -ي ت-ه-م-ه سس-واء ع-ل-ى الصس-ع-ي-د
اÙلي ،ضساربا مثا’ Ãا يقدمه اŸراسسل
ب -و’ي -ة اŸسس -ي -ل -ة ع -ام -ر ن -اج-ح م-ن ح-رصس
وم-داوم-ة ع-ل-ى ت-ت-ب-ع ون-ق-ل ك-ل اŸسس-ت-ج-دات
ا’ع Ó-م -ي -ة و‘ ك -ل اÛا’ت ،ن -اه -يك ع -ن
الشساأن الوطني اأو العربي اأو الدو‹ من خÓل

الطرح ا’عÓمي الهادف والبناء وفق مبادئ
واأخ Ó-ق -ي -ات ال -ع-م-ل الصس-ح-ف-ي ال-ذي اأث-ب-تت
جريدة ““الشسعب““ انتهاجه على مر  53سسنة،
مشسÒا ا ¤اأن ا÷ريدة فاقت العدد 16890
وهذا ليسس بالرقم الهيّن بحسسبه ‘ تناول
ال -رسس -ال -ة ا’إع Ó-م -ي -ة اŸت-ن-وع-ة رغ-م وج-ود
جرائد كثÒة ناهيك عن الوسسائل الثقيلة مثل
التلفزيون وا’إذاعة ا÷زائرية،واعت Èالدكتور
عبد الوهاب الوهاب زواوي تاريخ  11ديسسمÈ
 1962ت- -اري- -خ راسس -خ ‘ اأذه -ان ا÷زائ -ريÚ
خ -اصس -ة واأن -ه ت -زام -ن وت-اري-خ م-ظ-اه-رات 11
ديسسم Èالتي طالب فيها ا÷زائريون بتقرير
اŸصس Òوهو ما يعت Èبحسسبه ذكرى مزدوجة.
مرأسسل جريدة ““أ÷ديد““ باŸسسيلة بته
عثمان
اأشسار مراسسل جريدة ““ا÷ديد““ باŸسسيلة بته
عثمان ‘ حديثه حول مرور  53سسنة على
ت -اأسس -يسس ج -ري -دة ““الشس -عب““ ا ¤اأن -ه -ا ت-ع-تÈ
ذك -رى م -زدوج -ة ت-واف-قت م-ع م-ظ-اه-رات 11
ديسسم ÈاÛيدة التي خرج الشسعب ا÷زائري
من خÓلها وطالب بتقرير مصسÒه ،مضسيفا
اإ ¤اأن ج - -ري - -دة ““الشس- -عب““ ت- -ع- -ت Èم- -درسس- -ة
حقيقية ‘ ا’إعÓم خاصسة واأنه تخرج منها
كبار الصسحفي Úعلى غرار الصسحفي الكبÒ
سسعد بوعقبة ،يضسيف اŸتحدث .وما Áيز
ج- -ري- -دة ““الشس -عب ان -ه -ا ت -ت -ح -رى اŸع -ل -وم -ة

الصسحيحة من مصسادرها ووفق ا’أخÓقيات
اŸهنية .وحيا اŸتحدث الطاقم القائم على
ا÷ريدة وعلى راأسسهم اŸديرة العامة ÷ريدة

حافظت على خطها اأ’صشيل وواكبت تكنولوجيات ا’تصشال ا◊ديثة

جمعت جريدة ““ ألشسعب““ أآرأء وأنطباعات
بعضص أ’أسساتذة وأŸثقفÃ Úناسسبة ألذكرى
ألـ  53لتاأسسيسسها ،وكانت أآرأءهم تتفق على
أن أ÷ريدة حافظت على خطها
أ’فتتاحي ،وفق ألثوأبت ألوطنية ،و‘
نفسص ألوقت وأكبت تكنولوجيات أ’عÓم
أ◊ديثة ،موؤسسسسة لÓإعÓم هادف وهادئ.
قال الدكتور جمال بن زروق من جامعة سسكيكدة
عن جريدة ““الشسعب““ هي اإحدى ا÷رائد الرائدة،
ل -ه -ا ت -ق-ال-ي-د ‘ ال-ت-ح-ري-ر ،وخ-ط اف-ت-ت-اح-ي رصسÚ
وهادئ ومتميز ،ليسس فيه تطرف ‘ الطرح ،رÃا
بلغ درجة ا’متياز ‘ تغطية انشسغا’ت اŸواطنÚ
بهدوء وروية ،واÿط ا’فتتاحي ا’عÓمي للجريدة
م -ت -ك -ي -ف وﬁاف -ظ ع -ل -ى ث -وابت ا’م -ة وال -وح -دة
ال -وط -ن -ي -ة ،ي -ب-حث دائ-م-ا ع-ن ا’سس-ت-ق-رار وت-قصس-ي
انشسغا’ت ا÷زائر العميقة ،وبهذا اأسسسست ’إعÓم
هادئ ،هادف““.

واأضس- -اف اأسس- -ت -اذ ا’ع Ó-م وا’تصس -ال بـ«ج -ام -ع -ة
سسكيكدة““ طالعت ا÷ريدة منذ الصسغر ،وهي ’
ت- -زال –اف- -ظ ع- -ل- -ى خ- -ط- -ه -ا ،م -ع ال -ت -ك -ي -ف م -ع
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا’تصس-ال ا◊دي-ث-ة ،وه-ذا م-ا ج-ع-لها
اإح- -دى ا÷رائ- -د ال -رائ -دة ‘ اŸشس -ه -د ا’ع Ó-م -ي
ا÷زائري““.
وهذا ما ذهب األيه الدكتور حموشس عبد الرزاق من
ج -ام -ع -ة ق -اŸة ال -ذي اأوضس -ح اأن -ه ““ي -ع-رف ج-ري-دة
““الشس -عب““ ب -ط -ري -ق -ة اأك -ادÁي -ة ،مضس -ي -ف-ا““ :ع-ن-دي
دراسسات عديدة حول ا÷ريدة ومسسارها اŸهني،
وجريدة ““الشسعب““ طبعا جريدة عريقة ‘ ا÷زائر،
وخرج منها الكث Òمن الصسحفي ،Úوالبعضس منهم
اأصسبحوا ‚وم ‘ سسماء ا’عÓم اŸكتوب والسسمعي
البصسري““ واأكد حموشس اأن ““خط ا÷ريدة رغم اأنه
رسسمي ،ا÷ريدة لها اŒاه واضسح ،وتطورت موؤخرا
وواكبت التكنلوجيا ا◊ديثة ‘ ا’عÓم ،فجريدة
““الشس- -عب““ ا’آن Œده- -ا ع- -ل -ى صس -ف -ح -ات ا’أنÎنت

وكاأنها تنافسس بعضس ا÷رائد اÿاصسة““.
اأم -ا اأسس -ت -اد ال -ل -غ -ة ال -ف-رنسس-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة سس-ك-ي-ك-دة
واŸسس- -رح- -ي ع- -ب- -د اŸالك ب -ن خ Ó-ف ،ف -ق -ال ان
““ا÷ري - -دة ت - -ذك- -ر Êب- -اŸاضس- -ي ح- -يث ك- -انت م- -ن
الصس-ح-ف ال-قÓ-ئ-ل ال-ن-اط-ق-ة ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وكنا
متعلق Úبها خصسوصسا اŸلحق الثقا‘ الذي كان
يصسدر عنها ،وبها اأقÓم متمكنة ‘ هذا اÛال،
وحاليا لهم كلمة ‘ اŸشسهد الثقا‘ ‘ ا÷زائر،
ح -ت -ى ال -ل -ح -ظ -ة ف-ه-ي م-ن ا÷رائ-د ال-قÓ-ئ-ل ال-ت-ي
ت -خصسصس م -ل -ف-ات ل-ل-ث-ق-اف-ة اأسس-ب-وع-ي-ا ’ه-ت-م-ام-ه-ا
با÷انب الثقا‘ وا’إبداع الفكري““ ،اأما عن خطها
فÒى ا’أسستاذ ““بطبيعة ا◊ال فهي جريدة عمومية،
ح -اف -ظت ع -ل -ى خ-ط-ه-ا اŸع-ه-ود م-ع ال-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى
ال -قضس -اي -ا ال -وط -ن -ي -ة ،ورف -ع انشس -غ-ا’ت اŸواط-نÚ
Ãختلف ا÷هات العميقة من البÓد ،وبهذا توؤدي
دورها ا’عÓمي باأكمل وجه““.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

التوزيع ..إاششكالية أاعاقت “ّدد ا÷ريدة وعودتها بقوة إا ¤السشاحة ا’عÓمية
التحديات والعقبات التي ’ تزال
تطفئ يوم  11ديسسم Èأ÷اري جريدة
تعيق انتشسار ا÷ريدة وبالتا‹
““ألشسعب““ ألعريقة شسمعتها ألـ 53من تاريخ تأاسسيسسها
ال- -رف- -ع م- -ن ع- -دد اŸق- -روئ -ي -ة
‘ مثل هذأ أليوم من سسنة  1962وسسط ظروف
وح - -م - -ل ه - -م - -وم وانشس- -غ- -ا’ت
ومتغÒأت كثÒة و–ديات وأقعية وموضسوعية
اŸواط -ن Úال -ي -وم -ي-ة وŒسس-ي-د
أمام أسستمرأر أŸؤوسسسسة وفرضص وجودها ‘ ظل
ح -ق -ه ‘ ا’ع Ó-م اŸك -ف-ول ‘
ة
ي
م
Ó
’ع
أŸنافسسة وسسط ألكم ألهائل من ألعناوين أ إ
ال - -دسس - -ت - -ور ،خ - -اصس - -ة ‘ ظ - -ل
ألتي “يز أŸشسهد أ÷زأئري منذ أ’نفتاح
ال -ت-وج-ه-ات ا÷دي-دة ل-ل-ح-ك-وم-ة
’عÓمي سسنة  ،1989ومتطلبات ألتكيف مع
أ إ
والثقل التاريخي وا’عÓمي لهذه
متطلبات وشسروط أŸمارسسة أ’حÎأفية
اŸوؤسسسس -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ال-ذي Áك-ن
’عÓمية
ألتي تفرضسها ألسساحة أ إ
اسستغÓله ‘ شسرح ﬂتلف الÈامج
ألوطنية وألدولية ألرأهنة..
وال- -تصس- -ورات ال -ت -ي ب -ام -ك -ان -ه -ا اع -ادة
ا’عتبار لهذا العنوان الرمز وا’نتشسار
›ددا على السساحة.
هي مÓحظة اأردت تبليغها ورفعها ا¤
بومردأسس..ز /كمال
ال- -ط- -اق- -م ا’داري وا÷ه- -ات ال- -وصس- -ي -ة
ان -ط Ó-ق -ا م -ن اŸم -ارسس -ة ال -ي -وم -ي-ة ‘
وسس -ط ك-ل ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات اŸط-روح-ة اŸي-دان ك-م-ن-دوب ل-ل-ج-ري-دة ‘ و’ي-ت-ي
اأمام اسستمرارية اŸوؤسسسسة التي تعت Èبومرداسس وتيزي وزو ،حيث كشسفت لنا
مدرسسة من مدارسس ا’إعÓم ‘ ا÷زائر ال -ت -ج -رب-ة ان اŸواط-ن ي-ع-ا Êف-ع Ó-م-ن
ورمز من رموز الدولة ا÷زائرية ،ياأتي غياب هذا ا’سسم التاريخي ‘ ا’أكشساك
م- -وضس -وع ال -ت -وزي -ع الشس -ام -ل وال -وصس -ول ما عدا بعضس اŸكتبات اÙسسوبة على
الدائم واŸنتظم للقارئ كاأحد اأهم هذه اأصس -اب-ع ال-ي-د وسس-ط م-دي-ن-ة ب-وم-رداسس،

واأح-ي-ان-ا ب-اأع-داد ق-ل-ي-ل-ة ج-دا ’ ت-ت-عدى
ال-ثÓ-ث-ة نسس-خ ي-ت-م ال-ت-ن-افسس ع-ل-ي-ه-ا بÚ
اŸه -ت-مÃ Úت-اب-ع-ة مضس-م-ون واعÓ-ن-ات
ا÷ريدة..
ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة ك -ثÒا م -ا اأوق -ع-ت-ن-ا ‘
م - - -واق - - -ف ح - - -رج - - -ة اأم - - -ام ال- - -ق- - -ارئ
واŸوؤسسسسات والهيئات التي تبادر ا¤
نشس -اط -ات وت -ظ -اه -رات ﬁل -ي -ة ن-ت-ي-ج-ة
غياب ا÷ريدة ‘ ا’كشساك لو’ موقع
ال- - -واب ال- - -ذي اأضس- - -ح - -ى اÓŸذ ا’خÒ
للقارئ واŸهتمÃ Úا ينشسر يوميا ،كان
اآخ- -ره- -ا نشس -اط ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ذوي
ا’حتياجات اÿاصسة بتيزي وزو ،حيث
 ⁄ي -ت -م -ك -ن رئ -يسس ج -م-ع-ي-ة و’ئ-ي-ة م-ن
تصسفح ا÷ريدة وقراءة مقال التغطية
اإ’ ع- -ن ط- -ري -ق ا’نÎنت وغÒه ال -ك -ثÒ
ب -ال -ن -ظ-ر ا ¤ا’تصس-ا’ت ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي
تصسلنا للبحث عن مكان بيع ا÷ريدة،
وهي ا’نشسغا’ت التي نتمنى كما يتمنى
القارئ ان توؤخذ بع Úا’عتبار والنظر
‘ ك -ي -ف -ي -ة وط -ري -ق -ة م-ع-ا÷ة اŸشس-ك-ل
بتغي ÒاسسÎاتيجية التوزيع Ãا يتماشسى
مع اŸسستجدات ‘ اŸيدان.

““الشس- -عب““ و“ن- -ى اأن تسس- -ت- -م- -ر ا÷ري- -دة ‘
ال -ع-ط-اء وخ-اصس-ة واأن-ه-ا ت-ع-ت Èم-ن ÈاإعÓ-م-ي
هادف.

أارششيف الششعب ...ذاكرة أامة

لعب أرشسيف جريدة «ألشسعب» دورأ هاما ‘ حفظ ذأكرة ألشسعب
أ÷زأئري وذلك منذ أ’سستقÓل عام  ،1962فقد خصسصص له حيزأ
كبÒأ ‘ مقر ألعنوأن ألعتيق وكان يسسهر عليه عمال أكفاء
أخصسائيون ‘ أÛال لضسمان حسسن تسسيÒه بشسكل منتظم ،وبقائه
’جيال أŸتعاقبة.
كÎأث تنهل من علومه ومعارفه أ أ
’عدأد
هذأ أÿزأن ألفكري  ⁄ينشساأ فقط ÷مع وحفظ ﬂتلف أ أ
ألصس -ادرة ع -ن أم أ÷رأئ -د ،ب -ل ه -و أيضس -ا ذأك-رة ألشس-عب أ÷زأئ-ري
’ن- -ه وأكب ج- -م- -ي- -ع أŸرأح- -ل وأÙط -ات أل -ه -ام -ة أل -ت -ي م -رت ب -ه -ا
أ
أ÷زأئر...
’رشسيف أيضسا أتخاذه كمرجع للكث Òمن
وما يعكسص أهمية هذأ أ أ
’سساتذة وألطلبة
ألبحوث ،حيث كان يتوأفد عليه ألعديد من أ أ
أ÷ام -ع-ي Úوح-ت-ى أıتصس ‘ ÚأŸي-دأن ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى أŸع-ل-وم-ات
ألصسحيحة ألتي يدونها ألصسحفيون ‘ مقا’تهم بعد –ري ألصسدق
’مانة وأŸوضسوعية لنشسرها.
’خبار وألدقة وأ أ
‘ نقل أ أ
وŒري ألرياح Ãا ’ تشستهي ألسسفن ،وبإاقرأر ألدولة للتعددية
’ع Ó-م -ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر سس-ن-ة  ،1992غ -ادر أل -ك -ث Òم-ن
أ◊زب -ي -ة وأ إ
’ع Ó- -م- -ي Úج- -ري- -دة «ألشس- -عب» وأسسسس- -وأ ج- -رأئ- -ده- -م أÿاصس- -ة
أ إ
با’عتماد على أرشسيف أليومية بعد –ويل جزء منه ◊سسابهم
أÿاصص.
‘ عام  ” 1997تغي Òمقر ““ألشسعب““ من حسس Úدأي إأ ¤شسارع
باسستور بالعاصسمة ،ونظرأ لضسيق أŸكان باŸقر أ÷ديد ” وضسع ما
’ول بحي بلكور وألثاÊ
’رشسيف Ãسستودع Úيتوأجد أ أ
تبقى من أ أ
بباب ألوأدي ،ومنذ ذلك ألوقت  ⁄يظهر له أي أثر ...وألسسؤوأل
’رشسيف
’ذهان ‘ هذأ ألصسدد ،هل أتلف هذأ أ أ
ألذي يتبادر إأ ¤أ أ
أم غيب لغاية ‘ نفسص يعقوب......؟
’دأرة أ÷ديدة عام
بعد ضسياع معظم أرشسيف أ÷ريدة حاولت أ إ
’ن
 2012تشس -ك -ي-ل أرشس-ي-ف-ا ج-دي-دأ ،إأ’ أن-ه-ا  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن ذلك أ
’رشسيف ألسسابق ’ Áكن أن يضساهيه أخر رغم بروز نية حسسنة
أ أ
’مر على جمع أعدأد معينة ‘ ›لدأت’ ،
’عادته ،وأقتصسر أ أ
إ
يعكسص ثرأء أرشسيف جريدة «ألشسعب» أŸدرسسة وألرمز.
’رشسيف
ورغم كل هذه ألظروف ،ومنذ ذلك ألتاريخ ما يزأل أ أ
ي-ؤورخ وي-ح-ت-ف-ظ ب-ه ك-مسس-اه-م-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ت-اريخ أ÷زأئر ‘ كل
Óجيال مسستقب.Ó
ألقطاعات ل أ
و◊سسن أ◊ظ أيضسا فقد ” موأكبة ألتكنولوجيا أ◊ديثة ‘ حفظ
’رشسيف ’ يتمثل فقط ‘ ألوثائق ،بل
’ن أ أ
أرشسيف أليومية ألغرأء أ
’ل-كÎو Êأيضس-ا ،م-ن خÓ-ل إأع-ادة رق-م-ن-ت-ه وم-ا
ي-ت-ع-دأه إأ ¤ألشس-ك-ل أ إ
’عدأد ألسسابقة Ãجرد نقرة على لوحة
يسسمح للقارئ أ’طÓع على أ أ
أŸفاتيح أÿاصسة بجهاز أ◊اسسوب فيسسهل عليك تصسفحها وقرأءتها
دون ب -ذل ج-ه-ود م-ع-تÈة .ون-ث-ن-ي ه-ن-ا ع-ل-ى أÛه-ودأت أل-ت-ي ي-ب-دل-ه-ا
أل -ع -م -ال أل -ت -ي أوك -لت ل -ه -م ه -ذه أŸه -م -ة ول-و ب-ج-م-ع ج-زء بسس-ي-ط م-ن
’ن ““ألشسعب““ بدون أرشسيف ’ مسستقبل له.
’رشسيف أ
أ أ
’ن
’رشس -ي -ف أل-ورق-ي شس-يء ’ Áك-ن أ’سس-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه أ
وي -ب -ق -ى أ أ
مكانته تفوق كل أعتبار إأذأ حافظنا عليه خاصسة إأذأ علمنا بأان
’م-ك-ان أل-تصس-رف ف-ي-ه ب-أاي شس-ك-ل م-ن
أل -ع -م -ل ب -ن -ظ -ام أل-رق-م-ن-ة ب-ا إ
’رشسيف ألورقي ألذي يعد وثيقة تاريخية
’شسكال على خÓف أ أ
أ أ
وحجة دأمغة.
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«ا’أف -رو ـ آاسس-ي-وي-ة» ’ئ-ح-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸت -ح -دة ط -ال -بت ف-ي-ه-ا
ال -ع -ام -ة ل  -أ
ب - -ت - -م - -ك Úالشس- -عب ا÷زائ- -ري م- -ن ح- -ق- -ه ‘
ا’سستقÓل.
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ا’حتفائيــــــــة بالذكـــــــرى الـ ٥٣لتـــــــأاسسيسس ا÷ريـــــــــــدة

أسس ـ ـرة «ألشسعـ ـب» وألضسيـ ـوف◊ ..ظـ ـ ـات تاريخي ـ ـ ـة
^ تصصوير :محمد آيت قاسصي ^ عباسس تيليوة
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الشسعب pub/

تبحث جريدة «الشسعب» عن موزع ‘ Úو’ية ا÷زائر العاصسمة وﬂتلف بلدياتها ،لتغطية جميع نقاط البيع ،والسسهر ا÷يد
’جراءات اŸعمول بها قانونا.
على توزيعها ،على اŸهتم Úبا’سستشسارة ،تقد Ëعروضسهم اŸالية والتقنية وفق ما تنصس عليه ا إ
على أان تقدم العروضس ‘ ظرف مغلق مكتوب عليه «’ يفتح» على العنوان التا‹:
اŸؤوسسسسة العمومية ا’قتصسادية جريدة «الشسعب»  ٣9شسارع الشسهداء.

