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لول  ١٤3٩هـ اŸوافق لـ  ١٠ديسسم٢٠١٧ Èم
لحد  ٢١ربيع ا أ
ا أ

افتتاحيـــة

ذك ـرى وعب ـرة

العدد١٧٥١٢:

فــي ذكــرى ميـــــــÓد
عميــدة الصسحافـة
الجزائريـــــــــة

^ بقلم :أامينة دباشس
ي- -ع- -د إاح -ي -اء أاّي ذك -رى م -ن -اسس -ب -ة
للوقوف على حصسيلة اŸشسوار اÛتاز
Ãح-اسس-ن-ه ومسس-اوئ-ه ،وه-ذا ي-ن-ط-ب-ق
اليوم على مؤوسسسسة «الشسـعــب» التي
ل مشسهد
تطفئ شسمعتها الـ  ‘ ،٥٥ظ ّ
ّ
إاعÓمي ﬂتلف “اما مع ذلك الذي
نشس- -أات وت- -رع- -رعت ف- -ي- -ه ،إاذ ك -انت
تÎب- - -ع ه- - -ي وأاخ- - -ت- - -ه- - -ا «اÛاه - -د»
الصس-ادرة ب-ال-ف-رنسس-ي-ة ع-ل-ى السساحة
لعÓمية الوطنية.
ا إ
ي نصسف قرن
لكن اليوم ،بعد مضس ّ
ون -ي -ف ،ه -ا ه -ي Œه -د وŒت -ه-د م-ن
أاج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى م -ك-ان-ت-ه-ا ك-أاّم
لسستقÓل.
÷رائد ا إ
ّ
ّ
ب- -ع- -د ن -كسس -ات م -رت ب -ه -ا ،إال أان -ه -ا
اسس-ت-ع-ادت ف-ع Ó-أان-ف-اسس-ها من جديد،
رغ -م ال -ع -دد ال -ه -ائ -ل م -ن ال-ع-ن-اوي-ن
لزم -ة اŸال -ي -ة ال -ت-ي ج-ع-لت
ورغ -م ا أ
رق -م أاع -م -ال -ه-ا ي-ت-دح-رج م-وازاة م-ع
لشسهار ،موردها الرئيسسي.
تقّلصس ا إ
ب-فضس-ل ﬂط-ط إاعÓ-م-ي وتواصسلي
وب- -واسس- -ط -ة ع -م -ل -ي -ة «م -ارك -ت -ي -ن -غ»
خاصسة ،من أاجل أا ّ
ل يخمد صسوتها،
لّول
لشس -ع -اع -ه -ا م-نÈي-ن ا أ
أاح -دثت إ
خ -اصس Ãن -ت -داه -ا ال -دوري وال -ث -اÊ
ب -فضس -اء ضس -ي -وف -ه -ا «ضس -ي-ف الشس-عب»
ال -ذي يÎدد ع -ل -ي -ه خÈاء ،سس -ف-راء
وﬂتصس ‘ Úشس -ت -ى اŸي-ادي-ن إاضس-اف-ة
إا ¤مشس -ارك -ت-ه-ا ‘ أاغ-لب الصس-ال-ون-ات
واŸع -ارضس وخ-روج-ه-ا إا ¤م-ؤوسسسس-ات
وولي -ات وف -ق رزن-ام-ة م-ن-اسس-ب-ات-ي-ة
م-عّ-ي-ن-ة ،أاك Ìم-ن ذلك ف-إاّن ج-ري-دة
«الشس- - - - - - -عب»  ⁄تÎك ق- - - - - - -ط- - - - - - -ار
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ثة ّÁر دون
أان “تطيه ،إاذ ضسمنت مرورها من
الورقي إا ¤الرقمي بواسسطة موقعها
للكÎونية إاضسافة إا¤
وجريدتها ا إ
لحداث الوطنية
لهم ا أ
بثها اŸباشسر أ
والقطاعية.
ف -ه -ن -ي -ئ-ا ÷ري-دت-ن-ا ال-غّ-راء ب-ع-ي-د
ميÓدها اÿامسس و اÿمسس.Ú
رح -م ال -ل-ه شس-ه-داء ال-واجب اŸه-ن-ي
وشس -ه -داء ال -واجب ال -وط -ن -ي اّل -ذي -ن
لحياء إاحدى أاكÈ
تسستعد ا÷زائر إ
إان -ت -ف -اضس -ات -ه -م ل -ي -وم  ١١ديسسمÈ
.١٩٦٠

الثمن  ١٠دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
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france prix ١

مرافقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العناوي ـ ـن الك ـ ـ ـÈى
للدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ ájôFGõ÷G áaÉë°üdG Ió«ªY OÓ«e iôcP

z∫Éà«éjódG{ ¤GE »bQƒdG øe
GÒÑc É` ` `eÉ¡°SGE âeób
‘ á«eÓ`YE’G ájOó©àdG å©H

!≈Øch Ö◊G øe áMÉ°ùe

هكــذا
تــــــــــــرى
النخبــــــــــة
وإاطــــــــــــارات
لمـــــة مسسيــــرة
ا أ
أام الجرائــــــــــــــــــــد

طالعــوا الملف
مـــن ٠٩إالـى٢٥

øe ∂d ÒN á©ª°T π©°ûJ ¿GC
πª– ¿GC ..ΩÓ¶dG ø©∏J ¿GC
,âHÉK É¡Yò˘L ,á˘Ñ˘«q˘W á˘à˘Ñ˘f
‘ ÉﬂÉ˘˘˘°T π˘˘˘¶˘˘˘«˘˘˘°S É˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘°UGC
’,ø˘°ùd
C G ¬˘dÉ˘£˘J ’ AÉ˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG
,IÉ«◊G ¥É°ûe ¬«a ôKƒ
D J ødh
∂dP ∂°ùØæd ™˘æ˘°üJ É˘eó˘æ˘©˘a
,»MÉààa’G ∂£N ‘ õ«qªàdG
á˘æ˘¡ŸG äÉ˘«˘bÓ˘NÉC˘˘H Ωõ˘˘à˘˘∏˘˘Jh
Úª˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘Jh ÈÿG ¢Só˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Jh
¤GE π˘˘˘°üJ ±ƒ˘˘˘°S á˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG
’Gƒ˘fÉ˘c AGô˘b ø˘jô˘˘N
B G á˘˘Ñqﬁ
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äÉ˘˘˘°ù°Sƒ
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C G

09
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دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
لتصسال السسيد «جمال كعوان»،
يسستضسيف منتدى جريدة «الشسعب» معالي وزير ا إ
لحد  ١٠ديسسمبر  ،٢٠١٧على السساعة  ١٠:3٠صسباحا ،في محاضسرة تحت
اليوم ا أ
لعÓم والثورة» وهذا إاحياء للذكرى الـ ٥٥لتأاسسيسس اليومية.
عنوان «وسسائل ا إ

بن غÈيت تلتقي إاطارات
قطاع الÎبية بسضطيف

األحد  ١٠ديسسمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢١ربيع األول  ١٤٣٩هـ

مناقشضة مشضروع قانون
اŸالية Ãجلسس األمة

02
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ألعدد

17٥12

لم -ة ،ج -لسش -ة
ي- -ن- -ظ -م ›لسس أ أ
علنية ،أليوم ،على ألسشاعة 9.30
صش- - -ب- - -اح- - -ا ،ت- - -خصشصس ل- - -ع - -رضس
ومناقششة مششروع قانون أŸالية،
ب - -حضش - -ور وزي - -ر أŸال - -ي - -ة ع - -ب - -د
ألرحمن رأوية .

«كعوان» يحتفي مع «الشضعب»
بذكرى تأاسضيسضها
يسشتضشيف منتدى جريدة «ألششعب» معا‹
لتصشال ألسشيد «جمال كعوأن» ،أليوم
وزير أ إ
لح - -د  10ديسش - -م ،2017 Èع -ل -ى ألسش -اع -ة
أ أ
 10:30صش- -ب- -اح- -اﬁ ‘ ،اضش -رة –ت ع -ن -وأن
لعÓ- -م وأل- -ث- -ورة» وه- -ذأ إأح -ي -اء
«وسش- -ائ- -ل أ إ
للذكرى ألـ ٥٥لتأاسشيسس أليومية.

مناقشضة قانون اختصضاصضات
›لسس الدولة
يسش - -ت - -أان - -ف أÛلسس ألشش - -ع - -ب - -ي
أل-وط-ن-ي ،أل-ي-وم ،أشش-غ-ال-ه ب-ج-لسشة
ع - -ل - -ن - -ي - -ة ت- -خصشصس ل- -ت- -ق- -د Ëو
مناقششة مششروع ألقانون ألعضشوي
أŸعدل و أŸتمم للقانون ألعضشوي
 01/98أŸت -ع -ل-ق ب-اخ-تصش-اصش-ات
›لسس ألدولة و تنظيمه ،و كذأ
لم-ر رق-م
مشش -روع ق-ان-ون ي-ت-م-م أ أ
 04-0٥أŸتضشمن ألسشجون و إأعادة
لدماج ألجتماعي للمحبوسش.Ú
أ إ
ك- -م- -ا سش- -ي- -ع -ق -د أÛلسس ي -وم 11
ديسشم ،Èجلسشة تخصشصس لتقدË
مشش-روع أل-ق-ان-ون أÙدد ل-لقوأعد
أل - -ع - -ام- -ة أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -الÈي- -د و
ألتصشالت أللكÎونية.

الزراعة الصضحراوية
رهانات و–ديات

ت -ن -ظ -م وزأرة أل-ع-دل ،دورة
ت -ك -وي-ن-ي-ة ل-ع-ن-اصش-ر ألشش-رط-ة
أل -قضش -ائ -ي -ة أل -ل-ي-ب-ي-ة ‘ ›ال
تسشي Òألسشجون ،و ذلك أليوم،
ع -ل -ى ألسش -اع-ة  9.00صشباحا،
ب -اŸدرسش -ة أل -وط -ن -ي-ة Ÿوظ-ف-ي
إأدأرة ألسشجون بالقليعة ولية
تيبازة.

يوم تقني حول
«تطوير األنشضطة
الÎفيهية بالسضدود»

زغيدي ضضيف
منتدى األمن

يشش -رف أŸدي -ر أل -ع -ام ل -لشش -رك-ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ل -ل -ك -ه -رب -اء و أل -غ -از
ﬁمد أركاب  ،أليوم ،على حفل
لعÓ- -ن ع- -ن م- -رك -ز أŸرأق -ب -ة و
أ إ
أل -تشش -خ -يصس ع -ن ب -ع -د ل -ل -م-رأك-ز
أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،و ذلك ب-فرع ›مع
سشونلغاز بجسشر قسشنطينة أبتدأء
من ألسشاعة ألـ  11:30صشباحا.

ي- -نشش- -ط أسش- -ت -اذ م -ادة أل -ت -اري -خ
بجامعة أ÷زأئر ◊سشن زغيدي،
لم -ن ن -دوة ت-اري-خ-ي-ة
Ãن -ت -دى أ أ
Ãناسشبة إأحياء ذكرى  11ديسشمÈ
 ،1960و ذلك أليوم ،على ألسشاعة
 9.30صشباحا.

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها ألجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

لدأرة وألمالية
أ إ

يششرف وزير ألسشياحة و ألصشناعة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة حسش-ن م-رم-وري  ،أل-يوم،
لرضش- -ي- -ة
ع - -ل - -ى ع- -م- -ل- -ي- -ة إأطÓ- -ق أ أ
أللكÎونية أÿاصشة بتسشي Òملفات
و أع- -ت- -م- -ادأت وك- -الت ألسش- -ي -اح -ة و
لسش - -ف- -ار ،و ذلك ب- -ف- -ن- -دق أ÷زأئ- -ر
أ أ
أبتدأء من ألسشاعة ألـ  14:30زوأل.

تنظم ألوكالة ألوطنية للسشدود و
أل- -ت -ح -وي Ó-ت ،ي -وم -ا ت -ق -ن -ي -ا ح -ول
لنشش -ط -ة ألÎف -ي -ه -ي -ة
«ت- -ط- -وي- -ر أ أ
بالسشدود» ،و ذلك أليوم ،بدأية من
ألسش-اعة  8.30صش-ب-اح-ا Ãقر وزأرة
أŸوأرد أŸائية.
ب-اŸن-اسش-ب-ة ي-ت-م إأطÓ-ق أل-ت-ط-ب-ي-ق
أŸبتكر «سشدود دزأير» ع Èألويب،
و أل - -ذي يسش - -اه - -م بشش- -ك- -ل ك- -ب‘ Ò
تسش - - -ي Òه- - -ذأ أŸورد أ◊ي- - -وي عÈ
كامل سشدود أ÷زأئر.

إاطÓق مركز اŸراقبة
عن بعد للمراكز الكهربائية

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

اطÓق األرضضية
اللكÎونية لتسضيÒ
ملفات وكالت السضياحة

دورة تكوينية
للشضرطة
القضضائية الليبية
بالقليعة

ي - -نشش- -ط ﬁم- -د كسشÒة م- -دي- -ر
أل -ت -ن -م -ي -ة أل-فÓ-ح-ي-ة ‘ أŸن-اط-ق
أ÷اف- -ة و شش- -ب- -ه أ÷اف- -ة ب- -وزأرة
أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م -ي -ة أل -ري-ف-ي-ة
وألصش -ي -د أل -ب-ح-ري ،و أل-دك-ت-ورة
ف - - -ط - - -وم ÿضش- - -اري ﬂتصش- - -ة ‘
أل -زرأع -ة و ألي-ك-ول-وج-ي-ا م-ائ-دة
مسش - - -ت - - -دي- - -رة ح- - -ول م- - -وضش- - -وع
«أل-زرأع-ة ألصش-ح-رأوي-ة :ره-انات
و–دي -ات» ،و ذلك أل -ي -وم ،ع -ل -ى
ألسش - -اع- -ة  13:4٥زوألÃ ،ق- - - -ر
أŸع - -ه - -د أل - -وط - -ن - -ي ل- -ل- -درأسش- -ات
لسشÎأتيجية ألششاملة.
أ إ

ألتحرير

ت -ق -وم وزي -رة ألÎب -ي -ة أل -وط -ن-ي-ة
ن - -وري - -ة ب- -ن غÈيت ،أل- -ي- -وم وغ- -دأ
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل و ت -ف -ق -د أ ¤ولي -ة
سشطيف  ،حيث تقوم Ãعاينة بعضس
أŸؤوسشسشات ألÎبوية أ÷ديدة  ،كما
لطارأت و كذأ ألششركاء
Œتمع مع أ إ
ألجتماعي Úللقطاع بالولية .

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

دور اللجان الشضعبية ‘ الثورة
التحريرية
ي -ن -ظ -م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ي-وم  11ديسشمÈ
أ÷اري بالتنسشيق مع مديريات أÛاهدين و أŸتاحف
أ÷ه -وي -ة أل -ل -ق -اء أ÷م -اع -ي أŸوسش -ع رق -م  ، 217ح- -ول
موضشوع دور أللجان ألششعبية ‘ ألثورة ألتحريرية ،و
ذلك Ãقره أبتدأء من ألسشاعة  14:00زوأل

ندوة تاريخية حول
مظاهرات  11ديسضمÈ

يشش -رف وزي -ر أÛاه -دي -ن أل -ط -يب
زيتو ، Êيوم  11ديسشم Èأ÷اري ،
ن - -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة –ت شش- -ع- -ار «11
ديسشم Èإأرأدة حرة  ،ترجمة نوفمÈ
أ◊ري- - - -ة ،و ذلك Ãق- - - -ر أŸت - - -ح - - -ف
ألوطني للمجاهد أبتدأء من ألسشاعة
 14:00زوأل

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

أألحد  10ديسسمبر  2017م
ألموأفق لـ  21ربيع أألول  1439هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

رئيسس ا÷مهورية يهنئ نظÒه التنزاÊ
بعث رئيسس ا÷مهورية« ،عبد العزيز بوتفليقة» ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه التنزا« ،Êجون بومب ماغوفو‹»،
Ãناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني ،أاشساد فيها بجودة عÓقات الصسداقة و التعاون التي Œمع البلدين.
و جاء في برقية ألتهنئة »:أإنّ أحتفال جمهورية
تنزأنيا ألمتحدة بعيدها ألوطني سسانحة طيبة
أغ-ت-ن-م-ه-ا لأت-وج-ه أإل-ي-ك-م ،ب-اسس-م أل-جزأئر شسعبا و
ح -ك -وم -ة و أصس -ال -ة ع -ن ن -فسس -ي ،ب-اأحّ-ر أل-ت-ه-ان-ي
مقرونة باأطيب تمنياتي لكم بالصسحة وألسسعادة،
وبالرقي وألزدهار للشسعب ألتنزأني ألشسقيق».
و أضساف رئيسس ألجمهورية «هذأ ،و أنتهز هذه
أل -م -ن -اسس -ب -ة ألسس -ع -ي -دة لأشس -ي -د ب -ج -ودة عÓ-ق-ات
ألصسدأقة و ألتضسامن و ألتعاون ألتي تجمع بلدينا،
و أجّ-دد ل-ك-م ت-م-ام أسس-ت-ع-دأدي ل-ت-وسس-ي-ع-ه-ا بحيث
تشسمل مختلف مجالت ألنشساط خدمة لمصسلحة

شسعبينا».
و أردف أل -رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «ول ي-ف-وت-ن-ي أن أنّ-وه
بتوأفق موأقفنا حول أهم ألمسسائل ألإقليمية و
ألدولية و أوؤكد لكم حرصسي على موأصسلة جهودنا
ألمشستركة من أجل ألسسلم وألسستقرأر وألتنمية
ألق-تصس-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ق-ارت-ن-ا» ،م-ع-ربا عن
يقينه من أن «فتح سسفارة تنزأنيا بالجزأئر قبل
فترة وجيزة ،يعكسس حرصسنا جميعا على أإعطاء
دف-ع ج-دي-د ل-ت-ع-اون-ن-ا أل-ث-ن-ائ-ي ويسس-ه-م ف-ي تمتين
ألعÓقات ألممتازة ألتي تربط بلدينا».

’ول الذي حرر البÓد والعباد من ربقة ا’سستعمار
قال إانه من الرعيل ا أ

الرئيسس بوتفليقة يعزي عائلة اŸرحوم اÛاهد «ﬁمد عطايلية»
أشساد رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة في برقية
ت-ع-زي-ة ب-ع-ث-ه-ا أمسس إأل-ى أف-رأد أسس-رة أل-م-ج-اه-د أل-م-رح-وم
«محمد عطايلية» ،بنضسال وجهاد ألفقيد وتفانيه في خدمة
أل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ف-ي م-خ-ت-ل-ف أل-مسس-ؤووليات ألتي
تقّلدها .وجاء في برقية رئيسس ألجمهورية« :تلقيت بأاسسى
وأسسف شسديدين نبأا أنتقال ألصسديق وألرفيق في ألجهاد
ألضس -اب -ط ألسس -ام-ي ف-ي أل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي م-ح-م-د
عطايلية إألى رحمة ألله وعفوه ،بعد تلك ألحياة ألحافلة
بالنضسال وألجهاد» .وأضساف ألرئيسس بوتفليقة قائ« Óلقد
رحل محمد عن هذأ ألوطن ألذي أحّبه ،وقضسى في سسبيل
 Óنفسسه،
تحريره ورقيّه سسحابة عمره ،رحل وألرضسى يم أ
شساكرأ ألله على أّنه كان من ألرعيل ألذي حّرر ألبÓد
وألعباد من ربقة أسستعمار طال أمده وطال معه ألظلم
وألقهر وأإلفسساد ،رحل بعد أن مّد إألى ألمجد يدأ ،فنال بها
تاج وعزة ،وشسهادة فخار ونضسال ،جّلت على ألنسسيان ،ولم
تقو على محوها أأليام ،ك Óول أألعوأم .ولتبقى له حسسنة

وأّي حسسنة ،يثقل بها ألله موأزينه يوم يقوم أألشسهاد» .وأّكد
رئيسس ألدولة أن محمد عطايلية «رحل عن رفاقه في
ألجيشس ألوطني ألشسعبي بعد أن أمضسى في خدمته زمنا
غير قصسير يزرع في نفوسس أفرأد هذه ألمؤوسسسسة ألعتيدة
م- -ع- -ان- -ي أل- -تضس- -ح- -ي -ة وأل -ف -دأء ،ف -ي م -خ -ت -ل -ف أل -م -رأتب
وألمسسؤووليات ألتي أدى فيها وأجبه ألمقدسس ،بنفسس ألروح
ألتي درج عليها في معارك ألتحرير .وتلك لعمري هي شسيم
رجال نوفمبر ألذين رسسموأ ألمعالم ألكبرى للتحرير وألبناء،
وظلوأ على ألعهد لتقتدي بهم أألجيال ألصساعدة في ألذود
عن ألقيم ألوطنية ألسسامية».
وأسستطرد قائ Óفي برقيته «عزيز علينا وعلى ألجزأئر
أليوم أن يوأرى ألثرى أبن من أبنائها ألبررة ،وكل من فوق
ألثرى من أسسرته وأهله ومحبيه وعارفيه يبكي عليه وفي
حاجة إأليه .وعزيز علينا أن ينهّد ركن ركين من أسسرتكم،
وأن تفقدوأ عزيزأ كان كل أملكم فيه ،ثم يتخطفه ألموت
من بين أيديكم ،فتُسسلمكم ألفاجعة فيه إألى أللوعة وأأللم،

ا÷ـ ـ ـÔال عطايليـ ـ ـة ‘ ذمـ ـ ـّة اللـ ـه

وتتلبد سسماؤوكم بغيوم كثيفة من أألسسى وألحزن» .وأضساف
ألرئيسس بوتفليقة في برقيته قائ« Óوإأن كان هناك شسيء
إألى جانب عزأء أألصسدقاء وموأسساتهم ،يخفف عنكم شسيئا
من ألكرب ،ويدني منكم جميل ألصسبر ،فيقينكم ويقيني
معكم أن ألله مجازيه خير ألجزأء على ما أدى من وأجب
في ألحياة تجاه أسسرته ومجتمعه وخالقه ،وأنه أنتقل إألى
دأر أل -خ -ل -ود ،وب -ي -ن ي -دي-ه ف-يضس حسس-ن-ات-ه وخ-ي-ر أع-م-ال-ه،
وأعترأف أهاليه وموأطنيه ببره بهم وإأحسسانه ،وأنه أبقى
لكم في ألدنيا جميل ألذكرى».
وأختتم ألرئيسس بوتفليقة برقيته قائ« Óوإأذ أعرب لكم عن
خالصس عزأئي وصسادق دعائي ،أسسأال ألمولى عز وجل أن
يكرم وفادة ألفقيد ،ويجزل له ألثوأب ،وينزله منزل مباركا
في جنات ألنعيم مع أألبرأر وألصسديقين وحسسن أولئك
رفيقا»».وبشسر أل ّصسابرين ألذين إأذأ أصسابتهم مصسيبة قالوأ
إأّنا لله وإأّنا إأليه رأجعون أولئك عليهم صسلوأت من ربهم
ورحمة وأولئك هم ألمهتدون».

توفي أمسس ،ألجنرأل محمد عطايلية بالمسستشسفى ألعسسكري بعين ألنعجة ،بعد معاناته من مرضس عضسال،
حسسب ما أكدته عائلة ألرأحل .ويعتبر ألرأحل ألجنرأل عطايلية أحد أعضساء أألسسرة ألثورية حيث ركب
موجة ألمجاهدين أألحرأر في ألكفاح ضسد فرنسسا ،ودأفع بشسرأسسة عن ألوطن أثناء فترة ألسستعمار ووأصسل
بناءه للوطن وألدفاع عنه بعد ألسستقÓل ،حيث سساهم في تكوين عدد كبير من أفرأد ألجيشس ألوطني
ألشسعبي سسليل جيشس ألتحرير ألوطني.
ألرأحل من موأليد  07أكتوبر  1931بقالمة ،شسغل عدة مناصسب في ألجيشس ألوطني ألشسعبي ،حيث تّم تعيينه
قائدأ للناحية ألعسسكرية ألرأبعة ،بين  1969و  ،1979ثّم قائدأ للناحية ألعسسكرية أألولى بين  1979و ،1988
وهي ألفترأت ألتي عرفت فيها ألجزأئر تحّولت كبيرة وكان ألجيشس ألوطني ألشسعبي ،صسمام أمان أألمة
بفضسل قيادته ألمخلصسة ،ألتي ورثت ألوفاء وأإلخÓصس وسساهم رفقة زمÓئه في ألحفاظ على سسÓمة
ألوطن بالرغم من ألصسعوبات ألتي عاشستها ألجزأئر.وقبل ألرأحل مسسؤوولية منصسب ألمفتشس ألعام بالجيشس ألوطني ألشسعبي بين  1988و  1990وهي ألفترة ألتي
كانت حسساسسة جدأ بعد أحدأث  05أكتوبر  1988وما تبعها من تحّولت سسريعة على مختلف ألمسستويات.

’نسسا:Ê
أاعلن عن تنصسيب أاعضساء اللجنة الوطنية للقانون الدو‹ ا إ

لوح :ا÷زائر حرصست على إادراج جميع األسسسس واŸعاي Òالدولية ذات الصسلة بحقوق اإلنسسان
’ليات اŸعنية بالقانون
^ اللجنة مطالبة بتوطيد تعاونها مع جميع ا آ

’ختام
ن ّصسب وزير العدل حافظ ا أ
ال - -ط - -يب ل- -وح أامسس ،أاعضس- -اء ال- -ل- -ج- -ن- -ة
’نسس-ا،Ê
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ق-ان-ون ال-دو‹ ا إ
وباŸناسسبة ذّكر بحرصس ا÷زائر الدائم
على ا’لتزام بالقانون ،معتÈا «قانوÊ
الوئام اŸد ÊواŸصسا◊ة الوطنية اللذين
ب- -ادر ب- -ه- -م- -ا رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،أا‚ع
تطبيق لقواعده ‘ مواجهة اŸغرر بهم،
أاو الذين ظلت بهم السسبل خÓل اŸأاسساة
الوطنية».

فريال بوششوية

ذّكر وزير ألعدل حافظ أألختام رئيسس
أل- -ل -ج -ن -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ق -ان -ون أل -دول -ي
أإلنسساني ،في كلمة ألقاها لدى إأشسرأفه
على تنصسيب أعضسائها ،ألذي تم بحضسور
وزرأء أل - -ت- -رب- -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة وألتصس- -ال

وألمجاهدين وألتضسامن ألوطني وألزسسرة
وقضسايا ألمرأة ،بحرصس ألجزأئر «على
إأدرأج ج-م-ي-ع أألسسسس وأل-م-ع-اي-ي-ر أل-دولية
ذأت ألصسلة بحقوق أإلنسسان ضسمن عدتها
أل-تشس-ري-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة» ،وأل-ذي تم تعزيزه
بموجب أإلصسÓحات ألتي بادر بها في
ق -ط -اع أل -ع -دأل -ة.ول -م ي -فّ-وت أل-وزي-ر ل-وح
ألمناسسبة ،ألتي تأاتي عشسية إأحياء ذكرى
11ديسسمبر ،وكذأ أإلعÓن ألعالمي لحقوق
أإلنسس -ان ،إأل -ى ج -انب ت -أاسس -يسس أل -ل -ج -ن -ة
أل- -دول- -ي- -ة ل- -لصس- -ل- -يب أألح- -م- -ر ،ل -ي -ذك -ر
بالضسطرأبات وأعمال ألعنف وألنزأعات
ألدأخلية وحالة أل Óأمن ،ألناتجة عن
أل-ت-دخ-ل ف-ي ألشس-ؤوون أل-دأخ-ل-ي-ة للشسعوب
وألدول ،ألتي كان لها أثر «مباشسر على
ألحق في ألحياة ...وفي نشسر مختلف
أنوأع أإلجرأم وفي مقدمتها أإلرهاب».

بن حبيلسس:

و أشسار إألى أن ألجزأئر ألتي تنّدد بهذأ
أل- -وضس- -ع ،ت- -دع- -و أل -ى «ت Ó-ف -ي ت -ب -ع -ات -ه
أل-خ-ط-ي-رة ع-ل-ى أإلنسس-ان وح-ق-وق-ه» ،كما
تشس- -دد ع- -ل- -ى ضس- -رورة «أح -ت -رأم سس -ي -ادة
أل- -دول ،وع- -دم أل- -ت- -دخ- -ل ف -ي شس -ؤوون -ه -ا
أل -دأخ-ل-ي-ة ،وأل-ج-ن-وح ف-ي ح-ل أل-ن-زأع-ات
أل -مسس -ل -ح -ة أل-دول-ي-ة وغ-ي-ر أل-دول-ي-ة ،إأل-ى
ألحوأر وألطرق ألسسلمية وإألى ألتعامل بين
ألدول على أسساسس ألمسساوأة ،طبقا لما
تنصس عليه ألمادة ألثالثة من ميثاق أألمم
أل -م -ت -ح -دة».ون ّ-ب -ه ف -ي ألسس -ي -اق ،إأل -ى أن
ألدعوة «تنبع من مبادىء ألقانون ألدولي
أإلنسس -ان -ي ف -ي أت -ف-اق-ي-ات ج-ن-ي-ف ،أل-ت-ي
ت -ت -رك ل -ل -دول ح -ق أل -دف -اع ع -ن أم -ن -ه -ا
أل-دأخ-ل-ي ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ح-ق-وق أإلنسس-ان،
وأسس-ت-ت-ب-اب أألم-ن وألسس-كينة ،باعتبارهما
ج - -زء ل ي - -ت - -ج - -زأ م - -ن ألسس- -ل- -م وأألم- -ن

اŸنظمات اإلنسسانية لبد أان تنتقل من العمل
السسطحي إا ¤فرضس احÎام حقوق اإلنسسان

من جهتها ،رئيسسة ألهÓل ألأحمر ألجزأئري
سسعيدة بن حبيلسس شسددت على ضسرورة تغيير
أللجنة ألدولية وألتحادية ألدولية للصسليب ألأحمر
وكذأ ألمنظمة ألعربية للصسليب وألهÓل ألأحمر،
ط -ري -ق-ة ع-م-ل-ه-ا ل-تصس-ب-ح ق-وة ضس-غ-ط ع-ل-ى أع-ل-ى
ألمسستويات في أإشسارة أإلى ألأمم ألمتحدة ،لتفرضس
أحترأم حقوق ألإنسسان.
ونددت بن حبيلسس في ألسسياق ،بسسياسسة ألكيل
ب-م-ك-ي-ال-ي-ن أل-م-ن-ت-ه-ج-ة م-ن ق-ب-ل ه-ذه أل-م-نظمات،
موؤكدة أن ألفضساءأت ألإنسسانية ل يجب أن تقوم
بدور رجال ألمطافىء ،وباأنها مدعوة أإلى تجاوز
مرحلة ألعمل ألإنسساني ألسسطحي ،لسسيما وأن
وسسائل ألتعذيب عرفت تطّورأ كبيرأ في  ،2017كما
دعت أإل- - -ى أل- - -ت- - -ف- - -ات- - -ة خ- - -اصس- - -ة لÓ- - -ج - -ئ - -ي - -ن
ألصسحرأويين.وقبل ذلك تم عرضس شسريط وثائقي
أعده سسعيد عولمي على مدى  42دقيقة ،تم

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

خÓله أسستعرأضس ألمبادرأت ألتي قام بها ممثلو
أللجنة ألدولية للصسليب ألأحمر لفائدة ألسسجناء
ألجزأئريين أإبان ألثورة ألتحريرية ،وتم ألسستماع
لشس-ه-ادأت حّ-ي-ة ل-ب-ي-ار ق-ي-ار ،وأل-رأح-ل رضس-ا م-الك
وم-ح-م-د ب-ج-اوي ول-م-ي-ن بشس-يشس-ي ،ول-دى ت-دخ-ل-ها
نّبهت ألمجاهدة لويزة أإغيل أحريز ،أإلى أنه قبل
ألعام  1958لم يكن يسسمح للسسجناء ألذين تعرضسوأ
لأبشسع أنوأع ألتعذيب بالتحدث عن ظروف حبسسهم
وتعذيبهم ،و أن تدخل أللجنة جاء في ألسسنوأت
ألأخ-ي-رة.وت-ح-دثت أب-ن-ة ألشس-ه-ي-د أل-م-ف-قود محمد
ق -ورأي ،ع -ن ظ -روف سس -ج -ن وأل -ده -ا ف -ي زن-زأن-ة
طولها وعرضسها ل يتجاوز ألمتر ألوأحد ،وألذي لم
يتم أإيجاد جثته أإل في ألعام  ،1995وذلك خÓل
أشسغال حفر ،وتبين أنها مقبرة جماعية دفن فيها
أل-ج-زأئ-ري-ون م-ن ق-ب-ل أل-مسس-ت-ع-م-ر أل-ف-رنسسي وهم
أحياء.

ألدوليين».
وخلصس إألى ألقول ،بأان أللجنة ألوطنية
للقانون ألدولي أإلنسساني مطالبة بتوطيد
ت -ع -اون -ه -ا م -ع ج -م -ي -ع أآلل -ي-ات أل-م-ع-ن-ي-ة
ب -ال-ق-ان-ون ب-ع-ي-ن-ه ،لسس-ي-م-ا م-ن-ه-ا أل-هÓ-ل
أألح -م -ر أل -ج -زأئ -ري ،وأل -ل-ج-ن-ة أل-دول-ي-ة
للصسليب أألحمر في مجال نشسر ثقافة
أح- -ت- -رأم أإلنسس- -ان ،وم- -ب- -ادىء وق- -وأع- -د
أل -ق -ان -ون أل -دول -ي أإلنسس -ان -ي ف-ي ج-م-ي-ع
أوسساط ألمجتمع.
ولعل ما يجب ألتوقف عنده ،أن ألجزأئر
أنضس- -مت إأل -ى أت -ف -اق -ي -ات ج -ن -ي -ف ق -ب -ل
ألسستقÓل من خÓل حكومتها ألمؤوقتة
ب -ت-اري-خ  20ج- -وأن م- -ن أل- -ع- -ام ،1960
وأنضس -مت أل -ى ك -ل أل -م-وأث-ي-ق وألصس-ك-وك
وألمنظمات ألدولية بعد ألسستقÓل،

ألعدد
17512
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أاويحيـ ـى يسستقب ـل اŸدي ـر التنف ـيذي لÈنامـ ـج األغذيـ ـة العاŸـ ـي
أسستقبل ألوزير ألأول أحمد أويحيى
أمسس ،ب -ال -ج -زأئ -ر أل -م -دي -ر أل-ت-ن-ف-ي-ذي
لبرنامج ألأغذية ألعالمي ديفيد بيسسليي
ألذي يقوم بزيارة عمل أإلى ألجزأئر،
حسسب بيان لمصسالح ألوزير ألأول.
وج -رى أل -ل-ق-اء ب-حضس-ور وزي-ر أل-فÓ-ح-ة
وألتنمية ألريفية وألصسيد ألبحري عبد
ألقادر بوعزغي.

’رهاب اليوم
مسساهل يفتتح ندوة حول مكافحة ا إ

–قيق تصسور إافريقي مشسÎك يضسمن مكافحة اإلرهاب

ت- -ن- -ظ- -م ا÷زائ- -ر ب- -ا’شسÎاك م -ع م -ف -وضس -ي -ة
’ف -ري -ق -ي ال -ي -وم وغ -دا ب-وه-ران ،ن-دوة
ا’–اد ا إ
رفيعة اŸسستوى حول موضسوع« :أاجوبة حقيقية
’رهاب :مقاربة إاقليمية»،
و دائمة ‘ مواجهة ا إ
حسسبما ورد ‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
وأوضس- -ح ن -فسس أل -مصس -در أن ه -ذه أل -ن -دوة رف -ي -ع -ة
أل -مسس -ت -وى ت -ن -درج ف -ي إأط-ار أل-ع-ه-دة أل-ت-ي أوك-لت
ل -رئ -يسس أل -ج -م-ه-وري-ة م-ن ق-ب-ل ن-ظ-رأئ-ه ب-الت-ح-اد
أإلف-ري-ق-ي ك-م-نسس-ق ل-ج-ه-ود ألت-ح-اد أإلف-ريقي في
مجال ألوقاية من أإلرهاب ومكافحته».
ويشس -رف وزي -ر ألشس -ؤوون أل -خ -ارج -ي -ة ع -ب -د أل -ق-ادر
مسس -اه-ل ظ-ه-ي-رة أل-ي-وم ع-ل-ى أف-ت-ت-اح أشس-غ-ال ه-ذأ
ألجتماع ألتي تدوم يومين ،حسسب نفسس ألمصسدر.
وأضساف نفسس ألبيان أن هذأ ألجتماع يسسعى إألى
ت -ح-ق-ي-ق «تصس-ور مشس-ت-رك» ل-ل-دول أألعضس-اء ف-ي-م-ا
يخصس «ألتحديات ألحقيقية» في مجال مكافحة
أإلره -اب و ك -ذأ ألسس -ب -ل أل -ت -ي م-ن شس-أان-ه-ا ضس-م-ان
Óره-اب وأل-ت-ط-رف»
«م -ك -اف -ح -ة ف -ع -ال-ة ودأئ-م-ة ل -إ
م-وضس-ح-ا أن-ه-ا سس-ت-ك-ون ف-رصس-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ل-ت-ق-اسسم

نسسيب من
بسسكرة:

تجربتها في هذأ ألمجال مع شسركائها أألفارقة.
وسسيضسم أجتماع وهرأن مسسؤوولي مكافحة أإلرهاب
ف -ي أل-دول أألعضس-اء لÓ-ت-ح-اد أإلف-ري-ق-ي وم-م-ث-ل-ي
شسركاء ومجموعات أقتصسادية إأقليمية وكذأ خبرأء
أفارقة ودوليين ،يشسير نفسس ألبيان.

نحو بلوغ مسساحة فÓحية مسسقية بـ 600أالف هكتار با÷نوب

صسرح وزير ألموأرد ألمائية «حسسين نسسيب» أمسس،
ببسسكرة بأان ألجزأئر تسسعى إألى بلوغ مسساحة فÓحية
مسسقية بـ 600ألف هكتار عبر وليات جنوب ألبÓد.
وأوضسح ألوزير خÓل إأشسرأفه على أفتتاح يوم تقني حول
ألمناقب ألعميقة بمركز ألبحث ألعلمي وألتقني للمناطق
ألجافة بمدينة بسسكرة ،وذلك في إأطار زيارة عمل و
تفقد قام بها إألى هذه ألولية أن «تجسسيد هذأ ألمسسعى
سسيتم من خÓل إأعادة تهيئة ألمسساحات ألمسستغلة حاليا
وتسسجيل عمليات لتكملة هيكلتها باإلضسافة إألى عصسرنة
أنظمة ألسسقي ألمسستعملة عبر هذه ألمسساحات» و «إأنشساء
محيطات مسسقية جديدة».
وأضساف نسسيب بأان دأئرته ألوزأرية تتطلع إألى تحقيق
نتائج «إأيجابية وملموسسة» على مسستوى تطور أألنظمة
وألتقنيات ألمقتصسدة للمياه مشسيرأ إألى أن  67بالمائة من
أألرأضس -ي أل -ف Ó-ح-ي-ة ل زألت تسس-ق-ى «ب-ط-رق ت-ق-ل-ي-دي-ة»

مشسددأ بالمناسسبة على أهمية ألسستغÓل أألمثل للموأرد
ألمتاحة لتنظيم ألفÓحين في هياكل جماعية.
و قال ألوزير« :يمكن للجزأئر أن تسستغل سسنويا بصسفة
مسستدأمة  6مليار متر مكعب من ألمنظومة ألمائية
للصسحرأء ألشسرقية» إأضسافة إألى « 250مليون متر مكعب
م -ن أل -وح-دأت أل-ه-ي-درول-وج-ي-ة ب-أاقصس-ى ج-ن-وب أل-بÓ-د»
معتبرأ هذه أألحجام من ألمياه «معتبرة» حيث تقرر
مؤوخرأ تكثيف أسستغÓل هذه ألكميات من ألمياه لتغطية
ألحتياجات ألمحلية في مرحلة أولى ثم تحويل كميات
منها نحو ألهضساب ألعليا .
و قد أقر ألمجلسس ألوزأري ألمشسترك أيضسا موأصسلة دعم
عمليات حفر أآلبار ألعميقة ألموجهة ألغرأضس ألسسقي
ألفÓحي ألجماعي بوليات ألوأدي و بسسكرة و ورقلة
حسسب ما ذكره ألوزير.

’نسسان»:
‘ ندوة فكرية –ت عنوان «أاين نحن من حقوق ا إ

دعوة إا ¤بذل اŸزيد للتعريف بالواجبات وا◊ريات األسساسسية
’نسسان با÷امعات و اŸدارسس
ضسرورة تطوير برامج لتعليم حقوق ا إ

شس-ك-لت مسس-أال-ة ت-رق-ي-ة وحماية
’نسسان ‘ ا÷زائرﬁ ،ور
حقوق ا إ
ال -ن -دوة ال -ف -ك -ري -ة اŸن-ظ-م-ة أامسس،
ب -وه-ران– ،ت ع-ن-وان « :أاي-ن ن-ح-ن
’نسس- -ان»Ã ،ن -اسس -ب -ة
م- -ن ح- -ق- -وق ا إ
ذك - -رى إاصس - -دار أاول إاع Ó- -ن ع- -اŸي
’نسسان اŸصسادف ليوم 10
◊قوق ا إ
ديسسم.È
أللقاء كان فرصسة سسانحة لتبادل
وج- -ه- -ات أل -ن -ظ -ر ح -ول أل -قضس -اي -ا
أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ع-زي-ز أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة
وسس-ي-ادة أل-ق-ان-ون وت-رق-ي-ة وح-م-اي-ة
حقوق أإلنسسان في ألجزأئر ،و كذأ
دور م- - - -خ- - - -ت- - - -ل- - - -ف ه- - - -ي - - -ئ - - -ات
وم -ؤوسسسس -ات وأج -ه -زة أل -دول -ة ف -ي
ألمجال.
وأسس -ت -غ-ل ب-اب-اج-ي مسس-ع-ود ،أسس-ت-اذ
مختصس في ألقانون بكلية ألحقوق
بسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس وم -ن -اضس -ل ف-ي

’· اŸتحدة بالكونغو
ا’عتداء على بعثة ا أ

ا÷زائر تدين «بقوة» الهجوم اإلرهابي

أدأنت ألجزأئر أمسس« ،بقوة» على لسسان ألناطق باسسم وزأرة ألشسؤوون ألخارجية
ألهجوم ألدموي ألذي أسستهدف بعثة أألمم ألمتحدة لÓسستقرأر بجمهورية ألكونغو
ألديمقرأطية و عبرت عن «أسستنكارها» للهجومات ألمتكررة ألتي تسستهدف ألقوأت
أألممية للسسÓم و «ألنتهاكات ألصسارخة وغير ألمقبولة» ألتي تقترفها ألجماعات
ألمسسلحة.
وأوضسح عبد ألعزيز بن علي ألشسريف في تصسريح له «ندين بشسدة ألهجوم أإلرهابي
ألدموي ألذي أسستهدف مسساء يوم ألخميسس  7ديسسمبر  2017قاعدة للشسركة ألعملية
لقوة بعثة أألمم ألمتحدة من أجل ألسستقرأر بجمهورية ألكونغو ألديمقرأطية
بمقاطعة شسمال -كيفو وألذي خلف عددأ كبيرأ من ألضسحايا ضسمن جنود حفظ
ألسسÓم (ألقبعات ألزرق) وألقوأت ألمسسلحة ألكونغولية.
وقال ألناطق باسسم وزأرة ألشسؤوون ألخارجية «ننحني على أروأح ضسمن ألقبعات
ألزرق وجنود ألقوأت ألمسسلحة ألكونغولية ألذين فقدوأ ألحياة وهم يؤودون وأجبهم
خدمة للسسÓم و نقدم تعازينا ألخالصسة لعائÓت ألضسحايا ولحكوماتهم ولبعثة أألمم
ألمتحدة لÓسستقرأر بجمهورية ألكونغو ألديمقرأطية و كذأ لحكومة جمهورية
ألكونغو « مضسيفا « نعبر كذلك عن تعاطفنا مع ألجرحى ألذين نتمنى لهم ألشسفاء
ألعاجل».

ح -ق-وق أإلنسس-ان ،ف-رصس-ة ت-نشس-ي-ط-ه
ل-ه-ذه أل-ن-دوة ل-ل-م-ط-ال-بة بجعل هذأ
أليوم ألذي أعتمدت فيه ألجمعية
أل- -ع- -ام -ة ف -ي ع -ام  1948أإلعÓن
أل- -ع- -ال- -م- -ي ل -ح -ق -وق أإلنسس -ان «10
ديسس- -م- -ب- -ر «ع- -ي- -دأ رسس- -م -ي -ا ،ي -ت -م
ألحتفال به كل عام.
وقال باباجي في تصسريح لـ ألشسعب،
إأن « أل - -ج - -زأئ - -ر ب - -م - -ؤوسسسس - -ات- -ه- -ا
وم -ن -ظ -م -ات -ه -ا وأح-زأب-ه-ا ي-جب أن
تعطي أهمية مضساعفة لهذأ أليوم
من خÓل ألتظاهرأت وألحتفالت
وأل-ن-دوأت وألج-ت-م-اع-ات ،ع-لى أن
يكون هذأ ألحتفال يوما تقييميا
لسستعرأضس حالة هذأ ألمجال في
ألجزأئر».كما أكد «ضسرورة تطوير
برأمج لتعليم حقوق أإلنسسان على
مسس -ت-وى أل-ج-ام-ع-ات وأل-م-ؤوسسسس-ات
أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ف-ي م-خ-ت-لف أطوأرها،
مشس -ي -رأ إأل-ى م-ردوده-ا أل-ك-ب-ي-ر ف-ي
تعزيز فهم حقوقه أول ،وأحترأمها
وألحفاظ عليها وألشسعور بالكرأمة
وأل -ح -ري -ة ث -ان-ي-ا ،م-م-ا ي-دف-ع-ه إأل-ى
ألمشساركة بفعالية في تنمية وطنه
ورفاهية مجتمعه وحفظ ألسسÓم».
وأردف قائ :Óإأنّ ألجهل بالحقوق
هو ألسسبب أألول لخترأقها ،ولذلك
ي-جب أن ن-رب-ي م-ج-ت-م-ع-ن-ا وخاصسة
أألجيال ألجديدة بشسكل متوأفق
مع ألوأجبات وألحقوق وألحريات
أألسس-اسس-ي-ة ،م-ع-ت-ب-رأ أّن « أل-حصس-ول
ع- -ل- -ى أل -م -ع -ل -وم -ات ه -و ح -ق م -ن
أل -ح -ق-وق أألسس-اسس-ي-ة أل-ت-ي ك-ف-ل-ت-ه-ا
م -ع -اه -دأت وم -وأث -ي -ق وأت-ف-اق-ي-ات
حقوق أإلنسسان ألدولية» ،مسستدل
في نفسس ألوقت بديباجة أإلعÓن
ألعالمي لحقوق أإلنسسان ألتي جاء
فيها أن «تعليم حقوق أإلنسسان ليسس
حقا فحسسب ،بل مسسؤوولية» على أن
« يسس -ع -ى ج -م -ي -ع أف-رأد أل-م-ج-ت-م-ع
وه -ي -ئ -ات-ه ،وأضس-ع-ي-ن ه-ذأ أإلعÓ-ن
نصسب أع -ي -ن -ه-م ع-ل-ى أل-دوأم ،وم-ن

خÓل ألتعليم وألتربية ،إألى توطيد
أح - - - -ت - - - -رأم ه- - - -ذه أل- - - -ح- - - -ق- - - -وق
وأل -ح -ري -ات».وف -ي ألت -ج -اه ن-فسس-ه
ذهب بنصس ألمادة  19من أإلعÓن
أل -ع -ال -م -ي ل -ح -ق -وق أإلنسس-ان أل-ذي
Óم-م
أق -رت -ه أل -ج -م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة ل -أ
ألمتحدة في ألعاشسر من كانون أول
(ديسس-م-ب-ر) 1948م ع- -ل- -ى أن «ل -ك -ل
شس-خصس ح-ق أل-ت-م-ت-ع ب-ح-ري-ة ألرأي
وألتعبير ،ويشسمل هذأ ألحق حريته
ف -ي أع -ت -ن-اق أآلرأء دون مضس-اي-ق-ة،
وفي ألتماسس أألنباء وتلقيها ونقلها
إأل -ى أآلخ-ري-ن ب-أاي-ة وسس-ي-ل-ة ودون-م-ا
أعتبار للحدود».كما نصست ألمادة
 26ف-ق-رة  2ع -ل -ى «أن -ه ي -جب أن
يسس-ت-ه-دف أل-ت-ع-ل-ي-م ألتنمية ألكاملة
لشسخصسية أإلنسسان ،وتعزيز أحترأم
ح- - -ق- - -وق أإلنسس- - -ان وأل- - -ح- - -ري - -ات
أألسس- -اسس- -ي -ة ،ك -م -ا ي -جب أن ي -ع -زز
ألتفاهم وألتسسامح وألصسدأقة بين
ج- -م- -ي- -ع أألم- -م وج- -م -ي -ع أل -ف -ئ -ات
أل -ع -نصس -ري -ة أو أل-دي-ن-ي-ة ،وأن ت-وؤي-د
أألنشس-ط-ة أل-ت-ي تضس-ط-ل-ع ب-ه-ا أألمم
ألمتحدة لحفظ ألسسÓم».باإلضسافة
إأل- -ى ذلك ت- -ح- -ت- -وي أل- -ع- -دي- -د م -ن
معاهدأت حقوق أإلنسسان على بنود
ت -ت -ع -ل -ق ب -ت -ع -ل-ي-م ح-ق-وق أإلنسس-ان،
وتشس -م -ل ه -ذه أل -ب -ن -ود أل-ت-ع-اه-دي-ة
أل- -م -ادة  29م -ن أت -ف -اق-ي-ة ح-ق-وق
أل -ط-ف-ل ،وأل-م-ادة  10م-ن أت-ف-اقية
ألقضساء على أشسكال ألتمييز ضسد
أل -م -رأة ،وأل -م-ادة  10م-ن أت-ف-اقية
م- -ن- -اهضس -ة أل -ت -ع -ذيب وغ -ي -ره م -ن
ضس- -روب أل- -م- -ع -ام -ل -ة أو أل -ع -ق -وب -ة
ألقاسسية أو ألÓإأنسسانية أو ألمهنية،
وألمادة  7من أتفاقية ألقضساء على
ج-م-ي-ع أشس-ك-ال أل-ت-م-ي-ي-ز أل-ع-نصسري
وغيرها من ألمصسادر أألخرى.

وهران :براهمية مسشعودة
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بن مرادي ؤزعÓن يفتتحان اŸلتقى الدؤ‹ حؤل نقل البضسائع

تصسدير أاول شسحنة من اإ’سسمنت الرمادي لدولة غامبيا

تقارير صسنفت اŸناظر الطبيعية للجزائر ‘ مراتب أاؤ¤

غياب التنسسيق ب Úالفاعل Úيؤوخر ‰و القطاع السسياحي

قال رئيسس اللجنة الؤطنية لÎقية
اÿدمات السسياحية با÷معية الؤطنية
ل-ل-ت-ج-ار ؤا◊رف-ي Úسسليم عياشس،أامسس،
أان غياب التنسسيق ب Úالفاعل Úأادى إا¤
تراجع ا◊ركة السسياحية ببÓدنا رغم
’م-ك-ان-ات اŸت-ؤف-رة ،م-ؤؤك-دا أان ال-ل-جنة
ا إ
سس -ت -ق -دم م -قÎح -ات ل -ل -ؤزارة ال-ؤصس-ي-ة
لتفادي الركؤد اŸسسجل.

جÓل بوطي

Óسسمنت الثÓثاء اŸقبل من ميناء ارزيؤ .
أاعلن ؤزير التجارة ﬁمد بن مرادي ،أامسس ،عن انطÓق أاؤل عملية تصسدير ل إ
ؤأاؤضسح الؤزير خÓل الطبعة الثانية من اŸلتقى الدؤ‹ حؤل نقل البضسائع أان العملية تتعلق بتصسدير ا’سسمنت الرمادي من ميناء ارزيؤ (ؤ’ية ؤهران)
باŒاه دؤلة غامبيا دؤن إاعطاء تفاصسيل حؤل الكمية التي سسيتم تصسديرها ؤ كذلك اŸؤؤسسسسة اŸصسدرة.

و بالمقابل أاعلنت مؤوسسسسة لفارج هولسسيم الجزائر في بيان لها أانها
Óسسمنت الرمادي يوم الثÓثاء المقبل و
سستحقق أاول عملية تصسدير ل إ
ذلك من ميناء ارزيو نحو بلد من افريقيا الغربية.
و أاوضسحت ذات الشسركة أان عملية التصسدير تشسمل  16أالف طن من
السس-م-نت ال-رم-ادي وال-مصس-ن-وع م-ن ق-ب-ل مصس-ن-ع-ه-ا ال-م-ت-واجد بمنطقة
«عقاز» ( ولية معسسكر).
و أاضسافت أان هذه العملية تؤوكد «التزام فرع لفارج هولسسيم الجزائر من
اجل تحقيق التطور القتصسادي و الجتماعي و خاصسة تنويع مداخيل
الجزائر خارج المحروقات».

رصسد أاك Ìمن  9ا’ف مليار دينار لقطاع اأ’شسغال العمومية و النقل
بلغ المبلغ الجمالي الذي تم رصسده من طرف الدولة لقطاع األشسغال
العمومية و النقل منذ  1999الى غاية اليوم أاكثر من  9.000مليار دينار
(ما يعادل قرابة  90مليار دولر ) حسسب ما اعلن عنه وزير األشسغال
العمومية و النقل عبد الغني زعÓن .و أاوضسح الوزير خÓل الطبعة
الثانية للملتقى الدولي حول نقل و شسحن البضسائع انه تم تخصسيصص
الغÓف المالي المذكور من خÓل مختلف برامج إاعادة بعث النمو و
التي تم اقرارها منذ سسنة  1999مضسيفا أان هذه الموارد المالية

سسمحت أاسساسسا بإانجاز الطريق السسيار شسرق -غرب و الذي يبلغ طوله
 1.216كلم ي بما في ذلك الشسطر الخير الذي يربط بين الطارف مع
الحدود الجزائرية  -التونسسية و الذي تم اطÓقه مؤوخرا.
و أاضساف زعÓن أانه تم تخصسيصص الغÓف المالي ل نجاز سسبعة ()7
منافذ و التي تربط بين الموانئ الرئيسسية للبÓد بالطريق السسيار
شسرق-غرب و كذا انجاز اآللف من الكيلومترات للطرقات و بعضص
المنشسآات الفنية بإاضسافة إالى صسيانة الطرقات عبر عمليات عصسرنة و
الحفاظ على اآللف من الكيلومترات من شسبكة الطرقات.
و في ذات السسياق ذكر الوزير أان مشساريع أاخرى معنية بهذه التمويÓت
على غرار دعم شسبكة الطرقات على مسستوى وليات الجنوب و
الهضساب العليا و كذا أاشسغال إاحاطة المدن الكبرى بشسبكة الطرقات و
Óنفاق و المنشسآات الفنية و المحولت من اجل
انجاز برنامج واسسع ل أ
التخفيف من حدة الكتظاظ على مسستوى المراكز الحضسرية الكبرى .
و في تفصسيله أاكثر لحصسيلة تمتد لقرابة  20سسنة ذكر المسسؤوول األول
على قطاع األشسغال العمومية و النقل برامج المنشسآات الخاصسة
بالطرقات و المطارات لدعم تامين الحدود البرية الجنوبية للبÓد
فضس Óعن البرنامج الذي هو قيد النجاز و المتعلق بإانجاز شسبكة
بطول  2.300كلم من السسكك الحديدية و صسيانة و تطوير الشسبكة
الحالية للسسكة الحديدية و التي يبلغ طولها  4الف كلم.

إاشسكالية التسسرب اŸدرسسي برؤؤية اجتماعية

غيـ ـ ـاب العÓق ـ ـة اأ’بوي ـ ـة وانع ـ ـدام التواصس ـ ـل الÎب ـ ـوي يؤوثر سسلبا على التلميذ

م - - -ا ي - - -زال ا◊ديث ي- - -دؤر ‘ أارؤق- - -ة
اŸؤؤسسسسات الÎبؤية ؤإادارتها الؤصسية ،حؤل
ت- -ن- -ام- -ي ظ- -اه- -رة ال- -تسس- -رب اŸدرسس- -ي رغ -م
’ق-ل
ا’ه -ت -م -ام ال -ب -ال -غ ال-ذي ت-ؤل-ي-ه ع-ل-ى ا أ
للخفيف من حدتها ؤتأاثÒها السسلبي على
’ؤ ¤ع -ل -ى م -ك -ان -ة
اÛت- -م- -ع ؤب- -ال -درج -ة ا أ
اŸدرسس-ة ا÷زائ-ري-ة ،ؤي-ج-ري ال-ب-حث ح-اليا
’مكان معا÷ة جذؤر
حؤل ما إاذا كان با إ
هذه الظاهرة السسلبية ؤالتي Áكن أان تكؤن
سسببا للتأاث Òعلى ا’سستقرار ا’جتماعي من
ا÷انب السسلؤكي ؤصسعؤبة ا’ندماج.

بجاية :بن النوي توهامي

ولفهم هذه الظاهرة وتداعياتها علينا ،اأكد
الأسستاذ تقلميمت كريم اإطار متقاعد بمديرية
التربية لولية بجاية ،ل «الشسعب» ،الغوصص في
اأع -م -اق -ه -ا ل-ل-كشس-ف ع-ن ال-مسس-ب-ب-ات وال-دواع-ي
ال-ج-وه-ري-ة ال-ت-ي ت-خ-ت-ف-ي غ-ال-ب-ا وراء مسس-ميات
متعددة واألوان من الصسور ،التي تداهم البصسر و
تبعده عن البصسيرة التي تعكسص ما يجري على
السساحة من خÓل البحث في العÓقة المتاأصسلة
ب-ي-ن ال-م-ج-ت-م-ع وال-م-درسس-ة ،ف-ك-لما كانت الدقة
م- -وج -ه -ة ف -ي اأع -م -ال ال -ت -ح -ري وال -ب -حث ع -ن
ال -م -ف-اصس-ل الأسس-اسس-ي-ة ل-ل-قضس-ي-ة ،ي-ج-د ال-ب-احث
نفسسه اأمام واقع تختلف فيه الأسسباب وتتشسابه
فيه الصسور التي تظهر له من عدة اتجاهات.
ول شسك اأن ط -ب -ي -ع -ة ال -م -ج -ت -م -ع وال-مسس-ت-وى
المعيشسي والسستقرار النفسسي لÓأفراد ،وغيرها
يمكن اأن توؤثر بقدر ما على الواقع المعيشسي
للعائÓت ومن خÓلها على الأبناء ،فالتسسرب
المدرسسي متعلق بعدة جوانب للتلميذ منها ما
ي- -ت- -رتب م- -ن ال- -وضس -ع -ي -ة ال -م -ع -يشس -ي -ة ،وحسسب
الموؤهÓت النوعية لÓأولياء و والعÓقة القائمة
بين العائلة والمحيط الجتماعي ،بمعنى اأنه
ك -ل -م -ا ك -انت ال -ع -ائ -ل -ة م -ن-ف-ت-ح-ة ع-ل-ى ال-وسس-ط
الجتماعي المفتوح ،كلما اكتسسبت هذه الأخيرة
طبيعة دفاعية يمتزج فيها السسلوك بالنفعال
الإي- -ج- -اب- -ي ال- -ذي يسس- -م- -ح ل Ó-أب -ن -اء الن -ف -ت -اح
والن - -دم - -اج بشس- -ك- -ل ت- -ل- -ق- -ائ- -ي ف- -ي ال- -وسس- -ط
الج-ت-م-اع-ي ،وب-ال-ت-ال-ي سس-ت-ن-م-و فيهم سسلوكيات
تجمع بين العتدال والقبول النفسسي ،لكل ما
ي -م -ك -ن ل -ل -ط -ف -ل اأو ال-ت-ل-م-ي-ذ اسس-ت-ي-ع-اب-ه خÓ-ل
معايشسته للواقع المحيط به.

فالتلميذ كائن حسساسص يملك اأحاسسيسص ووجدان
وينفعل طبيعيا للموؤثرات ،التي تجعل في غالب
الأح -ي -ان م -وق -ف ه -ذا ال-ط-ف-ل ل-ي-ك-ون مصس-درا
اأسس-اسس-ي-ا ل-ت-لك السس-ل-وك-ي-ات ال-ت-ي ي-ت-ب-ن-اها اأثناء
تعامله مع تلك الأسسباب ،بفضسل المفاهيم التي
يتعلمها في الوسسط التربوي ،سسواء من حيث
وللمدرسسة شساأن هام في هذا المجال من جهة،
ل -ت -ق -دي -م ك-ل ال-م-ك-تسس-ب-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-رب-وي-ة
لÓسستكمال نمو بنية الطفل ،ومن جهة اأخرى
لتوجيه سسلوكه وفق المقومات الجتماعية و
الوطنية التي تجعله محطة عناية مسستقبليه،
ل -ك -ن ي -ب-ق-ى ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى ال-م-وؤسسسس-ات
التربوية العمل ،على توضسيح الصسورة الحقيقية
لما يعانيه الطفل اأو التلميذ في اأي مرحلة من
م -راح -ل ال -ت-ع-ل-ي-م ،وذلك م-ن خÓ-ل خ-ل-ق ال-ج-و
المناسسب يكون اأقرب اإلى الجو العائلي ،الذي
يسس -م -ح ل -ل -م-ت-ع-ل-م الن-ف-ت-اح والن-دم-اج بصس-ورة
تلقائية دون اأن يوؤثر على تركيبته النفسسية.
واإن المعوقات التي تثير اشسمئزاز المتمدرسص
تنحصسر في غياب العÓقة الأبوية والحميمية،
ال-ت-ي تسس-ت-ق-طب اأن-ظ-ار ال-تÓ-م-ي-ذ وت-ح-بب اإل-ي-ه
رسس -ال -ة ال-ع-ل-م بشس-ت-ى ال-وسس-ائ-ل ال-م-ت-اح-ة ،ف-اإن
انعدام قنوات التواصسل بين المتفاعلين في
ال -ح -ق-ل ال-ت-رب-وي ،ف-اإن ذلك ي-ق-ل-ل م-ن ال-ن-ت-ائ-ج
ال -م -رج -وة سس -واء ت -لك ال -ت -ي تّ-م ت-رسس-ي-م-ه-ا ف-ي
المناهج والمقررات الرسسمية اأو تلك التي بنيت
عليها رسسالة العلم من دقة و صسفاء ونوعية
اإيجابية  ،فحينما تجتمع المعوقات وتغيب
الإسس-ت-رات-ي-ج-ي-ة ال-ت-رب-وي-ة ال-م-نتهجة ،فاإن ذلك
يمكن اأن يخلق عالم ثانوي للطفل اأو التلميذ
والذي يجعله يميل اإلى عدم الهتمام ،و ربما
التفكير سسيقوده اإلى الملل و كراهية الحضسور
اإل -ى م -ق -اع -د ال-دراسس-ة  ،ف-الأسس-ب-اب ال-ن-اج-م-ة
السسلوك المكتسسب في محيطه العائلي ل يجب
اأن تعزل عن البحث عن تلك المعوقات ،التي قد
تولد اأوهاما ذهنية في عالم الطفل ،بصسرف
النظر عن الإمكانيات والقدرات الطبيعية التي
يمتلكها الطفل ،كما اأن المحيط المدرسسي بكل
اإي-ج-اب-ي-ات وسس-ل-ب-ي-ات-ه ل-ه ال-دور ال-ت-اأث-يري على
نفسسية التلميذ ،وهنا يمكن للمربين اإدراك هذا
ال -ج -انب ال -ذي ل ي -م -ك -ن فصس -ل -ه ع -ن ال -ج-انب
التربوي المنشسود تحقيقه.

اإن ال -دور الأسس -اسس -ي ال -م-ن-ت-ظ-ر م-ن ال-م-ع-ل-م-ي-ن
والأسساتذة يتمثل في محاولة التقرب اإلى واقع
ال- -ت -ل -م -ي -ذ ب -ك -ل ف -ط -ن -ة وذك -اء ،وت -ق -دي -م ك -ل
التسسهيÓت الممكنة بغية بناء جسسور التواصسل
بين نفسسية المتعلمين الرهيفة والحسساسسة مع
تلك التي تقوم على تلقينه وتوجيهه ،فكلما
ك -انت ه -ذه ال -ع Ó-ق -ة وط -ي -دة وم -ت -ي-ن-ة ،ي-م-ك-ن
للمدرسسة اأن تسساهم في التخفيف عن التسسرب
ال-م-درسس-ي ،ال-ذي ي-ب-دو وك-اأن-ه ال-ه-اجسص الأك-بر
ال-ذي ي-وؤث-ر ب-ط-ري-ق-ة اأو ب-اأخ-رى ع-ل-ى مسس-ت-قبل
ال-تÓ-م-ي-ذ وال-م-درسس-ة  ،ف-ال-ج-انب ال-ت-ع-ل-ي-مي ل
يشس -ك-ل ف-ي ح-ق-ي-ق-ة الأم-ر اأي مشس-ك-ل-ة ل-ن-فسس-ي-ة
الطفل ،بل يتوقف فقط على تلك الكفاءات
الذهنية والعقلية الطبيعية والمكتسسبة من خÓل
توظيف مهاراته وقدراته بالحتكاك تارة و
بالمقاربة تارة اأخرى.
لذا فاإن ظاهرة الرسسوب المدرسسي ل تشسكل
اأدنى خوف لدى المربين ،كونها تتطلب فقط
ال-ع-م-ل ع-ل-ى اإي-ج-اد ال-ط-ري-ق-ة ال-م-ن-اسس-ب-ة لدمج
المتعلم في سسيرورة التعليم ،دون التفكير في
التكيفات و السسبل الأخرى ،وهنا علينا الإشسارة
اإل -ى اأن ت-ك-وي-ن ال-م-ع-ل-م-ي-ن والأسس-ات-ذة ي-جب اأن
ي -نصسب ع -ل-ى ال-ع-ل-وم ال-ن-فسس-ي-ة ال-دق-ي-ق-ة وال-ت-ي
تسسمح لهم باكتسساب الآليات و المفاهيم الأدائية
ج-ع-ل ال-م-ت-ع-ل-م م-ح-ور ال-ج-انب ال-ت-رب-وي ،فدور
ال -م -درسس -ة شس -ب -ي-ه ب-دور الأسس-رة ال-ت-ي ي-جب اأن
تعرف كيف تتعامل مع كائن ،يبحث عن العلم
وال-ت-ع-ل-م ب-ال-ف-ط-رة دون اسس-ت-ع-م-ال اأن-واع ال-عنف
الشسكلي واللفظي ،فاأي نوع من اأشسكال العنف
سس-ي-وؤدي ح-ت-م-ا اإل-ى دف-ع ال-تÓ-م-ي-ذ وال-م-تعلمين
للتخلي تدريجيا عن حب الطÓع و التعلم.
اإن للمعلم والمدرسسة موقع حسساسص في حياة
ال -م -ت -ع-ل-م-ي-ن ،واأي فشس-ل يصس-ي-ب-ه-ا ف-ذلك ي-ع-ن-ي
التاأثير السسلبي على جيل باأكمله فالأسسباب التي
تكمن وراء هذه الظاهرة ،هي بالدرجة الأولى
تتعلق بالكيفية التي يتعامل بها الطفل في سسن
م -ع -ي -ن ول ع Ó-ق -ة ل -ه -ا ب -ال-م-وؤهÓ-ت ال-ف-ك-ري-ة
وال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ،وي -ك -تسس -ي ال -ج -انب الن -ف -ع -ال-ي
وال-وج-دان-ي ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ اأه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة في مجال
ال-ت-رب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ،م-م-ا يتطلب من المختصسين
اإيÓ-ء ت-لك الأه-م-ي-ة ل-خ-دم-ة اأه-داف ال-م-درسسة
الجزائرية .
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اأوضس- -ح ع- -ي- -اشص اأن ت- -ق -اري -ر ال -م -ن -ظ -م -ات
السس-ي-اح-ي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة الصسادرة خÓل السسنة
الجارية وضسعت الجزائر في صسدارة ترتيب
ال -دول ال -ع -رب -ي-ة الأك-ث-ر ج-م-ال م-ن ن-اح-ي-ة
المناظر الطبيعية ،حيث حلت الأولى عربيا
وفي المرتبة الـ  20عالميا ،سسيما من ناحية
اخ -ت Ó-ف السس -ي -اح -ة سس -واء الصس-ح-راوي-ة اأو
التالية.
لكن في مقابل ذلك اأكد المتحدث في رده
على سسوؤال «الشسعب» حول تحديات قطاع
السسياحة خÓل ندوة صسحفية عقدت،اأمسص،
ب -م -ق -ر ج -م -ع -ي-ة ال-ت-ج-ار ب-ال-ع-اصس-م-ة ع-قب
ت -نصس -يب ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي-ة اأن ال-ح-رك-ي-ة
السس -ي -اح-ي-ة ل ت-زال م-ت-ع-ث-رة وم-ت-اأخ-رة ف-ي
ن -فسص ال -وقت ن -ظ -را ل-ت-راج-ع ع-دد السس-ي-اح
الأج -انب ،وان غ -ي -اب ال -ت -نسس-ي-ق ي-ع-د اك-ب-ر
عائق اأمام القطاع.
واأشس-ار ع-ي-اشص اإل-ى اأن ال-ح-رك-ة ال-داخ-ل-ي-ة
ل -لسس -ي -اح ل ت -زال ضس-ع-ي-ف-ة ه-ي الأخ-رى ول
ترقى اإلى الإمكانيات المسسجلة ،ما يرهن
ال- -ق- -ط- -اع ف -ي ظ -ل ال -ن -م -وذج الق -تصس -ادي
ال-ج-دي-د ال-ذي ت-ت-ب-ن-اه ال-ح-ك-وم-ة بالعتماد
على قطاعات من بينها السسياحة للخروج
من التبعية لقطاع المحروقات ،داعيا في
ن -فسص ال -وقت اإل -ى ضس -رورة ال -ت -نسس -ي -ق ب -ي-ن
م-خ-ت-ل-ف ال-ف-اع-ل-ي-ن ل-ل-ن-ه-وضص بالقطاع اإلى
المسستويات المطلوبة
واأثار في هذا السسياق مشسكل الخدمات
المتدنية باأغلب الفنادق اإضسافة اإلى غÓء
الأسس -ع -ار م -ق-ارن-ة ب-ال-دول ال-م-ج-اورة ال-ت-ي
تقدم خدمات راقية باأشسعار اقل مما هو
مسسجل على المسستوى المحلي ،موضسحا اأن
ال -مشس-ك-ل ل ي-م-ك-ن ف-ي ق-ل-ة ال-م-راف-ق ع-ل-ى
غ-رار ال-م-ط-اع-م وال-ف-ن-ادق ل-ك-ن ي-ك-م-ن ف-ي

ضس-ع-ف ال-تسس-ي-ي-ر ال-ح-ديث وال-ذي يسستجيب
ل - -ت- -ط- -ل- -ع- -ات السس- -ي- -اح سس- -واء الأج- -انب اأو
المحليين.
حسسب المتحدث فان القطاع بحاجة اإلى
ت -نسس -ي -ق ب -ي -ن ق -ط -اع -ات ال-ن-ق-ل وال-ت-ك-وي-ن
المهني والتجارة وحتى البيئة كون القطاع
السس -ي -اح -ي ي-رت-ب-ط ب-ك-ل ه-ذه ال-ق-ط-اع-ات،
ف -ال -ن -ق-ل ي-ع-د ح-ل-ق-ة اأسس-اسس-ي-ة ف-ي ح-رك-ي-ة
السسياح ،حيث اأن السسياح كثيرا ما يفضسلون
الوكالت التي تتعامل مباشسرة مع الخطوط
الجوية لكن هذا غير موجود في بÓدنا.
ذكر سسليم عياشص في هذا الصسدد غياب
التنسسيق بين وزارتي النقل والسسياحة حيث
اأن غ -ي -اب ال -ن-ق-ل ف-ي سس-اع-ات ال-ل-ي-ل ي-وؤرق
ال-ك-ث-ي-ر م-ن السس-ي-اح ال-ذي-ن ي-ت-ف-ادون ال-ن-قل
ال-خ-اصص ب-اأث-م-ان ب-اه-ظ-ة ،م-قترحا تحريك
ال-مشس-ه-د ال-ث-ق-اف-ي وال-ري-اضس-ي ب-ت-ظ-اهرات
تسساهم في بعث النشساط السسياحي وموؤكدا
ع -ل -ى اأه -م -ي -ة ت -ع -م -ي -م ع -م -ل -ي -ة ال -تسس-دي-د
الل -ك -ت -رون -ي ال -ذي ل-م ي-ع-م-م ب-ع-د وي-ع-رف
تاأخرا من ناحية التطبيق.
م -ن ج-ه-ت-ه ق-ال رئ-يسص ال-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار
اأن عدم تحقيق مشسروع العاصسمة ل تنام
الذي سسطرته السسلطات المحلية منذ اأربع
سس -ن -وات اإل-ى غ-ي-اب ال-ح-رك-ي-ة ف-ي سس-اع-ات
المسساء وارجع ذلك اإلى غياب النقل بشسكل
كبير وهو الأمر الذي يمنع المواطنين من
التجوال ،حيث اأن اغلب المحطات تغلق
اأبوابها في سساعات مبكرة ،مشسيرا اإلى اأن
ال-ت-ج-ار اسس-ت-ج-اب-وا ل-ن-داء السس-لطات بالفتح
لسس- -اع- -ات ل- -ك- -ن غ- -ي- -اب ضس- -ع- -ف ح- -رك -ي -ة
ال -م -واط-ن-ي-ن ك-ان السس-بب ف-ي ع-دول-ه-م ع-ن
قرار الفتح،
وب -خصس -وصص ال -ل -ج -ن -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-م
تنصسيبها اأكد بولنوار اأنها سستبحث مختلف
ن-ق-اط ضس-ع-ف ال-ق-ط-اع السس-ي-اح-ي لرت-باطه
ب -ال -ت -ج-ارة ح-يث اأن ال-م-ط-اع-م وال-م-حÓ-ت
ال -م -ت -واج -دة ك -ل -ه -ا ت-ن-درج ضس-م-ن ال-نشس-اط
التجاري ،لذلك تم تنصسيب لجنة سستتكفل
بدراسسة كل المشساكل وتقدم مقترحاتها اإلى
ال -ج -ه -ات ال -وصس -ي -ة ل -ب-حث ال-ح-ل-ول ووضس-ع
اأرضسية شساملة تسسمح النهوضص بالقطاعين
في نفسص الوقت خدمة لÓقتصساد الوطني.

احتجاجا على برنامج ا’سستثمار لبناء فنادق سسياحية

سسك ـ ـ ـان بلديـ ـ ـات سسوق ا’ثنـ ـ ـ ،Úأاوقاسس،
وملب ـ ـ ـو ‘ مسسـ ـ ـÒة سسلميـ ـ ـة

خرج ،أامسس ،سسكان بلديات سسؤق ا’ثن،Ú
أاؤق -اسس ،ؤم -ل -ب -ؤ ‘ مسسÒة سس -ل -م-ي-ة ،اسس-ت-ج-اب-ة
◊ - -ؤا‹ 20ج-م-ع-ي-ة ل-ل-ؤق-ؤف اح-ت-ج-اج-ا ع-لى
برنامج ا’سستثمار لبناء فنادق سسياحية ،كؤنها
تسس - -ي - -ئ إا ¤اŸن - -ط - -ق - -ة ؤ’ –ق - -ق أاي ت- -ق- -دم
اقتصسادي ‘ اÛال السسياحي ،رافع Úشسعارات،
ن-ع-م لسس-ي-اح-ة ن-ظ-ي-فة مسستدامة ،شساطئ سسؤق
ا’ثن Úليسس للبيع ،نطالب بالتؤقيف الفؤري
Óشسغال.
ل أ

بن النوي توهامي

ج -اءت ه -ذه ال -مسس -ي -رة اسس-ت-ج-اب-ة ل-زه-اء
20ج-م-ع-ي-ة ،ل-ل-م-ط-البة بتوقيف المشساريع
المسسجلة ،لأنها حسسب ممثليهم ،ل تخدم
التنمية بل سستسساهم في كارثة اأخÓقية،
وهم ل يقبلون بذلك ،خاصسة اأن لديهم
ت -ج -رب -ة سس -اب -ق -ة م-ع اأصس-ح-اب ال-ح-ان-ات

والمÓهي الليلية الذين حّولوا المنطقة
لبوؤرة فسساد اأخÓقي ،والتي كانت سسببا
ف-ي اح-ت-ج-اج-ه-م ف-ي السس-ن-وات الأخ-ي-رة،
لأن -ه -ا تسس -يء ك-ث-ي-را ل-ل-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د
السسائدة والتعاليم الدينية.
وق- -د رف- -ع ال- -مشس- -ارك- -ون ف- -ي ال -مسس -ي -رة
ن -داءات ،ل-لسس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل
ال- -ع- -اج -ل ووق -ف ه -ذا ال -ب -رن -ام -ج ،وه -م
م ّصسرون على موقفهم وعدم قبول هكذا
مشس -اري -ع ،لأن -ه -ا ،حسس -ب -ه -م تشس-ج-ع ع-ل-ى
النحÓل الخلقي والفسساد ،كما سسيكون
ل-ه-ا ت-اأث-ي-ر سس-ل-ب-ي ع-ل-ى ت-نشس-ئ-ة اأب-ن-ائ-ه-م،
مضسيفين اأنهم يريدون اسستثمارات بناءة
تدفع بعجلة التنمية المحلية ،في اإطار
هادف ولسسياحة نظيفة مسستدامة.
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عقب ﬁليات  23نوفم ÈأŸنصسرم

التح ـاق › 70لسسـ ـا بلديـ ـا بحـ ـزب جبهـ ـة التحري ـ ـر الوطنـ ـي

كشس - -ف ألأم Úأل - -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه- -ة
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ،ج -م -ال ول -د ع-ب-اسص،
أمسص ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة ،ع -ن أل-ت-ح-اق
ح - - - -وأ‹ › 70لسس -ا ب -ل -دي -ا ب -تشس -ك-ي-ل-ت-ه
ألسسياسسية وذلك عقب ﬁليات  23نوفمÈ
أŸنصسرم.
و أوضشح ولد عباسس بمناسشبة أسشتقباله لمناضشلي
ألحزب على مسشتوى بلدية ألجزأئر ألوسشطى،
بمقر ألحزب أنه بانضشمام  70مجلسشا ششعبيا
بلديا لحزبه يرتفع عدد ألمجالسس ألمسشيرة من
قبل تششكيلته ألسشياسشية أإلى قرأبة  700بلدية
وذلك حسشب ألإحصشائيات ألأولية ،تضشاف لها 33
م -ج -لسش -ا شش -ع-ب-ي-ا ولئ-ي-ا ,وأصش-ف-ا ه-ذه أل-ن-ت-ائ-ج
بـ»ألمششرفة».
وفي هذأ ألصشدد ،أبرز ولد عباسس أن ألقاعدة
ألششعبية لحزب جبهة ألتحرير ألوطني ،سشتعرف
«تزأيدأ ملحوظا» خاصشة في ظل أنضشمام بلدية
ألجزأئر ألوسشطى ألتي تعد من أبرز ألبلديات
على ألمسشتوى ألوطني.
من جانبه ،أعرب رئيسس ألمجلسس ألششعبي لبلدية
ألجزأئر ألوسشطى ،عبد ألحكيم بطاشس ،ألذي
ترششح باإسشم قائمة مسشتقلة للمحليات ألأخيرة،

عن «أمتنانه» لنضشمامه لحزب جبهة ألتحرير
ألوطني ,ألذي وصشفه بـ»ألبيت ألجامع».
وفي رده عن سشوؤأل صشحفي حول تاريخ أنعقاد
ألدورة أللجنة ألمركزية للحزب ،أعلن ولد عن
تنظيم هذأ أللقاء ألذي وصشفه بـ»ألهام» في 19

مارسس من سشنة  ،2018وذلك بالنظر أإلى رمزية
هذأ أليوم ألمصشادف لعيد ألنصشر.
وف- -ي م- -وضش- -وع أخ -ر ،ي -ت -ع -ل -ق ب -ق -رأر أل -رئ -يسس
ألأمريكي ألمتضشمن ألعترأف بالقدسس ألششريف
عاصشمة لإسشرأئيل ،ندد ولد عباسس بهذأ ألقرأر
«أل -خ -ط -ي -ر» ودع -ا أإل-ى ت-ج-ن-د ج-م-ي-ع أل-ط-اق-ات
ل -ل-تصش-دي ل-ه ،م-ن-وه-ا ف-ي ن-فسس أل-وقت ب-م-وق-ف
ألخارجية ألجزأئرية في هذأ ألصشدد.
وفيما بتعلق بالتصشريحات ألتي أدلى بها ألرئيسس
ألفرنسشي ،أيمانويل ماكرون حول ملف ألذأكرة
خÓل زيارته للجزأئر نهاية ألأسشبوع ألماضشي،
وصشفها ولد عباسس بـ»ألطيبة» ،مششددأ في نفسس
ألوقت على تمسشك حزب جبهة ألتحرير ألوطني
بموقفه ألرأفضس لدخول «ألحركى» أإلى أرضس
ألوطن و ختم بالقول «ل أحد يفرضس علينا أي
أمر».
وكان ألرئيسس ألفرنسشي قد أعلن خÓل زيارته
للجزأئر عن أتخاذ قرأر يخصس أإعادة جماجم
ألششهدأء ألجزأئريين ألمتوأجدة حاليا بمتحف
ألإنسش -ان ب -ب -اريسس وسش-ي-ت-م أإصش-دأر نصس ق-ان-ون-ي
هذأ ألتجاه ،مبرزأ رغبته في ألمضشي قدما في
بناء مششترك للذأكرة.

لحادي وأ÷ائر
وصسفت ألقرأر با أ

جبهة اŸسستقبل تدين العÎاف األمريكي بالقدسس عاصسمة للكيان الصسهيوÊ
«ألشسعب» أعت Èحزب جبهة أŸسستقبل قرأر
لم-ري-ك-ي-ة إأ ¤أل-ق-دسص م-ن-اف-ي-ا
ن-ق-ل ألسس-ف-ارة أ أ
لمن
للشسرعية ألدولية وكذأ قرأرأت ›لسص أ أ
 ·ÓأŸتحدة ،ما يجعل منه
وأ÷معية ألعامة ل أ
ل· وأŸنظمات ألدولية
ﬂالفا لÓتفاق ب Úأ أ
وأ÷ه- -وي -ة ح -ول أع -ت -ب -ار أل -ق -دسص ألشس -ري -ف
وخاصسة ألشسرقية منطقة ﬁتلة ،مشسÒأ إأ¤
أن -ه م -وق -ف ي-ح-م-ل ت-أاثÒأ خ-طÒأ ع-ل-ى مسس-ار
عملية ألسسÓم ككل.

عّب رت جبه ة ألمسش ت ق ب ل عن دعمها لمو أ ق ف
ألشش-عب أل-ج-زأئ-ر ي أإزأ ء أل-ق ض ش-ا ي-ا أل -ع -ا د ل -ة
وع- -ل- -ى ر أسش- -ه- -ا أم أل- -ق ض ش- -ا ي- -ا « أل- -قضش -ي -ة
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة » أل-رأ فض ش-ة ل-ل-ق رأر أ لأ ح ا دي
أل - -ط - -ر ف أل - -م - -ت- -خ- -ذ م- -ن ط- -ر ف أ لإد أ ر ة
أ لأ م ر ي ك ي ة ب اعت رأ فها أن ألق دسس عا ص شمة

للكيان ألصشهيوني.
أدأن حزب جبهة ألمسشتقبل في بيان له
أ ل - -ق - -ر أ ر أ ل - -ج - -ا ئ -ر أ ل -ذي أ ت -خ -ذ ت -ه أ لإد أ ر ة
أ لأ مريك ية أ ل ذي ل يخ د م م صش ا ل ح أ لأ من ف ي
م -ن -ط -ق -ة أ ل ش ش -ر ق أ لأ و س ش -ط  ،و س ش -ي -ك -و ن ل -ه
م - -اآ ل ت س ش - -ل - -ب - -ي - -ة ع - -ل - -ى أ ل س ش  Ó- -م و أ لأ م - -ن
ألدوليين.
وجدد ألجبهة وفائها لمبادئها وموأقفها
أتجاه ألقضشايا ألعادلة من خÓل ألمسشاندة
أ ل  Ó- -م ش ش - -ر و ط - -ة و أ ل - -م - -ط - -ل - -ق - -ة ل - -ل - -قضش - -ي -ة
أ ل -ف -ل س ش -ط -ي -ن -ي -ة ،د أ ع -ي -ا أ ل -م -ج -ت -م -ع أ ل -د و ل -ي
و أ ل -م -ح -ب -ي -ن ل -ل س ش  Ó-م ع -ب -ر أ ل -ع -ا ل -م ل -ل -ت -ع -ب -ئ -ة
و أ ل -ت -ج -ن -د ق صش -د أ ل -ت صش -دي ل -ل -ق -ر أ ر أ ل -ج -ا ئ -ر
و أ ل -م -ن -ا ف -ي ل -ل -م -و أ ث -ي -ق أ ل -د و ل -ي -ة و أ ل -ل -و أ ئ -ح
أ لأ م م ية.

Óمرأضص أŸعدية بسسيدي بلعباسص
ليام ألدولية ألثالثة ل أ
أ أ

الÈيسسيلوز أاك Ìاألمراضس اŸعدية إانتشسارا وداء الكلب يودي بحياة  20شسخصسا
لمرأضص أŸعدية
لمثل Ÿكافحة أ أ
ألوقاية وألتشسخيصص أŸبكر ألسسبيل أ أ

لمرأضص أŸعدية وألتي نظمت بفندق إأيدن سسيدي بلعباسص إأ¤
ليام ألدولية ألثالثة للتكوين وتبادل أÈÿأت حول أ أ
لطباء أŸشساركون ‘ أ أ
خلصص أ أ
لمرأضص أŸتنقلة عن طريق أŸياه
لمرأضص أŸعدية عموما وأ أ
ضسرورة توسسيع نطاق ألتشسخيصص أŸبكر باعتباره ألسسبيل ألوحيد لنجاعة ألعÓج وأ◊د من أ أ
وأ◊يوأن وعن طريق ألدم .
و أبرزت ألبروفيسشور مريم بن مهدي من ألمدرسشة ألكلب وهو رقم أعتبره ألبروفيسشور بالغير مقبول
ألعليا لعلوم ألتغذية وألصشناعة وألتحويلية خÓل بالنظر أإلى توفر كافة ألإمكانات لمكافحة ألدأء،
وقال ألبروفيسشور سشماعيل مصشباح ألمختصس في مدأخلتها دور ألبياطرة في ألتحكم في ألأمرأضس ألأم -ر أل -ذي ي -ت -ط-لب أإع-ادة أل-ن-ظ-ر ف-ي ع-م-ل-ي-ات
ألأمرأضس ألمعدية وأإطار سشابق بوزأرة ألصشحة أن ألمتنقلة عن طريق ألحيوأن مركزة على دأء ألكلب وأإسشترأتيجيات ألوقاية من ألدأء ،كما أبرز أن أكثر
ألأمرأضس ألمعدية ألأكثر أإنتششارأ بالبÓد متعلقة ومسشتدلة في مدأخلتها بدرأسشة علمية قامت بها ألأمرأضس ألمنتششرة بالترأب ألوطني تتركز أسشاسشا
أك -ث -ر ب -الأم-رأضس أل-م-ت-ن-ق-ل-ة ع-ن ط-ري-ق أل-ح-ي-وأن وتوصشلت من خÓلها أإلى أن  30بالمائة عمليات في ألأمرأضس ألمتنقلة عن طريق ألحيوأن خاصشة
وألمياه  ،موؤكدأ أن ألوقاية هي أول عامل يجب ألتلقيح ضشد دأء ألكل أثبتت عدم نجاعتها بسشبب ما تعلق بالحمى ألمالطية.هذأ وتجدر ألإششارة
أل- -ت- -اأك- -ي -د ع -ل -ي -ه م -ن خ Ó-ل تضش -اف -ر ج -ه -ود ك -ل عدم فعالية أللقاحات ألمسشتوردة وهو ما يتطلب أإلى أن ألمصشالح ألصشحية بالولية كانت قد أحصشت
ألقطاعات في مكافحة هذه ألأمرأضس ،كما أكد حسشبها أإعادة ألنظر في هذه ألمسشاألة وبحث سشبل ألسش -ن -ة أل -م -نصش-رم-ة  194ح -ال -ة أإصش-اب-ة ل-ل-ح-م-ى
أل-م-الطية 4 ،ح-الت ل-ل-ك-يسس أل-م-ائ-ي 12 ،أإصشابة
أن ألتحسشيسس وألتششخيصس ألمبكر عوأمل أسشاسشية أكثر نجاعة لضشمان تلقيح جيد وناجح.
في ألحد من أإنتششار ألأمرأضس ألمتنقلة عن طريق وفي نفسس ألسشياق أششار ألبروفيسشور سشقيني عبد باللششمانيا ألجلدية و 1276عضشة حيوأن .فضشÓ
ألدم كدأء نقصس ألمناعة ألمكتسشبة وأإلتهاب ألكبد ألعزيز أسشتاذ في ألأمرأضس ألمعدية بقسشنطينة أن عن  28أإصشابة باإلتهاب ألكبد ألفيروسشي ب و21
ألفيروسشي .
سشنة  2017عرفت تسشجيل وفاة  20ششخصشا بدأء أإصشابة باإلتهاب ألكبد ألفيروسشي سس.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

أ÷وية أ÷زأئرية:

تسسجيـ ـ ـل اضسطرابـ ـ ـات بسسبـ ـ ـب التحول نحـ ـ ـ ـو نظـ ـ ـام «أامادي ـ ـ ـوسس»
أعلنت ألجوية ألجزأئرية عن تسشجيل أضشطرأبات
ع -ل-ى مسش-ت-وى أن-ظ-م-ة أل-ح-ج-ز وتسش-ج-ي-ل أل-رك-اب وذلك
بسشبب ألتحول نحو نظام ألحجز ألجديد» «أ ماديوسس»
حسشب ما أفاد به بيان للششركة ألوطنية للطيرأن .وسشييتم
ت-ف-ع-ي-ل أل-ت-ح-ول م-ن أل-ن-ظ-ام أل-ح-ال-ي ل-ل-ح-ج-ز إأل-ى نظام
«أماديوسس» في ألعاششر ( )10من ششهر ديسشمبر ألجاري ي
يوضشح ألبيان .وسشيتم تسشجيل أضشطرأبات خÓل أأليام
أألولى من ألتحول للنظام ألجديد ألخاصس بالحجز
وتسشجيل ألركاب يضشيف ذأت ألمصشدر.
وأوضشحت ألمؤوسشسشة ألعمومية أن أسشتعمال هذأ ألنظام
يمثل تحول أسشترأتيجيا ويؤوكد حرصس ألجوية ألجزأئرية

أسسوأق سسطيف:

على تقديم خدمات أفضشل لزبائنها من خÓل أسشتعمال
وسش-ائ-ل ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ج-د ح-دي-ث-ة .ل-ل-تذكير كانت ألجوية
أل -ج -زأئ -ري -ة ق -د أب -رمت أت -ف -اق -ا م -ع أل -م-ج-م-ع أل-دول-ي
«أماديوسس أي تي» وألمختصس في أنظمة ألحجز وألبيع
وخدمات ألسشفر .ويسشمح هذأ ألنظام ألذي أطلق عليه
أسش -م «أل -ن -ظ -ام أل -خ-دم-ات-ي ل-ل-مسش-اف-ر» ب-تسش-ي-ي-ر آأل-ي أو
أتوماتيكي لحجز و إأصشدأر ألتذأكر و ألتسشجيل و ألدفع
عبر أإلنترنت و خدمة ألوأب و كذأ برنامج ألوفاء
للجوية ألجزأئرية .و من جهة أخرى يسشمح هذأ ألنظام
ألجديد للحجز بتعاون أكثر بين ألجوية ألجزأئرية و
ألوسشطاء ألمعتمدين و وكالت ألسشفر و ذلك من خÓل

دعت ألفلسسطيني Úإأ ¤أسستكمال ألوحدة ألدأخلية

اإلصسÓح الوطني تثمن موقف ا÷زائر بشسأان قرار اإلدارة األمريكية
لصس Ó-ح أل -وط-ن-ي أمسص،
ث -م -نت ح -رك -ة أ إ
ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصس- -م- -ة م- -وق -ف أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة
لم -ري -ك -ي -ة
لدأرة أ أ
أ÷زأئ- -ري- -ة أŸن- -دد ب- -ق- -رأر أ إ
أŸتضس-م-ن ألعÎأف ب-ال-ق-دسص ألشس-ري-ف ع-اصس-م-ة
لسسرأئيل.
إ
و أوضش -ح ر ئ-يسس أ ل-ح-زب ف-ي Ó-ل -ي غ -وي -ن -ي خ Ó-ل
أفتتاح ندوة سشياسشية للحزب أن ألحركة تثمن
«موقف ألدبلوماسشية ألجزأئرية ألمندد بقرأر
ألإ د أر ة ألأم- -ري- -ك- -ي- -ة أ ل- -م- -ت ض ش - -م - -ن ألع -ت -ر أف
ب -ال -ق -دسس أ لشش-ري-ف ع-اصش-م -ة لإ سش -ر أئ -ي -ل »  ،و أن
تششك ي لته أ لسش ياسش ي ة تدع و ألف ل س شطيني ي ن أإلى
«أسش-ت-ك-م-ال أ ل-و ح-دة أ ل-دأخ -ل -ي -ة ب س ش -ر عة و ت قوية
أ ل جبه ة أ ل دأ خ ل ي ة باإ عتبار ه ا أ ف ض شل رد يدعم
مسشار ألمقاومة ألفلسشطينية».
ك -م -ا ن -د د «بشش -دة » ب -ه -ذأ أل -ق -ر أر وأصش -ف -ا أإي -ا ه
ب -م -ث -اب -ة « أسش -ت -ع-دأء ل-ك-ل أ ل -ع -رب وأل -م س ش -ل -م -ي -ن
وألمسشيحيين و أنصشار ألقضشية ألفلسشطينية في
أ ل -ع -ال -م» .وب -خ ص ش -وصس م -ل -ف أع -ت -ر أف ف -ر ن س ش -ا
بجرأئهما ألسشتعمارية بالجزأئر ،جدد غويني
تمسشك ح ركته بم وقفها ألدأعي أإلى ضش ر ورة
«أل عترأ ف وأل عتذأر» ،د أعي ا أإلى ألإ سش ر أع ف ي
تسش-ل-ي-م ألأرشش-ي-ف أ ل-خ-اصس ب -ا ل -ذأ ك ر ة ألم ت وأ جد
ب -ف -رنسش-ا .وف-ي م-وضش-وع أآخ -ر ي -ت -ع -ل -ق ب -ن -ت ائج
ألنتخابات ألمحلية لـ 23نوفمبر ألفارط ،أبرز
غويني أن تششكيلته ألسشياسشية قدمت طعونا في
عد د من أ ل وليات ،متاأسشفا «ل ر ف ض س أغلب هذه
ألطعون في ألششكل».

وذ ك ر ب ا لمن ا سش ب ة ب اأن أله د ف من مشش اركة ح ز ب ه
ف -ي أل سش -ت -ح -ق -ا ق -ات أل -م -ا ض ش -ي -ة ي -ت -م -ث -ل ف -ي
«أل -م س ش -ا ه -م -ة أل -م س ش -ت -م -رة ف-ي ت-ق-وي-ة أل-م-ج السس
ألمن ت خ ب ة و ت ع ز ي ز ب ني ت ه ا للوص شو ل أإلى مج السس
قوية ذأت تمثيل ششعبي وأسشع تضشطلع بكامل
صش Ó-ح -ي -ا ت -ه -ا » ل -ت -ع -زي -ز أل -ت -ن -م -ي -ة أل -م-ح-ل-ي -ة
أل -م س ش -ت -دأ م -ة .ول -م ي -ف -و ت غ-وي-ن-ي ه-ذه ألفرص شة
ل -ي -ج -دد م -و ق -ف أل -ح-رك-ة أل-دأع-ي أإل-ى أه-م-ي -ة
أل -وصش -و ل أإل -ى « ت -وأ ف -ق وط-ن-ي ك-ب-ي-ر» ل-م-ع-ال-ج -ة
مختلف ألتحديات عن طريق حوأر وطني.

ترأهن على ألتكنولوجيا ألعالية للخدمات وألتصسنيع

شسركة «را„ مارين سسارل» بوهران تعتزم تصسنيع ا◊افÓت اŸائية

ت-ع-ت-زم شس-رك-ة «رأ„ مارين
سس -ارل» إأق -ام -ة وح -دة ج -دي-دة
لصس - -ن - -اع- -ة أ◊افÓ- -ت أŸائ- -ي- -ة
«»  batobusم-ع أل-ت-زأمها
Ãع - - -اي Òأ÷ودة وألسسÓ- - -م- - -ة
أل -ع -اŸي -ة ،حسس -ب -م -ا أ ّك -ده أمسص
م -دي-ر أŸؤوسسسس-ة غ-وت-ي سس-ي-ك-ال
غÒب- -ي ‘ تصس- -ري- -ح لـالشس- -عب»
خÓ- -ل ج- -ول- -ة أسس- -ت -ط Ó-ع -ي -ة
ق- -ادت- -ه- -ا إأﬂ ¤ت- -ل -ف ورشس -ات
ه- - - -ذه أŸؤوسسسس - - -ة Ãن - - -ط - - -ق - - -ة
أل- -نشس- -اط- -ات مسس- -رغ ،Úغ -رب
وهرأن.

وهران :براهمية مسسعودة

قال غيربي‘‘ :أإن ألباصس ألمائي
سش -ي -ك-ون وسش-ي-ل-ة ن-ق-ل سش-ي-اح-ي-ة
ومتكاملة مع باقي أنظمة ألنقل
وأل - -م - -وأصش Ó- -ت ف - -ي وه - -رأن،
ب -ال -م -وأزأة وأل -مشش-اري-ع أل-ه-اّم-ة
ألتي يششهدها ألقطاع بالولية،
ناهيك عن جمال موقعها علي
سشاحل ألبحر ألمتوسشط ،بعدما
أّكد أّنه يسشعى جاهدأ لتوسشيع
مسش -اح -ة ألسش -ت -غ Ó-ل م -ن أج-ل
ت -جسش -ي-د ه-ذأ أل-مشش-روع ،ن-ظ-رأ
لأه-م-ي-ت-ه أل-ب-ال-غة ،خصشوصشا في
ظ-ل أل-ت-ن-ام-ي أل-م-ت-زأي-د لأعدأد
ألسشياح من ألدأخل وألخارج.
وق- -د ت- -اأسّش- -سشت شش- -رك- -ة «رأن- -ج
مارين» في عام  ،2007وقامت
ب -اإنشش -اء وتصش -ن -ي -ع أل -ع -دي-د م-ن
أل -م -نشش-اآت أل-ب-ح-ري-ة ك-ال-ي-خ-وت
ألسش - -ي- -اح- -ي- -ة وسش- -ف- -ن ألصش- -ي- -د
وأل -ق -وأرب ألصش -غ-ي-رة ل-ل-ن-زه-ات
أل -ب -ح -ري-ة ،وغ-ي-ره-ا م-ن ألآلت
أل -ع -ائ-م-ة وأل-م-رك-ب-ات أل-ب-ح-ري-ة
ألمخصشصشة لÓسشتخدأم ألمهني،
ن- -اه- -يك ع- -ن تصش- -ن- -ي- -ع ق- -وألب
ونماذج لصشناعة مختلف أنوأع
ألسش -ف -ن ألصش-ل-ب-ة وشش-ب-ه ألصش-ل-ب-ة
ب-اأرق-ى وأح-دث أل-ت-ك-ن-ول-وجيات
في عمليات ألتصشميم وألتطوير
وألتصشنيع ،وغيرها من خدمات

أل -تشش -ط -يب وأع -م -ال أل -ت -رم -ي-م
وألصشيانة وأإعادة ألتاأهيل ،وفقاً
لأرقى ألمعايير ألمتبعة في هذأ
ألمجال.
وتطمح هذه ألموؤسّشسشة -حسشب
ن -فسس أل-مصش-در -أإل-ى أل-ت-ج-دي-د
ف-ي ألأف-ك-ار وت-ط-وي-ر ألأسشاليب
أل -م -ت -ب -ع -ة وأل -م-ع-ت-ادة ف-ي ه-ذه
أل -ح -رف -ة ل -ل -وصش -ول لأفضش-ل م-ا
ي-ح-ت-اج-ه أل-ع-م-ي-ل وأيضشا تقديم
أل -دع -م ل Ó-أسش -اط -ي -ل أل -ب -ح-ري-ة
أل -م -دن -ي -ة وأل-عسش-ك-ري-ة ،حسشب
ت- -اأك -ي -دأت صش -احب أل -م -وؤسشسش -ة
وأل -ذي ن ّ-وه ف -ي سش -ي -اق م ّ-ت-صش-ل
ب-الإشش-ادة أل-ك-ب-ي-رة أل-ت-ي ت-لقاها
من مختلف دول ألعالم.
وأوضشح أنّ منتجاتهم تتميّز عن
غ -ي -ره -ا ب -ان -خ -ف -اضس ألأسش -ع-ار
م -ق -ارن -ة م -ع أسش -ع-ار أل-م-نشش-اآت
أل- - -م- - -ن- - -افسش - -ة ،ن - -اه - -يك ع - -ن
أعتمادهم على أجود أنوأع مادة
أ ل -ر ي -ز ي -ن » «  l a r i s i nف ي
صش - -ن - -اع- -ة أل- -ق- -وألب ألصش- -ل- -ب- -ة
وألهيكل ألخارجي ،وهو عبارة
عن مادة حبيبية ل تنحل بالماء،
تتمّيز بالصشÓبة وألخّفة ،محّذرأ
ف -ي أل -وقت ن -فسش -ه م -ن أق -ت -ن-اء
ألسش-ف-ن أل-ت-ي ت-ع-ت-م-د ف-ي جسش-م
أل- - -م- - -ركب ألأسش- - -اسش - -ي ع - -ل - -ى
ألأخشش -اب ب -اخ-تÓ-ف أن-وأع-ه-ا،
أل -ت-ي تششّ-ك-ل حسش-ب-ه خ-ط-رأ ف-ي

ح -وأدث ألصش -ط -دأم أو أل -ت-اآك-ل
وتدهور خوأصس ألمادة.
وفي هذأ ألصشدد قال محّدثنا
أإنّ أب- -وأب ورشش- -ت- -ه م- -ف- -ت- -وح- -ة
للششباب ألرأغب في ألتكوين في
مجال صشناعة ألبوأخر بمختلف
أن -وأع -ه -ا وأح-دث تصش-ام-ي-م-ه-ا،
مششيرأ أإلى تكوين أكثر من 20
شش -اب -ا وألإشش -رأف ع -ل-ى ت-رّب-صس
نحو  30طالبا من قسشم ألهندسشة
أل- -ب- -ح- -ري- -ة ب- -ج -ام -ع -ة أل -ع -ل -وم
وأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ب-وه-رأن ،وذلك
خÓل .2016
كما أششار أإلى ألمرأحل ألتي تمر
بها عملية بناء وأإنششاء ألقوأرب،
ب-دءأ ب-اإنشش-اء أل-ه-ي-ك-ل أل-خارجي
وه - -و ب - -دن أو جسش- -م أل- -م- -ركب
ألأسشاسشي ،ثم ألتجليـد ألخارجي
لهذأ ألهيكل ،يتم بعدها أإنششـاء
أسشاسشيات ألسشباكة وألميكانيك،
ن - - -اه- - -يك ع- - -ن ألأسش- - -اسش- - -يـات
ألدأخليـة ،تاأتي بعدها مرحلة
ت-رك-يـب أل-م-حّ-رك ومسشتلزماته،
وف -ي ألأخ -ي -ر ت -ب -اشش -ر ع -م -ل ّ-ي-ة
ألتششطيب من ألدأخـل وألخارج،
ق -ب -ل ت -ن -زي -ل أل -م -رك -ب -ة وع-م-ل
أخ-ت-ب-ارأت ف-ي أل-ب-ح-ر للمحّرك
وغ -ي -ره م -ن ألأج -ه -زة ألأخ-رى،
وذلك ب- -ع -د أسش -ت -خ -رأج رخصش -ة
رسشمية ،تعطي ألصشفة ألقانونية
لمالكها.

بتهمة إأتÓف و ألتÓعب Ãحررأت رسسمية

توقيف  03عمال Ãديرية الصسحة بسسوق أاهراسس
أسشتعمال نفسس أرضشية حجز ألتذأكر و بيع منتجات
ألسشفر.

اسستياء كب Òمن ندرة ا◊ليب وغÓء األسسعار

تششهد أسشوأق مدينة سشطيف ومحÓتها هذه أأليام ندرة حقيقية في مادة ألحليب،
لم تقتصشر على حليب أألكياسس ألمدعم بل أمتدت إألى حليب ألبقرة في أألكياسس ،مع
أرتفاع سشعره ألذي أصشبح  55دج للكيسس بدل  50دج.خلفت هذه ألوضشعية أسشتياء
حقيقيا لدى ألسشكان ،لسشيما أصشحاب ألدخل ألمحدود باعتبار ألحليب مادة أسشاسشية
في ألسشتهÓك أليومي ،حيث يتوقف تسشويق ألحليب في ألسشاعات أألولى من أليوم،
Óقبال ألكبير
بسشبب قلة ألكميات ألمعروضشة وألتي تختفي بمجرد عرضشها ،نظرأ ل إ
عليها بمعدل كيسشين من ألحليب ألمدعم يرأفقهما كيسس من حليب ألبقر ألذي أرتفع
سشعره كما أششرنا ،ليفسشح ألمجال لهذأ ألنوع لوحده وألذي يعرضس بدوره بكميات
ق -ل -ي -ل-ة ت-خ-ت-ف-ي ع-ادة ق-ب-ل أل-زوأل ع-ن-د أغ-لب أل-م-حÓ-ت.م-ن ج-ه-ة أخ-رى يصش-ادف
ألموأطنون صشعوبات حقيقية في ألحصشول على مادة ألخبز بأاسشعارها ألمعتادة  10دج
بسشبب أن أغلب ألمخابز تنتج منه كميات قليلة ،مقابل أنوأع أخرى من ألخبز بأاسشعار
ل تقل عن  15دج ،أما في ألمحÓت ألتجارية للبقالت وألتي تعودت على بيع ألخبز،
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فان أألسشعار ألمطبقة لديها بين  15و 20دج للقطعة ألوأحدة ،وهي ألوضشعية ألتي
خلفت بدورها أسشتياء أصشحاب ألدخل ألبسشيط ،كونها أثقلت كاهلهم بمصشاريف
إأضشافية هم في غنى عنها .وفي سشياق متصشل ،لم تعرف أسشعار ألبطاطا للمحصشول
ألجديد أنخفاضشا كما أششار إألى ذلك مسشؤوولون سشابقون خاصشة من أتحاد ألتجار ،إأذ
يباع ألكيلوغرأم منها ب 65دج بكل أسشوأق ألمدينة ،ونفسس أألمر لمادة ألبيضس ألتي
أرتفع سشعرها منذ عدة أيام ،ليصشل إألى  13دج للقطعة مقابل  10دج قبل أيام
ألموأطنون ألذين أصش Óيششتكون من غÓء أسشعار ألعديد من ألموأد ألسشتهÓكية
،خاصشة منها ألخضشر وألفوأكه وجدوأ أنفسشهم في وضشعية صشعبة ،خاصشة أصشحاب
ألدخل ألمتوأضشع مطالبين من يهمهم أألمر أللتفات ألى أوضشاعهم ألتي تتفاقم
بسشبب غÓء ألمعيششة ،يوما بعد يوم.

سسطيف :نور الدين بوطغان

أق- -دم م- -دي- -ر ألصش- -ح- -ة وألسش- -ك -ان وأإصش Ó-ح
أل -مسش -تشش -ف-ي-ات ب-ولي-ة سش-وق أه-رأسس ع-م-ر ب-ن
توأتي ،نهاية ألأسشبوع ،على ألتوقيف ألفوري
ل -ثÓ-ث ع-م-ال ع-ل-ى مسش-ت-وى أل-م-دي-ري-ة ب-ت-ه-م-ة
عرقلة ألسشير ألعادي للعمل وألتÓعب وأإتÓف
محررأت ووثائق رسشمية بذأت ألمديرية ،و هي
ألتهمة ألتي أسشندت أإلى ألعمال ألثÓث على
أسش -اسس ع -دم أإي -ج-اد ق-اع-دة ب-ي-ان-ات ت-ع-ود أإل-ى
ألمصشالح ألسشتششفائية بالمديرية وألتي تعتبر
أمرأ خطيرأ أتخذ مدير ألصشحة ألإجرأءأت
أل -ق -ان -ون -ي -ة م -ن أج -ل ضش -م -ان ألسش -ي -ر أل-حسش-ن
لمختلف ألوحدأت ألإدأرية بذأت ألمديرية كما
علم مسشاء أمسس .
و حسشب ذأت ألمصشادر فان ألمديرية تعرف
نقلة نوعية في أإطار تفعيل فتح ألعديد من
ألوحدأت ألسشتششفائية وألتي كانت مغلقة منذ

 2011ألأمر ألذي حرك ألعديد من ألملفات
أل -ت -ي ك -انت م -ج-م-دة ف-ي أإط-ار أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ألوضشع ألقائم ألمتردي ،و هو ألأمر ألذي لم
يروق بعضس ألعاملين على مسشتوى ألمديرية في
محاولة لعرقلة هذأ ألنششاط ألكبير ألذي يبذله
ألمدير على ر أسس ألقطاع منذ أزيد من 06
أشش-ه-ر ت-ق-ري-ب-ا ك-ل-ل ب-ت-ج-هيز مسشتششفيين باإقليم
ألولية و هما مسشتششفى تاورة ألذي لم تبقى
ت -فصش -ل ع -ن ف -ت-ح-ه أإل أي-ام ق-ل-ي-ل-ة ومسش-تشش-ف-ى
ألأم- -وم- -ة وأل -ط -ف -ل ب -ع -اصش -م -ة أل -ولي -ة ،وه -ي
ألعرأقيل ألتي أرأد ألسشيد مدير ألصشحة أن يضشع
لها حدأ لسشتكمال تطهير ألقطاع بولية سشوق
أهرأسس ألأمر ألذي خلف أرتياحا كبيرأ على
مسش -ت -وى أل -م -دي -ري -ة وك -ذأ ب -اق -ي أل-م-وؤسشسش-ات
ألأخرى .

سسوق أاهراسس  :صسحراوي  .ح

األحد  1٠ديسسمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٢1ربيع األول 1٤٣٩هـ
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info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com

لنسســــــــان
ÓعـــــÓن العاŸــــي ◊قـــــوق ا إ
الّذكـــــــــرى ال  69ل إ

العدد

1٧٥1٢

07

ﬂاوف من تأاث Òاألزمات اŸالية والقتصصادية على تقليصص ا◊ ـق ‘ اإلع ـÓم
لميّـــــــــة الّرقميــــــــة
لعـــــــــÓم اللكــــــÎو Êيتطّلـــــــــب ﬁاربــــــــة ا أ
^ا إ

ÓعÓن
–تفل ا÷زائر بالذكرى ال  69ل إ
لنسسان الذي يصسادف ال 10
العاŸي ◊قوق ا إ
ديسسم Èمن كل سسنة ،وتأاتي هذه اŸناسسبة ‘
ظل –ولت كبÒة تعرفها ا÷زائر والعا‘ ⁄
لنسسان التي بقدر ما عرف
›ال حقوق ا إ
ا◊ديث عنها رواجا كبÒا ونقاشسات حادة،
يبقى الواقع يخفي ويوضسح الكث Òمن
ا◊قائق التي تغضسب ا÷معيات ا◊قوقية
والناشسط ،Úوجعلت السسياسسي Úيطمئنون
لحسسن.
ويعدون با أ
وتبقى حرية التعب Òوالصسحافة وا◊ق ‘
لعÓم من أاك Èا◊قوق التي تعرف
ا إ
Œاذبات كبÒة ،وﬂاوف من تقلصص هذا
لزمات اŸالية والقتصسادية
ا◊ق ‘ ظل ا أ
التي عجّلت بغلق الكث Òمن اŸؤوسسسسات
لعÓمية اŸكتوبة والسسمعية البصسرية ‘
ا إ
العا ⁄وا÷زائر ،والتي بقيت منها ‘ قيد
النشساط تكون قد قلصست من أاعداد السسحب
وعدد الصسحافي Úالعامل Úبها.

م -ت -ط -ل -ب -ات أام -ن ال -دول -ة وال -دف -اع
الوطني ،متطلبات النظام العام،
اŸصس -ال -ح الق -تصس -ادي -ة
ل-ل-بÓ-د ،م-ه-ام والتزمات
اÿدم-ة ال-ع-م-ومية
م -ع ضس-م-ان ح-ق
اŸواط -ن ‘

IQGôZƒH º«µM :´Ó£à°SG
عرفت السساحة اإلعÓمية ا÷زائرية توقف العديد من
العناوين عن الصسدور على غرار (ا÷زائر نيوز )٢٠1٤
و(األحداث ‘  )٢٠16و(لترب )٢٠1٧ ‘ Úو(التحرير
 ،)٢٠1٧ناهيك عن وجود الكث Òمن الصسحف األخرى
–ت وطأاة متاعب كبÒة جدا على غرار «صسوت األحرار»،
ويومية «ليÈتي» .وكشسفت وزارة التصسال ‘ أاكتوبر  ٢٠1٧عن
توقف  ٢6جريدة يومية و ٣٤جريدة أاسسبوعية اختفت من
السساحة اإلعÓمية الوطنية منذ  ٢٠1٤مشسÒا ‘ الوقت الذي
ينشسط فيه  1٤٠عنوان ،و–دث الوزارة عن إامكانية اختفاء
ع -ن -اوي -ن أاخ -رى ‘ ظ -ل ت-واصس-ل ت-ب-ع-ات األزم-ة الق-تصس-ادي-ة
واŸالية.
ويحدث هذا ‘ تراجع سسوق اإلشسهار بنسسبة  % 6٥ما بÚ
سسنتي ٢٠1٥
و ٢٠16م -ع ارت -ف -اع دي -ون الصس -ح -ف ل -دى شس -رك-ة ال-ط-ب-اع-ة
ب -ا÷زائ-ر ،م-ا ب-ات ي-هّ-دد ت-واصس-ل نشس-اط-ه-ا ،وتسسّ-ب-بت األزم-ة
القتصسادية واŸالية كذلك ‘ انخفاضض عدد سسحب الصسحف
بأاك Ìمن  ٥٠باŸائة ،حيث أاشسار وزير التصسال مؤوخرا إا¤
 ٩٠٠أالف نسسخة كإاجما‹ سسحب الصسحافة الوطنية بعد أان
كانت قبل  ٠٣سسنوات حوا‹  ٠٣مÓي Úنسسخة.
ورغم ظهور العديد من اŸواقع والصسحف اللكÎونية التي
يراهن عليها الكثÒين لتعويضض اŸكتوب والسسمعي البصسري،
إال أان ال -ت -ج -رب -ة ال -قصسÒة ال -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا ا÷زار ،ول-و ك-انت
فوضسوية بدأا يطرح الكث Òمن السستفهامات والتسساؤولت حول
حقيقة هذا النوع من اإلعÓم ‘ الواقع ‘ ظل عودة ا◊ديث
ع -ن األم -ي -ة ال -رق -م -ي -ة ،واألم -ي -ة ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة وم-دى ان-تشس-ار
التكنولوجيات ا◊ديثة ‘ اÛتمع ،وقدرة هذا األخ Òعلى
اسستخÓف وسسائل اإلعÓم التقليدية ‘ ظل عا ⁄بات يعتÈ
اإلعÓم سسÓحا أاخطر من أاسسلحة الدمار الشسامل والنووي.
ÓعÓ-م الل-كÎو Êح-ت-م-ي-ة ت-ف-رضس-ه ال-ت-ح-ولت
إانّ ال ّ-ل -ج -وء ل -إ
العاŸية ‘ ظل تراجع الصسحافة التقليدية  -الورقية  -من
خÓل كÌة األزمات اŸالية والقتصسادية والتكاليف ،ولهذا يتم
ال-ت-ح-ول ت-دري-ج-ي-ا ل-لصس-ح-اف-ة الل-كÎون-ي-ة ال-تي تتميز سسرعة
الن -تشس -ار ،ق -ل -ة ال -ت -ك -ل -ف -ة شس-دة ال-ت-أاث Òوال-ق-درة ع-ل-ى ج-لب
اإلشسهار.
وقد ن ّصض دسستور ا÷زائر بعد تعديله ‘  ‘ ٢٠16اŸادة ٥٠
ع-ل-ى «ح-ري-ة الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة والسس-م-ع-ي-ة ال-بصسرية وعلى
الشسبكات اإلعÓمية مضسمونة ،ول تقيد بأاي شسكل من أاشسكال
ال-رق-اب-ة ال-ق-ب-ل-ي-ة .ل Áك-ن اسس-ت-ع-م-ال ه-ذه ا◊ري-ة ل-ل-مسساسض
بكرامة الغ ،Òوحرياتهم وحقوقهم».
” –ديد أاهداف اإلعÓم بصسفة عامة من خÓل نشسر
وقد ّ
اŸعلومات واألفكار والصسور واآلراء بكل حرية مضسمون ‘
إاط- -ار ال -ق -ان -ون ،واحÎام ث -وابت األم -ة ،وق -ي -م -ه -ا ال -دي -ن -ي -ة
واألخÓقية والثقافية .كما ن ّصض قانون اإلعÓم  ٠٥ - 1٢على
وسسائل اإلعÓم اللكÎونية ‘ اŸواد « :6٧يقصسد بالصسحافة
اللكÎونية ‘ مفهوم هذا القانون العضسوي ،كل خدمة اتصسال
مكتوب ع ÈاإلنÎنت موجهة للجمهور أاو فئة منه ،وينشسر
بصسفة مهنية من قبل شسخصض طبيعي أاو معنوي يخضسع للقانون
ا÷زائري ويتحكم ‘ ﬁتواها الفتتاحي».
أاما اŸادة  68فقد شسّددت على أاصسالة مضسام Úالصسحافة
اللكÎونية ،حيث ن ّصست «يتمّثل نشساط الصسحافة اŸكتوبة
ع ÈاإلنÎنت ‘ إانتاج مضسمون أاصسلي موجه إا ¤الصسالح العام،
ويجّدد بصسفة منتظمة ويتكون من أاخبار لها صسلة باألحداث
وتكون موضسوع معا÷ة ذات طابع صسحفي».
وأاشس - - -ارت اŸادة  ٧1ع -ل -ى أاه -م-ي-ة احÎام ال-ث-وابت وال-ق-ي-م
ال -وط -ن -ي -ة ،مشسÒة «Áارسض نشس -اط الصس -ح -اف -ة الل -كÎون-ي-ة،
وال- -نشس -اط السس -م -ع -ي ال -بصس -ري ع ÈاإلنÎنت ‘ ظ -ل احÎام
أاحكام اŸادة  ٢من قانون اإلعÓم .»٠٥ - 1٢
وتتحّدث اŸادة  ٧٧عن ‡ارسسة نشساط اإلعÓم بحرية ‘
إاط -ار أاح -ك -ام ه -ذا ال -ق -ان -ون ال-عضس-وي وال-تشس-ري-ع وال-ت-ن-ظ-ي-م
اŸعمول بهما ‘ ظل احÎام :الدسستور وقوان Úا÷مهورية،
ال -دي -ن اإلسسÓ-م-ي وب-اق-ي األدي-ان ،واحÎام ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة
والقيم الثقافية للمجتمع ،السسيادة الوطنية والوحدة الوطنية،

إاعÓم كامل وموضسوعي ،واللتزام بسسرية التحقيق القضسائي،
Óف-ك-ار واآلراء ،واحÎام ك-رام-ة
وت -رق -ي -ة ال-ط-اب-ع ال-ت-ع-ددي ل -أ
اإلنسسان وا◊ريات الفردية وا÷ماعية».
و–اول «الشس -عب» م -ن خ Ó-ل ه -ذا السس -ت-طÓ-ع م-ع-رف-ة آاراء
اÈÿاء واإلعÓمي Úحول واقع اإلعÓم واÿدمة العمومية،
ومدى تأاثر ا◊ق ‘ اإلعÓم من خÓل تلك التحولت.
ويذكر أانّ ا÷زائر قد تضسّمن دسستورها ل  1٠سسبتم‘ 1٩6٣ È
اŸادة « 11توافق ا÷مهورية على اإلعÓن العاŸي ◊قوق
اإلنسس-ان ،وت-نضس-م إا ¤ك-ل م-ن-ظ-م-ة دول-ي-ة تسس-ت-ج-يب Ÿط-ام-ح
الشس -عب ا÷زائ -ري وذلك اق -ت -ن -اع -ا م -ن -ه -ا بضس -رورة ال-ت-ع-اون
الدو‹» ،واإلعÓن العاŸي ◊قوق اإلنسسان  1٠ديسسم1٩٤8 È
‘ مادته ال  1٩نصض على «...لكل uشسخصض حق tالتمtتع بحuرية
الرأاي والتعب ،Òويشسمل هذا ا◊tق حuريته ‘ اعتناق اآلراء دون
مضسايقة ،و‘ التماسض األنباء واألفكار وتلuقيها ونقلها إا¤
اآلخرين ،بأاsية وسسيلة ودو‰ا اعتبار للحدود».
كشسف اÿب ‘ Òعلوم اإلعÓم والتصسال اليام Úبودهان من
جامعة فرحات عباسض بسسطيف ‘ ،سسؤوال حول تأاث Òاألزمة
اŸالية والقتصسادية على ا◊ق ‘ اإلعÓم بعد أان أاغلقت
الكث Òمن الصسحف والقنوات التلفزيونية...« ،أان ا◊ق ‘
اإلع Ó-م ،وا◊صس -ول ع -ل -ى األخ -ب -ار م -ن ا◊ق -وق األسس -اسس-ي-ة
ل -ل -م -واط -ن ،وŒسس -ي -د ه -ذا ا◊ق ي -ت -ح-ق-ق ب-ت-وف Òالصس-ح-ف
والقنوات التلفزيونية واإلذاعات ،وباقي وسسائل اإلعÓم التي
تنقل األخبار لهذا اŸواطن ،وإاغÓق عدد من وسسائل اإلعÓم
‘ ا÷زائر بسسبب اŸتاعب القتصسادية سسيؤوثر دون شسك ‘
حق اŸواطن ‘ اإلعÓم ،فتنقصض أامامه الوفرة ‘ العرضض،
لكن من جانب آاخر أاعتقد أان انسسحاب كث Òمن الصسحف
والقنوات من اŸشسهد اإلعÓمي سسيؤودي إا ¤تطه ÒاÛال
اإلعÓمي من الصسحف والقنوات الفوضسوية ،وسستصسمد فقط
‡ا سسيكون دافعا
اŸؤوسسسسات القوية التي “لك تقاليد عملّ ،
لها لÓحÎاف والÎكيز على جودة األداء وإاّل سستزول هي
أايضس -ا ،ول -ن تصس-م-د مسس-ت-ق-ب Ó-أام-ام الّ-ره-ان-ات الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي
سستواجهها ،سسواء القتصسادية منها ،أاو الŒاه القراء إا¤
الصسحف اإللكÎونية واŸواقع اإلخبارية».

لعÓم؟
اللكÎو Êسسيحّقق بقاء ا◊ق ‘ ا إ
اع -ت Èال -ط -اه -ر ح -ل -يسس -ي م -راسس-ل «الشس-روق» م-ن ب-ات-ن-ة ،أاّن
األزمات اŸالية والقتصسادية قد أاّثرت كثÒا على اسستمرارية
اŸؤوسسسس -ات الع Ó-م -ي -ة ،م -و ّضس -ح -ا ب -أاّن ت -و ّق-ف ال-ع-دي-د م-ن
اŸراسسل Úأاو توقيفهم قد جعل اŸواطن يصسبح صسحفيا عÈ
مواقع التواصسل الجتماعي لتبليغ انشسغالته ،وÁكن تلخيصض
الوضسعية بأان التكنولوجيات ا◊ديثة تكون قد وسسعت من
‡ارسسة ا◊ق ‘ العÓن ،موضسحا «...ل أاظن ذلك ألن
وسسائل التصسال ا÷ديدة باتت تهدد الصسحافة الورقية بشسكل
كب ،Òنحن أامام ظاهرة اŸواطن الصسحفي ،حيث أان أاغلب
ال -ب -ل-دي-ات ه-ن-ا ‘ ولي-ة ب-ات-ن-ة “لك صس-ف-ح-ات خ-اصس-ة ح-رة
يديرها شسبان بإامكانهم نقل النشسغالت بسسرعة ،خاصسة وأان
السسلطات أايضسا “لك صسفحات رسسمية».
وقال أايضسا...« :بعبارة أاخرى صسار الفضساء الفÎاضسي هو
ال -فضس -اء ال-واق-ع-ي ب-ام-ت-ي-از..ف-ق-ط أاصس-ب-ح ل-ل-ج-ري-دة ن-وع م-ن
الرسسمية والقدسسية فقط ،وحينما تسسمع أان جرائد عربية
ل -ب -ن -ان -ي -ة وأام-ري-ك-ي-ة ت-وق-فت ع-ن الصس-دور ف-ن-ح-ن أام-ام واق-ع
جديد».
وأاشسار ‘ سسياق متصسل أان ضسحايا األزمة اŸالية والقتصسادية
“ ⁄سض فقط اŸراسسل Úبل أان عدة جرائد Ãا فيها ا÷رائد
ا◊كومية مهددة بالعجز والتوقف خÓل السسنوات اŸقبلة
بالنظر إا ¤أانها تنشسط ‘ بلد ليسض له قاعدة اقتصسادية واسسعة
عدا مداخيل النفط .هي مشسكلة جرائد ‘ دولة مهّددة بشسح

اŸداخيل
وتوقف اŸشساريع».
ÓعÓم اللكÎو ،Êفقد
وحول ما إاذا كان اÛتمع ّ ﬁضسرا ل إ
تأاّكد صساحب رواية «اŸيزونة» أانّ «القطاعات الناشسئة ‘
اÛتمع هي قطاعات ل تنتمي ÷يل األمية التقليدية أاو
األمية اإلعÓمية القطاعات ا÷ديدة ،والناشسطة هي جيل
آاخر “اما وهو ﬁرك التغÒات الكÈى .انظر عدد اŸتابعÚ
مث Óلومضسات «ديزاد جوكر»« ،أانسض تينا» و»لطفي دوبل كانو»
سسÎى أانها مÓي ،Úوهناك صسفحات بعضض الناشسط Úيتابعها
عدد يقارب نصسف مليون يغني شسخصض له قراء يفوقون عدد
جرائد البÓد ›تمعة».

تدهور ال ّ
ظروف السسوسسيومهنية خطر على
ّ
صسحافة
ل
ا
و
Ò
ب
ع
ت
ل
ا
ة
ي
ر
ح
ّ
اعت ÈاإلعÓمي رياضض بوخدشسة أانّ ا◊ق ‘ اإلعÓم بات
مهددا أاك Ìمن أاي وقت مضسى ل أابدا ،بيئة ‡ارسسة الصسحفي
لعمله العÓمي غ Òمناسسبة على اإلطÓق ل من الناحية
اŸهنية ول الجتماعية ،فمهنيا لزال الصسحفي ا÷زائري
غ Òقادر على النفاذ إا ¤اŸعلومة ،ويواجه ضسغوطا تفرضض
عليه رقابة ذاتية Ÿا يكتب ،ومع غياب التكوين والغموضض ‘
القوان Úيجعله دوما عرضسة للمتابعات القضسائية ،واجتماعيا
غالبية نسساء ورجال اŸهنة يعيشسون أاوضساعا هشسة خاصسة ما
تعلق باألجور أاو ظروف ا◊ياة األخرى كالسسكن والتأام،Ú
وغ Òذلك من ال ّ
جعة على التفرغ للعمل.
ظروف اŸشس ّ

لعÓم
ل خوف على اÿدمة العمومية ع Èا إ
العمومي؟
طمأان الصسحفي بالتلفزيون ا÷زائري سسفيان تيسسÒة بأانه ل
خ -وف ع -ل -ى اÿدم -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ع Èال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري
العمومي ،موضّسحا بأاّن اŸؤوسسسسة العمومية للتلفزيون مازالت
ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى ط-اب-ع-ه-ا اÿدم-ات-ي ل-ل-ج-مهور واŸواطن ،ول
تسسعى وراء الربح مثلما يعمل عليه الكثÒين.
وضس -رب ت -يسس ÒاŸث-ل ب-الن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة األخÒة ،ح-يث
ق- -ال..« :أاول ب- -ال- -رج- -وع إا ¤الن- -ت -خ -اب -ات األخÒة تÈز دور
ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ال-ع-م-وم-ي ‘ أاداء اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ية
بشسكل كامل ع Èكل الÎاب الوطني.
ثانيا :أاغلب الÈامج هي أاداء اÿدمة العمومية من –سسيسض،
إاعÓ-م وت-وج-ي-ه Ãع-ن-ى إاي-ج-اب-ي ،أام-ا ال-ب-ع-د ال-ت-ج-اري ف-ي-كاد
ينعدم».
واقÎح ‘ سسياق متصسل لتطوير اإلعÓم السسمعي البصسري

عدة شسروط قائ...« :Óتطوير هذه اÿدمة يحتاج بالدرجة
األو ¤إا ¤ترقية تكوين اإلعÓمي Úوالتقني ،Úوإاعطاء نظرة
أاخ -رى اÿدم -ة ال -ع-م-وم-ي-ة م-ع م-راع-اة ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اإلعÓ-م
والتصسال بشسكل يتكامل فيه الطرفان».
ودافع نفسض اŸصسدر عن اإلعÓم العمومي
رغ -م ب -عضض الن -ت -ق -ادات خ -اصس -ة م-ن
ب - - - -عضض شس- - - -خصس- - - -ي- - - -ات
اŸع -ارضس -ة ال-ت-ي اشس-ت-كت
ح -رم -ان-ه-ا م-ن ال-ظ-ه-ور ‘
ال -ت -ل -ف-زي-ون ال-ع-م-وم-ي و‘
النتخابات كذلك .وقال نفسض
الصس- - -ح- - -ف- - -ي....« :إاذا أاخ - -ذن - -ا
اŸن- -ظ -ور ال -ت -ق -ل -ي -دي ل -ل -خ -دم -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ف-إان ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائري
ي-ق-وم ب-دوره ك-م-ا ي-جب..ل-ك-ن ع-ن-دم-ا
نرى واقع اإلعÓم بصسفة عامة التي
ت -ط -غ -ى ع -ل -ي -ه اŸع-ل-وم-ة السس-اخ-ن-ة بÚ
ال-فضس-ائ-ي-ات وشس-ب-ك-ات ال-ت-واصس-ل واألخ-ب-ار
اآلن -ي -ة ع -ل -ى ال -ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ،ف-إاّن ت-ق-دË
اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي-ة يضس-م-ح-ل ‘ ظ-ل كÌة
اŸعلومات التي ‘ معظمها مغلوطة ،حيث
تختلط على اŸتلّقي منابع اŸعلومات وحتى
ا Èÿوب -ن -ي -ت -ه Œع -ل اŸواط -ن ل ي-ف-رق بÚ
ا◊قيقة واÿطأا.
وي -رى ‘ سس -ي -اق ت -ط-وي-ر أاداء السس-م-ع-ي
ال- -بصس- -ري «....ال -ق -ي -ام Ãج -ه -ود أاكÈ
إليصسال اŸعلومة وإاقناع اŸشساهد أاو اŸواطن صسواب ما
يبيله ،وهو شسيء ‚ح فيه التلفزيون ا÷زائري العمومي ألن
ا÷ميع ينتظر نشسرة الثامنة لقطع الشسك باليق ،Úحتى وإان
” بّثها من قبل القنوات األخرى.
كانت اŸعلومة قد ّ

ل‚اح
لمية الرقمية حتمية إ
ﬁاربة ا أ
لعÓم اللكÎوÊ؟
ا إ
كشسف اإلعÓمي عبد الوهاب بوكروح أان اإلعÓم اللكÎوÊ
و–ضس Òالرأاي العام لذلك شسر ل بد منه .موضسحا «...أاعتقد
أان اإلعÓم اللكÎو Êبات حتمية على الصسعيد العاŸي ،ومنه
ل Áكن ا÷زائر أان تبقى ‘ معزل عن هذا السسياق العا،ÚŸ
وإان حاولت السسلطات العمومية إابداء بعضض اŸقاومة ألسسباب
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا◊ك-ام-ة السس-ي-اسس-ي-ة وال-ق-ي-ود الدÁقراطية وحرية
الرأاي والتعب Òالتي يكفلهما ‘ األسساسض الدسستور».
وأاضساف ‘ حديث لـ «الشسعب»...« :اŸشسكل األسساسسي أان
نسس -ب -ة ال -ت -غ -ط -ي -ة ب -األنÎن -يت زادت إا ¤أاك Ìم-ن  % 6٠م -ن
اŸواطن Úالراشسدين ،فضس Óعن توجه أازيد من  % ٩٠منهم
نحو وسسائل اإلعÓم ا◊ديثة والرقمية منها على وجه الدقة،
حيث أاصسبح الهاتف ا÷وال واللوحات هي اŸصسدر الرئيسض
للحصسول على اŸعلومة».
وتسساءل ‘ سسياق متصسل عن التأاخر الذي شسهدته ا÷زائر ‘
›ال السسمعي البصسري ،والذي كلفنا غاليا ومنه تفادي نفسض
التجربة مع اإلعÓم اللكÎو Êقائ...« :Óالسسوؤال الذي يطرح
على السسلطات ا÷زائرية مع ما سسبق من معطيات هل تفضسل
مرة أاخرى أان يجد اŸواطن نفسسه أامام ﬁتوى رقمي اجنبي
كما حصسل من قبل مع Œربة التلفزيون الفضسائي والقنوات
الفضسائية على غرار القنوات الفرنسسية وا÷زيرة والعربية
وغÒه-ا وال-ت-ي ي-ع-رف ا÷م-ي-ع مضس-ام-ي-ن-ه-ا ،أام أاّن السس-ل-ط-ات
تعّلمت الدرسض وسستفّكر ‘ تطوير إاعÓم رقمي ÃضسامÚ
وطنية؟ هذا هو السسؤوال الكب.»Ò
وحول قدرات اÛتمع ‘ مواكبة الثورة الرقمية إاعÓميا،
فأاكد بوكروح...« :بخصسوصض األمية الرقمية أاعتقد أانّ األمر
غ Òم -ط -روح م -ع ا÷ي -ل ا÷دي -د ،رÃا ك -ان األم -ر سس-ي-ط-رح
مشسكلة لو أان الهرم السسكا ‘ Êا÷زائر كان لصسالح الفئات
العمرية اŸتقدمة ،ولكن نحن ‘ وضسع مغاير “اما مع نسسبة
ارتفاع الفئات إا ¤غاية  ٤٩سسنة .وهذا ما يجعل األمر لصسالح
ا÷زائر لو يحسسن اسستغÓله ألّنه يوفر فرصسة لبعث اقتصساد
رقمي حقيقي».

‘ ذكرى ميÓد عميدة إلصسحافة إ÷زإئرية

من الورقي إا« ¤الديجيتال»
مسصاحة من ا◊ب وكفى!
أإن تشسعل شسمعة خ Òلك من
أإن تلعن إلظÓم ..أإن –مل
ن-ب-ت-ة طّ-ي-ب-ة ،ج-ذعها ثابت،
أإصس - -ل - -ه- -ا سس- -ي- -ظ- -ل شس- -اﬂا ‘
للسس-ن،
إل -ع -ل -ي -اء ل ت-ط-ال-ه إ أ
ولن تؤوثر فيه مشساق إ◊ياة،
ف-ع-ن-دم-ا تصس-ن-ع لنفسسك ذلك
إلتمّيز ‘ خطك إلفتتاحي،
وت -ل -ت -زم ب -أاخÓ-ق-ي-ات إŸه-ن-ة
وت- - -ق- - -دسس إ Èÿوت- - -ث- - -مÚ
إŸع - -ل - -وم- -ة سس- -وف تصس- -ل إ¤
لخ -ري-ن ق-رإء ك-ان-وإ
ﬁبّ -ة إ آ
نور إلدين لعرإجي
أإم م - -ت - -اب- -ع ،Úأإو م- -ؤوسسسس- -ات
يهمها تقد Ëإ ‘ Èÿشسكله
إŸع - -ه - -ود وإŸأال - -وف ،دون ن - -ب - -ز ول ه - -م - -ز ،ول إسس- -اءة ول
لقÓ-م
لول-ون م-ن إ أ
لخ Ó-ق -ي-ات رسس-م-ه-ا إ أ
Œري -ح ..ت -لك إ أ
إلصس -ادق -ة وإلصس -ام -ت -ة ،ح -ي-ن-م-ا ت-ك-تب ل تشس-ع-ر بضس-وضس-اء
لن -ه -ا ت -ع -ي ج -ي -دإ ك -ي -ف ت -ت -ن -اول إŸوإضس-ي-ع م-ن
للسس -ن ،أ
إ أ
ن- -وإصس- -ي -ه -ا ،وه -ي سس -م -ة إل -ع -ارف Úب -أاب -ج -دي -ات إل -ك -ت -اب -ة
إلصس -ح -ف -ي -ة .ت -لك مسسÒة م -ن وه -ب -وإ أإق Ó-م -ه -م ل -ع -م-ي-دة
إلصس-ح-اف-ة ب-ال-ل-غ-ة إل-ع-رب-ي-ة ‘ إ÷زإئر ..ظلوإ على إلعهد،
غ Òمنسساق Úورإء إلشسهرة ول خلف إلصسالونات ،أإوفياء
لعÓمية ،خدمة لقضسايا وطنهم إلعادلة ،بل
لوسسيلتهم إ إ
إن “ّيزهم ‘ إلكتابة يصسنع إلفارق دوما.
لق Ó-م
 ٥٥سس- -ن- -ة مضست م- -ن ع- -م- -ر إل- -زه- -ور ‘ مشس -ت -ل -ة إ أ
لقÓ- -م إل- -ت- -ي خ- -رجت م- -ع ب- -زوغ
لو ..¤إ أ
إلصس- -ح- -ف- -ي- -ة إ أ
إلسس -ت -ق Ó-ل ،خ -اضست م -ع-رك-ة ك-ف-اح م-ع-ر‘ وف-ك-ري ،ك-ان
يخالها إŸسستعمر بأانها سستقف عاجزة عن صسناعة نفسسها،
لرإدة –دت كل إلصسعاب وجاء إŸيÓد مع
لكنها بفضسل إ إ
لو ¤للصسحافة
فجر  11ديسسم 1٩٦٢ Èلتكون إلقاطرة إ أ
إ÷زإئرية بامتياز.
أإج -د ن -فسس -ي ع -اج -زإ أإم -ام ه -ذه إŸسس -اح -ة إل -ت-ي شس-رف-ت-ن-ي
«إلشس-عب» ب-خ-وضس إل-ك-ت-اب-ة ف-ي-ه-ا ،ف-ا–ا ن-ق-ط-ة إل-ب-دإي-ات،
مقدما هذإ إلعدد إÿاصس من إحتفائيتنا إلـŸ ٥٥يÓد هذإ
لعÓمي «إلشسعب».
إلوهج إ إ
لقÓ-م
أإج -د Êع -اج -زإ ع-ن إل-ت-ع-ب Òوإل-ك-ت-اب-ة ‘ حضس-رة إ أ
إل -ت-ي شس-رف-ت-ن-ا ب-حضس-وره-ا و“ي-زه-ا إل-دإئ-م وإل-ب-ه-ي ،وه-ي
لول
ت -ف -ت -ح أإحضس -ان -ه-ا وأإف-ئ-دت-ه-ا لصس-ح-ف-ي-ي-ن-ا م-ن إ÷ي-ل إ أ
وإلثا Êمن عمر «إلشسعب».
لسس -م -اء ب -ن زغ -ي -ب -ة ،ب-ن ي-خ-ل-ف ،قÓ-ل-ة،
ك -ي -ف ل وم -ن إ أ
ج - -ب - -ل - -ون ..وغÒه - -م ك Ìأإسس - -ات - -ذة وسس- -ف- -رإء وك- -ت- -اب،
إعÓميون ،خÈإء ومن خÒة إلنخبة إ÷زإئرية ،أإبوإ إل
أإن يشساركوننا هذه إلفرحة ‘ ذكرى جريدتهم «إلشسعب».
إلكتابة توهج وإحÎإق وعصسارة أإ ⁄ترإفق إلصسحفي ‘
–ليله ومعا÷ته للخ Èمن زوإيا متعددة ،لذلك ل أإخفي
سسرإ أإن من عادتي إلكتابة ‘ ◊ظات ﬂتلفة ،خاصسة إذإ
لم-ر ب-اف-ت-ت-اح-ي-ة أإق-ل م-ا ي-ق-ال أإن-ها خارطة طريق
ت-ع-ل-ق إ أ
لمر برهة
لخرى ،يتطلب إ أ
للعبور إ ¤بقية إلصسفحات إ أ
م -ن إل -وقت تشس -ب -ه «إسسÎإح -ة ج -ن -دي» ،ي -ج-ول ب Úق-اع-ة
إل -ت -ح -ري -ر وإل -دإئ -رة إل -ت -ق -ن -ي -ة وأإم-ام شس-اشس-ة ت-قّ-رب إل-ي-ه
إŸسسافات إلطويلة من إلوكالت وإŸرإسسل ..ÚفÎإه ل يهدأإ
ول يÈح م -ك -ان -ه ..ل -ذلك ي-أات-ي إلÎك-ي-ز أإشس-ب-ه ب-ا◊ل-م..
لسسطر ..وتأاتي إلكلمات ‘
سسرعان ما يختفي ب Úهذه إ أ
شس-ك-ل أإك-ال-ي-ل م-ن إل-ورود‰ ..ن-ح-ك-م إي-اه ..وشس-موعا تظل
فوإنيسسها تضسيء هذإ إلفضساء ..هي ذي شسموع «إلشسعب»
نشسعلها كي نقاسسمكم إلفرحة بهذإ إلعيد ،مسسافة ومسساحة
من إ◊ب وكفى.

قدمت إاسصهامـ ـ ـا كبÒا
‘ بعث التعددية اإلعـÓمية

مشصتلة حقيقية للكفاءات
وحاضصنة للمبدع Úواإلبداع

خط إفتتاحي ثابت منذ إلتأاسسيسس

العمل باحÎافية ‘ ترقية اÿدمة العمومية
مرإفقة إلعناوين إلكÈى للدولة إ÷زإئرية

هكذا ترى النخبة وإاطارات
الدولة مسصÒة أام ا÷ ـ ـرائد
لول 1٤٣٩هـ إلعدد 1٧٥1٢
لحد  10ديسسمبر  ٢01٧م إلموإفق لـ  ٢1ربيع إ أ
إ أ
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كانت تصصدر ‘ زمن ا◊زب
الواحـ ـ ـ ـد ،ولكنه ـ ـ ـا  ⁄تكن
أابدا جريدة الّرأاي الأوحـ ـ ـد
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خط إافتتاحي ثابت منذ التأاسشيسس

العمل باحÎافية ‘ ترقية اÿدمة العمومية
مرافقة العناوين الكÈى للدولة ا÷زائرية

لفتتاحي اŸبني على قناعة الدفاع عن اŸصشالح العليا للدولة ا÷زائرية ،ونقل انششغالت
ما تزال جريدة «الششعب» وفية ÿطها السشياسشي ا إ
الرأاي العام إا ¤السشلطات العمومية ‘ ،ششتى اÛالت اليومية ،وبهذا تكون الوسشيط ب Úموقع ،Úبعيدا عن أاي إايثارة أاو ا÷ري وراء السشبق تفاديا
لششاعة أاو نششر أاخبار مغلوطة.
الوقوع ‘ ما يعرف با إ
لدبيات الثورية الراسشخة ‘ ذهنيات
هذا التوجه اŸهني الثابت  ⁄يأات من العدم بقدر ما هو نابع من المتدادات ا◊املة للمبادئ النابعة من ا أ
لعÓم ‘ خدمة القضشية الوطنية وسشارعوا إا ¤إاصشدار نششريات منها «اŸقاومة» التي –ّولت
ا÷زائÒي Úالذين وقفوا آانذاك على مدى أاهمية ا إ
فيما بعد إا« ¤اÛاهد».
جمال أاوكيلي

وضضمنيا فإان اإلطار العام ألداء هذه الرسضالة ما
بعد اإلسضتقÓل كان واضضحا وليسس هناك ما
يشضوشس عليه قصضد الشضروع ‘ العمل وفق هذا
اŸنطق السضائد.
وع -ل-ي-ه ف-إان ح-ت-م-ي-ة ال-ظ-رف ت-ط-ل-بت أان ت-ك-ون
هناك أاداة إاعÓمية مكتوبة حاضضرة Ÿرافقة
السضياسضات الوطنية ما بعد اإلسضتقÓل إاسضتنادا
إا ¤اŸواثيق األسضاسضية للثورة والتي ل Áكن
اÿروج عنها ألن السضباق اسضتدعى ذلك .
وه-ذا خ-ي-ار سض-ي-اسض-ي ل-ل-ق-ي-ادات ال-ثورية آانذاك
التي كان شضغلها الشضاغل هو إاعادة إاعمار البلد،
وتشض-ي-ي-ده وك-ذلك ال-ت-ك-ف-ل ب-اآلث-ار اÎŸت-ب-ة عن
حرب ضضروسس دامت  ٧سضنوات كاملة ،توجت
بانتصضار الشضعب ا÷زائري ،وخلفت اآللف من
الضض- -ح- -اي -ا وا÷رح -ى ،واŸع -ط -وب Úواألي -ت -ام،
واألرامل ،ناهيك عن إا◊اق الضضرر البالغ بالبنية
ال -ت -ح -ت -ي -ة ل -ل -ج -زائ -ري ،Úك-إاح-راق اÙاصض-ي-ل
الفÓحية وتدم ÒاŸداشضر ونشضر ا÷هل والفقر.
كل هذا أاصضبح من أاولويات القيادات الثورية بعد
اإلسض -ت -ق Ó-ل ‘ اع -ت -م -اد سض -ي-اسض-ات إاق-تصض-ادي-ة
واجتماعية وحتى ثقافية Ùو آاثار ما خلفه
اإلسضتعمار ‘ ا÷زائر.
ه -ذا اŸسض -ار ال -وط-ن-ي ا÷دي-د اıت-ار ه-دف-ه
اسض- -ت- -ح- -داث ال- -وث- -ب- -ة الشض -ام -ل -ة م -ن ق -ب -ل ك -ل
ا÷زائ- - -ري Úاألح- - -رار ال- - -ذي - -ن ذاق - -وا م - -رارة
اإلسضتعمار وهبّوا جميعا كرجل واحد من أاجل
تضض- -م- -ي- -د ا÷راح ال- -ن- -اج- -م -ة ع -ن ال -ه -م -ج -ي -ة
الكولونيالية ،من خÓل توف Òآاليات اتصضال ذات
اŸفعول الÓئق ‘ نقل رسضالة السضلطات آانذاك
علما أان ا÷زائر كانت بحوزتها كفاءات عالية
لعÓ- - -م اكتسض-ب-وه-ا جّ-راء ‡ارسض-ت-ه-م خÓ-ل
‘اإ

الثورة.

بداية اŸششوار

وبعد حوا‹  ٨أاشضهر من إاعÓن وقف إاطÓق النار،
 ١٩مارسس  ،١٩٦٢أاعلن ميÓد جريدة «الشضعب» ‘
 ١١ديسضم ،١٩٦٢ Èمن طرف مسضؤوول ÚجزائريÚ
لع Ó-م-ي إا ¤ج-انب ال-رك-ائ-ز
ل -ت -دخ -ل اŸشض -ه -د ا إ
لخرى التي ولدت من رحم الثورة ك»اÛاهد»
اأ
ال -ن-اط-ق ب-اسض-م لسض-ان اŸق-اوم Úا÷زائ-ري Úل-ك-ن
هذه اŸرة تصضدر علنية ‘ عاصضمة البÓد و‘ مقر
دائم.
م -ب -اشض -رة ع -قب السض -ت -ق Ó-ل صض -درت ج -ري -دة «
الشض- -عب» وال- -ب- -ل- -د م- -ازال ي- -ج Îآالم م- -ا اقÎف- -ه
لقوى هو السضراع
السضتعمار ،وهنا كان اÿيار ا أ
‘ Œسضيد هذا العنوان على الواقع بدون العودة
لدارية التي قد تعطل الشضروع
ا ¤تلك اŸثبطات ا إ
‘ هذا اŸسضعي اŸنتظر بشضغف.
وه -ك -ذا و‘ خضض -م ه -ذا ال -زخ-م ال-وط-ن-ي اŸت-وج
ب -ذلك ا◊م -اسس ال -ف -ي -اضس ،ان-ط-ل-قت ا÷ري-دة ‘
لدارة وال-ت-ح-ري-ر وال-قسض-م ال-ت-قني ،هذا
ع-م-ل-ه-ا ب-ا إ
الثÓثي الذي سضهر على أان يكون اŸولود ا÷ديد
لكشضاك ،وهكذا حذت حذو التسضمية
موجودا ‘ ا أ
التي كانت فارضضة نفسضها آانذاك أال وهي صضفة
«اŸؤوسضسض -ة» وان-طÓ-ق-ا م-ن ا◊رك-ي-ة الق-تصض-ادي-ة
آانذاك حملت ا÷ريدة شضكلها القانو« Êمؤوسضسضة
الشضعب» تضضاف إا ¤باقي اŸؤوسضسضات العمومية
التي شضرع ‘ إانشضائها بعد السضتقÓل.

تأاثÒات األحداث

ول Áك- -ن- -ن- -ا ت -قسض -ي -م أاداء ا÷ري -دة إا ¤سض -ن -وات
منفصضلة عن بعضضها البعضسŸ ،عرفة التغ Òالذي
طرأا على صضفتها القانونية وهذا إا ¤غاية بداية
لثر القوي على
التسضعينات الفÎة التي كانت لها ا أ
اسضتقرار العنوان.
خÓل السضتينات والسضبعينات والثمانينات واكبت
لج-ت-م-اع-ي-ة
لق-تصض-ادي-ة وا إ
ا÷ري -دة السض -ي -اسض-ات ا إ
ل -ل -ج -زائ -ر ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل م -ن -ح -ه -ا م -اي-ع-رف
باÿدمة العمومية.
لحداث الكÈى
ونعني بذلك أانها ﬂولة بنقل ا أ

التاريخية خاصضة التي أارادت إاخراج البلد من
لجنبية و‘ نفسس الوقت إابراز
Óطراف ا أ
التبعية ل أ
القرارات الوطنية الرامية ا ¤إاحداث ذلك التغيÒ
ا÷ذري ‘ ‰ط التسضي Òلشضوؤون البلد ..وقد بدأا
ذلك مع « التسضي Òالذاتي» خÓل بداية السضتينات
لو¤
ليتعزز ذلك بتأاميم اŸناجم ووضضع اللبنات ا أ
لÓنطÓق ‘ اÛالسس الشضعبية اÙلية .وÃجرد
ب -داي -ات السض -ب -ع -ي -ن -ات ت -ق-رر ت-أام-ي-م اÙروق-ات
والشضروع ‘ الثورات الـ( ٣الزراعية ،الصضناعية
والثقافية).
ثم تلى ذلك اŸيثاق الوطني ،دسضتور  ٧٦حمÓت
لفريقية ،
لخضضر  ،طريق الوحدة ا إ
التطوع ،السضد ا أ
هذه العناوين الوطنية جرت كلها ‘ السضبعينات
وكانت « الشضعب» حاضضرة خÓل هذه اŸواعيد
لرشضيف يشضهد على ذلك ..تؤودي
كتابة وصضورة ،وا أ
لعÓ-م-ي-ة وف-ق السض-ي-اق ال-ن-وع-ي ال-ذي
م -ه -م-ت-ه-ا ا إ
لصضعدة ..وواصضلت هذا
تشضهده البÓد عل كافة ا أ
ال -ع -م-ل خÓ-ل ال-ث-م-ان-ي-ن-ات ع-ل-ى أاسض-اسس اŸه-ن-ي-ة
اŸعروفة بها.
غ Òأان ال- -ت- -ح ّ-ول ا÷ذري ك -ان ع -ن -دم -ا أاع -ل -نت
لعÓ-مي ‘
السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ت-ح ال-ق-ط-اع ا إ
ب -داي-ة ال-تسض-ع-ي-ن-ات وال-ت-أاسض-يسس ل-ع-ن-اوي-ن ج-دي-دة،
وهكذا ذهب العنوان إا ¤حزب جبهة التحرير
الوطني ،لفÎة معيّنة على أاسضاسس أانها صضنّفت ‘
خانة « صضحافة الرأاي» لكن ا÷هات اŸسضؤوولة ⁄
تكن راضضية عن هذا العمل أاي اختفاء « الشضعب»
و»اÛاهد» وسضÒهما ‘ ركب حزبي ونضضا‹ .
و‘ الوقت الذي كانت فيها قيادة ا◊زب آانذاك
تسضعى لتغي Òالوثائق ،تقرر اسضÎجاع العنوان إا¤
لو ¤ون-زع ع-ن-ه ذلك ال-ط-اب-ع ا◊زب-ي
ط -ب -ي -ع -ت-ه ا أ
اŸعارضس للجهاز التنفيذي آانذاك ،وهكذا عادت
ا÷ري- -دة ل- -ت -أادي -ة ال -دور اŸن -وط ب -ه -ا ‘ ا◊ق -ل
لعÓمي كخدمة عمومية بعيدة كل البعد عن
اإ
Óحداث والقضضايا الوطنية وسضار
النظرة الضضيقة ل أ
ا◊ال على هذا اŸنوال إا ¤غاية نزع مصضطلح
«م -ؤوسضسض -ة» ع-ن ال-ع-ن-وان ل-تصض-ب-ح ج-ري-دة وف-ق-ط،
ل -ت -ح -رم م -ن اŸط -ب -ع -ة ال-ت-ي ك-انت مصض-در ع-يشس
ودÁومة الصضحيفة.
وع -قب ه -ذا ال-ق-رار أاع-ط-ي ل-ل-ج-ري-دة ف-ي-م-ا ب-ع-د
م - - -اي - - -ع - - -رف ب - - -اŸؤوسضسض- - -ة ذات الشض- - -خصض- - -ي- - -ة
ق-راب-ة  ١٨سض-ن-ة كاملة
الوحيدة»»EURL
وبالرغم من ذلك ،فقد واصضلت تأادية مهامها
بحيوية أاخرى ،عندما طرحت العناوين السضياسضية
للف ÚكاŸصضا◊ة الوطنية
الكÈى خÓل سضنوات ا أ
إاصض Ó-ح ال -ع -دال -ة ت -ق -و Ëق -ط -اع الÎب -ي -ة ،ت-رق-ي-ة
لق- -تصض- -اد ال- -وط- -ن- -ي وإاع- -ادة ه -ب -ة ا÷زائ -ر ا¤
اإ
اÙافل الدولية.

وأاعيد تغي Òالصضفة القانونية وهذا بتحويلها إا¤
مؤوسضسضة عمومية إاقتصضادية شضركة ذات أاسضهم ،هذا
 ⁄يؤوثر أابدا على اÿط الفتتاحي للجريدة من
ن -اح -ي -ة ال -ت -ح -ري -ر ب-ل واصض-لت ع-م-ل-ه-ا ‘ إاطÓ-ع
اŸواط- -ن ع- -ل- -ى ك- -ل اŸسض- -ت- -ج -دات السض -ي -اسض -ي -ة
والقتصضادية والجتماعية والثقافية ،والتطورات
على الصضعيد الدو‹ كذلك (النقلة اŸهنية) والنقلة
التي حدثت هي أان ا÷ريدة عززت « الفوروم أاو
اŸن- -ت -دى» بضض -ي -ف ال -ت -ح -ري -ر يضض -اف إا‹ ذلك «
لسضبوعية» و»الصضفحات اÿاصضة».
اŸلفات ا أ
تدعيمها با÷ريدة اللكÎونية التي تتفاعل مع
لحداث ،هذا كله يعت Èقيمة إاعÓمية
تطورات ا أ
مضضافة ‘ تنويع مصضادر الصضحيفةÃ ،ا –تويه
م-ن م-ع-ط-ي-ات ج-دي-رة ب-ال-ق-راءة اق-تصض-ادية ﬁليا
دوليا ،ثقافيا ورياضضيا.
واÙطات اŸذكورة إا‰ا تعني ا÷انب اŸهني
لداري أاي أان
ف -ق -ط ول -يسس ال -تسض -يÃ Òف -ه -وم -ه ا إ
لحداث التي عاشضتها
ا÷ريدة كانت مواكبة لكل ا أ
لسضتقÓل إا ¤يومنا هذا وكل مرحلة
ا÷زائر منذ ا إ
لها خصضوصضياتها.
لذلك  ،فإانه ل يكفي تناول ا÷زء من الكل Ãعنى
ا◊ديث ع -ن ع -ي -ن -ة ﬁددة ب -دل م -ن الصض -ح -اف-ة
لن بصضدد البحث عن تنظيم
العمومية ،التي هي ا آ
لئ -ق ب -ه -ا ،ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-الصض-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة،
ووضض- -ع- -ه -ا ‘ شض -ك -ل ›م -ع إا ¤ج -انب اŸط -اب -ع
لشضهار لتكون هناك نظرة واضضحة حول آافاق
وا إ
لحاطة بهذه القطاعات ا◊يوية ‘ التصضال.
اإ
وكنا دائما نأامل ‘ أان تكون الصضحافة العمومية
لع Ó-م -ي ،ان -ط Ó-ق -ا م-ن
‘ م -ق -دم -ة اŸشض -ه -د ا إ
الرسضالة التي تؤوديها دفاعا عن اŸصضالح العليا
للوطن ،هذا ليسس خطابا إا‰ا قناعة عميقة لدى
كل من يشضتغل ‘ هذا القطاع من أاجل الدفاع عن
اŸواق- -ف ا÷زائ -ري -ة ون -ظ -رت -ه -ا السض -دي -دة Œاه
لضض-اف-ة إا¤
م -اي -ج -ري ح -ول -ن -ا م -ن ت -ط -ورات ،ب -ا إ
ل‚ازات اÙققة ‘ ›ال السضلم
ا◊رصس على ا إ
الج -ت -م -اع -ي ب -فضض -ل ال -وئ -ام اŸد ÊواŸصض-ا◊ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة واŸشض - -اري - -ع ال- -كÈى ‘ اŸي- -ادي- -ن
السضÎات- -ي- -ج- -ي -ة ك -اŸي -اه والسض -دود ،ال -ط -رق -ات،
ال-ك-ه-رب-اء ،وال-غ-از ،ال-ت-ع-ل-ي-م ،الفÓحة ،السضتثمار،
السضكن والتكوين .
ا÷زائر اليوم ورشضة مفتوحة على التنمية  ،ول بد
أان يÎجم ذلك من خÓل عمل إاعÓمي يحمل
لب -داع -ي وال -ذك -ي ‘ آان واح -د..ل-ذلك
ال -ط -اب -ع ا إ
فالتحدي كل التحدي الذي يتطلب رفعه ،والرهان
لرت -ق-اء ب-ك-ل ه-ذه
ال -ذي يسض -ت -دع -ي كسض -ب -ه ه -و ا إ
لعÓمي اŸأامول والذي ينبني
الوقائع إا ¤الفعل ا إ
على رسضالة الوطن واŸواطن.

«قلعة»..
ولدت ششاﬂة
بأاقÓم عظيمة
بقلم  /احمد دبـيــلي

“ر اليوم الذكرى ال  ٥٥على تأاسضيسس « الشضعب» عميدة الصضحف
ا÷زائرية ،وهي الذكرى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعيد اسضتقÓل
ا÷زائر ،فالثورة التي خرجت من رحم الشضعب وانتصضرت بالشضعب
وللشضعب ،أاطلق شضعار «الشضعب» فيها على أاول «صضحيفة وطنية» صضادرة
بلسضان عربي حتى –مل آامال وهموم هذا الشضعب ،وتدافع عن مكاسضب
ضضحى من اجلها مليون ونصضف شضهيد من خÒة أابناء هذه األمة.
فـ ـ»جريدة الشضعب» ،كما وصضفها اŸرحوم «ﬁمد بوعروج» احد أاكفأا
مسضÒيها السضابق Úو شضاهد على مرحلة مهمة من مسضارها ‘ ذكرى
تأاسضيسضها اÿمسض« ،Úجريدة بدأات طريقها مثل الثورة بخطوات تكÈ
ث -م ت -ت-وسض-ع» ،وإاذا ك-ان ه-ذا ال-وصض-ف ي-رف-ع م-ن شض-أان-ه-ا ومصض-داق-ي-ت-ه-ا
اإلعÓمية ،فهي ‘ ا◊قيقة قلعة ولدت كبÒة وشضاﬂة و بقيت عظيمة
حتى اليوم.
و إاذا كانت ذكرى صضحيفة»الشضعب» ‘ يوم  ١١ديسضم Èمن كل سضنة تعود
وهي ﬁملة بإاحداث وشضهادات بقيت عالقة ‘ ذاكرة نخبة ‡ن
–ملوا عناء بقائها على قيد ا◊ياة حتى السضاعة ،و وقفوا ‘ وجه من
أاراد اسضتخراج شضهادة وفاتها قبل األوان ‘ ،بداية تسضعينيات القرن
اŸاضضي ،فان اآلمال يجب أان تكون اك Èللمحافظة على هذه «القلعة»
الصض- -ام- -دة ال- -ت -ي أا‚بت خÒة األق Ó-م اإلع Ó-م -ي -ة وان ت -ث -م -ن أايضض -ا
›هودات أابنائها الذين حافظوا عليها من الزوال و الندثار مدة
قاربت عقود ثÓثة من الزمنّ؟؟
إان هذه العقود الثÓثة ،وما –ملته فيها هذه األقÓم من خيبات األمل
وإارهاصضات اŸهنة،ـ خاصضة خÓل العشضرية السضوداء ـ طغت وبشضكل اكÈ
على بعضس األوقات التي أاحسضسضنا فيها بقسضط من السضعادة العابرة ،
فمهنة اŸتاعب وعلى الرغم ‡ا –مله ‘ كل يوم من ا÷ديد ‘ هذا
العا ⁄اŸتغ Òعلى الدوام  ،فان اإلعÓمي يبقى فيها مطالب وبشضكل
دائم باإلتقان والتحلي بروح اŸبادرة ،فخلق ا◊دث هو ‘ حد ذاته
ﬁرك هذه اŸهنة وبدونه يكون الركود و ا÷مود ثم الÎدي والزوال .
إانه ل Áكن اليوم ا◊ديث عن بعضس األحداث التي بقيت ‘
الذاكرة،فهي كثÒة و متشضعبة و–تاج ا ¤مسضاحة اك Èلسضردها ليسس
من فرد واحد بل ومن ›موعة كبÒة من األقÓم التي عاشضت هذه
التجربة اإلعÓمية ‘ هذه القلعة العمÓقة التي ل يجلها إال كب Òول
يسضتصضغرها إال صضغÒ؟؟
ولعل من التجارب اŸهنية التي Áكن الرجوع إاليها وبكل فخر واعتزاز
‘ أام ا÷رائد « الشضعب»  ،اعتماد الصضحفي ‘ أاول حياته اŸهنية على
ترجمة األخبار وخاصضة أاخبار الوكالت اإلعÓمية العاŸية ا ¤اللغة
العربية وهي Œربة فريدة من نوعها “كن الصضحفي من التمرسس ‘
اŸهنة ومعرفة كل تقنيات التحرير على ارضس الواقع ،وهو ما يقصضر
مسضافة الطريق أايضضا أامام الصضحفي ليعتمد على نفسضه ‘ اŸسضتقبل
على –رير كل األخبار بسضهولة ويسضر ،ول اعتقد أان الصضحفي Úالذين
عرفتهم من Á ⁄ر بهذه التجربة الغنية ،فاألسضماء كثÒة ل يتسضع
اÛال لذكرها اآلن.
و اذكر من الوكالت اإلعÓمية التي “رسضت عليها هذه األقÓم،
وكالت« :رويÎز ،اف بي،أاب،ايÎتاسس »..ففي هذه اŸصضادر يعتمد
الصضحفي على التنوع ‘ اŸعلومة واألسضاليب اıتلفة ‘ التحرير،
‡ا يÌي موضضوعه اÎŸجم ،ويقدم بذلك مادة ثرية للقارئ ،كما
“كن هذه اŸعلومات اıتلفة الصضحفي من كتابة مقالت –ليلية
تتسضم بالعمق والÌاء ،وتزداد هذه األخبار التي تبثها الوكالت وبشضكل
م -ك -ث -ف و م -تسض -ارع ‘ األم -اك -ن ال -ت -ي ي -ك Ìف -ي -ه -ا ال -ت-وت-ر ك-ا◊روب
والصضراعات و الكوارث الطبيعية ‡ا يزيد ‘ ثراء اŸادة اإلعÓمية
اÎŸجمة.
وما يرفع أايضضا ‘ ثراء Œربة الÎجمة تنقل الصضحفي ب Úأاقسضام التحرير
اıتلفة ‡ا يعزز قدراته ‘ التمييز ب ÚاŸصضطلحات وإاثراء قاموسضه
اللغوي بلغت Úأاو أاك Ìوهذا ما Áكنه بعد ذلك من الكتابة ‘ جميع أاقسضام
التحرير بسضهولة ويسضر.
ولعل من التجارب التي بدأات تنقرضس اليوم من قاموسس الصضحافة
اŸكتوبة مراجعة اŸقالت اÙررة من قبل الصضحفي ،Úمهما كان
مسض-ت-واه-م ال-ع-ل-م-ي ،ف-اŸراج-ع-ة أاو ال-ق-راءة ال-ث-ان-ي-ة وال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-قال
وبخاصضة من قبل رؤوسضاء األقسضام كانت من األسضاليب الفعالة إلخراج
اŸقال ‘ ثوب Îﬁم ل يرقى إاليه النقد ؟ غ Òأان هذا األسضلوب بدأا
يÎاجع و بشضكل ملفت للنظر وهو يعرضس اŸادة اإلعÓمية لÓنتقاد؟
وإاذا كانت التجارب اإلعÓمية اŸهنية ،والشضخصضية Ãناسضبة ‡ارسضة
هذه اŸهنة ،أاضضحت منحصضرة ‘ ذاكرة بعضس ‡ن تعايشضوا مع هذه
اŸهنة ‘ أاوج عطائها  ،فان الضضم ÒاŸهني يدعونا للعودة ا ¤هذه
اŸم-ارسض-ات اŸه-ن-ي-ة ال-ن-ب-ي-ل-ة إلعÓ-ء شض-ان اإلعÓ-م ال-ع-م-وم-ي خ-اصضة
باعتباره اŸدرسضة األو ¤التي ارتوت منها كل األقÓم التي تركت
بصضمتها ‘ السضاحة اإلعÓمية Ÿدة تزيد عن نصضف قرن.
إان جريدة « الشضعب» ،التي تعيشس اليوم ذكرى تأاسضيسضها وهي تشضرف
على العقد السضادسس من عمرها الÌي بالتجارب ،من الضضروري أان
تسضتمر ‘ حمل راية اŸهنية التي دافعت عنها من خÓل األقÓم التي
رف -عت رأاسض -ه -ا ب -ع -د ﬁن-ة ا÷ح-ود وال-ن-ك-ران ف-ق-اوم-ت-ه وب-ك-ل شض-رف
بالصضمود والبقاء.
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النخبة ا÷أمعية والفنية بسشيدي بلعبأسس:

مشضتلة القÓم اŸميزة ‘ اŸشضهد العÓمي
’دب ال-ع-رب-ي ب-ج-أم-ع-ة سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-أسس غ-رب-ي شش-م-يسش-ة أان ت-أري-خ ج-ري-دة «الشش-عب» مرتبط أاششد
ذك-رت أاسش-أت-ذة ا أ
’جتمأعية ،الثقأفية
’رت-ب-أط ب-ت-أري-خ ا÷زائ-ر  ،ف-ه-ي –م-ل إاخ-ت-زا’ت ال-ت-أري-خ وح-ك-أي-ة ال-وط-ن السش-ي-أسش-ي-ة ،ا إ
ا إ
’نهأ ولدت ‘ زمن كأنت البÓد تتطلع لنهوضس إاعÓمي وهو العبئ الذي حملته على عأتقهأ لتكون
’قتصشأدية ،أ
وا إ
بلعبأسس  :غ ششعدو
’م واŸدرسشة معأ .
بذلك العميدة وا أ

ششميسشة غربي:

عندما –تضضن الصضحافة الكتابة واألدباء
ع- -ل- -ى م -دار ع -ق -ود ح -م -لت الشس -عب رسس -ال -ة
الصسحافة
الوطنية
اŸل -ت -زم -ة ف -ه-ي
صس -ح-ي-ف-ة ال-بÓ-د
بدون منازع وهي
أاول صس - -ح - -ي- -ف- -ة
ن -اط -ق -ة ب -ال -ل -غ-ة
ال- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة ‘
م -رح-ل-ة السس-ي-ادة
ال - - -وط - - -ن - - -ي- - -ة ،
فإانطÓقة
ج- -ري -دة الشس -عب
ت-ع-د إاح-ي-اءا ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي غ-ي-بت طيلة
سس - -ن - -وات اإلسس- -ت- -ع- -م- -ار خ- -اصس- -ة ‘ اÛال
اإلعÓمي  ،حتى أان البعضص أاكد أان األدب
اإلع Ó-م -ي ول -د ‘ أاحضس -ان ا÷ري -دة أاواخ -ر
السستينيات وبداية السسبعينيات  ،وما كان ينشسر
أانذاك من أاعمال كبار األدباء والروائيÒÿ Ú
دليل كأاعمال الطاهر وطار  ،وزهور ونيسسي
وغÒهما  ،ناهيك عن إاسسهامات الكث Òمن
الكتاب العرب اŸغاربة واŸشسارقة  ،وهو ما
يعكسص حقيقة األهمية البالغة للجريدة ‘
النهوضص باألدب ‘ مرحلة ما بعد اإلسستقÓل
وحتى يومنا هذا من خÓل اŸلفات الثقافية
التي يتم نشسرها وجملة اإلسسهامات األدبية
التي تن Òصسفحاتها.
ول تزال الشسعب اليوم “د أاغصسانها وثمارها
إا ¤كل متطلع مطبوعة كانت أاو إالكÎونية
،وتواصسل السس Òعلى عهدها ودربها مؤومنة
با÷زائر وÃبادئها ‘ تقد ËإاعÓم متزن
يظهر ا÷زائر بتاريخها اÛيد وÃسسÒتها
ال -ت -ن -م-وي-ة ،ل-ت-ب-ق-ى الشس-عب اŸن ÈاإلعÓ-م-ي
الذي إاسستلهم منه كل إاعÓمي بداياته األو، ¤
وﬁطة توقف عندها كل أاديب ووضسع بصسمته
‘ صسفحاتها  ،فمبارك للشسعب عيد ميÓدها
اÿامسص واÿمسس ، Úوم -ب-ارك لصس-ح-ف-ي-ي-ه-ا،
كتابها وجميع أاقÓم هذا اŸن ÈاŸبارك.

سشمÒة فأ— عضشو اÛلسس
الششعبي الو’ئي

من ÈإاعÓمي فسضح اÛال
للكفاءات النسضائية وأابرز
قدرات القوة الناعمة

قالت سسمÒة فا— عضسو باÛلسص الشسعبي
الولئي لسسيدي بلعباسص أان
جريدة الشسعب عنوان
ع -ري -ق ج -دا وي -ع -د
م- - - - -ن أاع - - - -م - - - -دة
الصسحافة
ال- -وط -ن -ي -ة ،ف -ه -ي
ت- -ق -دم رسس -ال -ت -ه -ا
اإلعÓ- -م -ي -ة ب -أاداء
مهني وÃا يضسع ‘
اإلعتبار دائما بناء
دول- - - -ة ا◊ري - - -ات
والدÁقراطية
وح - -ق اŸواط - -نÚ
‘ ا◊صسول على اعÓم حر ومسسؤوول.
ف -ا÷ري-دة واك-بت م-رح-ل-ة ال-ب-ن-اء وال-تشس-ي-ي-د
مباشسرة بعد اإلسستقÓل  ،كما تعد مرجعية
حقيقية للجزائري Úولتاريخهم ا◊ديث،حيث
سس - -اه- -مت ‘ ن- -ق- -ل ن- -بضص الشس- -ارع وه- -م- -وم
اŸواط- -ن ،وم- -واك- -ب- -ة األح- -داث ب- -ح -ي -ادي -ة،
ورصس -ده -ا ب -ان -ت -م -ائ -ه -ا ل -ل-وط-ن .واŸتصس-ف-ح
ألوراقها أاو Ÿوقعها اإللكÎو Êيلحظ خطها
الفتتاحي الواضسح الذي ل غبار عليه ،والذي
ي- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى ا◊ق- -ي -ق -ة  ،ون -ق -ل األخ -ب -ار
Ãصس -داق -ي -ة وم -ه -ن -ي -ة .ه -ذا وي -حسسب ع -ل -ى
ا÷ريدة أايضسا فتحها لقنوات تعبÒية للمرأاة ،

وت -ق -رب -ه -ا م -ن ف-ئ-ات نسس-وي-ة ﬂت-ل-ف-ة ب-داي-ة
بالسسياسسيات وإاعطائهن فرصسة للحديث عن
أارائ -ه -ن وم -واق-ف-ه-ن Œاه األح-داث ال-راه-ن-ة
سس-واءا ك-انت سس-ي-اسس-ي-ة ك-اإلن-ت-خ-اب-ات مث Óأاو
م -واق -ف أاخ -رى ت -خصص األوضس -اع ال -ت -ن -م -وي -ة
اÙلية  ،كما نثمن للجريدة إاهتمامها الكبÒ
بالكفاءات النسسوية وإا‚ازات القوة الناعمة
‘ ﬂتلف اÛالت  ،السسياسسية ،الثقافية ،
ال -ف -ن -ي -ة  ،وغÒه -ا وتشس -ج -ي-ع-ه-ا ال-دائ-م ل-ك-ل
اإلب-داع-ات ال-نسس-وي-ة وه-ي ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة
ال -ت -ي سس -عت إا ¤ت -رسس-ي-خ-ه-ا اŸدي-رة ال-ع-ام-ة
السسيدة دباشص والتي نبارك لها ولكل طاقم
ا÷ري- -دة ون- -ت -م -ن -ى ل -ه -م م -واصس -ل -ة اŸسسÒة
اإلعÓمية الهادفة.

الفنأن التششكيلي
بلحيمر عبد الله

نثمن تشضجيعها للشضباب
اŸبدع والفنان

وصس-ف ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي ع-ب-د ال-ل-ه ب-لحيمر
جريدة
الشسعب بأايقونة
ا÷رائد
ا÷زائرية
،ح - - - -يث ق - - - -ال
وبصس -ف-ت-ه ق-ارئ
متجدد
للجريدة
Á»،ك - - - - - - - -ن أان
اعتÈها
إاكتشسافا
إاعÓميا
بالنسسبة ‹ ،فبعد ا◊ركة اإلعÓمية الكبÒة
التي شسهدتها البÓد خÓل السسنوات اŸاضسية
Óع Ó-م
وت- -وج- -ه- -ن- -ا ك -ق -راء بصس -ف -ة ك -بÒة ل  -إ
اŸسستقل بسسبب التعطشص اإلعÓمي أانذاك ،
إال أان اللغط واŸغÓة ‘ اŸعلومة  ،دفعنا
للبحث عن من ÈإاعÓمي معتدل يحÎم عقول
القراء ويفيدهم كل ‘ تخصسصسه  ،وهو ما
حدث معي أاين وجدت ‘ جريدة الشسعب
ذلك اŸن Èال -ذي ي -ع -م-ل بصس-مت ل-ك-ن ع-م-ل-ه
يتكلم من خÓل ما تنشسره من حقائق موثقة
ع -ل -ى صس -ف -ح -ات-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
والقتصسادية والفنية  ،فضس ً
 Óعن اللمسسات
الفنية الواضسحة ‘ اخراج الصسفحات  ،وهو
ما يعكسص اإلحÎافية واŸهنية ‘ اإلخراج
واŸضس- - -م- - -ون  ،وك- - -ل اŸل- - -ف - -ات اŸنشس - -ورة
والسستطÓعات والتحقيقات بشسأان األحداث
ا÷ارية  ،بعيدا عن اÿطاب السسوداوي ،ودون
التخلي عن القيم الكونية.
وبا◊ديث عن ا÷انب الفني فا÷ريدة من
اŸنابر اإلعÓمية اŸكتوبة التي تتيح للفنانÚ
وع-ل-ى إاخ-تÓ-ف مشس-ارب-ه-م ال-ف-ن-ي-ة مسس-اح-ات
ل-ع-رضص آاخ-ر أاع-م-ال-ه-م ال-ف-ن-ي-ة وال-ت-واصسل مع
ﬁب -ي -ه -م ،واŸشس -ارك -ة ب -أارائ -ه-م ‘ ﬂت-ل-ف

اŸواضس -ي -ع ال -ف -ن -ي -ة ال-ت-ي ت-ث-ار وت-ن-اقشص عÈ
صسفحاتها  ،فهي جريدة Œمع ب Úالشسمولية
وال -ت -خصسصص ‘ آان واح -د أاي -ن ي -ج -د ال -ف-ن-ان
عاŸه ب Úصسفحاتها كما يجد كل من الروائي
 ،واألديب وال - -ري - -اضس - -ي وك - -ذا اإلق- -تصس- -ادي
والسسياسسي مكانا لهم أايضسا .
فما أاحوجنا اليوم بهكذا جرائد تهتم بالفنان
Ãا ‘ ذلك اŸب- -ت- -دئ‡ Úن يسس -ع -ون لصس -ن -ع
مكانه لهم وسسط عا ⁄مليئ بالكبار  ،وهنا
أاشسكر ا÷ريدة التي سساعدت ول تزال تسساعد
الشسباب ‘ التأالق ع Èصسفحاتها وتشسجعهم
على مواصسلة إابداعهم الفني.

الصشحفي مصشبأح مصشطفى
مراسشل جريدة الششروق

روح التجديد مكنتها
من ا◊فاظ على مكانتها
با◊قل اإلعÓمي

قال مصسطفى مصسباح مراسسل جريدة الشسروق
أان جريدة الشسعب ومنذ إانطÓقتها اإلعÓمية
غداة
اإلسستقÓل
ن - -الت ال - -رضس- -ا
وال- -ق- -ب- -ول م- -ن
أاغ- -لب ال- -ق- -راء
م- -ن ال -وسس -طÚ
الرسسمي
والشس-ع-ب-ي ح-ول
ك -ل م -ا ق-دم-ت-ه
م - -ن مضس- -م- -ون
ح- -م- -ل ط -اب ً-ع -ا
موضسوعيًا ‘ تناول الخبار  ،حيث كانت دوما
لسس- -ان ح- -ال الشس- -عب ال- -ذي أاث- -ق- -ل -ت -ه ه -م -وم
وﬂلفات اإلسستعمار  ،فعلى مدار أازيد من
خمسس Úسسنة سساهمت ا÷ريدة ‘ بلورة الرأاي
العام وتنويره من خÓل اإلرتكاز على مبادئ
سس -ام -ي -ة أاسسسست ل -ع -ه -دة ج-دي-دة ج-م-عت بÚ
ت -اري -خ ع -ظ -ي -م ومسس -ت -ق -ب -ل م -ت -ط -ل-ع ل-ل-ب-ن-اء
والتشسييد.
ف-ك-انت الشس-عب Ãث-اب-ة السس-ف-ي-ن-ة ال-ت-ي قادت
اŸشسهد اإلعÓمي لسسنوات وتخرجت منها
ال-ع-دي-د م-ن األقÓ-م اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي وسس-عت
اŸشس -ه -د اإلعÓ-م-ي لح-ق-ا وصس-ن-عت ال-ت-ع-دد
وال- -ت- -ن -وع داخ -ل ا◊ق -ل اإلع Ó-م -ي .ووسس -ط
ا◊راك اإلعÓمي الهائل ل تزال ا÷ريدة
ح-اضس-رة ووف-ي-ة ل-ق-رائ-ه-ا وم-ا ال-ت-جديد الذي
ب-ادرت إال-ي-ه إال دل-ي-ل ع-ل-ى م-واك-ب-ت-ه-ا ل-لتطور
التكنولوجي ا◊اصسل خاصسة بعد إاعتمادها
ال -نسس -خ -ة اإلل -كÎون -ي -ة ونشس -ره -ا ل -ل -م -ل -ف-ات
األسسبوعية اŸتخصسصسة ‘ الرياضسة  ،الثقافة،
اإلقتصساد والدبلوماسسية وتخصسيصسها لصسفحة
ن -اط -ق -ة ب -ال -ل -غ -ة األم-ازي-غ-ي-ة ،ف-دوام ال-ت-أال-ق
واإلسستمرار للجريدة ولكل إاعÓم هادف .

يحظى Ãتأبعة كبÒة كل يوم السشبت

«الشضعب الرياضضي « نافذة مهمة
لتسضليط الضضوء على اهم القضضايا الرياضضية

–تفل جريدة «الششعب» بذكرى تأأسشيسشهأ ال 11 ‘ 55ديسشم Èمنذ كل سشنة وعرفت
ا÷ريدة منذ تأأسشيسشهأ بتميزهأ عن بأقي العنأوين بأأفكأرهأ ا÷ديدة و التي بقيت
ا ¤حد ا’ن “نحهأ مزيدا من اŸصشداقية .
عمأر حميسشي
من ب Úاألفكار ا÷ديدة التي انفردت بها
ا÷ري -دة ه-ي اÓŸح-ق الأسس-ب-وع-ي-ة اÿاصس-ة
ب - -ع - -دة ›الت و ال - -ه - -دف م - -ن - -ه- -ا ضس- -رب
عصسفورين بحجر واحد  ،الول هو جذب
اه -ت-م-ام اه-ل الخ-تصس-اصص م-ن اج-ل م-ت-اب-ع-ة
التطورات و التغيÒات التي تطرأا ‘ ›الهم
و منح القارئ فرصسة اخذ فكرة عن كل ›ال
بطريقة تفصسيلية .
يعد اŸلحق األسسبوعي «الشسعب الرياضسي»
م -ن األرك -ان اŸه -م -ة ال-ت-ي تسس-اه-م ‘
إاثراء رصسيد ا÷ريدة و جذب اهتمام
أاصسحاب الشسأان ‘ اÛال الرياضسي
م- - -ن مسس- - -ؤوول Úو لع- - -ب Úو ايضس- - -ا
اŸتابع. Ú
و يصسدر «الشسعب الرياضسي» كل يوم
سس- -بت ح- -يث ت- -ع- -د ا÷ري- -دة م- -ن
ا÷رائد القليلة جدا التي تصسدر
أاسسبوعيا ملحقا خاصسة بالرياضسة
و ه-و م-ا م-ن-ح ال-ت-م-ي-ز ل-ل-ج-ريدة
مقارنة بنظÒاتها التي تكتفي
بالصسفحات اليومية فقط .
و ي- -ت- -م ال -ت -ط -رق ا ¤قضس -اي -ا
السساعة ‘ اÛال الرياضسي
اسسبوعيا و التي تشسغل بال
ال - -راي ال - -ع- -ام ال- -ري- -اضس- -ي
Ãوضس- -وع- -ي- -ة و احÎاف -ي -ة
ك - -بÒت Úو ف - -ت - -ح اÛال ام- -ام
الفاعل ‘ ÚاÛال لبداء ارائهم من خÓل
›موعة من ا◊وارات .

مواكبة الحداث الرياضضية الكÈى

و م -ا Áن -ح ال -ت -م -ي-ز ل-ل-م-ل-ح-ق ال-ري-اضس-ي ه-و
مواكبته ‘ تغطية اهم الحداث الرياضسية
الكÈى ككاسص العا ⁄و كاسص افريقيا لكرة
القدم و هي الحداث التي –ظى Ãتابعة
جماهÒية كبÒة خاصسة ان عرفت مشساركة
اŸنتخب الوطني .
و Ÿنح التميز للملحق الرياضسي يتم تفادي
ال-ت-غ-ط-ي-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى نقل
الخبار اليومية بطريقة عادية حيث يتم منح
ال -ف-رصس-ة ل-ل-م-خ-تصس Úم-ن م-درب Úاو لع-بÚ
سسابق Úمن اجل –ليل مسستوى و حظوظ
اŸشسارك . Úو ل يتم –ديد عدد صسفحات
اŸلحق الرياضسي خÓل الحداث الرياضسية
الكÈى و هذا بسسبب التدفق الكب Òللمادة
الصسحفية خاصسة اذا كان هناك مراسسل خاصص
با÷ريدة ‘ ع ÚاŸكان حيث قد تصسل ا8 ¤
صس- -ف- -ح- -ات ك- -ام- -ل- -ة و ه -و م -ا ح -دث خ Ó-ل
اŸون- -دي -ال الخ Òال -ذي ج -رى ب -الÈازي -ل و
عرف مشساركة اŸنتخب الوطني  .كما ان
اŸلحق الرياضسي يتحول تلقائيا ا ¤ملحق
يومي خÓل الحداث الرياضسية الكÈى حيث
يتم تخصسيصص ما معدله  5صسفحات يوميا ا¤
ت -غ -ط -ي -ة ه-ذا ا◊دث ال-ري-اضس-ي و ه-و الم-ر
الذي حدث خÓل كاسص العا ⁄لكرة اليد لقل

من
 21سس-ن-ة ال-تي
جرت با÷زائر
او م - - -ون- - -دي- - -ال
الÈازيل .2014

الكلمة للضضيوف

و من اجل التغيÒ
و ت - -ف- -ادي ال- -روتÚ
ي- - -ت - -م ت - -غ - -ي‰ Òط
اŸلحق الرياضسي من
تسس -ل -ي-ط الضس-وء ع-ل-ى
ال -قضس -اي -ا ال-ت-ي تسس-غ-ل
ب - - -ال ال - - -راي ال - - -ع - - -ام
الرياضسي ا ¤تخصسيصسه
لح - - -د ال - - -ف- - -اع- - -ل‘ Ú
اÛال الرياضسي  .و يتم
دع -وة اح -د ال -ف -اع -ل ‘ ÚاÛال ال -ري-اضس-ي
الذي يكون رئيسص ا–ادية او رئيسص فريق او
مدرب معروف او حتى لعب سسابق و منحه
ال- -ف -رصس -ة ل -ت -وضس -ي -ح و ت -ن -وي -ر ال -راي ال -ع -ام
بخصسوصص الهداف التي ينوي –قيقها او
اŸشساكل التي يعا Êمنها ‘ الرياضسة التي
ينتمي اليها .
و ي -ت -م ت -خصس -يصص ك -ام -ل صس -ف-ح-ات اŸل-ح-ق
الرياضسي لهذا الضسيف من خÓل التطرق معه
ا ¤كل المور التي تخصص ›اله الرياضسي .
التميز من اسسباب النجاح
يحظى اŸلحق السسبوعي «الشسعب الرياضسي»
Ãت -اب -ع -ة ك -بÒة م -ن ال -ق -راء الوف -ي -اء ال -ذي
يحرصسون على اقتناء ا÷ريدة كل يوم سسبت
خصسيصسا من اجل تصسفح صسفحات اŸلحق
الرياضسي .
و ما زاد من مقروئية اŸلحق هو التفرد و
التميز مقارنة با÷رائد الخرى التي دخلت
‘ دوامة الروت Úاليومي و هو ما جعلها تفقد
ال-ك-ث Òم-ن م-ق-روئ-ي-ت-ه-ا خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-خصص
اÛال الرياضسي .
كما يحظى اŸلحق الرياضسي Ãتابعة العديد
م -ن ال -ف -اع -ل ‘ ÚاÛال ال -ري -اضس -ي ال-ذي-ن
يحرصسون على مطالعته كل سسبت خاصسة اذا
كان اŸوضسع الذي ” التطرق اليه ذو اهمية
كبÒة .
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لسسبق ﬁمد بن زغيبة لـ «الشسعب»:
اŸدير العام ا أ

اإلعÓم صسمام األمان..وعنصسر أاسساسسي ‘ األخذ
بيد األمة نحو اŸسستقبل ‘ ظلّ التحديات

لسسبق لـ «الشسعب» ﬁمد بن زغيبة ‘،حوار خصص به «الشسعب» ،إا ¤أابرز اÙطات التي تزامنت وفÎة إاشسرافه عليها ،ولعل أابرزها عملية
عاد اŸدير العام ا أ
لعÓمية وبعثها ،حيث طبعت على ماكناتها
للوان ،و ⁄يفوت اŸناسسبة ليشس Òاإ ¤إاسسهامها الكب ‘ Òإانشساء التعددية ا إ
الطبع ‘ قسسنطينة ووهران ،والطباعة با أ
لعÓمي.
لو ¤التي ظهرت ‘ التعددية نتيجة النفتاح السسياسسي وا إ
ا÷رائد ا أ
لمة نحو اŸسستقبل ‘ ظل
لخذ بيد ا أ
ÓعÓم ،لسسيما ‘ ظل التحديات الراهنة على اعتبار أانه عنصسر أاسساسسي ‘ ا أ
وبرأايه لبد من منظور وطني شسامل ل إ
لمان.
التحديات الراهنة ،ويعد Ãختلف أاشسكاله مكتوب ومرئي ومسسموع واللكÎوÃ Êثابة صسمام ا أ
حاورته :فريال بوشسوية
ج -دي -د ،و–دي -دا ‘ ال -ع-أم  1٩8٧اإ ¤اإدارة م -وؤسسسس -ة
«الشسعب» التي كأنت تضسم  ٤عنأوين ،يوميتأن «الشسعب»
تصسوير :فواز بوطارن

«الشس- - -عب» ‘ :ذك - -رى ت - -اأسس - -يسص «الشس - -عب» ،و‘
خضس -م ت -ط-ور ق-ط-اع الإعÓ-م وال-ت-ح-ولت ال-ت-ي
ت- -ع- -يشس- -ه- -ا ،م- -ا ه -و م -وق -ع ا÷ري -دة ب Úالأمسص
واليوم؟
ﬁمد بن زغيبة :ذكرى ت أسسيسس جريدة «الشسعب»
الغراء ،ذكرى جليلة وبألعودة اإ ¤هذه الذاكرة الغألية
‘ نفوسس ا÷زائري Úعمومأ ،والصسحأفة الوطنية على
وجه اÿصسوصس ،اأتشسرف اأول بأŸشسأركة ‘ هذا اليوم،
واأن -أ اأح -د الصس -ح -أف -ي Úا÷زائ -ري Úال -ذي -ن تشس -رف-وا
بألنتسسأب اإ ¤هذا العنوان ‘ مرحلة من مراحله،
ج -ري -دة «الشس -عب ع -زي-زة ج-دا ،ل-ه-أ م-ع-ن-ى وم-غ-زى ‘
وجدا Êوكنت من قرائهأ قبل النتمأء اإليهأ.
كمأ تعلمون اأطلق هذا العنوان على جريدة «الشسعب»
مطلع السستينيأت ،انبثقت من بوتقة الثورة والسستقÓل
‘ نفسس الوقت ،اأثنأء الثورة كأنت جريدة «اÛأهد»
النأطقة بأسسم جبهة التحرير الوطني وجيشس التحرير
الوطني ،ثم بعد ذلك جأءت جريدة «الشسعب» بعد اأن
نأل الشسعب اسستقÓله ‘ العأم  ،1٩6٢مسسÒة ا÷ريدة
منذ ذلك ا◊ Úاإ ¤اليوم مسسÒة طويلة تعأقب عليهأ
اأجيأل كثÒة ،و‘ الواقع النظأم السسيأسسي الذي ت أسسسس
بعد السستقÓل كأن نظأمأ ذا حزب واحد ،وقد يكون
ذلك للضسرورة ‘ ذلك الوقت،
و«الشسعب» كأنت هي اŸن Èالذي ع Èمنه الوطنيون
ا÷زائ-ري-ون اıلصس-ون ل-وط-ن-ه-م ،ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن ال-ف-كر
السسيأسسي والثقأ‘ غداة السستقÓل طيلة السستينيأت
والسسبعينيأت ،وا÷ريدة برجألهأ والذين عملوا فيهأ،
والأقÓم اŸهمة التي اشستغلت ‘ ذلك الوقت شسأركت
‘ كث Òمن النقأشسأت السسيأسسية والثقأفية والجتمأعية
‘ دارت خÓل نفسس الفÎة ،كأن لهأ صسوت وكأنت
ا÷ريدة التي تصسدر بأللغة العربية ،وتقأبلهأ يومية
«اÛأهدة» التي تصسدر بأللغة الفرنسسية ،وكأنت منÈا
للتعب Òعن الأفكأر وعن صسراع الأفكأر الذي يعتÈ
ظ -أه -رة صس-ح-ي-ة ،وذلك ‘ ع-دة مسس-أئ-ل م-ن-ه-أ الÎب-ي-ة
والتعليم ،والشسعب كأنت منÈا واسستطأعت اأن تكون
بوتقة لهأ.
وخÓل منأقشسأت «اŸيثأق الوطني» ‘ العأم ،1٩٧6
شس -أركت ا÷ري -دة مشس -أرك -ة ك -بÒة ج-دا وق-ي-م-ة ،ب-ف-ت-ح
صسفحأتهأ على جميع الأفكأر والآراء ‘ ذلك الوقت،
واسستمر الأمر على ذلك ،و‘ كث Òمن الأحيأن كأن
النظأم السسيأسسي يحتوي ويحسسم اŸوقف ‘ الأخ‘ Ò

و»اŸسسأء» ،واأسسبوعيتأن «اأضسواء» سسيأسسية واجتمأعية
و»اŸنتخب» ريأضسية ،كأنت موؤسسسسة اإعÓمية ضسخمة.
وتعييني كأن من اأجل اإعطأء دفع جديد للموؤسسسسة ‘
ذلك الوقت ،و‘ ا◊قيقة بذلت مأ اسستطعت من ا÷هد
من اأجل تطوير ا÷ريدة ،وحل اŸشسأكل اŸهنية التي
كأنت عألقة بألنسسبة للصسحأفي ،Úوبألنسسبة للمسسأئل
التقنية التي كأنت تتعلق بألطبأعة وغÒهأ ،كمأ نظمنأ
ا÷هأز الإداري ،بشسكل يقدم خدمأته لتطوير ا÷ريدة
والإعÓم.
ولعل اأهم مأ ” القيأم به الزيأدة ‘ عدد صسفحأت
ا÷ريدة الذي ارتفع اإ ٣٢ ¤صسفحة ،كمأ نظمنأ تبويب
ا÷ريدة من خÓل اإصسدار ملفأت يومية للراأي العأم،
موزعة على اأربع صسفحأت يوم للنقأشسأت ا◊رة ،وقسسم
لÓ-ق-تصس-أد وب-أŸن-أسس-ب-ة اأن-أ م-ن
اأسسسس قسس- -م اق- -تصس- -أدي ق- -أئ- -م
ب - -ذات - -ه ‘ ا÷ري - -دة ،ووظ- -فت
خريجي كلية القتصسأد من اأجل
ذلك.
م-ن ال-ن-أح-ي-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة زاد ع-دد
السسحب مرتفعأ اإ 1٣0 ¤األف
نسس -خ -ة ،وت -زام-ن ذلك م-ع ط-ب-ع
ا÷ريدة بألألوان لأول مرة ‘
العأم  ،1٩88كمأ ” السستثمأر
من خÓل مطبعة «الشسعب» التي
بأتت تطبع ‘ وليتي قسسنطينة
ووهران ‘ اآن واحد مع العأصسمة للمرة الأو ¤كذلك،
بعد اقتنأء جهأز «الÈاسس ـ فأكسس» بأŸقر اŸركزي
الكأئن اآنذاك بحسس Úداي ،بعدمأ كأنت ل توزع بهأ.
كيف عايشست «الشسعب «مرحلة التعددية ،وهل
كانت اŸنافسسة صسعبة؟
@@ دسستور  ، 1٩8٩الذي جأء بعد اأحداث  ٥اأكتوبر
 1٩88ال- -ت- -ي ك- -أنت ف -أصس -ل -ة ‘ اŸوضس -وع سس -ي -أسس -ي -أ
واق-تصس-أدي-أ اأو اج-ت-م-أع-ي-أ ،ك-رسس ال-ت-ع-ددي-ة السس-ي-أسسية
والإعÓمية  ،اأيأمهأ كنت على راأسس جريدة «الشسعب»
ومع ا◊كومة بقيأدة مولود حمروشس فكرنأ ‘ اإطÓق
العنأن للصسحأفي Úا÷زائري ،Úمن اأجل اأن يوؤسسسسوا
موؤسسسسأت اإعÓمية خأصسة حرة ،ذات فكر وطني حر
لأن اŸداف -ع ع -ن مصس -أل -ح الشس -عب ه-ي ال-ن-خب ،لأن-ه-أ
تطرح قضسأيأ الأمة ومصسÒهأ ،كمأ اأن الدولة ل تقأد
بألعوام واإ‰أ بألنخب الثقأفية والفكرية.
ووقع حمروشس تعليمة “كن الصسحأفي Úمن ت أسسيسس

ا÷ريدة قدمت
إاسسهـ ـ ـ ـامـ ـ ـا كبÒا
‘ بعث التعددية
اإلع ـ ـ ـÓمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ك- -ث Òم -ن الأح -ي -أن ‘ ع -دة ›ألت
منهأ الÎبية والتعليم والصسحة ،كأن
هنأك ثراء كبÒا بألفكر رغم ا◊زب
ال- -واح- -د ،واأت- -ذك- -ر ‘ ه -ذا السس -ي -أق
نقأشس سسأخن جدا دار ب Úمصسطفى
لشس -رف وزي -را اآن -ذاك وك -ذا ال-دك-ت-ور
ع -ب -د ال -ل -ه شس -ري-ط ع-أ ⁄م-ن ع-ل-م-أء
الجتمأع ،ومولود قأسسم وزير التعليم الأصسلي حول
مضسمون برامج الÎبية والتعليم.
شسغلت منصسب اŸدير العام لـ «الشسعب» ‘ مرحلة
هامة حدثنا عن تلك الفÎة؟
@@ج- -ئت اإ« ¤الشس- -عب» وشس -غ -لت م -نصسب م -دي -ر ع -أم
اآنذاك ،قأدمأ اإليهأ من وكألة الأنبأء ا÷زائرية بعد
Œربة طويلة بهأ كللت بشسغلي منصسب مدير عأم اأيضسأ،
ت -ع -ل -مت خÓ-ل-ه-أ م-ه-ن-ة الصس-ح-أف-ة والسس-ب-ق الإعÓ-م-ي
والتحرير والÎجمة لسسيمأ خطب الرئيسس ÚالراحلÚ
هواري بومدين والشسأذ‹ بن جديد ،كمأ تكونت خÓل
اŸهمأت ‘ الداخل واÿأرج ،اإضسأفة اإ ¤تراأسسي مكتب
الوكألة بألقأهرة ‘ وقت سسأبق و–ديدا ‘ الفÎة
اŸمتدة ب 1٩٧٧ Úو  ،1٩80كلهأ عوامل صسقلت قريحتي
 ،وغرسست ‘ شسخصسي اŸهنية.
ع -ي -نت ‘  1٩86ع -ل-ى راأسس وك-أل-ة الأن-ب-أء ا÷زائ-ري-ة
بألنيأبة ،ثم دعيت ‘ عهد الرئيسس الراحل الشسأذ‹ بن

م- -وؤسسسس- -أت- -ه -م اÿأصس -ة ،ووج -دن -أ
صس -ي -غ -ة ل-ل-دع-م اŸوج-ه ل-ه-م ،وق-د
لأن- -ن- -ي ع -أيشست Œرب -ة الن -ف -ت -أح
الإعÓمي ‘ مصسر ،اعتمدنأ على
نفسس الطريقة واŸتمثلة ‘ تقدË
رواتب مسس -ب -ق -ة ل -لصس-ح-أف-يŸ Úدة
سسنت ،Úمع العلم اأن مصسر منحت مرتبأت سسنة واحدة
فقط لإعÓمييهأ ،واأنأ شسخصسيأ كأن ‹ شسرف التوقيع
على جميع القرارات اŸتعلقة بخروج الصسحأفي Úمن
القطأع العأم و–ديدا «الشسعب» ،اإ ¤اÿأصس بت أسسيسس
موؤسسسسأتهم اÿأصسة.
وقدمت الدولة دعمأ كبÒا لإطÓق القطأع الإعÓمي
اÿأصس ،فكأنت يومية «ا »Èÿو«الوطن» و«لوسسوار
دا÷Òي» ،وجريدة «الشسعب» سسأهمت اإسسهأمأ كبÒة ‘
اإنشسأء التعددية الإعÓمية وبعثهأ ،حيث طبعت على
مأكنأتهأ ا÷رائد الأو ¤التي ظهرت ‘ التعددية نتيجة
الن -ف-ت-أح السس-ي-أسس-ي والإعÓ-م-ي ،م-ن-ه-أ ج-ري-دة «اأ÷ي
ربيبلوكأن» عن اليسسأر ا÷زائري ،و»لوسسوار دا÷Òي»،
و«جون اأنديبون».
ول -ع -ل م -ي -زة الن -ف -ت-أح ،اأن-ه ك-أن ب-داي-ة ط-ري-ق ÷م-ي-ع
اŸوؤسسسسأت الإعÓميةÃ ،أ ‘ ذلك التي كأنت موجودة
من قبل اأي الإعÓم العمومي ،بفتحه بأب اŸنأفسسة
على مصسراعيه ،و ⁄تعأن منهأ بل على العكسس اأعطتهأ
دفعأ ،لسسيمأ واأن الصسحأفة اÿأصسة كأنت تعأ‘ Ê
بدايتهأ من رواسسب الفكر الأحأدي ،ومأزالت عملية
بنأء الإعÓم اÿأصس مأزالت مسستمرة.
اأمأ اŸرحلة اŸوالية فتم خÓلهأ تصسفية اŸوؤسسسسة
الإعÓ- -م -ي -ة ،واأخ -ذت م -ن -ه -أ اآلت ال -ط -ب -أع -ة ،وب -أتت
ا÷ري-دة ت-أب-ع-ة ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ق-ب-ل
اسستعأدتهأ من قبل الدولة بعدمأ اأسسسس عبد ا◊ميد
مهري جريدة خأصسة بأ◊زب لدى اإشسرافه على تسسيÒ
شسوؤون.
ما مدى ‚اح يومية «الشسعب» ‘ مرافقة مسسار
الدولة ا÷زائرية Ãختلف مراحله؟
@@الصس -ح -أف-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ع-م-وم-ه-أ ،ك-أنت تشس-أرك
بأآرائهأ واأفكأرهأ ،وتنقل الوقأئع الوطنية ،وتسسأهم ‘
بنأء الدولة ا÷زائرية ،الصسحأفة ا÷زائرية كأنت جزء
ل يتجزاأ من «الشسعب» وقواه الوطنية ‘ بنأء الدولة
والأمة ،الأمر ل يتعلق بحكومة اأو وزارة واإ‰أ يتعلق
بجميع مكونأت الأمة ا÷زائرية ،التي تسسأهم كلهأ ‘
العملية Ãأ ‘ ذلك الصسحأفة.
وقد سسأهم الصسحأفي Úا÷زائري ‘ Úبنأء دولتهم،
نحن نعت Èثأ Êجيل تقريبأ بعد السستقÓل ‘ اŸهنة،
بعد جيل اأول مكون ‘ اأغلبيته من اÛأهدين اأثنأء
ال -ث -ورة ،وك-أن-وا ق-ي-أدات ف-ك-ري-ة وث-ق-أف-ي-ة م-ه-أج-رة ‘
اÿأرج ‘ تونسس اأو اŸغرب اأو اŸشسرق ،وحتى ‘
اأوروب -أ وك -أن -وا يسس -أه-م-ون ‘ ب-ن-أء دول-ت-ه-م ،وه-ذا ه-و
الشسرف العظيم الذي حصسلنأ عليه بعد السستقÓل.
م -ا م -دى م -راف -ق -ة الإع Ó-م ال -ي -وم ع -ل-ى ث-رائ-ه
وتنوعه للتحولت التي تعيشسها ا÷زائر؟
@@ بعد التسسعينيأت و–ديدا دسستور  1٩8٩الذي كأن
ف-أصس Ó-ب-ف-ت-ح ب-أب ال-ت-ع-ددي-ة السس-ي-أسس-ي-ة والإعÓ-م-ي-ة،
فأ–أ اÛأل اأمأم الأحزاب السسيأسسية والإعÓم ا◊ر
اÿأصس ،تعددت اŸنأبر الإعÓمية والأفكأر اختلفت
اأك‡ Ìأ ك- -أنت ﬂت- -ل- -ف- -ة ‘ اŸأضس- -ي ،ه -ن -أك ث -راء
اإعÓمي ل مفر منه ،لكن فيه الكث Òمن الشسوائب التي
علقت بهذا الÌاء والتنوع األ وهو الربح ،اŸوؤسسسسة
الإعÓمية اليوم مطروح عليهأ سسوؤال :هل هي موؤسسسسة
اإعÓمية اأم موؤسسسسة Œأرية؟ اأم الثن Úمعأ؟ سسوؤال
رهيب مطروح الآن.
‘ بداية التسسعينيأت كأنت النطÓقة صسحيحة اإ¤
حد مأ ،لأن جميع الصسحأفي Úالعأمل ‘ Úا÷زائر ‘
ذلك الوقت الذين كأنوا يشستغلون ‘ القطأع العمومي
‘ عهد ا◊زب الواحد ،هم موؤسسسسو ا◊ركة الإعÓمية
التعددية ،مأ يفسسر اŸهنية التي كأنت ميزة الإعÓم ‘
ذلك الوقت ،الآن اŸقأيضسة ب Úحرية التعب Òوالطأبع
التجأري خطÒة جدا على الفكر وعلى التعب Òا◊ر
عن الراأي ،هذا الصسدام مأ ب ÚاŸأدة ومأ ب Úالراأي
اأهم اإشسكأل يطرح اليوم ،اأمأ التحدي اŸطروح اأن
تضس-م-ن اŸوؤسسسس-ة الإعÓ-م-ي-ة مصس-داق-ي-ت-ه-أ لدى الراأي
العأم بألدفأع عن قيم حرية الراأي وهي الأسسأسس.
كيف ينجح الإعÓم اليوم ‘ اأداء اŸهام التي
تقع على عاتقه؟
@@ الإعÓم ينجح من خÓل القيأم Ãهأمه الأصسلية
‡ثلة ‘ تقد Ëاÿدمة العمومية ،لبد اأن نعي اأهمية
الإعÓم الوطني ا◊ر اŸنظم واŸسسوؤول ،ولن يتم ذلك
اإل من خÓل منظور وطني شسأمل لأجهزة الإعÓم ‘
ال -ق -ط -أع Úال -ع -م -وم -ي واÿأصس ‘ ،ظ -ل ال -ت-ح-دي-أت
ال -راه -ن -ة ع -نصس -ر اأسس -أسس -ي ‘ الأخ -ذ ب-ي-د الأم-ة ن-ح-و
اŸسستقبل.
اأوؤك -د ع -ل -ى ه-ذه ال-ن-ق-ط-ة ،ف-ب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن ج-م-ي-ع
الخ -تÓ-ف-أت ع-ل-ى اŸسس-ت-وى السس-ي-أسس-ي ب Úالأح-زاب،
يبقى الإعÓم Ãختلف اأشسكأله مكتوب ومرئي ومسسموع
واللكÎو Êصسمأم الأمأن.
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مثقفو مدينة ألعلم وألعلماء
يشسيدون باحÎأفية جريدة ألشسعب

Ãناسشبة حلول الذكرى الـŸ 55يÓد ا÷ريدة– ،دثنا خÓلها مع عدد من ﬁبي وقراء ا÷ريدة العريقة التي اعتÈوها مرجع
’عÓمي
’عÓمي ،فمن جهته –دث لنا الكاتب وا إ
إاعÓمي وإاششعاع ثقا‘ ومدرسشة إاعÓمية ’ تزال تقدم الكث Òللقطاع ا إ
’و‹ التي احتضشنتني وششجعتني من خÓل ما كنت انششره من
«ﬁمد زتيلي» أان جريدة «الششعب» بالنسشبة ‹ تعت Èا÷ريدة ا أ
’و‹ فقد كانت صشفحة ‘ دروب الششعر التي كان يششرف عليها الششاعر ا÷زائري الكبﬁ Òمد «ابو
نصشوصس ششعرية ‘ بداياتي ا أ
القاسشم خمار» والتي احتضشنت أامثا‹ من الششباب وقتئذ وكنا ‘ العقد الثا Êمن العمر‘ كما احتضشنت صشفحة ‘ دروب القصشة
’و‹ ومن خÓل هات Úالصشفحت ÚوغÒهما
التي كان يششرف عليها الكاتب الطاهر وطار مواهب عديدة مثل الصشفحة ا أ
تششكلت كوكبه من اŸواهب الششبابية التي واصشلت طريقها بفضشل التششجيع الذي تلقوه والتوجيهات التي قدمت لهم بصشورة أاو
بأاخري.
قسشنطينة  :مفيدة طريفي
ل-لشس-عب ب-ع-ي-د م-يÓ-ده-ا ال 56و اإ ¤األف
« ÚŸشسريط» تزأل لسسان
السسن.Ú
حال ألدولة أ÷زأئرية
وقبل النشسر الذي كان ‘ بداية السسبعينات
جريدة تع Èعن صسوت أ÷زأئر
ق -دم السس -ي -ن-ات-ور والÈوف-يسس-ور ‘ ال-ق-ان-ون
كانت عÓقتي بجريدة «الشسعب » عÓقة ال- -دسس- -ت- -وري «شس- -ري- -ط  »ÚŸك- -ل ال -ت -ه -ا Êمن جهتها الإعÓمية وهيبة بن شستاح التي
يومية حميمية‘ فقد كنت اشسÎيها يوميا ،الصس - - -ادق - - -ة و ا◊ارة ÷ري - - -دة «الشس- - -عب » راأت اأن ج- -ري- -دة الشس- -عب ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي
واأن-ا ت-ل-م-ي-ذ ب-اŸت-وسس-ط اأ” ب-ال-ث-انوية وكان العريقة Ãناسسبة عيد ميÓدها ال ،55موؤكدا اع -تÈت -ه -ا ج -ري -دة ك -ل ا÷زائ -ري ،Úف -ك-م-ا
ث-م-ن-ه-ا عشس-ري-ن سس-ن-ت-ي-م-ا ‘ السس-تينات ،لن اأن جريدة «الشسعب» كانت دائما ول زالت يوحي اسسمها فهي تهتم بكل اŸواضسيع التي
ا÷ريدة Ãا كانت –تويه من موضسوعات ﬂتلفة و متميزة عن غÒها ،فهي  ⁄تكن لها صسلة بالشسعب ا÷زائري ،و على هذا
وم -ق -الت ونصس -وصس Œع -ل -ه -ا غ-ذاء ف-ك-ري-ا حسسبه وليسست حتى اليوم ككل ا÷رائد ول الأسس -اسس ك -انت م-واضس-ي-ع-ه-ا ال-ت-ي ي-ت-ن-اول-ه-ا
واأدبيا لنا كشسباب خاصسة ،وان حالة الفقر ‘ ك - -ل الصس - -ح - -ف ،وي - -ع - -ود ذلك اإ ¤ع- -وام- -ل صسحفيوها متنوعة و ثرية و ﬁتوية لكل
السستينات “ ⁄كن الأغلبية من جيلي من واعتبارات عديدة اذكر منها اأنها من نتاج فئات اÛتمع ا÷زائري ،فجريدة الشسعب
شسراء الكتب على قلتها.
وم- - -ن ﬂاضس ث- - -ورة ن- - -وف - -م ÈاÛي - -دة و ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ت-اأسسسست غ-داة السس-ت-قÓ-ل
ن
م
È
ك
ا
ي
ه
»
ب
ع
ول -ه -ذا ف -ج -ري -دة «الشس
اÿالدة  ،فهي ﬁملة و مشسحونة بقيم و من اأجل اإعÓم متعادل موضسوعي و احÎا‘
م -درسس -ة واه -م م -ن م -غ -ذي ل -ع-طشس ف-ك-ري م- -ث- -ل و م- -ب- -اديء ن- -وف -م Èوه -ي نصس -ر م -ن ي -خ -دم ال -راأي ال -ع -ام ا÷زائ -ري وال-ع-رب-ي و
وث -ق -ا‘ ÷ي -ل ك -ام -ل ه -و ج -ي-ل-ي ان-اأ ف-ق-ب-ل ان - -تصس - -ارات - -ه و ح- -ل- -م م- -ن اأحÓ- -م الشس- -عب الدو‹ ،الأخÒة اأحرزت و على مّر عقود
تعريب جريدة النصسر بقسسنطينة عام  1972ا÷زائري و هي ا‚از من ا‚ازاته ،فضس Óم -ت -ت -ال -ي-ة ع-ل-ى م-ك-ان-ة ل-ه-ا مشس-رف-ة ب Úك-ل
ك -انت وم -ن -ذ ال -ت-اأسس-يسس ع-ام  1963النافذة على اأنها تاأسسسست على اأيدي رجال كان لهم اليوميات ا÷زائرية العمومية و اÿاصسة و⁄
التي نطل من خÓلها علي عا ⁄جديد ما شس -ان ع -ظ -ي -م ‘ ال -ث -ورة والإع Ó-م ال -ث -وري ي -ت -اأت -ى ذلك ل -و  ⁄ت -ك -ن اأخÓ-ق-ي-ات ال-ع-م-ل
انفك يك Èباأعماقنا من خÓل مادة غنية عملوا على بنائها و تسسيÒها ورعايتها من الصس - -ح- -ف- -ي Îﬁم- -ة ‘ ظ- -ل- -ه- -ا ،ج- -ري- -دة
متنوعة ودسسمة سساهمت ‘ تشسكيل وعينا اأه-م-ه-م ال-ب-ط-ل «ع-يسس-ى اŸسس-ع-ودي» رحمة «الشس- -عب» واك- -بت سس -ن -وات السس -ب -ع -ي -ن -ي -ات
وصس-ق-ل م-وه-ب-ت-ن-ا‘ وسس-ن-ظ-ل م-دين÷ Úريدة الله عليه الذي كان له شسرف تلقي توجيهاته وال -ث-م-ان-ي-ن-ي-ات ،واسس-ت-ط-اعت كسسب ال-ق-ارئ
الشس- -عب ب- -ال- -فضس- -ل الأك Èب- -اع- -ت- -ب- -اره -ا اأم ‘ ›ال الصسحافة و الإعÓم Ãكتبه ‘ ا÷زائري من خÓل مواضسيعها الهادفة و
ا÷رائد التي تخرجت منها اأقÓم هي اليوم مقر ا÷ريدة بسساحة اودان سسنة  1971قي ا÷ادة ،عن نفسسي كنت اأتابع الوطني منها و
واجهة ا÷زائر الإعÓمية والثقافية.
اإط -ار ت -ربصس ‘ ج -ري -دة الشس -عب وق -د ك-ان خ -اصس -ة الصس -ف -ح -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة و ال -ت -ي ك-ان
ي
س
س
ف
ن
وق- -د ك- -تب ‹ ال- -ق- -در اأن زرعت ‘
صس -ح -اف -ي -ا م -ب -ت -دئ-ا ب-ج-ري-دة ال-نصس-ر ،و اأن ال-ف-ن-ان-ون اŸب-ت-دئ-ون ي-ج-دون ف-يها ضسالتهم
م -وه -ب -ة ال -ك-ت-اب-ة وحب ال-ك-ت-اب-ة الصس-ح-ف-ي-ة ت -اأسس -يسس ج -ري -دة «الشس -عب» م -ب -اشس -رة ب -ع-د من خÓل التعريف باأعمالهم الفنية و تقدË
فعملت مراسس Óمتعاونا من قسسنطينة ‘ السستقÓل ‘  1962كان يع Èعن ا◊رسس Ùة عن مسساراتهم الفنية للقراء ،اŸسسرح
عهد مديرها السسيد ﬁمد بوعروج‘ ومن ع -ل -ى ال -ع -ودة اأو اب -راز ع -ن-اصس-ر وم-ق-وم-ات و السسينما و الأخبار الثقافية و البورتريهات
خÓل الأسستاذ مدير التحرير ﬁمد عباسس ال- -ه- -وي- -ة ال -وط -ن -ي -ة و م -دى “سسك الشس -عب والتغطيات الصسحفية للمعارضس الفنية التي
الذي اسستقبلني وقتذاك وزود Êباأمر Ãهمة ا÷زائ-ري ب-ه-ا و ب-ل-غ-ت-ه ال-وط-ن-ي-ة و ب-ال-ت-ا‹ ك- -انت ت- -ق- -ام ‘ ك- -ل ال- -ولي- -ات م- -ن ط -رف
كمراسسل متعاون من قسسنطينة ودعا Êمع ت-وج-ي-ه صس-ف-ع-ة اأخ-رى لÓ-سس-تعمار الفرنسسي الصسحفي ÚواŸراسسل ÚاŸعتمدين بها...كل
›موعة من اŸراسسل Úاإ ¤غداء ‘ مطعم ال - -ذي ك - -انت ت - -راوده اأح Ó- -م ك - -ثÒة ح- -ول ه- -ذا ك -انت –ت -وي -ه الصس -ف -ح -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة
ق- -ريب م- -ن سس- -اح -ة اودان ح -يث ك -ان م -ق -ر مسس -ت -ق-ب-ل ا÷زائ-ر اŸسس-ت-ق-ل-ة ،مضس-ي-ف-ا اأن ب -ا÷ري-دة و ال-ت-ي ك-نت ح-ق-ي-ق-ة اأج-د م-ت-ع-ة
ا÷ريدة.
جريدة الشسعب شسكلت منذ تاأسسيسسها مدرسسة ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ت-ب-ع-ه-ا ،كذلك صسفحة
واإذا كان لبد من كلمة فهي انه ‘ عهد كÈى ل Ó-إع Ó-م ‘ ا÷زائ -ر ،ف -ف -ي-ه-ا ت-ك-ون العا ⁄العربي و صسفحة الآراء ا◊رة حيث
ال -ت -ع -ددي -ة الإع Ó-م -ي -ة ك-انت الأقÓ-م ال-ت-ي رجال و اأجيال من الصسحافي Úو الصسحفيات ك - -انت الأق Ó- -م ا÷ادة ت- -ت- -ن- -اول ب- -ال- -ط- -رح
خ- -رجت م- -ن ج -ري -دة «الشس -عب » وج -ري -دة مÓأوا ا÷زائر والدنيا لعقود من الزمن و ل اŸواضس - -ي - -ع ذات اله- -ت- -م- -ام اŸشسÎك بÚ
«اÛاه -د» ب -ال -ف -رنسس -ي-ة ه-ي ال-ت-ي اأسسسست زالوا ،و ل شسك اأنهم كانوا و لزال الكث Òالهيئات واŸوؤسسسسات اŸعتمدة بداخل و
جريدتي الوطن وا ‘Èÿوهنا اشسعر بضسرورة م -ن -ه-م م-ن وراء ال-ت-ع-ددي-ة العÓ-م-ي-ه ال-ت-ي خارج الوطن ،القامة الإعÓمية عز الدين
قول شسهادة اأن ا◊كومات اŸتعاقبة قصسرت تزخر بها ا÷زائر اليوم ،ل زالوا يصسنعون ب- -وك- -ردوسس ،و ك- -ذا الإع Ó-م -ي اÎÙف
‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ي ج -ري -دة ك-بÒة ب-اأقÓ-م-ه-ا ا◊دث جريدة «الشسعب» اأدت مهمة لسسان عبد القيوم بوكعباشس ،و الصسحفي القدير
وŒرب -ت -ه -ا وسس -م-ع-ت-ه-ا وم-ه-ن-ي-ت-ه-ا ك-ج-ري-دة ح -ال ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة و م -ه -م -ة اŸرف-ق «ف -ن -ديسس ب -ن ب-ل-ة» ،و الإعÓ-م-ي-ة «اأم-ي-ن-ة
عمومية تخدم الإعÓم العمومي للدفاع عن العام ،ولزالت تقوم بذلك وهي نعم اŸرفق دب -اشس» ...ك -ل ه -وؤلء الصس -ح -ف -ي Úك -ان-وا
مصسالح كÈى‘ بل انه و‘ وقت كانت هذه العام ،حتى و اإن كانت هذه اŸهمة صسعبة ‘ م- -ع- -ا ⁄مضس- -ي- -ئ -ة ‘ ا÷ري -دة ،و اأسسسس -وا
اŸهمة واجب دولة قزمتها وفسسحت اÛال ظل تنافسس Œاري صسعب جدا و تعددية لإعÓم هادف و نظيف ،وجد فيه الشسعب
Ÿصس -ال -ح اإع Ó-م-ي-ة Œاري-ة وسس-ي-اسس-وي-ة ك-ي اإعÓمية شسرسسة وتطور تكنولوجي سسمعي ا÷زائ -ري ك -ل م -ي -ولت -ه ،و ت -ب -ق-ى حسسب
–تل السساحة وتهيمن بخطاباتها التهدÁية بصسري مذهل ،رغم ذلك فان الشسعب لها اعتقادي جريدة الشسعب صسوت ا÷زائر
علي الراأي العام‘ وهنا اختم بتوجيه –ية ›الها اÿاصس بها الذي ل ينافسسها فيه الذي ل ينبغي له اأن يخرسس عن الكÓم
ت-ق-دي-ر واإك-ب-ار ل-ك-ل ال-ذي-ن ع-م-ل-وا م-ن اج-ل اح - - -د ،ق - - -وام - - -ه الع - - -ت- - -دال و ال- - -رزان- - -ة اإ ¤يوم الدين .و شسخصسيا اأعتÈها جريدة
اسستمراريتها وا“ني اأن يعاد التفك÷ Òعلها واŸوضسوعية و الصسدق و الإفادة الثقافية النخبة اŸتطلعة لبناء اأواصسر الأمة بشسكل
ج -ري -دة م-وزع-ة ح-اضس-رة ع Èشس-ب-ك-ة ت-وزي-ع اŸت - -ن - -وع - -ة و غ Òذلك ‡ا Áي - -زه- -ا ع- -ن ل ينبغي له اأن يفشسل ‘ التاأسسيسس للبنات
مدعومة ومنظمة ،وÃناسسبة هذه الذكري الأخريات ،فهي كانت و لزالت و سستسستمر اإقامة ›تمع متطور ومعاصسر و ‘ ذات
اŸتجددة لتاأسسيسسها اقول عاشست «الشسعب » ...جريدة «الشسعب» ...كل الشسعب..و هنيئا الوقت اأصسيل و متمدن.
كبÒة متاألقة.

‘ انتظار Œاوز عقبة التوزيع وا’نتششار

مرجع أسساسسي لإلعلم
أ÷وأري ببومردأسس

’عÓ-م ا÷واري أاه-م-ي-ة
ل -ق-د اك-تسشب ا إ
ك - -بÒة وحضش - -ورا ف - -اع ‘ Ó- -ي- -وم- -ي- -ات
اŸواط - - - -ن و–ول إا ¤ج- - - -زء م- - - -ه- - - -م ‘
م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-واصش-ل اŸت-عدد بالنظر إا¤
ح-ج-م ون-وع-ي-ة اÿدم-ات ال-ت-ي ي-قدمها
ليسس للقارئ فقط بنقل انششغا’ته إا¤
اŸسش - -ؤوول ÚاÙل - -ي Úال - -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى
ششؤوونه ،بل –ول أايضشا إا ¤أاداة مهمة
’ج -ه -زة
Óدارة وك- -اف -ة ا أ
ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل - -إ
اŸشش -رف -ة ع -ل -ى ›ال ال -تسش-ي Òب-ات-خ-اذ
’عÓم اÙلي وسشيلة وجسشرا ıاطبة
ا إ
اŸواط -ن وإاع Ó-م -ه Ãخ -ت -ل -ف اŸشش -اري -ع
ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة ورف- -ع ال -ل -بسس ع -ن ب -عضس
ال - -قضش - -اي - -ا ‘ إاط - -ار ت - -وسش- -ي- -ع م- -ف- -ه- -وم
الدÁقراطية التششاركية..
بومرداسس :ز /كمال
وسس- - - -ط ك- - - -ل ه - - -ذه اŸوج - - -ة واŸت - - -غÒات
اŸتسسارعة ‘ ميدان اإلعÓم والتصسال وتنوع
ال -ع -ن-اوي-ن اإلعÓ-م-ي-ة ب ÚاŸرئ-ي ،اŸسس-م-وع
واŸكتوب وصسول إا ¤الوسسائط ا÷ديد أاو ما
يعرف باإلعÓم اللكÎو Êووسسائل التواصسل
الجتماعي واŸنتديات
ال - -ت - -ي شس - -تت ال - -ق- -ارئ
ووزعت إاهتمامه اليومي
ب Úعدة قنوات إاعÓمية
م - -ت - -ع - -ددة الŒاه- -ات
واأله - - -داف ،ي- - -واصس- - -ل
اإلعÓم العمومي الدفاع
ع-ل-ى م-ك-ان-ت-ه اÙق-ق-ة
‘ السس - -اح- -ة وا◊ف- -اظ
ع-ل-ى وع-ائ-ه م-ن ال-ق-راء
األوف- - -ي- - -اء واك- - -تسس - -اب
م - -ع - -ج- -ب Úج- -دد رغ- -م
شس- - -راسس- - -ة اŸن- - -افسس - -ة
وصس- - -ع- - -وب- - -ة ال - -ظ - -رف
الق - -تصس- -ادي ن- -ت- -ي- -ج- -ة
تراجع مصسادر التمويل وعلى رأاسسها قطاع
اإلشسهار ،ومنها جريدة «الشسعب» العريقة التي
–يي اليوم الذكرى الـŸ 55يÓدها يوم 12
ديسس -م Èسس -ن-ة  ،1962ح- -يث ل ت- -زال ب -فضس -ل
رصس- - -ي- - -ده- - -ا ال- - -ط - -وي - -ل ‘ ›ال اإلع Ó- -م
ومرجعياتها التاريخية تخطو بخطوات ثابتة
ب - -ولي - -ة ب - -وم - -رداسس ن - -ح - -و ف - -رضس ال- -ذات
والحتفاظ بالتميز Ãادة إاعÓمية –مل ‘
ط -ي -ات-ه-ا ك-ل ال-ق-ي-م والشس-روط اŸط-ل-وب-ة م-ن
أابرزها اŸهنية واŸوضسوعية ‘ نقل ا◊دث
اÙلي مع ا◊رصس على نقل وجهات النظر
لكل األطراف دون إاقصساء ودون التقليل من
مكانة مصسدر ا Èÿوبعيدا عن كل أاشسكال
اÛاملة والتميع التي سسقطت فيها الكثÒ
م -ن ال -ع -ن -اوي -ن و–ولت إا ¤م -رج-ع إاعÓ-م-ي
أاسساسسي للقارئ واإلدارة اÙلية واŸؤوسسسسات
الق- -تصس- -ادي- -ة ،ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة وك -ل ال -ف -اع -لÚ
الج -ت -م-اع-ي Úال-ب-اح-ث Úع-ن م-ع-ل-وم-ات ذات
مصس-داق-ي-ة تسس-اع-ده-م ع-ل-ى تشس-ك-ي-ل م-واق-ف
اŒاه األح -داث ال -وط -ن -ي -ة واÙل -ي -ة وح -ت-ى
ال -دول-ي-ة بشس-ه-ادة ال-ع-دي-د م-ن األط-راف رغ-م
اإل◊اح الكب Òوالتسساؤول عن أاسسباب نقصس
النتشسار ‘ اŸيدان والتوزيع ع Èكافة نقاط
الولية..

–سس Úأÿدمة ألعمومية مرتبط
بدÁومة ألتوزيع وأ’نتشسار

تبقى إاشسكالية نقصس التوزيع وضسعف التغطية
واإلنتشسار ع Èكافة بلدية ولية بومرداسس
الـ 32سس-م-ة مشسÎك-ة ب Úال-ع-ن-اوي-ن ال-ع-مومية
اŸك -ت -وب -ة السس -ت -ة وم -ن -ه -ا ج -ري-دة «الشس-عب»
وه -اجسس أاك Èل -يسس ف -ق -ط ل -لصس -ح-ف-ي ال-ذي
يسسعى أان تكون كتاباته يوميا ‘ يد القارئ
Óسستفادة من التغطيات  ،خاصسة ما تعلق
ل إ

بالشسأان اÙلي وقضسايا التنمية والنشسغالت
التي “سسه بطريقة مباشسرة بالنظر إا ¤دور
اإلع Ó- -م ا÷واري ال - -ذي ت - -ق- -دم- -ه ج- -ري- -دة
«الشس -عب» ‘ رب -ط اŸواط -ن ب -ال -ق -ارئ ورف-ع
اŸطالب الجتماعية إا ¤اإلدارة وذلك راجع
إا ¤حجم اŸصسداقية الكبÒة التي تتمتع بها
م -ن ح -يث اŸصس -در ال -رسس -م -ي وال-ف-ع-ال-ي-ة ‘
معا÷ة اŸسسائل اŸطروحة ،بل كذلك إا¤
اإلدارات اÙلية نفسسها وﬂتلف النشسطاء
وا÷هات اŸشسرفة على تنظيم التظاهرات
الفكرية والثقافية التي تتسساءل ‘ كل مرة عن
أاسسباب غياب ا÷ريدة وصسعوبة ا◊صسول على
نسسخة منها واقتصسار التوزيع على نقاط بيع
ﬁددة بعاصسمة الولية ‘ ،ح Úتبقى مناطق
ال -ولي -ة األخ -رى ﬁروم -ة خ -اصس -ة ب -ال-نسس-ب-ة
ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي ع-انت م-ن ال-تهميشس
وويÓ- -ت اإلره- -اب ون -قصس ف -رصس ال -ت -ن -م -ي -ة
وعدالة توزيع الÌوة رغم اÛهودات الكبÒة
التي بذلتها الدولة إلعادة إاحياء وإاعمار هذه
اŸناطق بفضسل اŸشساريع واÿطط اإل‰ائية
اıت-ل-ف-ة أاب-رزه-ا ب-رام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة ال-فÓحية
اŸد›ة إلع- -ادة ت -ث -ب -يت سس -ك -ان ال -ري -ف ‘
ق-راه-م ب-ع-د م-وج-ات
الهجرة الداخلية التي
عرفتها هذه اŸناطق
خÓ- - -ل ال- - -عشس- - -ري- - -ة
السس- - - - -وداء وإاع- - - - -ادة
ت- -ف- -ع- -ي- -ل األنشس- -ط- -ة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ا÷ب -ل -ي-ة
ب - -واسس - -ط - -ة أاج- -ه- -زة
ال - -دع- -م اıت- -ل- -ف- -ة
واله-ت-م-ام ب-ت-جسس-ي-د
اŸراف -ق ال -ع -م -وم-ي-ة
والشس- -ب- -ان- -ي- -ة وك -ل -ه -ا
›ه -ودات ت -ب -ق-ى ‘
غ- -الب األح- -ي -ان غÒ
معروفة بالنسسبة للمواطن أاو يكتنفها الغموضس
وع- -دم ال -ف -ه -م ا÷ي -د ‘ غ -ي -اب دور خ Ó-ي -ا
اإلعÓم والتوجيه ‘ اإلدارة اÙلية اŸكلفة
بإا‚اح هذه السسياسسية.
كما Áكن القول أان إادارة جريدة «الشسعب»
وبفضسل التجربة الكبÒة اŸكتسسبة ‘ اŸيدان
قد أادركت جيدا حجم التحديات اŸفروضسة
نتيجة اŸنافسسة التي يشسهدها سسوق اإلعÓم
وح -ت -م -ي -ة م -واك-ب-ة ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
لتحسس Úا÷ريدة شسك Óومضسمونا والسستفادة
من مزايا شسبكة النÎنت عن طريق إاصسدار
Óح-داث
نسس -خ-ة ال-كÎون-ي-ة وال-بث اŸب-اشس-ر ل -أ
الوطنية والدولية الذي سساهم بشسكل كب‘ Ò
ت -ق -ل -يصس ف -ج -وة الن -تشس -ار وم -ع -ا÷ة قضس-ي-ة
ال-ت-وزي-ع ال-ت-ق-ل-ي-دي ،ل-ك-ن األم-ر ي-بقى يقتصسر
أاك Ìع -ل -ى ال -ن -خ-ب-ة وال-ط-ب-ق-ة اŸث-ق-ف-ة وف-ئ-ة
الشس -ب -اب اÙظ -وظ -ة اŸع -ت -م -دة أاك Ìع -ل -ى
م-ط-ال-ع-ة اŸضس-ام ÚاإلعÓ-م-ي-ة ع Èال-نسسخة
الل- -كÎون- -ي -ة بسس -بب ت -غ Òم -ف -ه -وم وسس -ل -وك
القراءة لديهم ‘ ،ح Úيتم حرمان فئة واسسعة
م -ن ك -ب -ار السس -ن ال -ذي -ن ع-اشس-وا ون-هضس-وا م-ع
النسسخة الورقية ÷ريدة «الشسعب»  ،وبالتا‹
Áكن القول ‘ اÿتام أان –سس Úاÿدمة
ال -ع -م -وم -ي -ة اإلع Ó-م-ي-ة اŸق-دم-ة م-ن ط-رف
ج- - - -ري- - - -دة «الشس- - - -عب» وا◊ف- - - -اظ ع - - -ل - - -ى
اسس-ت-م-راري-ات-ه-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-لقارئ هو ا◊رصس
على دÁومة التوزيع والوصسول اليومي إا ¤يد
ال -ق -ارئ ي -ع -ت Èم -ن أاه -م شس -روط إا‚اح ه-ذه
اÿدمة وا◊فاظ على اŸكانة اÙققة ‘
السس -وق Ÿواصس-ل-ة ت-أادي-ة رسس-ال-ت-ه-ا ال-ن-ب-ي-ل-ة ‘
إاع Ó- -م اŸواط - -ن وال - -دف - -اع ع - -ن ﬂت - -ل - -ف
اŸك- -تسس- -ب- -ات الج- -ت -م -اع -ي -ة والق -تصس -ادي -ة
اÙققة ‘ اŸيدان والتطلع إا ¤مسستقبل
أافضسل.
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‘ عيون قرأئها بعاصشمة ألغرب أ÷زأئري وهرأن

ناقلة للحقيقة بكل Œرد من الذاتية أاو التعصصب اŸقيت

أÛاهد منور صشم ،إأطار سشابق
بوزأرة أÿارجية:

ظلت على مدى سصنوات الوحيدة
اŸعّبرة لذلك تسصتحق اسصمها
قال أÛاهد منور صشم ،أسشتاذ متقاعد ﬂتصص ‘
أل- -ت- -اري -خ أ◊ديث وأŸع -اصش -ر ل«ألشش -عب» ‘ ع -ي -د
م-يÓدها أل 55أّن-ه-ا «تسش-ت-ح-ق أسش-م-ها» ،كونها ظلت
ط- -ي- -ل- -ة ألسش -ن -وأت ألسش -اب -ق -ة أ÷ري -دة أل -وط -ن -ي -ة
أل-وح-ي-دة أŸعّ-ب-رة ع-ن ط-م-وحات وتطلعات ألششعب
أ÷زأئ- - -ري– ،ت سش- - -ي - -ادة أل - -دول - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة
أŸسشتقلة.
وهرأن  :برأهمية مسشعودة
ويعت« Èمنور صشم» صشاحب العمر  8٢سشنة حاليا من أاوائل
قّراء جريدة «الششعب» ،وكان ذلك ‘ أاصشعب الفÎات التي
م - -رت ب- -ه- -ا األم- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،وه- -ي
ت - -رزح –ت وط - -أاة
السشتعمار
ال -ف -رنسش-ي وت-رك-ت-ه
ال - -ث - -ق - -ي - -ل- -ة ب- -ع- -د
السش -ت -قÓ-ل ،ح-يث
ك -ان ح-ي-ن-ه-ا «صش-م»
سش- -فÒا ل- -ل- -ج -زائ -ر
ب - -ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،رف- -ق- -ة
اÛاه- - - -د األديب
أاح- - -م- - -د ال - -ط - -يب
معاشس ،يقول نفسس
اŸتحّدث أاّن عÓقته كانت أاخوية وثيقة بالدكتور علي
مفتاحي والذي كان حينها مسشؤوول عن ا÷ريدة ،إاضشافة
إا ¤مسشيّرين آاخرين من فئة اÛاهدين الوطني ،Úأامثال
ﬁمد اŸيلي وﬁمد سشعيدي وﬁمد بوعروج وغÒهم
من مسشامي الرعيل األول.
ثم اسشÎسشل قائ : Óوقد كانت «الششعب» ‘ ذاك الوقت
صشوت األمة وضشمÒها ،ورمزا من رموز الكفاح والنضشال
‘ سشبيل اسشتعادة كرامة ا÷زائر كاملة غ Òمنقوصشة ،من

خÓل تناول القضشايا الوطنية والششعبية ،مع الÎكيز على
اŸب -ادئ األسش -اسش -ي -ة ل -ب -ي -ان أاول ن-وف-م Èواÿط ال-ث-وري
للمقاومة الوطنية.
وعاد ّﬁدثنا ليؤوّكد بأاّن «الششعب» حافظت على اسشتقامة
ت - -وج ّ- -ه - -ه - -ا وال - -ذي م - -ن شش - -روط - -ه الصش- -دق ،وا÷دّي- -ة،
واŸوضشوعية ‘ تناول اŸواضشيع اŸتعّلقة بقضشايا التاريخ
والثورة والتحرر واÛتمع ‘ توازن تام مع تطلعات هذه
األمّة وششعبها ‘ التطور والنهضشة والدÁقراطية والعدالة
الجتماعية ...
وأاوضشح صشم ،أان «الششعب» دائما مفتوحة أامام األجيال
اıتلفة ‘ األعمار واألفكار والطموحات ،إال أاّنه “نى
أان ترّكز أاك Ìعلى تثقيف وتوعية الششباب ‘ تاريخه وتراثه
ومسشتقبله وﬁيطه الداخلي والعاŸي ،وأان يكون لديها
ال-ق-درة ال-ف-ع-ال-ة ع-ل-ى ت-رسش-ي-خ ال-ه-وي-ة ال-وطنية واŸواطنة
الصشا◊ة ‘ ،ظل طغيان اŸاديات على الروحانيات.
كما أاّكد على ضشرورة مواكبة التطورات الدولية من حيث
األفكار واŸواضشيع والقضشايا اŸطروحة ،والتماششي مع
م - -ت - -ط - -ل - -ب- -ات ال- -عصش- -ر ا◊ا‹ و–ّولت- -ه الق- -تصش- -ادي- -ة
والجتماعية ،من خÓل تناول القضشايا ا◊قيقية للششعب
وت-ب-ن-ي-ه-ا ب-ك-ل م-وضش-وع-ي-ة ،وأايضش-ا ت-وسش-ي-ع ن-طاقها لتششمل
اŸناطق البعيدة با÷زائر العميقة.

ألسشيد بن عياد بومدين
نائب رئيسص –رير «أ÷مهورية» :

لول «الشصعب» لّمحى ا◊رف العربي
من وسصائل اإلعلم

أاّك -د رئ -يسس –ري -ر «ا÷م -ه -وري -ة» ب-ن ع-ي-اد ب-وم-دي-ن ،أان
«الششعب» أاعرق وأاقدم جريدة جزائرية ولدت من رحم
ال -ث -ورة م -ع إاخ -وان -ه -ا الشش -ه -داء واÛاه -دي -ن ،وم-ا زالت
مسش- -ت- -م- -رة ح- -ت -ى اآلن ،ب -فضش -ل ت -ق -ال -ي -د أارسش -اه -ا اآلب -اء
اŸؤوسشسشون لها ،وسشار على هداها من جاء بعدهم ،وهو ما
حقق لها الصشمود ‘ وجه النفتاح والتعددية السشياسشية.
قال بن عياد Ãناسشبة عيد ميÓد «الششعب» أاّنه عايششها
ب -ع -د السش-ت-قÓ-ل ،ح-يث ك-انت ت-ق-ري-ب-ا ا÷ري-دة ال-وح-ي-دة
اŸعّربة التي تصشدر وتوّزع يوميا ‘ كامل أانحاء ا÷زائر،
مسش-ت-ط-ردا «وم-ن م-وق-ع-ي ك-ق-ارئ ،اع-تÈت-ه-ا دوم-ا ي-وم-ي-ة
إاخبارية وطنية وجريدة أاصشيلة ،تعلّمنا منها مبادئ الكتابة
وأاسشسش -ه -ا ،ع -ل-ى اخ-تÓ-ف أا‰اط-ه-ا الصش-ح-ف-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة

واألدبية».
وت- - -ظ- - -ل «الشش - -عب»
حسشب رأاي- - - -ه‘ -ط- -ل- -ي- -ع- -ة اŸدارسس
ا÷زائ - -ري - -ة ال - -ت - -ي
ح - - - -رصشت ع- - - -ل- - - -ى
سشÓمة اللغة العربية
وتطويعها Ÿتطلبات
ال - - -عصش - - -ر ،وك - - -انت
مسش- -اه -م -ا ب -ارزا ‘
إاعادة بناء اŸواطن
ا÷زائ - - - - -ري م - - - - -ن
ا÷ذور األصش- - -ي - -ل - -ة
Ÿق -وم -ات ال -ه -وّي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ب-ع-ي-دا ع-ن ح-دود ال-ت-غ-ريب
والنفصشال وﬁاولت اŸسشخ الثقا‘ واللغوي الذي ارتكن
إاليه السشتعمار الفرنسشي.
وذهب ّﬁدثنا إا ¤أاّنه ينظر لها على أاّنها «حامية ا◊رف
العربي وحاملة لواء اللغة العربية ‘ ا÷زائر» مسشÎسشÓ
بالقول «ولول الششعب «لّمحى ا◊رف العربي من وسشائل
اإلع Ó-م ‘ ،ظ -ل سش -ي -ط -رة وه -ي -م -ن -ة ال -ل -غ -ة ال -ف -رنسش -ي -ة
والفرانكفونية التي تركتها ا◊ركة اإلسشتيطانية طيلة 1٣0
سشنة ،وما ◊قها من –ولت داخلية وخارجية عصشفت
بالقيم واŸبادئ واألخÓقيات بكل أاششكالها».
و‘ ختام كلمته أاوضشح بن عياد أاّن الصشحافة رسشالة
ووظيفة ،تأابى على حاملها أان تكون واضشحة ،تراعي
ك -اف -ة اŸسش -ت -وي -ات؛ ل -ذلك ك -ان أاسش -ل -وب «الشش -عب» أاكÌ
سشÓسشة ،يخاطب القراء على اختÓف ثقافاتهم ،دون
لدب من
إاهمال لقواعد اللغة العربية الفصشيحة وآالت ا أ
لخرى،
لسشاسشيات ا أ
نحو وصشرف وبÓغة وغÒها من ا أ
لنّ الكتابة الصشحفيّة،
معتÈا أاّنها «مهّمة ليسشت بالسشهلة ،أ
أاصشبحت ﬁكومة برهانات أاخرى ،تأاتي فيها مقّومات
الهوّية الوطنيّة ومرتكزاتها ‘ درجات ومراتب متأاخرة».

مرسشلي لعرج أسشتاذ بقسشم علوم
’عÓم وأ’تصشال جامعة وهرأن 1
أ إ

هي ا÷زائر بكل منجزاتها التي –ققت

ج -ري -دة الشش -عب ا÷زائ -ري-ة ال-ت-ي راأت ال-ن-ور وال-ولدة
Ãجرد اسشتقÓل ا÷زائر باللغة العربية ،عمرها هو

ع - -م - -ر اسش- -ت- -قÓ- -ل ا÷زائ- -ر ،ه- -ي
ا÷زائ- -ر ب- -ك- -ل م -ن -ج -زات -ه -ا ال -ت -ي
–ّق- -قت ‘ ﬂت- -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات
واŸي- -ادي -ن ،ف -ه -ي ال -ت -ي راف -قت ك -ل
مراحل ا÷زائر اŸسشتقلة ،موثقة بالأنباء والإعÓم
والأخبار عن طريق التقارير والروبورتاجات الصشحفية
نهضشة هذا البلد العظيم.
ه - - -ذا م - - -ا ق - - -ال- - -ه
م - -رسش - -ل - -ي ل- -ع- -رج،
اأسش-ت-اذ ب-قسش-م ع-لوم
الإعÓ- -م والتصش -ال
ب -ج -ام -ع-ة وه-ران 1
اأح- -م- -د ب -ن ب -ل -ة ‘
ال - - - - -ذك - - - - -رى ال55
ل- -ت -اأسش -يسس ج -ري -دة
«الشش- - -عب» ،ال- - -ت- - -ي
اع - -تÈه - -ا ن - -اق- -ل- -ة
للحقيقة بكل Œرد
م- - -ن ال- - -ذات- - -ي - -ة اأو
التعصشب اŸقيت اأو التحيز لهذا اأو ذاك على حسشاب
اŸصشلحة الوطنية.
ثم اسشÎسشل ‘ ا◊ديث موؤّكدا :بل ومنذ انطÓقتها
ك -انت صش -وت -ا ل -لشش -عب ،م -عÈة ع -ن اآم-ال-ه وط-م-وح-ات-ه
لتحقيق ا◊لم ا÷زائري ‘ بناء جزائر قوية مسشتقلة
‘ قرارها سشيدة ‘ مواقفها ،وزيادة على ذلك هي
م -درسش -ة اأسش -ه -مت ‘ ت -ك -وي -ن ال -ع-دي-د م-ن ال-ك-ف-اءات
الصشحفية التي Œاوز صشيتها حدود ا÷زائر ،واأقÓم
احتلت لنفسشها مكانة وقاعة ‘ ﬁراب اÿلود.
مششÒا ‘ سشياق مّتصشل اإ ¤عديد اŸبدع Úمن اأدباء
وششعراء وفنان ،Úهم اليوم اأسشماء كبÒة ‘ الوطن
العربي والعا ،⁄موجها ‘ الوقت نفسشه كلمة تقدير
و–ية اإخÓصس ووفاء لكل اأقÓم هذه ا÷ريدة منذ
◊ظة التاأسشيسس اإ ¤يومنا هذا ،واإ ¤كل مسشÒيها من
اإداري Úوتقني Úوجميع العامل Úفيها ،وعلى راأسشهم
اŸدراء الذي تناوبوا على اإدارتها.
و ‘ ا  ÿت ا م اأ ع ر ب ا لأ س ش ت ا ذ م ر س ش ل ي ع ن اآ م ا ل ه ‘ اأ ن
ي- -دوم ه- -ذا اŸن ÈالإعÓ- -م- -ي ‘ خ- -دم -ة ا÷زائ -ر،
وم -زي -دا م -ن ال -ن -ج -اح وال -ت-وف-ي-ق ل-ع-م-ي-دة الصش-ح-ف
و ا ÷ ر ا ئ د ا ÷ ز ا ئ ر ي ة ا ل ت ي ا س ش ت ط ا ع ت اأ ن ت ت ع ا ي ش س م ع
ك -ل اŸت -غÒات م -ن ح -ول -ه -ا ‘ ت -اأثÒات -ه -ا السش-ل-ب-ي-ة
و ا لإ ي ج ا ب ي ة .

مناسشبة لÓعتزأز بتجربة إأعÓمية فذة مليئة بالتضشحيات

 55سصنة من اŸهنية و التكريسس لإلعلم ا÷واري الهادف
يحدث أن تنطفئ ألششموع و تطوى صشفحات ألعمر و هو يتقدم  ،كما يحدث أيضشا أن تبعث من أ÷مر أŸتقد مششاعل ’ تنطفئ بسشهولة  ،هكذأ هي جريدة«ألششعب
» ،بعد  55سشنة من ألوجود  ’ ،تضشحي فقط من أجل أ’سشتمرأرية إأ‰ا تصشر بعزÁة أبنائها و قرأئها على ذلك.
’ تخفى على ألعيان  ،أŸلفات أÙلية و موأضشيعها أŸتجددة و أŸتميزة ‘ ›ا’ت ششتى ألتي تسشعى «ألششعب» إأ ¤طرحها و تقدÁها أسشبوعيا لتسشليط ألضشوء على
Óحدأث و أŸسشتجدأت ع Èمقا’ت صشحفية مفصشلة ’
’عÓمية أليومية ل أ
ألتنمية أÙلية ‘ ﬂتلف ألقطاعات و من زوأيا ﬂتلفة أيضشا  ،زيادة إأ ¤ألتغطية أ إ
’حدأث و تغطية ششاملة و مضشمونة لكافة ألتظاهرأت و أŸلتقيات و أللقاءأت.
ُتغفل متابعة ألصشغÒة و ألكبÒة من أŸسشتجدأت و أ أ
معسشكر :أم أ ÒÿسشÓطني

واك - -بت «الشش- -عب» مسش- -ار ال- -دول- -ة و ه- -ي ت- -ب- -ن- -ي أاسشسس
الدÁقراطية التششاركية كقاعدة للحكم الراششد ‘ جهود
تسشتدعي الدعم و اإلسشناد ،باسشتطÓعها ألرأاي النخبة
ÓصشÓحات السشياسشية و القتصشادية التي
عن تطلعاتهم ل إ
م- -ا ت- -زال ق -ائ -م -ة  ،و م -ن ب Úذلك م -ا سش -ب -ق ال -ت -ع -دي -ل
الدسشتوري من Œنيد لكفاءاتها ‘ سشبيل إاثراء اŸلف
باألفكار و اآلراء و القÎاحات إا ¤دورها الفاعل ‘
اŸناسشبات النتخابية و الوطنية ›تهدة ‘ إابراز ما
يسشتحق الذكر و التنويه من إا‚ازات و عملها على ا÷مع
ب Úما حقق و ما يبقى حيز التحقيق من النقائصس  ،كما
كان من ب Úتلك اŸواضشيع التي  ⁄تتأاخر «الششعب» ‘
معا÷تها قبل سشنوات خلت و ظلت ترتكز عليها متمسشكة
و ملتزمة بخطها الفتتاحي  ،مطلب اŸنتخب ÚاÙليÚ
بتوسشيع صشÓحياتهم حيث كانت «الششعب» سشباقة إا¤
طرح اŸوضشوع و معا÷ته بإاثراء النقاشس و فتح ا◊وار
اŸباششر مع اŸنتخب Úأانفسشهم و اسشتطÓع رأايهم  ،حدث
هذا قبل سشنوات من أان تصشبح مسشأالة توسشيع صشÓحيات
اŸنتخب ÚباÛالسس اÙلية حديث رؤوسشاء األحزاب
السشياسشية و مششروع إلصشÓحات قانونية عميقة سشتطرأا
على قانون البلدية و الولية ‘ القريب العاجل و كان
ذلك ›ال علق عليه احد اŸنتخب ÚاÙليÃ Úعسشكر
مؤوكدا كما لو كانت للجريدة نظرة اسشتششرافية Ÿا هو
متوقع إاصشÓحه حاليا و كان Ãثابة ا◊لم الصشعب اŸنال
بالنسشبة للمنتخب ‘ Úسشياق حديث سشابق لرئيسس بلدية
الÈج بولية معسشكر السشيد عا ⁄يوسشف  ،فضش Óعن
اŸواضشيع اÙلية و الوطنية الÌية بالطرح و النقد البناء

ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا «الشش -عب» ي -وم -ي-ا
لقرائها و التي سشاهمت بششكل أاو
بآاخر ‘ معا÷ة مششاكل عالقة و
تسشوية وضشعيات معقدة من طرف
السش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة أاو اŸرك-زي-ة
التي ل تهمل متابعة و مطالعة ما
ينششر على «أام ا÷رائد « على
غ- -رار م- -ا ان- -ف- -ردت ب- -نشش -ره م -ن
حقائق و معاناة تعيششها الششرائح
ال -هشش -ة م -ن اÛت -م -ع Ãن ف -ي-ه-م
عمال النظافة البسشطاء  ،و هي
إاف -رازات اي -ج -اب -ي-ة وجب اإلشش-ارة
إال-ي-ه-ا ،ت-ظ-ه-ر اŸك-ان-ة ال-ت-ي ظ-لت
جريدة «الششعب» –تفظ بها رغم الزخم اإلعÓمي و
التطور التكنولوجي الذي قضشى على بعضس العناوين و
بدد بششكل فضشيع تأاث Òالصشحافة اŸكتوبة على ﬂتلف
اŸشش -اه -د الج -ت -م -اع-ي-ة  ،ال-ث-ق-اف-ي-ة ،
التنموية و السشياسشية و غÒها ،
ف-ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-ث-ق-ا‘ ال-ذي ي-ع-تÈ
عصشبا مركزيا لتنمية الوطن و اÛتمع
ت -ه -ت -م «الشش -عب» م-ن خÓ-ل اŸواضش-ي-ع
ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ال-ن-خ-ب-ة م-ن صش-ح-ف-ي-يها
Ãع -ا÷ة اŸسش -ائ -ل ال -ت -ي تشش -غ-ل ذه-ن
اŸفكرين و اŸثقف Úو تقدم باŸوازاة
مع ذلك ا◊لول اŸقÎحة اŸؤوسشـuسشة
للنقد السشليم و البناء ،و على سشبيل العتزاز باÛهودات
التي تبذلها النخبة اإلعÓمية Ãؤوسشسشتنا العمومية ذات
اÿط األصشيل الذي ل يتبدل و العنوان الششامخ الذي ل

تبدد  ،ل بأاسس
أان نقف لتقييم أانفسشنا ‘ هذه اŸناسشبة ‘ أاع Úقرائنا
األوفياء الذين Áيزهم عن غÒهم حب اŸعرفة و الرغبة
‘ الطÓع على مضشام ÚاŸواضشيع ا÷ادة و الهادفة و
ل ت- -ؤوث -ر ‘ أاذه -ان -ه -م ال -ع -ن -اوي -ن الÈاق -ة و
األخ -ب -ار ال-ت-ه-وي-ل-ي-ة  ،ل-يسس ألن-ن-ا ن-ق-ول أان-ن-ا
أافضشل من غÒنا لكن من زاوية التميز عن
البقية با÷دية و اللتزام بالضشم ÒاŸهني
اإلعÓمي ‘ وسشط صشارت “يزه الفوضشى و
ال - -رداءة ‘ أاغ - -لب األح- -ي- -ان ه- -ذا ‘ ح- -ال
اإلق -رار Ãا ي -ف -رزه اŸشش -ه-د اإلعÓ-م-ي م-ن
Œاذبات تؤوثر سشلبا على اÛتمع أاك‡ Ìا
تنفعه فÎتقي بالفكر ا÷ماعي .
فمن ب Úتلك اŸواضشيع التي سشهر طاقم الششعب على
معا÷تها و تسشليط الضشوء عليها على الصشعيد الثقا‘
-على سشبيل الذكر ،معضشلة اŸسشرح الوطني و اŸسشارح

تتأالق وتنفرد
با÷ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
واŸصصداقية

ا÷هوية و معاناتها مع أازمة التمويل و اإلنتاج  ،حيث
ظلت «الششعب» تتناول مثل هذه اŸواضشيع ‘ ملفاتها
الثقافية و حولت صشفحاتها إا ¤من Èيتحدث فيه أاب
الفنون عن مششاكله بدون قيد اأو عقد من انتماء هذا
الصشرح اإلعÓمي إا ¤القطاع العمومي  ،إاذ يغلب الظن اأن
اإلعÓم العمومي ل يبيح ا◊ديث عن اŸششاكل و ل يجيز
Ÿهنييه حرية النقد  ،أاو أان اإلعÓم العمومي يقدم من
األخ -ب -ار أاج -م -ل-ه-ا و ي-ت-ج-نب ذك-ر اŸسش-اوئ و ال-ن-ق-ائصس
خ -اصش -ة إاذا م-ا ت-ع-ل-ق األم-ر ب-اÿط-اب-ات و ال-تصش-ري-ح-ات
الرسشمية للمسشؤوول ، Úو من باب ضشرب اŸثل يقول مدير
اŸسش -رح ا÷ه -وي Ÿعسش -ك -ر ال -ف -ن -ان اŸسش -رح -ي أاح-م-د
خوصشة ‘ إاششادة بالفرصس التي أاتاحتها الششعب ألهل
الفن و نخبة اŸثقفŸ Úناقششة إاهتمامتهم و انششغالتهم
 ،أان أاحد اŸواضشيع اŸميزة اŸوسشومة Ãششاكل اŸسشرح
أاتت بنتيجة ايجابية ظهر أاثرها على مردودية اŸسشرح
ا÷ه -وي Ãعسش -ك -ر األم -ر ال -ذي زاد م -ن ت -أال -ق -ه و ت -ن-وع
إانتاجاته الفنية اŸسشرحية .

األسصتاذة بقسصم الفنون بجامعة مسصتغا ÂخÒة بوعتو

ال -ت -ي أاك -دت أان -ه -ا  ⁄ت -ت -وق-ع أان ت-نشش-ر ل-ه-ا مسش-اه-م-ات و
مواضشيع تنتقد اŸششهد الثقا‘ و تزعج القائم Úعليه
-على جريدة عمومية .

أاما الدكتور جلل بسصكك من جامعة تيارت

يقول عن الششعب أانها تعالج بششكل ‡يز كل التظاهرات
الثقافية اŸهمة و “د الدعم للفاعل ‘ Úالقطاع على
اŸسشتويات اÙلية على غرار النوادي األدبية التي ⁄
تبخل الششعب ‘ تغطية لقاءاتها و أانششطتها.
و غ Òه - -ؤولء م- -ن اŸسش- -ؤوول ÚاÙل- -ي Úال- -ذي- -ن صش- -اروا
يسشتنجدون بصشفحات الششعب ‘ الكث Òمن األحيان لرفع
انششغالتهم ‘ القطاعات التي يششرفون عليها إاÁانا منهم
بالدور الفعال الذي تلعبه « عميدة الصشحافة الوطنية « ‘
دعم التنمية على اŸسشتويات اÙلية و إاعطائها دفعا ،
األمر الذي يثبت ›ددا أان الششعب طيلة مسشÒتها  55ظلت
تصشنع الفارق ‘ منآاى عن التهريج و اإلعÓم اŸبتذل.
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الهادي بن يخلف التحق بجريدة «الشسعب» ‘ أاصسعب مراحلها

اسستمرارية ...رغم نقصص اإلمكانيات واÈÿات وك Èالتحديات
لوائل
لعÓمي Úا أ
الهادي بن يخلف التحق بجريدة «الشسعب» ‘ أاصسعب مراحلها سسنة ، 1965وكان من ا إ
الذين عايشسوا فÎة ولدة ا÷ريدة وسساهموا Ãقالتهم وكتاباتهم الهادفة –،دى رفقة زمÓءه جميع
الصسعاب التي اعÎضسنهم ‘ تلك الفÎة ‘ سسبيل نقل اŸعلومات وا◊قائق والتحلي بالصسدق واŸصسداقية .
صسونيا طبة
تو ¤بن يخلف اŸسشؤوولية كمدير بالنيابة ÷ريدة الششعب
‘ السشبعينات و ⁄يسشتسشلم للظروف الصشعبة ،حيث كان
الصشحفيون والتقنيون يششتغلون بوسشائل بسشيطة وإامكانيات
قليلة موروثة عن ا◊قبة السشتعمارية بل كان أاك Ìما يهمه
آانذاك السشهر على ضشمان اسشتمرارية ا÷ريدة ومواصشلة
مسشÒتها النضشالية ‘ عا ⁄الصشحافة وا◊فاظ على هذه
اŸدرسشة كونها اŸرآاة العاكسشة Ÿوقف الدولة ا÷زائرية
والفضشاء ا◊ر للمبدع ÚواŸثقف.Ú
أاكد بن يخلف أان العمل اإلعÓمي ‘ جريدة «الششعب» كان
يتطلب جهدا يدويا ونضشال يوميا لنقل جميع األحداث
الوطنية والدولية إا ¤ا÷مهور الذي كان يلجأا إا ¤ا÷ريدة
لÓطÓع على األخبار واŸعلومات عن ﬂتلف الوقائع‘ ،
وقت  ⁄تكن هناك التعددية العÓمية  ،موضشحا أانه
ب- -ال -رغ -م م -ن اإلم -ك -ان -ي -ات ال -بسش -ي -ط -ة ‘ ال -ع -م -ل إال أان
الصشحفيون كانوا دائما ‘ اŸسشتوى وسشاهموا ‘ تكوين
النواة األو ¤للجريدة .

‘ سشنوات السشتينات كانت جريدة الششعب تصشدر ‘ سشتة
صشفحات دون إاعÓنات ،والصشحفيون آانذاك رغم أانهم ⁄
يتلقوا تكوينا ‘ ›ال اإلعÓم ‘ تلك الفÎة إال أان حبهم
للمهنة جعلهم يقدمون مادة إاعÓمية متنوعة ويحرصشون
دائما على نقل اŸعلومات وا◊قائق كما هي  ،لتبقى أاعرق
ج -ري -دة ي -وم -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر اŸسش-ت-ق-ل-ة شش-ع-اره-ا الصش-دق
واŸصشداقية ﬁتفلة سشنويا بعمرها الذي هو من عمر
السشتقÓل .
وأاوضش -ح ب -ن ي -خ -ل -ف أان ا÷ري -دة ‘ ب -داي -ة ت -وزي -ع -ه-ا ‘
السشتينات والسشبعينات  ⁄تكن مقتصشرة على العاصشمة فقط
وإا‰ا كانت توزع ‘ كافة الÎاب الوطني ب  100أالف
نسشخة لكن انتششارها الواسشع –قق عندما ع Úعيسشى
مسشعودي رئيسشا للجريدة ،حيث قام بإانششاء قسشم لتعريب
اإلعÓنات كونها كانت تصشدر باللغة الفرنسشية ،مششÒا إا¤
أان إاي -ق -اف ت -وزي -ع الشش -عب ‘ الشش -رق ا÷زائ -ري  ⁄ي -ك -ن
لع -ت -ب -ارات أاخ -رى وإا‰ا م -ن أاج -ل ف -ت -ح اÛال ÷ري-دة
النصشر للظهور أاك Ìوالنجاح ‘ اŸنطقة.

جريدة الششعب فتحت أامام الششباب األبواب لقتحام عا⁄
الصش -ح -اف -ة سش -واء ك -ان-وا ك-ت-اب أاو أادب-اء أاو أاسش-ات-ذة وح-ت-ى
مثقف، Úحيث  ⁄تفرق ب Úأاحد بل قدمت الفرصشة للجميع
ح -ت -ى ي -عÈوا ع -ن آاراءه-م ‘ ﬂت-ل-ف اŸواضش-ي-ع وي-ث-ب-ت-وا

موهبتهم ‘ الكتابة وقدرتهم على العمل ‘ ظروف صشعبة
Óمكانيات البسشيطة التي كانت متوفرة ‘ تلك
نظرا ل إ
الفÎة .
وأاضشاف أان ا÷ريدة وقفت صشامدة أامام جميع الصشعوبات
التي واجهتها ‘  1966ورفضشت أان تخضشع للتوجه ا÷ديد
الذي كان يهدف إا ¤تششتيتها ولكن ذلك  ⁄يؤوثر ‘
مردوديتها اإلعÓمية بل كانت لها مواقف مششرفة على
الصشعيد السشياسشي واإلعÓمي كونها الصشوت اŸع Èعن
ا÷زائر اŸسشتقلة ،ول يزال الكتاب والصشحفيون الذين
سشاهموا ‘ إاثراء مضشمونها ‘ تلك الفÎة ششاهدين على
ذلك.
ودعا بن يخلف جيل ا◊اضشر من الصشحفيون إا ¤اسشتغÓل
اإلم -ك -ان -ي -ات اŸت -وف -رة ل -دي -ه -م وال -ت -ي ك -ان ي -ح -ل -م ب -ه-ا
اإلعÓ-م-ي-ون ال-ذي-ن واك-ب-وا م-راح-ل ت-اسش-يسش-ي-ه-ا وب-داي-اتها
مششÒا إا ¤أان مقر ا÷ريدة كان ‘ ششقة صشغÒة تتكون من
 6غرف تضشم جميع العمال من اŸدير إا ¤الصشحفي إا¤
والتقني و ⁄تكن هناك سشيارات خاصشة لنقل الصشحفيÚ
إا ¤مكان ا◊دث وإا‰ا كانوا يعتمدون على أانفسشهم بل كان
أاك Ìم -ا ي -ه -م ال -تضش -ح -ي -ة ‘ سش -ب -ي -ل اسش-ت-م-راري-ة ع-م-ي-دة
الصشحافة ا÷زائرية  ‘.ظل نقصس اإلمكانيات واÈÿات
وك Èالتحديات.

كتاب وفنانون يحتفظون ‘ ذاكرتهم بتجاربهم مع أامهات ا÷رائد

ما تزال ﬁافظة على توجههارغم
اŸنافسسة الشسرسسة التي فرضستها التعددية اإلعÓمية
يوزع مع ا÷ريدة ،قائ Óبأانهم كانوا يششÎونه بدينار
ونصش -ف ،و“ن -ى أان ت -واصش -ل مسشÒت -ه -ا وŒدد ج-ل-ده-ا
وتواصشل دورها الريادي وأان تنفتح أاك Ìعلى الوسشط
ال-ث-ق-ا‘ ،وأان ي-ع-ود «الشش-عب ال-ث-ق-ا‘» ل-ل-م-ل-م-ة اŸششهد
ال-ث-ق-ا‘ اŸت-ن-اث-ر ،ال-ذي ي-ح-ت-اج إا ¤م-ن يسش-ن-ده ل-ي-ن-قل
لدبي ا÷زائري داخل الوطن وخارجه.
الصشوت ا أ

أاحتفظ بصسفحة عمرها  55سسنة

سسليمان جوادي

ماما ‚وى

عبد ا◊ميد هيكل

عبد ا◊ميد رابية

كتاب ،شسعراء وفنانون تربطهم عÓقة ود قدÁة مع جريدة «الشسعب» تعود إا ¤سسنوات السسبعينيات والثمانينيات ،حيث ما يزالون يحتفظون ‘ ذاكرتهم
بتجاربهم مع أامهات ا÷رائد سسواء كصسحفي Úأاو ككتاب أاضسفت أاقÓمهم Ÿسسات على صسفحات ا÷ريدة ،والتي اعتÈوها من أاهم الصسحف التي أاسسهمت ‘ تثقيف
لعÓمية.
اÛتمع ،وظلت ﬁافظة على نقائها ورزانتها وتوجهها رغم اŸنافسسة الشسرسسة التي فرضستها التعددية ا إ
عنابة :هدى بوعطيح
الششاعر القدير سشليمان جوادي واحد من ب ÚاŸثقفÚ
ا÷زائري Úالذين ارتبط اسشمهم بجريدة «الششعب» ،و‘
حديث لنا كششف بأان عÓقته با÷ريدة عÓقة ود قد،Ë
مششÒا إا ¤أانه ‘ السشتينيات ح Úكان طالبا باإلعدادي،
كان من اŸدمن Úعلى قراءتها وخاصشة صشفحتها الثقافية،
كما أانه ‘ مطلع السشبعينيات كانت حاضشنة ألو ¤قصشائده،
حيث نششر له األسشتاذ الششاعر ﬁمد أابو القاسشم خمار،
الذي كان يششرف على صشفحة أاسشبوعية اسشمها «‘ رحاب
الششعر» و كانت القصشيدة بعنوان «من أاجل زهرة» سشنة
.1970
وقال سشليمان جوادي بأان هذه العÓقة اسشتمرت إا ¤أان
كلفه األسشتاذان ﬁمد بوعروج رحمه الله اŸدير العام
وﬁم-د ع-ب-اسس رئ-يسس ال-ت-ح-ري-ر ب-اإلشش-راف ع-ل-ى صش-فحة
ي-وم-ي-ة اسش-م-ه-ا «اŸوع-د» ،وك-ان ذلك م-ط-ل-ع ال-ث-مانينيات،
مؤوكدا بأان تلك الفÎة كانت من أاخصشب فÎات عمره على
كل اŸسشتويات ،حيث كان باإلضشافة إا ¤تعامله مع جريدة
«الششعب» يششتغل ‘ ›لة «أالوان» ،وُيعد برنا›ا أاسشبوعيا
Óذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وحصشصش-ا ف-ن-ي-ة ذات ط-اب-ع اج-ت-م-اع-ي
ل -إ
تاريخي للتلفزيون.

مشستلة حقيقية للكفاءات وحاضسنة للمبدع Úواإلبداع

وأاضشاف الششاعر جوادي بأانه Ÿا ُكلف اŸرحوم كمال
عياشس بإادارة جريدة «الششعب» طلب منه اللتحاق رسشميا
با÷ريدة ،التي عمل بها كبÒا للمحقق ‘ Úالقسشم الثقا‘
–ت إاششراف عبد القادر بوطيبة ورئاسشة –رير سشعد
بوعقبة ،وقال «رغم مغادرتي لها كصشحفي إال أا Êظللت
أاتعامل معها سشواء بنششر نصشوصشي أاو متابعة صشحفييها
لنششاطي األدبي»..
و‘ سشياق حديثه أاششاد الششاعر الكب Òسشليمان جوادي
بجريدة «الششعب» والتي اعتÈها من أاهم ا÷رائد التي
أاسشهمت ‘ تثقيف اÛتمع ككل أام بالنسشبة لعلم اإلعÓم
والتصشال ،مؤوكدا بأانها مششتلة حقيقية للكفاءات وحاضشنة
ل -ل -م -ب-دع Úواإلب-داع ،ح-يث ظ-لت ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى ن-ق-ائ-ه-ا

ورزانتها وتوجهها رغم اŸنافسشة الششرسشة التي فرضشتها
التعددية اإلعÓمية.

عليها مواصسلة دورها الريادي
وتفتح ها أاك Ìعلى الوسسط الثقا‘

الششاعر عبد ا◊ميد ششكيل يعت Èأايضشا من ب Úالكتاب
واŸثقف Úالذين يحملون ذكريات وعÓقة ود مع جريدة
«الشش- -عب» وط- -اق -م -ه -ا ،ل سش -ي -م -ا خ Ó-ل السش -ت -ي -ن -ي -ات
والسشبعينيات ،والذي قال بأان عÓقته بـ»الششعب» كانت
ان-طÓ-ق-ت-ه-ا م-ن-ذ عام  ،1965ح Úك -ان ط -ال -ب -ا Ãدي-ن-ة
قسشنطينة ،وكان يششÎي ا÷ريدة بـ 25سشنتيم ،حيث كان
مÓ-زم-ا وم-ه-ت-م-ا ب-ق-راءت-ه-ا بشش-ك-ل دائ-م ن-ظ-را Ÿادت-ها
لدبية والثقافية التي كانت تششده إاليها آانذاك.
اأ
لسش -م -اء
وق- -ال ب- -أان -ه ك -ان ي -ق -رأا ‘ ج -ري -دة «الشش -عب» أ
جزائرية كبÒة ،على غرار الدكتور اŸرحوم عبد الله
الركيبي ،واŸرحوم عبد الله ششريط ،،إاضشافة إا ¤رئيسس
لعلى عبد الله غÓم الله ،والذي
لسشÓمي ا أ
اÛلسس ا إ
لخÒة من ا÷ريدة ،كما كان
كان يكتب ‘ الصشفحة ا أ
متابعا للمادة الثقافية التي تنششرها جريدة «الششعب»،
حيث أانها كانت اليومية الوطنية الوحيدة التي Œمع
لدبية ا÷زائرية والعربية التي كانت تعيشس ‘
لسشماء ا أ
اأ
ا÷زائر ،أامثال الششاعر السشوري ششوقي بغدادي ،والذي
لدبية فيها والششاعر العراقي ششوقي
كان ينششر أاعماله ا أ
لعرجي والذي
لم ،Òإاضشافة إا ¤الدكتور حسش Úا أ
عبد ا أ
لسشماء
كان ﬁاضشرا بجامعة ا÷زائر وغÒها من ا أ
العربية ،والتي كانت تعمل ‘ ميدان الÎبية والتعليم ‘
ا÷زائر غداة السشتقÓل.
وعن أاول احتكاك أادبي للششاعر عبد ا◊ميد ششكيل
بجريدة «الششعب» كان سشنة  ،1968ح Úأارسشل بعضس
نصشوصشه البتدائية ـ كما يقول ـ وكان الرد جمي Óمن
خÓل «بريد الششعر» ،لكنه يتذكر حادثة وقعت له مع
يومية «الششعب» ،حيث  ⁄يفوت فرصشة سشردها علينا
وه- -و أان- -ه ‘ سش- -ن -ة  1968ع-ن-دم-ا ك-ان ط-ال-ب-ا ب-اŸعهد
لسشÓ-م-ي ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة أارسش-ل ل-ل-ج-ريدة قصشيدا بعنوان
اإ
«أاحÓم ششاعر» وكان حينها «مÈوك نويسس» مششرفا

على الركن ،وكانت تلك القصشيدة –مل أافكار ششاب
مراهق ،وقال «لكم أانت تتصشوروا ما –مله من كلمات
وأافكار ششاعر ششاب ،وهناك كان الرد على ششعري ‘
لدانتي» ،ومن
تلك الصشفحة الكاملة اıصشصشة للششعر إ
ب Úما جاء ‘ الرد ـ حسشب اŸتحدث ـ «كيف لطالب ‘
لمر
لسشÓمي أان يقول مثل هذا الكÓم» وهو ا أ
اŸعهد ا إ
لسشتاذ «بوزيد
الذي جيشس عليه أاسشاتذة اŸعهد ،ولول ا أ
سشماتي» لتم طرده من اŸعهد ،فمن منظورهم Œاوز
لخÓقي ‘ القول.
ا◊د ا أ
كما أان من ب Úما يذكره عبد ا◊ميد ششكيل ا◊وار
الذي أاجراه معه الدكتور ششريبط
أاح -م -د شش-ري-ب-ط ،سش-ن-ة ‘ 1967
ع- -ن- -اب- -ة ،وأارسش- -ل- -ه إا« ¤الشش- -عب
ال- - -ث - -ق - -ا‘» ح - -يث ك - -ان رئ - -يسس
لسشتاذ عثمان
–ريرها آانذاك ا أ
لنه
ششبوب ،ورفضس نششر ا◊وار أ
ي -ح -م -ل أاف-ك-ارا ج-ري-ئ-ة ،وه-و م-ا
لسش -ت -اذ شش -ري -ب -ط ي-ح-ول
ج -ع -ل ا أ
لقÓ- - - - - -م
ا◊وار إا› ¤ل - - - - - -ة «ا أ
ال- -ع- -راق- -ي- -ة» وال -ت -ي ك -ان رئ -يسس
–ري-ره-ا الشش-اع-ر ال-ع-راق-ي ح-م-ي-د سش-ع-ي-د ،الذي حول
لدبية» التي تهتم
بدوره ا◊وار إا› ¤لة «الطليعة ا أ
لدباء الششباب.
بإانتاجات ا أ
وب -ع -د سش -ن -وات ي -ق -ول اŸت -ح -دث نشش -رت ال -ع-دي-د م-ن
قصش - -ائ - -دي ،وف - -ت - -حت ‹ ا÷ري - -دة أاب - -واب - -ه- -ا خÓ- -ل
السشبعينيات ،مؤوكدا بأانه ما يزال يحتفظ Ãجموعة من
لعداد ‘ أارششيفه اÿاصس ،كما كانت له آانذاك عÓقة
اأ
طيبة برئيسس –ريرها ﬁمد عباسس ودعاه ‘ فÎة من
ال -فÎات ل -ي -ك -ون م-راسش÷ Ó-ري-دة «الشش-عب» م-ن ولي-ة
عنابة ،إال أان ظروفه اÿاصشة  ⁄تسشمح له بذلك.
م -ن ج -انب أاخ -ر ق -ال الشش -اع -ر ع -ب -د ا◊م -ي -د شش -ك -ي-ل
لـ«الششعب» التي أاعتÈها عميدة الصشحف العربية ،كل
الحÎام والتقدير» وأاضشاف بأانه يذكر Œربتها ا÷ميلة
عندما كانت تصشدر كتاب «الششعب الثقا‘» والذي كان

أاما الفنان عبد ا◊ميد رابية فقد أاكد أانه يحتفظ بصشفحة
÷ريدة «الششعب» عمرها  55سشنة –مل موضشوعا حول
الفنان الراحل ﬁمد بودية ،مششÒا إا ¤أان عميدة الصشحف
ا÷زائرية أادت واجبها كما ينبغي منذ عهد ا◊زب الواحد
واŸسش -رح ال -واح -د ،ح -يث ك -انت ت -غ -ط -ي ك -ل ال-ق-ط-اع-ات
واÛالت ،ولسشيما صشفحتها الثقافية.
وقال بأان «الششعب» كانت “لك آانذاك صشحفي Úعباقرة،
وواصشلت مسشÒتها الريادية ب Úيدي من يسشÒونها اليوم
من إاداري Úوتقني Úوصشحفي Úومدراء ،حيث جاء جيل
أاخر يؤودي اليوم واجبه كما ينبغي ،مششÒا إا ¤أانه من قراء
ا÷ريدة ،ل سشيما وأانها الوحيدة التي تقدم صشفحة باللغة
األمازيغية ،كما أانها مواضشيعها متنوعة ،وتغطي ﬂتلف
األحداث ا◊اصشلة.
الفنان عبد ا◊ميد رابية قال بأان «الششعب» فتحت له
أابوابها ،حيث نظم بها ندوات حول عبد القادر علولة
وﬁمد بودية ،وقد وجد كل التسشهيÓت والÎحيب ،وأاششار
إا ¤أانه من اŸنتظر أان يكون له خÓل الششهر اŸقبل لقاء
ب -ه -ا ل -ن -فضس ال -غ -ب -ار ع -ن ب -عضس الشش -خصش -ي -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة
واŸسشرحية اŸعروفة عاŸيا واÛهولة وطنيا ،على غرار
الفنان اŸناضشل «ششباح اŸكي»
ال - -ذي ع - -اصش - -ر رواد اŸسش- -رح
ا÷زائري ،و‘ األخ Òقال بأانه
ي -ت -م -ن -ى ÷ري -دة «الشش -عب» ‘
عامها الـ 55التأالق ومزيدا من
العمل والزدهار.

اليومية الوطنية الوحيدة
التي جمـ ـ ـ ـعت أاسسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء
أادبية جزائرية وعربية «خ Òخلف  Òÿسسلف»

اŸنششطة ماما ‚وى كان لها
ح- -ديث ب- -دوره -ا ع -ن ج -ري -دة
«الششعب» حيث أاثنت على جهودها ،وقالت بأانها كانت
السشباقة لنششر مواعيدها ح Úكانت منششطة وتتتبع ﬂتلف
أاعمالها ،وأاضشافت بأان ا÷ريدة “لك اليوم طاقما قادرا
على مواصشلة مسشÒة من سشبقوهم ،فهم خ Òخلف Òÿ
سشلف ،مششÒة إا ¤أانها ملمة بجميع اŸواضشيع السشياسشية
والج -ت -م -اع-ي-ة والق-تصش-ادي-ة وأايضش-ا اŸواضش-ي-ع اŸوج-ه-ة
للطفل.
«م -ام -ا ‚وى» ق -الت ب -أان -ه ك -ان ل -ه -ا شش -رف ال -ت-ع-ام-ل م-ع
صش - -ح - -ف- -ي Úب- -ا÷ري- -دة سش- -واء ‘ اŸاضش- -ي أاو ا◊اضش- -ر،
وﬁاورتها حول أاعمالها ونششاطاتها ل سشيما ‘ الوقت
ا◊اضش -ر ،م -ؤوك -دة أان -ه-ا –ت-ف-ظ Ãج-م-وع-ة م-ن األع-داد،
وأاضشافت بأان «الششعب» –تل اليوم مكانة متميزة وسشط
ﬂت- -ل- -ف ال- -ع -ن -اوي -ن الصش -ح -ف -ي -ة اŸن -تشش -رة ‘ السش -اح -ة
اإلعÓمية ،و“نت لها اŸزيد من التأالق والسشتمرارية.
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لعÓمي عبد القادر جبلون :
ا إ

«سضعيد بعودتي بعد  30سضنة
إا ¤بيتي األول قبل بيتي العائلي »
لقÓم اŸمّيزة التي مرت على جريدة «الششعب» ،وطبع إاسشمه بششكل مرّكز ‘ القسشم الرياضشي لهذه «اŸدرسشة» انه
عمل بجدية كبÒة ويعد من ا أ
لعÓمي عبد القادر جبلون الذي ببسشاطته وتواضشعه أاعطى الكث Òلهذه اŸهنة من خÓل كتاباته وقدم نصشائح قّيمة ÷يل من الصشحافيÚ
ا إ
لثارة ‘ تناول اŸواضشيع ..بطريقة احÎافية تقدم خدمة للقارئ وكذا اÛال الذي
الرياضشي .Úويحرصص جبلون على اŸوضشوعية وŒنب ا إ
يكتب فيه الصشحا‘.
حامد حمور
التقينا ‘ اŸاضسي عندما كان قلمي «فتيا» خÓل
بعضس اŸهام العÓمية مع عبد القادر جبلون ،وحقا
تعلمت ا ¤جانبه العديد من « التصسرفات اليجابية»
ال -ت -ي أاف -ادت -ن -ي ‘ مسسÒت -ي  ..ك-م-ا أان ال-ع-دي-د م-ن
الصس-ح-اف-ي Úي-ك-ن-ون ل-ه الحÎام ال-ك-ب ..Òوب-ال-ت-ا‹،
فانه كان من اŸنطقي أان أاتذكره ‘ هذه اŸناسسبة
التي –تفل فيها ا÷ريدة بعيد ميÓدها الـ...55
فكان التصسال به بنفسس «التواضسع والبسساطة» التي
عرف بها أاثناء «شسغله» ‘ مهنة اŸتاعب ..على
ال- -ن- -ح- -و ال- -ت- -ا‹« :أال- -و ،ع -م -ي ع -ب -د ال -ق -ادر ك -ي -ف
أاحوالك؟» ..بخ Òا◊مد لله ،وأانت لبأاسس ،شسكرا
على أانك تذكرتني» ..وقلت« :نحن بصسدد –ضسÒ
ملحق حول الذكرى الـŸ 55يÓد ا÷ريدة وفضسلت أان
تكون ضسمن الوجوه التي سسنسسلط الضسوء عليها» ..
ورد «سس - -آات - -ي إال - -يك ‘ ا÷ري - -دة ‘ ال - -وقت ال - -ذي
–دده».
كان على وعده وأاك Ìـ إان صسح التعب - Òحيث جاء
قبل نصسف سساعة من اŸوعد اÙدد بسسعادة كبÒة
و هو يتخطى اŸدخل الرئيسسي للجريدة التي عمل
فيها لسسنوات طويلة.
و كغ Òالعادة أاردت ‘ هذا اŸقام أان تكون الكلمات
األخÒة التي ختمنا به جلسستنا مع «عمي جبلون» ‘
بداية هذا العمل ،كونها تلخصس و تعطي معنى مركزا
ومؤوثرا حول مسسÒة هذا الصسحا‘ الرياضسي اŸميّز
مع اŸهنة وجريدة «الشسعب» بصسفة خاصسة ،حيث
قال« :أانا سسعيد جدا أانني عدت اليوم إا ¤بيتي بعد
عمر مضسى تقريبا  ٣0سسنة ..هذا بيتي األول قبل
منز‹ حيث قضسيت أاطول مدة من شسبابي ‘ العمل
م- -ع زم Ó-ئ -ي ‘ ال -ت -ح -ري -رأاو اÓŸعب وال -ق -اع -ات
الرياضسية مقارنة بالوقت الذي قضسيته مع أاولدي
حيث  ⁄أاحضسر ŸيÓد أاي واحد من أاولدي نظرا
لرتباطات مهنية ..أانا مرتاح ألنني قدمت كل ما
عندي لهذه اŸهنة بالفرح والسسرور»...

بعد Œربة بـ»النصضر»
التحق بجريدة «الشضعب» عام 1975

ومنطق األشسياء يقودنا طبعا للحديث عن بدايات
ع -ب -د ال -ق -ادر ج -ب -ل -ون ف -ق -ال« :ب -دأات مسسÒت -ي م-ع
الصس -ح -اف -ة ‘ ع-ام 1٩٧1
ب -ج -ري-دة «ال-نصس-ر» ح-يث
ك- - - -نت م- - - -راسس  Ó- - -م - - -ن
ال-ع-اصس-م-ة ،أاق-وم ب-ت-غطية
ك- - - - - - -ل اÛالت ،إا ¤أان
أاصس-ب-حت رئ-يسس-ا ل-ل-مكتب
‘ ع - - - - -ام  ..1٩٧٣وب- -ع -د
إا◊اح ب- - -عضس ال- - -زمÓ- - -ء
ونصس- -ائ- -ح -ه -م اŸت -ك -ررة
ال- - -ت- - -ح- - -قت ب - -ج - -ري - -دة
«الشسعب» العريقة ‘ عام
 1٩٧5ضس- -م- -ن ال -قسس -م
الرياضسي حيث عملت مع
›موعة من الصسحافيÚ
و شسكلنا أاسسرة واحدة ‘
ج -و ع-م-ل-ي ‡ّي-ز ..وك-ان
اŸدير أانذاك هو الهادي
ب- - -ن ي- - -خ- - -ل- - -ف ورئ - -يسس
التحرير ﬁمد زها..»Ê
ويحتفظ جبلون بذكريات انطÓقة مسسÒته بدقة
كبÒة .
وبعد مسسÒة دامت أاك Ìمن  10سسنوات ” ،انشساء
جريدة «اŸسساء» عام  ،1٩86لكن دائما ‘ مؤوسسسسة
«الشسعب» حيث سساهم جبلون ‘ انشساء هذه ا÷ريدة
اŸسسائية وعمل بها كرئيسس للقسسم الرياضسي ،لكنه ⁄
Áكث بها طوي Óو–ول إا ¤ا÷ريدة اıتصسة ‘
الرياضسة «اŸنتخب».
وعن الظروف التي كان يعمل فيها خÓل السسبعينيات
من القرن اŸاضسي ،يقول جبلون« :كانت اإلمكانيات
بسسيطة مقارنة بتلك اŸوجودة حاليا حيث كنا نعتمد
Óحداث وإاجراء حوارات..
على التغطيات اليومية ل أ
وكثÒا ما نسستعمل الهاتف ÷لب األخبار ..كما أان
اع-ت-م-ادن-ا ع-ل-ى ال-وك-الت Ÿت-اب-ع-ة األخ-ب-ار اÙلية
والدولية» ..واألشسياء التي يتذكرها كثÒا ‘ تلك
الفÎة يقول «عمي عبد القادر»« :قمت بتغطية أاغلب

لعÓمي العربي بوينون يسشتحضشر ذكرياته
ا إ

Œربتي ‘ «الشضعب»
هي األصضل وأادين لها بكّل شضيء
التقاه :أاسشامة إافراح

األحداث واŸقابÓت ‘ ملعب  5جويلية ،والذي
أاصسبح Ãثابة بيتي الثا ..Êإا ¤جانب اهتمامي بدورة
ا÷زائر للدراجات والتي غطيت فعالياتها ‘ عدة
مناسسبات»..
وإا ¤جانب األحداث الرياضسية الوطنية ،فقد سساهم
جبلون بكتاباته ومراسسÓته ‘ مواعيد دولية عديدة
شس - -اركت ف - -ي- -ه- -ا ا÷زائ- -ر ح- -يث ك- -ان م- -ن ضس- -م- -ن
اإلعÓمي Úالذين قاموا بتغطية «ملحمة خيخون» ‘
أاول مشساركة للمنتخب ا÷زائري ‘ مونديال كرة
ال- -ق- -دم ح- -يث ي- -ع- -تÈه -ا ﬁط -ة ‡ّي -زة ‘ مسس -اره
الع Ó-م -ي ..ك -م -ا أان «حصس -ي -ل-ت-ه» ت-تضس-م-ن (األل-عب
اŸتوسسطية عام  1٩٧5با÷زائر ،األلعاب الفريقية
سسنة  1٩٧8با÷زائر  ،كأاسس افريقيا لكرة القدم 1٩86
Ãصسر ،األلعاب اŸتوسسطية بالÓذقية ـ سسوريا  -عام
 ،1٩8٧عملية القرعة Ÿونديال اŸكسسيك عام ،1٩86
واأللعاب اŸتوسسطية بفرنسسا ...1٩٩٣

العÓمي ..وتطورت األمور بشسكل ايجابي وكانت
Œربتنا األو ¤بالهاتف خÓل مونديال اسسبانيا ،أاين
ار–نا نوعا ما بفضسل توفر هذه الوسسيلة التصسالية».
وÁك -ن ال -ق -ول أان ضس -ي -ف -ن -ا واصس -ل ع-م-ل-ه إا ¤غ-اي-ة
بدايات «زمن الفاكسس» الذي قلل أاك Ìمن متاعب
اإلعÓمي ÚخÓل تغطية األحداث الرياضسية الدولية،
أاين يكون للوقت قيمة كبÒة إلرسسال اŸواضسيع ‘
الوقت اŸناسسب..
وخÓل رحلته الطويلة مع العÓم التقى بالعديد من
الشسخصسيات التي يتذكرها ،ل سسيما بيليه ،كرويف،
طارق ذياب ..إا ¤جانب كل النجوم ا÷زائرية ‘
ﬂتلف الرياضسات ،حيث أانه يحتفظ بفخر كبÒ
بذكريات ل تنسسى ،ويقول« :قمت باعداد أاول –قيق
بشس -ك-ل شس-ام-ل ع-ن ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر (ع-م-ي-د
األندية ا÷زائرية) حيث حاورت أاغلب الشسخصسيات
ال -ت -ي أانشس -أات ه -ذا ال -ف -ري -ق ال -ع -ري -ق م -ن -ه -م ع-وف
وجازو‹ ..حتى أان بعضس اŸقاطع من كتاباتي ”
ادراجها ‘ بعضس الكتب اŸدرسسية.»..
‘ ح Úأان ضس- -ي- -ف «الشس- -عب» أاج- -رى ال- -ع -دي -د م -ن
ا◊وارات ‘ اÛال ال- -ث- -ق- -ا‘ م -ع ك -ل م -ن ﬁم -د
الخضسر السسائحي ،بلقاسسم خمار ،الطاهر وطار..
بالنظر لثقافته الواسسعة و مبادراته العديدة.

بعد معاناة مع «التلكسص»..
الهاتف كان ح Óمناسضبا

ك -م -ا ك -انت ل -ه Œرب -ة ف -ري -دة م -ن ن-وع-ه-ا ب-ج-ري-دة
«الشسعب» واŸتمثلة ‘ إاعداده لـ صسفحة «قانونية»،
ويقول ‘ هذا الشسأانÃ« :ا أانني خريج كلية ا◊قوق
ق -مت ب-إاع-داد ه-ذه الصس-ف-ح-ة لسس-ن-وات ط-وي-ل-ة وك-ان
مدير ا÷ريدة أانذاك «بوعروج» مرحبا معÎفا أانها
الفكرة كانت ‡ّيزة بنشسر اسستشسارات قانونية مفيدة
ل- -ل- -ق- -راء ولقت ‚اح- -ا ك- -بÒا ..وك- -انت الصس -ف -ح -ة
أاسس-ب-وع-ي-ة ،يضس-ي-ف ج-ب-ل-ون «وأاق-دم-ه-ا ب-ال-ت-وازي م-ع
عملي ‘ القسسم الرياضسي بدون أاي عناء ..ولبد أان
أاذكر هنا أان الصسفحة با◊جم الكب ،Òو‘ أاغلب
األحيان أاجري حوارات ‘ نفسس اŸوضسوع وأاطلب
تخصسيصس صسفحت Úمن أاجل اعطاء اŸوضسوع حقه
كما يقال».
وغ -ادر ج -ب -ل-ون م-ه-ن-ة الصس-ح-اف-ة ‘ ع-ام  1٩٩6من
جريدة «اŸنتخب» التي اختفت ويتذكر هذه التجربة
بفخر كب ،Òح Úيقول« :عرفت «اŸنتخب» ‚احا
ك -بÒا ح -يث وصس -ل -ن-ا إا ٢00 ¤أال-ف نسس-خ-ة ،وب-نسسبة
مرŒعات ضسعيفة جدا حيث كانت مرجعا آللف
القراء الذين يتابعون األحداث الرياضسية».
وما زال هذا العÓمي الكب Òيتابع باهتمام كل
األح- -داث ،ل سس- -ي- -م- -ا ال- -ري- -اضس -ي -ة م -ن -ه -ا مسس -اي -را
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وت-ط-ورات-ه-ا ،ح-يث ق-ال« :م-نذ خمسسة
أاشسهر فتحت حسسابا على موقع التواصسل الجتماعي
«فيسسبوك» وأاقوم ‘ العديد من األحيان باŸشساركة
بتعاليق حول هذه األحداث واألمور اıتلفة ،وأانا
ج - -د سس - -ع- -ي- -د ك- -و Êوصس- -لت إا ¤رق- -م  ٣000متابع
لصسفحتي»...

ذكريات جميلة من «ملحمة خيخون»

الصضفحة القانونية..
باŸوازاة مع العمل ‘ القسضم الرياضضي

ومن خÓل ا◊ديث عن تغطية األحداث الرياضسية
الدولية ،فان مسسأالة ارسسال اŸواضسيع تكون دائما
ضسمن «خانة الفضسول» فقال جبلون« :لبد أان أاوضسح
أان اإلمكانيات  ⁄تكن متوفرة آانذاك ،واألمور متعبة
ل -ل -غ -اي -ة ح -يث ك -نت أارسس -ل اŸواضس-ي-ع ع Èال-ت-ل-كسس
وأاكتبها بـ«ا◊رف الÓتيني» ..وأاقولها بصسراحة «كنت
نسسلك راسسي» رغم أانني  ⁄أاكن أاتقن الفرنسسية بشسكل
كب ..ÒاŸهم هو إايصسال اŸراسسÓت لرئيسس القسسم
الرياضسي ..وبهذه اŸناسسبة Áكنني أان أافتح قوسسا
ألقول أانه ‘ تلك الفÎة تعطى أاهمية كبÒة للÎجمة
حيث أان الصسحفي عندما يلتحق با÷ريدة يركز على
ترجمة الÈقيات وصسياغة ا Èÿمن تلك الÈقيات
Ÿدة  6أاشسهر تقريبا  ..و هو تدريب مهم ‘ عمل
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كان
معظمهم
‘

»الشش -عب» :ب -داي-ة ،شش-ك-را ل-ق-ب-ولك إاج-راء ه-ذا ا◊وار..
هّ Óحّدثتنا عن بداية قصشتك مع جريدة «الششعب»؟
العربي بوينون :أاول– ،ية إا ¤زمÓئي ‘ «الشسعب» ،القدماء
وا◊الي ،Úتبقى «الشسعب» مدرسسة وعنوانا تعلمنا فيه وتطورنا..
ثانيا ،أاغتنم هذه الفرصسة ألترحم على أارواح زمÓئنا الصسحفيÚ
ال -ذي -ن ق-دم-وا ال-تضس-ح-ي-ات ‘ إاط-ار م-ه-ن-ت-ه-م ،سس-واء ‘ ج-ري-دة
«الشسعب» أاو العناوين األخرى ‘ الصسحافة الوطنية ،وأاعتقد أان
الكث Òمنهم مّر Ãحطة «الشسعب» ألنها اÙطة األّم ..أاسستحضسر
ذكراهم جميعا نسساء ورجال ،وأاترحم على أارواحهم الطاهرة.
أاّما بخصسوصس بداياتي ‘ «الشسعب» ،فقد كانت ‹ فرصسة ،وأانا
ﬁظوظ بذلك ،أان التحقت بهذه ا÷ريدة أاول كصسحفي مراسسل
باŸكتب ا÷هوي بالشسلف ،بعد أان أا“مت دراسستي ‘ معهد علوم
اإلعÓم والتصسال.
كان ذلك ‘ نهاية  ،1٩88وكان ‹ الشسرف أان التحقت بزميلÚ
دائما ما أاذكرهما بخ ،Òوهما عبد ا◊ميد مغيشس وعبد الوهاب
م- -يسس- -اوي ،وك -ان اŸك -تب ي -غ -ط -ي ك  Óّ-م -ن الشس -ل -ف ،غ -ل -ي -زان،
تيسسمسسيلت ،مسستغا ،Âوع Úالدفلى (التي  ⁄تكن قد صسارت
ولية بعُد) .وكانت ‹ فرصسة قّيمة ألنها أاحالتني مباشسرة إا¤
اŸيدان حيث تعلمت اسستقاء ا Èÿمن مصسادره األسساسسية .كان
العمل مباشسرا جواريا وليسس مكتبيا ،وهناك تعلمت التواصسل
اŸباشسر مع اŸؤوسسسسات واŸواطن Úوانشسغالتهم اليومية.
” ترسسيمي با÷ريدة والتحقت Ãقرها
‘  06فيفري ّ 1٩٩0
اŸركزي بعنوان  1٢٣شسارع طرابلسس ،و◊سسن الصسدفُ ،رزقت ‘
نفسس اليوم بابنتي البكر ،وهكذا فقد ُبشّسرت مّرت ،Úوا◊مد الله
على هذه النعمة.
كان التحاقي باŸقر اŸركزي Œربة من نوع آاخر ،مّكنتني من
الحتكاك بإاعÓمي Úأاسساتذة كّل ‘ تخصسصسه ،وتعّلمت التحرير
ل -غ -ة وت -ع -بÒا .ال -ت -ح -قت ب -ال -قسس-م اّÙل-ي وك-ان اŸسس-ؤوول ع-ن-ه
اŸرحوم ﬁمد الصسالح بن حمودة ،واسستمريت ‘ التواصسل مع
مراسسلي ا÷ريدة ،وكنت أاغرف وأاسستلهم من Œربتي السسابقة ‘
اŸكتب ا÷هوي ،وكنت أاتعاطف مع زمÓئي ‘ اŸكاتب ا÷هوية
والكل يعلم ذلك ألنني عانيت ما عانوه وكنت أاشسعر Ãشساكلهم

‘ إاطار اتفاقية مع مسستشسفى أاجنبي ،وÁكن أان تعودوا إا ¤ذلك
‘ أارشسيف ا÷ريدة ..وكانت أاهداف التفاقية مبدئيا سسامية
ون -ب-ي-ل-ة ت-قضس-ي ب-اسس-ت-ف-ادة ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي ا÷زائ-ري م-ن خÈة
وŒربة نظÒه األجنبي ،ولكن ما حققه ا÷انب ا÷زائري كان
أاحسسن بكث Òقبل ›يء الطاقم األجنبي الذي تدهورت Ãجيئه
ال -ن -ت-ائ-ج ،وك-ان مسس-تشس-ف-ى م-ف-ت-اح ي-ج-ري ا÷راح-ة ع-ل-ى ال-ق-لب
اŸف -ت -وح ،وه -ك-ذا اح-تّ-ج ال-ط-اق-م ا÷زائ-ري فُ-ب-عÌت ع-ن-اصس-ره،
ت بالأدلة
ولكنهم تواصسلوا مع جريدتنا وُكلفتُ بالتحقيق ،واكتشسف ُ
وجود Œاوزات ‘ التفاقية ،وا◊مد لله بفضسل هذا التحقيق
ع- -ادت اŸي- -اه إا› ¤اري- -ه- -ا وأاع -ي -د
العتبار للفريق الطبي ا÷زائري.
ه- -ل Áك- -ن ال -ق -ول إان شش -ه -ادتك
هذه تدحضص العتقاد اÿاطئ
ب-أان الصش-ح-اف-ة ال-ع-م-ومية تخضشع
ل -ق -ي -ود وح -دود أاك Èب -ك-ث Òم-ن
الصشحافة اÿاصشة؟
@@ هذا العتقاد ›انب للصسواب،
وأاقولها بكّل صسدق ⁄ ،أاتلّق يوما أاي
توجيه كتابي أاو شسفهي بأان أانزع كلمة
أاو أاضس - -ي - -ف أاخ - -رى إا ¤م - -ق - -ال م- -ن
مقالتي ،إال إاذا تطلّب األمر التدقيق
ألننا تربينا ‘ مدرسسة ل تتحمل القذف ول الشستم ول التعّرضس
ألع -راضس ال -ن -اسس ،ول ت -ق-د Ëم-ع-ط-ي-ات ب-دون سس-ن-د ،وه-ذا م-ن
أاخÓقيات اŸهنة ومن أابجديات العمل الصسحفي ..كيف Áكن أان
نتقدم إا ¤اŸواطن Ãعلومات دون التأاكد من مصسدرها؟ أال ُيعتÈ
ذلك تضس -ل -ي  Ó-وت-غ-ل-ي-ط-ا؟ ل-ط-اŸا ك-انت «الشس-عب» Îﬁم-ة ج-دا
وفضس- -اًء دÁق- -راط- -ي- -ا ،وسس -ب -ق وأان كشس -فت ح -ق -ائ -ق وأاسس -ق -طت
طابوهات ،وأاؤوكد أانني  ⁄أاشسعر أابدا بأانني مراقب ،وقد كنت
أاراقب نفسسي لكي ل أاخطئ ‘ حقّ اآلخرين ،وهذا شسيء طبيعي
يفرضسه الضسم Òالصسحفي.
لقد كان اإلعÓمي يسساهم ‘ مسسÒة تنمية بلده ،سسواء من خÓل
اإلشسارة إا ¤النقائصس كونه وسسيلة دعم وإاسسناد لقرار السسلطة
العمومية ،فهو ع ÚاÛتمع على تسسي Òالشسأان العام ،ولكن أايضسا
م -ن خ Ó-ل إاب -راز اÛه -ودات اإلي -ج-اب-ي-ة اŸب-ذول-ة ،ل-ك-ي ن-ق-ول
ل -ل -م -حسس -ن أاحسس -نت ول-ل-مسس-يء أاسس-أات ،و‘ ذلك دع-م ل-ل-ط-اق-ات
اŸبدعة اÓÿقة ‘ اÛتمع.
سشنة  ،1996وبعد قرابة  7سشنوات قضشيتها ‘ «الششعب»،
لخÒة ..إا ¤أاين كانت وجهتك؟
غادرت هذه ا أ
@@‘ ا◊قيقة أانا  ⁄أاغادر ا÷ريدة باسستقالة أاو إاقالة ،ولكن
بتكليف Ãهمة إاعادة بعث مؤوسسسسة «العصسر» التي كانت تصسدر
ع- -ن- -ه -ا ›ل -ة –م -ل ن -فسس السس -م –ت وصس -اي -ة وزارة الشس -ؤوون
الدينية ،و ⁄أاكن أاŒاوز حينذاك  ٣٢سسنة.
وجاءت هذه اŸهمة ‘ وقت انتشسرت فيه الفتوى اŸضسللة وأافكار
التطرف ،وتداخلت التوجهات الدينية واإليديولوجيات والفرق،
وصسار كّل يفتي كما يحلو له ،فكان ل بد من اإلسسهام ‘ إاعادة
األمور إا ¤نصسابها ..وقد طلب مني تسسي› Òلة «العصسر» التي
كنت الرئيسس اŸدير العام لها ،وضسّمت هيئة التحرير صسحفيÚ
أاذكر منهم رئيسس التحرير علي غرزو‹ ،حا” غندير ،آاسسيا
عثامنية ،عبد العزيز تقية ،سسليمة بوعسسيلة ،وغÒهم ..ودامت
هذه التجربة  ٤سسنوات.
عقب ذلك ،التحقت Ÿدة سسنت Úبخلية اإلعÓم بوزارة الصسيد

البحري وتربية اŸائيات .مباشسرة بعد ذلك ،التحقت بالوكالة
الوطنية للنشسر واإلشسهار ،وكان ذلك ‘ ماي  ،٢00٣وكانت أاول
Œربة خضستها هناك النضسمام للجنة اŸنظمة للصسالون الدو‹
للكتاب ‘ نفسس السسنة.
ك-ي-ف سش-اه-مت Œرب-تك ‘ الصش-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة وخ-اصش-ة
«الششعب» ‘ باقي مسشÒتك اŸهنية؟
@@ Œربتي ‘ «الشسعب»  ⁄تسساهم فحسسب فيما جاء بعدها ،بل
أاقول إانني أادين لها بكل شسيء ،ألنها األصسل فيما تبقى وما أاتى ‘
اŸسسÒة اŸهنية ..تعلمت فيها لغة التصسال والتواصسل ،حيث
ع -م-لت م-ع أاشس-خ-اصس  ⁄ي-ت-واصس-ل-وا
فيما بينهم بحسسابات بل كإاعÓميÚ
ومثقف ،Úو ⁄يكن هناك نزاع ل مع
الذات ول مع الغ ..Òكانت Œربة
غنية من حيث السسلوك اإلعÓمي،
ويشسهد مسسارنا على أاننا كنا جيÓ
م -ث -ال -ي-ا ‘ ه-ذا الصس-دد ،ل ن-ت-اج-ر
باŸهنة ،ل نسساِوم ول نسساَوم ..ثانيا
هناك الÌاء اللغوي ،فقد كنا نتقن
اللغت ،Úوأاذكر مصسلحة التلكسس إاذ
ك -ان ل -ل -ج -ري-دة اشسÎاك م-ع ع-دي-د
ال -وك -الت ال -ع -اŸي-ة :وك-ال-ة األن-ب-اء
ا÷زائرية باللغت Úالعربية والفرنسسية ،وكالة األنباء الفرنسسية،
«أاسسوشسيتد برسس» ،سسنا ،وفا ،تاسس وغÒها ،وكنا أاحيانا مطالبÚ
بالÎجمة ،و ⁄يكن لنا أان نسستغل الÈقية بنفسس الصسيغة ..هذا
التدّرب سساهم ‘ كو Êأاترجم اليوم كتبا بأاريحية ..مهمّ جدا أان
ُيفرضس عليك التعلم ‘ فÎة حاسسمة من مسسارك اŸهني ،خاصسة
حينما تكون مبتدئا وتعمل مع قامات كبÒة أاذكر منها عبد العزيز
لعيون ،كمال بوطارن ،شسريف رزقي ،اŸرحوم بشس Òحمادي،
سسليم قÓلة ،والصسحفي اŸصسحح عبد ا◊ميد يحياوي رحمه
الله ،وأاسسماء أاخرى إان  ⁄أاذكرها فسسيذكرها التاريخ– ..ياتي
Óمانة التي حملناها
إاليهم جميعا ،وسسيبقى قلبي مشسدودا دائما ل أ
مع بعضس ،واأليام التي قضسيناها مع بعضس ،وأافرح كثÒا Ÿا أالتقي
أاحدهم أاو إاحداهن.
ك - - -ل- - -م- - -تك ÷ري- - -دة «الشش- - -عب» ‘ ع- - -ي- - -ده- - -ا اÿامسص
واÿمسش..Ú
@@ أاحّيي كل الزمÓء ،سسواء الذين التقيت بهم ‘ قاعات –رير
ا÷ريدة ،أاو الذين أاتوا من بعدي ..أاحييهم جميعا على العتناء
بهذا الصسرح والسستمرار ‘ بنائه ،أاو على األقل ا◊فاظ على
هذه القلعة اإلعÓمية التي تعت Èمن ب Úمعا ⁄الÎاث اإلعÓمي
ا÷زائري ..عنوان كان شساهدا على الكث Òمن األحداث الوطنية
والدولية التي عايشسها وسساهم ‘ التأاريخ لها ،وأا“نى أان يبقى
هذا العنوان مدرسسة ومصسدرا لتعلّم وتلقي الركائز اŸيدانية
لعلوم الصسحافة واإلعÓم.
أاحيي هؤولء على اÛهود الذي يبذلونه وعلى رأاسسهم السسيدة
اŸديرة العامة أامينة دباشس ،وباقي الزمÓء سسواء من أاعرف
منهم ومن ل أاعرف ،وسسيبقى دائما ذلك اÿيط غ ÒاŸرئي
الذي يربطني بهذه ا÷ريدة التي تعلمت فيها وقرأات فيها أاو¤
الÈق -ي-ات وك-ت-بت ف-ي-ه-ا أاو ¤اŸق-الت ،وح-م-لت أاول ت-وق-ي-ع-ات-ي
كصسحفي.

هذه «القلعة اإلعÓمية»
زخرت بأاŸع األقÓم والكفاءات

لو ¤التي نرى فيها بريقا ‘ عينيه وهو يتحدث عن «الششعب» ،ا÷ريدة التي ما فتئ يذكرها
 ⁄تكن هذه اّŸرة ا أ
ل ،ويفتخر بكونه تعلّم ‘ أاحضشانها مبادئ الصشحافة وأاسشسشها ،وسشاعده ‘ ذلك من القامات والكفاءات ما
بخ Òأاينما ح ّ
يزيده فخرا واعتزازا ..هو العربي بوينون ،ابن «الششعب» الباّر ،الذي وإان انتقل بﬂ Úتلف اŸهاّم واŸناصشب ،وهو
لششهار ،فإانه يبقى يذكر بششوق
الذي يششغل حاليا منصشب اŸدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للنششر والتوزيع وا إ
كلّ ◊ظة قضشاها –ت جناح «عائلته الكبÒة» كما يقول ..يحدثنا العربي بوينون عن Œربته هذه ،بكلمات ⁄
ل من صشدق وعاطفة ،نحاول ما اسشتطعنا نقلها لقّرائنا ‘ هذا ا◊وار..
تخ ُ
ال-ل-وج-يسس-ت-ي-ة وان-ق-ط-اع-ه-م ع-ن ال-وسسائل وشسّح اإلمكانيات ،وكان
مبعث فرحهم هو إايصسال اŸعلومة ‘ الوقت اŸناسسب.
تنقلت بعدها ب Úأاقسسام «الشسعب» ،وعملت ‘ القسسم الوطني مع
اŸرح- -وم دراج- -ي ق -اسس -م ،ول -ن أانسس -ى أان أاول م -ن أامضس -ى ق -رار
توظيفي كان األسستاذ ﬁمد بن
زغيبة ذكره الله بخ ،Òوعلى يده
خضست أاول ام - -ت- -ح- -ان م- -ه- -ن- -ي
ب- -ا÷ري- -دة :ل- -ق- -د ام -ت -ح -ن -ن -ي
ب -الصس ،Èإاذ ت -رك -ن -ي ‘ ق -اع -ة
الن-ت-ظ-ار ق-راب-ة ال-ي-وم الكامل
ل -ي -م-ت-ح-ن صسÈي ،و‘ األخÒ
أاخ ÊÈبأانه تعمد ذلك فعلى
الصسحفي أان يكون صسبورا ،إاذ
قد يحدث أان ينتظر طويÓ
قدوم رئيسس دولة أاو مسسؤوول
أاو انطÓق ندوة صسحفية..
وأاوجه له شسكري على هذا
المتحان الذي نفعني كثÒا ‘
مسسÒتي اŸهنية.
ول أانسسى اŸرحوم األسستاذ كمال عّياشس ،الذي كان ثا Êمدير
أاشستغل –ت إامرته ،وكان رئيسس التحرير آانذاك وزير الثقافة
ا◊ا‹ السسيد عز الدين ميهوبي ،وهكذا كنت ب Úهذين القلمÚ
الّÌي :Úكمال عياشس بدّقته وصسرامته ،وميهوبي بإابداعه ومهنيته
وتنوعه ‘ التخصسصس ،من رياضسة وثقافة وفن ..إا ¤جانب زميلنا
األسستاذ سسعد بوعقبة ،بـ«◊ظة تأاّمله» التي انقلبت إا◊« ¤ظة
تأاّلم» ‘ وقت ما .كما أاذكر زميلنا األسستاذ سسعيد قرايت الذي
ترأاسس القسسم الوطني ،والقسسم الدو‹ الذي ترأاسسه ﬁمد عبد
الرحما Êالذي كان أايضسا مديرا للجريدة لفÎة ما ،وقد عّوضسه
‘ القسسم الدو‹ األسستاذ فنيدسس بن بلة« ،الغدير الصسامت»،
واإلنسسان اŸهّذب الذي يعتني بكل كلمة وبكل فاصسلة.
لقد كان ‘ هذه العائلة الكبÒة من األقÓم والكفاءات ما يجعل
من جريدة «الشسعب» مدرسسة تخّرج منها إاعÓميون وصسحافيون،
وقد ثبت ذلك من خÓل إانشساء الكث Òمن العناوين اÿاصسة التي
خرجت من رحم «الشسعب» ،على غرار الزمÓء ‘ «ا »Èÿالذين
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ُرزقُت بابنتي الِبكر ‘ نفسص
يوم ترسضيمي ‘ ا÷ريدة

«الشسعب» ..وطبعا ل يسسع
اÛال ل -ذك -ر أاسس -م -اء ك-ل
ال -زم Ó-ء ال -ذي -ن ع -رف-ت-ه-م
واشستغلت معهم.
ال-ظ-رف ب-دوره  ⁄ي-ك-ن
سش-ه Ó-ح-ي-ن-ذاك ،خ-اصشة
لمنية..
لزمة ا أ
خÓل ا أ
ك - - -ي - - -ف عشش - - -ت - - -م ت- - -لك
اŸرحلة؟
@@ كان الظرف صسعبا ،وأاقول
إان م -ه ّ-م -ة الصس-ح-ف-ي اشس-تّ-دت
وفرضست نفسسها ،وصسارت معركة بقاء ب Úمن يريد البناء ومن
يريد أان يشسّكك ‘ كل شسيء ويتمنى هدم كل شسيء ..كانت معركة
خاضسها الرجال وكنا معهم ،و ⁄نتغّيب عن عملنا يوما واحدا
خشسية أان ‰وت أاو ُنغتال ،كنا نلتحق بعملنا واÿوف يسسكننا
بطبيعة ا◊ال ،ولكن ذلك  ⁄يثننا عن السستمرار ‘ أاداء واجبنا،
وهذا آاتى أاُكله وا◊مد لله ،ألنه كما كنا نحن مثابرين وصسامدين،
كانت هناك قوى أاخرى ‘ اÛتمع ،ا÷يشس الوطني الشسعبي،
األمن الوطني ،اŸقاومون ،اإلدارة العمومية ،كل ‘ جهته واصسل
عمله و–ّديه وتغلبت الشسجاعة وإارادة البناء على إارادة الهدم.
هل بقي من فÎة عملك با÷ريدة مقال معّين أاو تغطية
ما علقت بذاكرتك؟
@@ خ Ó-ل سست سس -ن -وات ك -ت -بت ال -ك -ث Òوُك-ل-فت ب-ت-غ-ط-ي-ة ع-دي-د
األحداث وإا‚از ﬂتلف الريبورتاجات والتحقيقات ،أاذكر من
حة النقاهة ‘ مفتاح ،أاين حصسل تÓعب
بينها –قيقا حول مصس ّ

Óحداث واŸلفات
رصشد دائم ل أ

عقود من اŸعا÷ة الهادفة للقضضايا الدولية
لخبارية
تفرد جريدة «الششعب» ،حيزا قارا Ÿتابعة القضشايا الدولية ،ع Èضشمان التغطية ا إ
لح -داث وال -ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة ‘ ال-ع-ا ،⁄وال-ت-ع-م-ق ‘ م-ع-ا÷ت-ه-ا ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل
لب -رز ا أ
ال -ي -وم -ي -ة أ
لحاطة الششاملة من أاجل تزويد القارئ Ãعرفة إاعÓمية متكاملة.
وا إ
الدولية من خÓل اŸتابعة الدائمة والتناول اŸسستمر
حمزة ﬁصشول
للقضسايا التي عرفتها بلدان العا ⁄بشسكل جماعي أاو
 ⁄ت-ت-وق-ف ال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وجية اŸتسسارعة منذ منفرد ،ع Èصسفحات يومية.
سستينيات القرن اŸاضسي ،عن إاثبات نظرية «القرية وإاذ ت-ه-ال-كت ع-دي-د اŸؤوسسسس-ات اإلعÓ-م-ي-ة ال-وط-ن-ية
ال-ك-ون-ي-ة» ل-ل-ع-ا ⁄ال-ك-ن-دي م-ارشس-ال م-اك-لوهان ،والتي وال- -ع -اŸي -ة– ،ت أاق -دام اآلث -ار ا÷ان -ب -ي -ة ل -ل -ث -ورات
ارت -ك -زت ب -األسس -اسس ع -ل -ى ق -درة اإلعÓ-م ‘ –ق-ي-ق ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة وال-رق-م-ي-ة والصس-ع-وب-ات الق-تصس-ادي-ة،
التقارب ب Úشسعوب اŸعمورة وتأاثرها رغم تفاوت صس - -م - -دت «الشس- -عب» ‘ وج- -ه ك- -ل ال- -ه- -زات ولزالت
م -ت -مسس -ك -ة ب -وضس -ع م -ا ي-ج-ري ‘ ال-ع-ا ⁄م-ن أاح-داث
الدرجات باألحداث ا◊اصسلة ‘ كل بقعة جغرافية.
وم -ع تشس -ابك ال -ع Ó-ق -ات ال-دول-ي-ة وت-راب-ط اŸصس-ال-ح وأازمات ونزاعات وصسراعات مسستدامة أامام الرأاي
ا◊ي -وي -ة ع« Èال -ع -وŸة» ال -ت -ي ان -ت -ق -لت م-ن اÛال العام بأاسسلوب إاعÓمي احÎا‘ بعيد عن «اإلثارة»
القتصسادي إا ¤غاية ما يسسمى ‘ الوقت الراهن ومقاصسدها التجارية اŸسستهلكة.
«بعوŸة اإلرهاب» ،أاصسبح الÎابط ب Úالتطور الباهر
الرصضد واŸتابعة
Óحداث الدولية على
‘ قطاع اإلعÓم واألحداث الدولية اŸتشسابكة ،قويا وتعتمد «الشسعب» ‘ ،تغطيتها ل أ
أاك Ìمن أاي وقت مضسى.
منهجية عمل متجانسسة ،تزاوج ب Úالرصسد واŸتابعة.
وأاعطت الثورة الرقمية من خÓل مواقع التواصسل ح- -يث تشس- -ك- -ل أاب- -رز أاح -داث ال -ي -وم ع -ل -ى الصس -ع -ي -د
الجتماعي وﬂتلف دعائم البث ،دفعا مهما لوسسائل اإلق -ل -ي -م -ي ،ال -ق -اري ،ال -ع -اŸي ،أاول-وي-ة ‘ ال-ت-غ-ط-ي-ة
اإلع Ó-م Ÿواك -ب -ة األح -داث وع -رضس -ه -ا ل -ل-رأاي ال-ع-ام ال -ي -وم -ي -ة ،ت -رصس -د م -ن خ Ó-ل -ه -ا آاخ -ر اŸسس -ت-ج-دات
بأاسسرع وأافضسل طريقة ‡كنة ،رغم ما مثله األمر من وال - -ت - -ط - -ورات“ ،اشس - -ي- -ا وأاسسسس اإلعÓ- -م اÎÙف
–دي خاصسة بالنسسبة للصسحافة اŸكتوبة.
اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ن -ق -ل أاه -م الخ -ب -ار م -ع أاك Èق -در م-ن
م
Ó
ع
إ
ل
ا
ل
ئ
هذا التقارب الكو ÊوالÎابط ب Úوسسا
اŸعلومات للقارئ.
واألح-داث ال-دول-ي-ة ،ح-ت-م ضس-م-ان ال-ت-غ-طية اإلخبارية ‘ ال -وقت ذات -ه ،ت -ت -اب-ع «الشس-عب» ،ال-قضس-اي-ا ال-دول-ي-ة
Óحداث ،والتي
اŸسستمرة ،تكريسسا Ÿبادئ حق اŸواطن ‘ ÚاإلعÓم اŸسستمرة واÿاضسعة للتتابع الزمني ل أ
وتنوير الرأاي العام ،واŸنافسسة على اسستقطاب أاك Èت-ع-رف ع-ل-ى الصس-ع-ي-د السس-ي-اسس-ي ال-دو‹ «ب-اŸلفات»،
قدر ‡كن من جمهور القراء من خÓل السسعي للتميز والتي تتطلب تغطية غ Òمنقطعة مع البحث عن كل
‘ الصسناعة اإلعÓمية.
ا÷زئيات اŸهمة وا◊سساسسة وإابرازها.
«الشسعب» ،وعلى طيلة  55سسنة ،واكبت كل التطورات وت -خضس -ع األخ -ب -ار ال -دول -ي -ة اŸع-ن-ي-ة ب-أاك Èق-در م-ن
التي طرأات على ميدان الصسحافة وعلى العÓقات الهتمام ،إا ¤معاي« Òالتأاث Òوالتأاثر» لدى الرأاي العام

بحثا عن اإلثارة واسستقطاب القراء ،مبتعدة كل البعد
عما يسسمى «صسحافة اإلثارة».
وت -ع -ال -ج ع Èم -ق -الت ال -رأاي وال -ت -ح-ال-ي-ل ،ال-قضس-اي-ا
الراهنة من زوايا رافضسة للهيمنة وأاشسكال السسطوة
والتسسلط على الشسعوب وﬁاولة بلدان دون غÒها
تسسيد العا ،⁄كما تفضسح النوايا السسيئة لبعضس القوى
ال-دول-ي-ة السس-اع-ي-ة ب-ط-رق م-ل-ت-وي-ة ومباشسرة للسسيطرة
على ثروات وموارد الشسعوب (اإلفريقية على وجه
التحديد).

فلسضط Úوالصضحراء والغربية

ال -وط -ن -ي وخ-ارط-ة ا◊راك ال-دب-ل-وم-اسس-ي ا÷زائ-ري
وال -ع -م -ق السسÎات -ي -ج -ي ل -ل -ب Ó-د ،إاضس -اف -ة إا ¤م -دى
الرتباط باÙيط اإلقليمي واإلفريقي.
و–ظى القضسايا العادلةÃ ،تابعة مسستمرة ودقيقة
ومن زوايا ﬂتلفة ،ورفضست «الشسعب» ،أان تنزل من
مرتبة القضسيت Úالفلسسطينية والصسحراوية ،من على
سسلم أاجندتها اإلخبارية ،مثلما فعلت عديد الوسسائل
اإلع Ó-م -ي -ة خ -اضس -ع -ة إا ¤ب -ذلك إا ¤ت -ي -ار األح -داث
واألجندات الدولية الرامية إا ¤تغي Òاألفكار النمطية
ل- -ل- -رأاي ال- -ع- -ام ال- -ع- -رب- -ي ح- -ول قضس- -اي- -اه اŸرك -زي -ة
والتاريخية.

معا÷ة أاعمق

وم- -رع -اة ◊ق ال -ق -ارئ ‘ اإلع Ó-م وا◊صس -ول ع -ل -ى
Óحداث ،تخضسع جريدة
إاح-اط-ة شس-ام-ل-ة وم-ت-ك-ام-ل-ة ل -أ
«الشسعب» أابرز اŸسستجدات الدولية إا ¤تشسريح معمق

ضس -م -ان -ا ل -ف -ه -م اك Èوأادق ،وت -رك -ز ع -ل-ى ال-ت-ف-اصس-ي-ل
وا÷زئيات واÿلفيات اŸبهمة ‘ األخبار األصسلية.
ه -ذه اŸع -ا÷ة الشس -ام -ل -ة ،ت-ق-دم أاسس-ب-وع-ي-ا وك-ل ي-وم
«أارب -ع-اء» ل-ل-رأاي ال-ع-ام ال-وط-ن-ي ،م-ن خÓ-ل «الشس-عب»
ال-دب-ل-وم-اسس-ي ،وال-ذي Áث-ل إاضس-اف-ة ن-وع-ي-ة ل-ل-ت-غ-طية
اإلخبارية اليومية طيلة باقي أايام.
وتغوصس عميدة الصسحف ا÷زائرية الناطقة باللغة
ال -ع -رب -ي -ة ‘ ،خ -ب -اي -ا األح -داث ب -ال -ت -ح -ال -ي-ل ا÷ادة
وال- -ه -ادف -ة ،وب -إاشس -راك خÈاء وﬁل -ل Úوأاسس -ات -ذة ‘
العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية ،للقيام بشسرح أاكÌ
ت -دق -ي -ق -ا ‘ خ -ل -ف -ي -ات األح -داث وت-داع-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى
األوضساع ا÷يوسسياسسية وعلى الشسعوب.

الفحصص والتدقيق

وت -ع -ت Èال -وك -الت ال-ع-اŸي-ة ال-كÈى مصس-درا رئ-يسس-ي-ا
لقاعات التحرير ‘ األخبار الدولية ،وتتعامل هذه

Óحداث بناء على توجهات
الوكالت ‘ معا÷تها ل أ
السس-ي-اسس-ي-ة اÿارج-ي-ة ل-ب-ل-دان-ه-ا ،مسس-ت-خ-دمة أاسساليب
–ري-ري-ة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى مصس-ط-ل-ح-ات ت-ع-كسس ‘ تباين
مواقف العا ⁄حول القضسايا.
وتفاديا للÎويج إا ¤توجهات معينة ،ترتكز اŸعا÷ة
اإلع Ó-م-ي-ة ÷ري-دة الشس-عب سس-ي-اسس-ة –ري-ري-ة ت-تسس-م
ب- -ال- -دق -ة ‘ م -ع -ا÷ة اŸواد اÙررة م -ن اŸصس -در،
و–ري مدى صسدقها ،وإاعادة اŸعا÷ة قبل Œهيزها
ل- -ل- -نشس- -ر .وث -ب -تت «الشس -عب» ع -ل -ى م -ر السس -ن -وات ‘
م -ع -ا÷ت -ه -ا ل -ل -قضس -اي -ا ال -دول-ي-ة ع-ل-ى م-ب-ادئ ا◊ي-اد
والنزاهة واŸوضسوعية ‘ ،نقل األخبار للرأاي العام،
وترفضس كل توجه نحو تغليب طرف على آاخر ‘
النزاعات الدولية.
وتسس -ت -ن -د ‘ ال -وقت ذات -ه ،ع -ل -ى أاخ Ó-ق -ي-ات ال-ع-م-ل
الصسحفي ،رافضسة اŸتاجرة بقضسايا الشسعوب األخرى

 ⁄تتوقف الشسعب ،عن متابعة تطورات القضسيتÚ
الفلسسطينية والصسحراوية ،على مر العقود ،حيث تتابع
م -ن خ Ó-ل ع -م -ل م -ي -دا Êم -ك -ث-ف ك-ل اŸسس-ت-ج-دات
وتخصسصس لهما حيزا معتÈا من التغطية اإلخبارية
إا ¤التحاليل والنقاشسات ع Èفضسائي « منتدى وضسيف
الشسعب».
وتفتح صسفحاتها Ÿسساهمات كتاب وباحث ÚلتقدË
شس-رح أاك-ادÁي وم-ع-ر‘ وح-ت-ى دب-ل-وم-اسس-ي وسس-ي-اسسي
القضسيت ÚاŸركزيت.Ú
وت-رك-ز بشس-ك-ل ب-ارز ع-ل-ى م-ع-ان-اة الشس-ع-ب Úوالشس-ع-وب
اŸسس -تضس -ع -ف -ة األخ-رى ،ن-ت-ي-ج-ة السس-ي-اسس-ات ال-دول-ي-ة
اŸتواطئة واŸنحازة للمصسالح الضسيقة.
‘ اŸقابل كانت الشسعب سسباقة إا ¤اسستشسراف نتائج
اŸت -غÒات ال -دول-ي-ة ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي ،وخصسصست
ح- -ي- -زا م- -ع- -تÈا لشس- -رح اŸؤوام- -رة ال- -ه -دام -ة واأب -ع -اد
اŸصسطلحات الناعمة التي تندسس –تها ﬂططات
ل -ت-ف-ك-يك دولر ك-ام-ل-ة السس-ي-ادة ع-ل-ى غ-رار م-ا سس-م-ي
بالربيع العربي.
وتنقل بشسكل دائم ومسستمر معاناة اŸواطن العربي
ومواجعه ،وتطلعاتها وطموحاته ‘ مسستقبل أافضسل.
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الدكتور العربي دحو يؤوكد ‘ عيد عميدة الصسحافة باللغة العربية :

ما تزال إاكليل
للتجلي والتحدي والتأالق

بدءا ينبغي التنويه أان ا◊ديث عن جريدة «الشسعب «‘ كل مراحلها ،ومسسÒتها من الصسعوبة Ãكان ،وبخاصسة ‘ مرحلتها
لعÓم اıتلفة وتنوعها ،وواقع اŸتلقي الذي يواجه واقعه اŸريضض اŸأازوم على شستى اŸسستويات،
ا◊الية أامام كثافة وسسائل ا إ
لليات ،والقدرة على التماهي على طرح كل ما يقتضسى أان يتوافق مع
ومن ثم فإانه من –صسيل حاصسل اعÎا‘ بعدم امتÓكي ا آ
اŸناسسبة ،والذي أاورده ‘ هذا السسياق  ،ل يعدو كونه حضسوري مع كل من يسساهم ‘ العدد من إاخوا ،Êوالذين أاكيد أان كثÒهم،
أاو جلهم أادرى مني ÃسسÒة ا÷ريدة وأابلغ تعب ،Òوأادق عن ذلك مني.
باتنة  :حمزة Ÿوشسي
و‘ كل األحوال فإان جريدة الشضعب تظل هرم
اإلعÓم الوطني الصضادق األصضيل ‘ الدولة
ال -وط -ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ن-ذ اسضÎج-اع السض-ي-ادة
الوطنية ،وطاŸا يوجد من ما يزال با÷زائر
وطنا ،وأامة ،ودولة ،وانتماء ،وحضضارة على
النهج اŸرصضع بقيم األمة وهويتها وتاريخها
اÛيد.
وت- -ظ -ل اŸرج -ع -ي -ة اŸث -ل -ى اŸط -ل -ق -ة ل -ك -ل
اإلع Ó-م -ي Úالشض -رف -اء ،ول -ل -ن -خ -ب -ة ال -وط -ن-ي-ة
األصضيلة سضواء ‘ مادتها أاو ‘ فنياتها ،أاو ‘
–ديها ،أاو بتأاثÒها ،و قيادتها للرأاي الوطني
‘ أازم -ن -ة ،وم-واق-ف ك-انت ت-خ-ل-ق ال-فضض-اءات
واألج -واء ال -ت -ي ت -ع-ن-ي مسضÒت-ن-ا ‘ ال-ن-ه-وضس
بالدولة الوطنية كانت تخلقها من العدم بحكم
ظروفنا عندما أانشضئت ثم و‘ كل اÙطات
التي واجهت أاسضرتها اŸتخندقة لدفع ما يبيت
ŸسضÒت -ن -ا سض -ي -اسض -ي -ا ،وث-ق-اف-ي-ا ،واق-تصض-ادي-ا،
ودي -ب -ل -وم -اسض -ي-ا وب-ن-اء ال-ت-ح-ول ا÷دي-د ال-ذي
ي -ع -رف-ه ›ت-م-ع-ن-ا ،م-ا ي-ب-يت م-ن م-ك-ائ-د وم-ا
يحاك من مناورات ،وما يفÎى من تضضليل،
ومسضخ ،وما يوجه من طعنات اسضتباقية ‘
الغالب لكل ما يعد من القيادة ،ومن األمة ،و
اŸؤوسضسض -ات ‘ ك -ل ال -ط -ف -رات ال-ت-ي أانشض-ئت،
وان -ط -ل -قت ل -ل -ن -ه -وضس وال-رق-ي ب-األم-ة وت-ب-وء
اŸوق -ع ا÷دي -ر ب -ه -ا ،ال -ذي ح -ق -ق -ت -ه ب -ث-ورة
نوفم ÈوÃجدها العظيم الذي تتميز به عÈ
التاريخ...

كانت السسباقة ‘ خلق
الفضساءات الفكرية ومنابر الرأاي

إان الكث Òالكث Òباسضتطاعتي صضياغته عندما
ي- -ك- -ون ا◊ديث ع- -ن ج- -ري -دة «الشض -عب» وألن
اŸق -ول -ة «ل -ك -ل م -ق -ام م -ق -ال» وم -ق -ول-ة «م-د
ال- -رج- -ل Úع- -ل- -ى ق- -در ال- -بسض- -اط» ف -ال -فضض -اء
اŸسضموح به ينبغي احÎامه ،وهذا الذي أافعله
واÓÿصض- -ة ح- -ي- -ن- -ئ- -ذ أان أاي -ا ك -ان ‡ن واكب
ا÷ري -دة ل ي -نسض -ى أاب -دا وب -خ -اصض-ة اŸث-ق-ف،
واŸتعلم بعامة أانه  ⁄يكن قارئا لها فحسضب،
ب -ل ه -و ت -ل -م -ي -ذ ي-ت-ع-ل-م م-ن-ه-ا ك-أاي ت-ل-م-ي-ذ ‘
اŸدرسضة ،أاو طالب يسضÎشضد بكل ما فيها ‘
شضتى األبواب ،والفصضول ،والزوايا ،أاو باحث،
أاو م -ب -دع يضض -يء ب -ب -ح -وث-ه أاو إاب-داع-ه مسضÒة
األمة ،ويغذي فكرهاÃ ،ا يتوجب السض Òعليه،
وب -خ -اصض -ة ‘ فÎات ك -انت اإلي -دي -ول -وج-ي-ات
 Óأاي
تتطاحن فيها ،وتبتلع أاي ضضعيف ،و“ أ

أاحفظ كل أاعداد
الشسعب الثقا‘ تقريبا

فراغ Ãا تريد ،وواقعنا الذي خرج بجراح
دامية من ثورة التحرير ،ومثق Óبركام من
الثالوث اإلسضتعماري ،الفقر ،ا÷هل ،اŸرضس،
وج - -ذر ◊م - -اي - -ة
ج -رائ -م -ه ال-ت-ي ل
تضض - -ب - -ط ب - -ح- -ال
ل-كÌت-ه-ا وت-ن-وعها
رهطا
ف -ران-ك-وف-ي-ل-ي-ا م-ا
ي- - -زال ي- - -ت- - -م - -دد
ك - -السض - -رط - -ان ‘
وسضطنا إا ¤اليوم،
وي -ف -ع -ل ‘ ب-عضس
األحيان أاك‡ Ìا
ف-ع-ل-ت-ه ال-ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة اإلسض-ت-ي-ط-انية اÛرمة
اŸقيتة وآاليات ا◊لف األطلسضي اŸدمرة التي
ما نزال نعا Êمن بقاياها ‘ ربوع الوطن.

إابداعها ،وما يحدث هنا وهناك ‘ العا،⁄
فهي الشضعب الثقا‘ الذي أاحفظ كل أاعداده
تقريبا ،وهي قلم «دﬁ .ي الدين عميمور»
أاطال الله عمره و أاقÓم «د .عبد الله شضريط»،
و «عبد اÛيد مزيان» و «عبد الله ركيبي» ،و
«أابي العيد دودو» و «ا÷ندي خليفة» و «د .أابو
ال -ق -اسض -م سض -ع -د ال-ل-ه» و «د .صض-ال-ح خ-ر‘» ،و
«مصضطفى لشضرف» رحمهم الله ،و «د .العربي
الزبÒي» ،و(عبد اŸالك مرتاضس) ،و «تركي
راب -ح» ،و «د .أاح -م -د ط -الب اإلب -راه-ي-م-ي» ،و
آاخرون كثÒون من صضحفييها الذين ما يزال
بعضضهم على قيد ا◊ياة ،ومنهم من انتقل إا¤
رحمة الله ،ومن قبيل الذكر «كمال عياشس» و
«ق-ط-ا‘»« ،ع-يسض-ى ع-ج-ي-ن-ة»« ،سض-عد بوعقبة»
وغÒهم و غÒهم .ومن ا÷يل الشضاب آانذاك
«د.أاحمد حمدي» « ،حمري بحري» ،و «عمر
أازراج» ،و»ﬁمد بن رقطان» ،و «بلقاسضم بن
ع -ب -د ال -ل -ه»  ،و «ﬁم -د الصض -ال-ح ح-رز ال-ل-ه»،
و»عمار يز‹» وغÒهم وغÒهم.
ولأن ا÷ريدة هي صضاحبة ا÷Óلة اŸطلقة
‘ اإعÓمنا ،واأم كل اŸسضتحدثات الÓئي
حاولن اأن يكن شضيئا وما يزلن يحاولن ذلك،
و ⁄تبلغ اأي منهن بعد حتى مرتبة ا◊فيدة،
ف- -اإن م- -ا اأذك -ره ‘
ال-ن-ه-اي-ة اأن-ها لذلك
ف -ق -د ت -ع -رضضت ‘
ال -تسض -ع -ي -ن -ي-ات م-ع
بداية التعددية اإ¤
ح-م-ل-ة شض-رسض-ة كان
مثÒوها
ومسضÒوها
مصض - -م - -م Úع - -ل- -ى
اإن - -ه- -اء وج- -وده- -ا،
وقد بلي بالهجوم عليها اآنذاك معا‹ وزير
الثقافة ا◊ا‹ عز الدين ميهوبي اأي بÓء،
وك- -ان ‹ الشض- -رف اأن اأنشض- -اأت ÷ن -ة ت -اأي -ي -د
لبقائها بولية باتنة ،واأصضدرنا ‘ حينها ما
اأصضدرنا من بيانات ومن مقالت ‘ هذا
السضياق دفاعا عن بقائها.
وي-خ-ت-م ب-ال-ق-ول :ل-ك-م ال-ت-ح-ية والتقدير أاسضرة
ا÷ريدة أاينما كنتم ودمتم على درب من كانوا
وق -ود مصض -اب -ي -ح مسضÒت -ه -ا أاح -ي -اء ،وأام -وات-ا،
وان -ح -ن -ائ -ي ألرواح ك -ل ال-ذي-ن راب-ط-وا ف-ي-ه-ا،
 Óاألع -ل-ى ،ع-اشضت ج-ري-دة
وان -ت -ق -ل -وا إا ¤ا Ÿإ
الشض- -عب ،ج- -ري- -دة األم -ة ،وال -وط -ن ،وال -دول -ة
ا÷زائ -ري -ة ،والسض -فÒة إا ¤ك -ل أارج-اء ال-وط-ن
العربي والعا.⁄

تظل اŸرجعية اŸثلى
اŸطلقة لكل اإ’علميÚ
الشسرف ـ ـاء ،وللنخبـ ـ ـة
الوطني ـ ـ ـ ـ ـة اأ’صسيلـ ـ ـ ـة

تعرضست ‘ التسسعينيات مع بداية التعددية
إا ¤حملة شسرسسةلكنها بقيت صسامدة
إان جريدة الشضعب وبخاصضة ألجيالنا ا÷ديدة
الذين ل يعرفونها هي التعليقات اليومية ‘
زواياها التي كانت سضهاما نافذة ‘ أاعماق كل
م -ت -ط -اول ع -ن أاي شض-يء ي-خصض-ن-ا ،وصض-ف-ح-ات
م- - -ت- - -خصضصض- - -ة Ãا ي - -ق - -دم مسضÒة األم - -ة ‘
–ولت -ه -ا ،و‘ حضض -ارت -ه -ا ،و‘ ت -راث -ه-ا و‘

من «اŸطبوع » إا« ¤الديجتال»
لعÓمية ،يوسسفي عمر:
الباحث ‘ الدراسسات ا إ

اŸوقع ا’لكÎو Êمطالب بالتسسويق
لنفسسه والتمرد عن اÿط ا’فتتاحي

بات لزاما على يومية «الشسعب» مواكبة
ال -ت -ط-ورات ا◊اصس-ل-ة ‘ ع-ا ⁄التصس-ال
لع Ó-م
ا÷م- -اهÒي وال- -ت- -وج- -ه ن- -ح -و ا إ
اللكÎو Êوفاء لقرائها  ،فهم بحاجة
لنية التي
لخ-ب-ار ا آ
ال-ي-وم إا ¤م-ت-اب-ع-ة ا أ
تضسمنها النسسخة اللكÎونية متمثلة ‘
اŸوق-ع ال-ذي ي-ك-م-ل ال-نسس-خ-ة ال-ورق-ية،
وه -و م -ا ÷أات إال -ي -ه أام ا÷رائ -د ‘ إاط-ار
م- - -واك- - -ب- - -ة ال- - -ركب ال- - -رق - -م - -ي ‘ ظ - -ل
لع Ó-م
ال -ت -ن -افسس -ي -ة ال -ت -ي ي -ف -رضس -ه -ا ا إ
ا÷ديد.
جÓل بوطي
ف -رضضت ال-ت-ط-ورات ا◊اصض-ل-ة ع-ل-ى الصض-ح-ف
تطوير إامكانياتها Ÿتابعة األخبار بآانية سضيما
‘ عصض - - - - - - - - - - -ر
ت - -تسض - -ارع ف- -ي- -ه
اإلخبار وتتشضكل
اآلراء ‘ سضباق
ل م- - -ت - -ن - -اه - -ي
يحمل الصضحافة
مسض -ؤوول -ي -ة ن-ق-ل
اŸع -ل -وم -ات ‘
وق -ت -ه -ا رغ-م أان
اıتصضÚ
ي- - -ف - -رق - -ون بÚ
اإلعÓم
السضاخن والبارد
ب - -ال - -ن - -ظ- -ر إا¤
اŸعلومات التي
يقدمها.
من هذا اŸنطلق وقبله كانت «الشضعب» سضابقة
‘ نقل متابعة األخبار خطوة بخطوة وان ⁄
ت -ك -ن م -ت -ب -وع -ة ب-ت-ف-اصض-ي-ل ك-بÒة لن ال-ق-ارئ
ب -ح -اج -ة إا ¤م -ع-رف-ة ا Èÿول-يسس ب-الضض-رورة
كنهه ،وهي إاحدى الصضفات التي يتميز بها
اŸوق- -ع الل- -كÎو Êل -ي -وم -ي -ة «الشض -عب» م -ن -ذ
تطويره Ÿتابعة األخبار بآانية.

متابعة آانية لألحداث و تغطيات
خاصسة للمناسسبات الوطنية

خطوات وان كانت حديثة اإل أانها تؤوكد طموح
اليومية نحو مواكبة الزمن اŸتسضارع ‘ ›ال
نقل األخبار واŸعلومات ‘ وقتها ،حيث يركز
القائمون على اŸوقع اللكÎو Êلـ «الشضعب»
Óحداث الوطنية على غرار
Ãتابعة عن كثب ل أ
النتخابات اÙلية الفارطة التي جرت ‘ الـ
 23ن- -وف -م Èب -تسض -ج -ي -ل اŸوق -ع لـ  30مقال
صضحفيا ‘ ﬂتلف اÛالت،
م -ن-ه-ا  16م -ق -ال ح -ول م -ت -اب -ع -ة القÎاع
وتصض- -ري- -ح- -ات اŸسض -ؤوول Úب -ع ÚاŸك -ان ،إا¤
جانب النقل اŸباشضر للندوة الصضحفية لوزير
ال -داخ -ل -ي -ة و ا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة و ال-ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية نور الدين بدوي حول إاعÓن النتائج
النهائية لÓنتخابات اÙلية.
‘ هذا الصضدد ” كتابة  30مقال صضحفيا
ونشضر فيديو عن ا◊دث الوطني و نشضر 30
صضورة ،كما ” إاضضافة  18مقال ‘ ﬂتلف
اÛالت ،م -ن -ه-ا  12م-ق-ال ي-ت-ع-لق Ãحليات
بنتائج اÙليات مرحلة Ãرحلة وإارفاق 30
صض- - - -ورة و  12م -ق -ال ‘ ﬂت -ل-ف اÛالت
وفيديوهات وصضور حصضرية على غرار انتخاب
رئيسس ا÷مهورية وهو ا◊دث الذي يÓقي
اهتماما بارزا من طرف القراء.

اإ’خراج وسسرعة الولوج أاسساسسيات
اإ’علم ا’لكÎوÊ

بخصضوصس تطوير اŸوقع يرى األسضتاذ يوسضفي
عمر أاسضتاذ اإلعÓم بجامعة ا÷زائر  03أان
اŸوقع اللكÎو Êيجب أان يختلف “اما عن
النسضخة الورقية ،كما انه مطالب بالتسضويق
لنفسضه بدرجة أاو ،¤وذلك من خÓل ,أاول
اإلخ - -راج وال - -تصض - -م - -ي - -م ا÷م - -ي - -ل وا÷ذاب
بالعتماد على خصضائصس السضتمالة العقلية
وال-ع-اط-ف-ي-ة ‘ مضض-ام Úاألخ-ب-ار ح-ت-ى ت-كون

ه -ن-اك خصض-ائصس ل-ل-م-وق-ع ع-ن ب-اق-ي اŸواق-ع
اللكÎونية ،وهو ما يعرف بالنفراد سضواء ‘
السضبق أاو التصضميم الرقمي الذي يتناسضب مع
طبيعة األخبار ‘ ،ح Úيكون عند ذوق القارئ
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-األل-وان والصض-ور وال-ف-ي-ديوهات
التي توثق األخبار أاك Ìفأاك.Ì
وث -ان -ي -ا ي -ؤوك -د ال -ب-احث ‘ ح-ديث خ-اصس م-ع
«الشض -عب» ح -ول ذك -رى ت -أاسض -يسض-ه-ا أان ط-ب-ي-ع-ة
األخبار ‘ اŸوقع اللكÎو Êتختلف “اما
عن ما هو ‘ النسضخة الورقية سضواء من حيث
التغطية أاو التحليل أاو حتى طريقة النشضر،
األمر الذي يجعل اŸوقع ‘ شضكل يتميز عن
النسضخة الورقية بحيث يقصضد الناسس اŸوقع
ألسضباب معينة.
حسضب األسضتاذ يوسضفي فان األمر الثالث الذي
ل ي- -ق- -ل أاه -م -ي -ة ه -و ال -ب -حث ع -ن ال -ت -م -وي -ل
القتصضادي للموقع
وه-ي إاسضÎات-ي-ج-ي-ة
ج- -د صض -ع -ب -ة ل -ك -ن
Áكن –قيق ذلك
م- -ن خÓ- -ل إاج -راء
ت-غ-ي Òج-ذري ع-م-ا
ه - -و ‘ ال- -نسض- -خ- -ة
ال -ورق -ي -ة وال-ت-م-رد
ع- - - - - - - - - - - - - -ن اÿط
الف-ت-ت-اح-ي بشض-ك-ل
كب ،Òلن ذلك هو
م -ا ي -ج -ذب ان -ت-ب-اه
القارئ اليوم.
كما أان السضرعة و
اآلن- -ي- -ة ‘ ال -ول -وج
إا ¤اŸوقع هي احد أاهم اÿطوات الواجب
تضضمينها ‘ اŸوقع اللكÎو Êحسضب الباحث
يوسضفي ،إاذ أان عصضر السضرعة الذي تعيشضه ل
يÎك اÛال للقارئ أان ينتظر أاك ،Ìلذلك
وجب وضضع هذا األمر ‘ ا◊سضبان ‘ ظل
التنافسضية ب ÚاŸواقع ،كما Áكن للموقع أان
يسضهل الولوج إا ¤مواقع رسضمية أاخرى يرغب
القارئ ‘ تصضفحها.
وذكر الباحث أان اختÓف النسضخة اللكÎونية
يجب أان يكون جوهريا حيث ل يجب نشضر
الف -ت -ت -اح -ي -ة ‘ اŸوق -ع ك-م-ا ي-جب أان ت-ك-ون
Óخبار  ،إاضضافة إا¤
هناك صضياغة خاصضة ل أ
ربط ذلك Ãواقع التواصضل الجتماعي لليومية
لكي يكون الوصضول إاليها سضه ،Óنظرا لÓنتشضار
ال -واسض -ع لسض -ت -خ -دام -ات شض -ب -ك -ات ال -ت-واصض-ل
الجتماعي لدى الناسس.

–ول اسستثنائي أاملته الوضسعية ا’قتصسادية

 ⁄يكن فقط التحول الذي عرفته ول تزال
ت- -ع- -رف- -ه ي- -وم- -ي- -ة «الشض- -عب» ‘ مضض- -م -ون -ه -ا
الل- -كÎو Êول- -ي- -د ال- -عصض- -ر ال- -رق- -م- -ي ول -ك -ن
ال -ت -ح-ولت الق-تصض-ادي-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ق-ط-اع
اإلعÓ- - -م ال - -ذي ل Áك - -ن فصض - -ل - -ه ع - -ن ك - -ل
اŸؤوسضسضات القتصضادية أاو Ãا يصضطلح عليه
‘ علم القتصضاد باإلعÓم القتصضادي كان
اÙطة البارزة ‘ نهج هذا اÛال إاضضافة
إا ¤ت - -ل- -ب- -ي- -ة رغ- -ب- -ات ا÷م- -ه- -ور ،ف- -ال- -واق- -ع
القتصضادي الصضعب الذي يواجه الدولة جراء
ت -راج-ع م-ي-زان-ي-ت-ه-ا ك-ان ل-ه األث-ر ال-ب-ال-غ ع-ل-ى
اŸؤوسضسضات اإلعÓمية نظرا لرتباط اغلبها
باإلشضهار أاو اإلعÓن العمومي
لكن –ديات اŸرحلة فرضضت توجها جديدا
سضارعت وزارة التصضال إا ¤التحكم فيه ،من
خÓ- -ل إاع- -ادة رسض- -م اÿارط- -ة اŸؤوسضسض -ات -ي -ة
لوسضائل اإلعÓم مؤوكدة انه من غ ÒاŸسضتحيل
أان تبقى الصضحف تعتمد ‘ صضدورها على
اإلشضهار العمومي الذي يÎاجع يوما بعد آاخر،
بفعل تراجع ا◊ركية القتصضادية.
لكن البعضس من اŸتابع Úرأاو ‘ هذا األمر
السض -ي -ئ مصض -ل -ح-ة ل-ل-وسض-ائ-ل اإلعÓ-م-ي-ة ح-ت-ى
تعتمد على نفسضها وتضضبط اسضÎاتيجيتها على
نحو يسضمح له بالسضتمرارية ‘ السضوق ‘ ظل
اŸنافسضة الكبÒة ب Úوسضائل اإلعÓم الوطنية،
سضيما ‘ عصضر اإلعÓم ا÷ديد الذي جاء
Ãفهوم خاصس ألداء اإلعÓم.
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وجوه من الذاكرة

متعة مهنية ،التزام ومثابرة..
زمÓء اأدوا واجبهم بإاخÓصص

’جيأل اŸتعأقبة التي انتسسبت إاليه .لعل اŸنأسسبة
’عÓمي بفضسل التزام وتضسحيأت ا أ
“ر  55سسنة على تأأسسيسس الشسعب ،منهأ  32سسنة عمل ‘ عنوان عريق مر Ãراحل ب Úالتأألق وا’نكسسأر وواصسل التواجد ‘ اŸشسهد ا إ
’قدار أان التحق
مواتية للرجوع بألذاكرة إا ¤وجوه تعرفنأ إاليهأ وأاقÓم تعلمنأ منهأ ،يسستحق أاصسحأبهأ تذكرهم وتقد Ëشسهأدة متواضسعة عن مسسأرهم ‘ مهنة اŸتأعب .قبل أاك Ìمن ثÓث عشسريأت كأملة شسأءت ا أ
للعمل بجريدة «الشسعب» حيث وجد الشسأب حديث العهد بألصسحأفة والقأدم من وزارة اŸألية وسسطأ متنوعأ من حيث ا’Œأهأت الفكرية التي كأنت تتعأيشس ‘ ظل ثقأفة ا◊وار الذي ’ يفسسد اختÓف الرأاي فيه
للود قضسية.
سسعيد بن عيأد
الصسحفي الشساب انطباعا
ط -ي -ب-ا ع-ن رج-ل م-ت-واضس-ع
جدا رحمة الله عليه.
بدأات اÿطوات األو ‘ ¤خريف Ã 1٩8٥قر سساحة
ل Áكن ‘ هذه اŸناسسبة
«موريسس أاودان» قبل أان تنقل ا÷ريدة بالتدريج إا ¤مقر
أان ل نتذكر أاولئك الذين
شسارع طرابلسس حيث مكثت هناك إا ¤منتصسف التسسعينات
سس-ق-ط-وا ضس-ح-ايا اإلرهاب
لÎحل ›ددا إا ¤شسارع «باسستور» قبل أان تسستقر حاليا
ا÷بان ودفعوا ثمن أاثم ⁄
بشسارع الشسهداء .ومع كل رحلة كان يضسيع جزء مهم من
ي -رت-ك-ب-وه ،ذن-ب-ه-م ال-وح-ي-د
ا÷ري- -دة ب- -دءا ب- -ف- -ق -دان اŸط -ب -ع -ة واألرشس -ي -ف وزم Ó-ء
أان -ه -م ي -ن -تسس -ب -ون ÷ري -دة
وكفاءات.
الشس- -عب وي- -ت- -ع- -ل- -ق األم- -ر
‘ القسسم الدو‹ اŸشسكل أايامها وكان عهد ا◊زب الواحد
ب- -ال -راح -ل ع -ب -د ال -وه -اب
من  ٩إا 10 ¤صسحافي Úينهمكون كل يوم على معا÷ة
سسداوي موظف Ãصسالح إادارة ا÷ريدة  .متواضسع وقع
األخبار التي يحضسرها عامل التلكسس عمي احمد بوعبان
فريسسة ‘ قبضسة جماعات دموية Ÿا كان ‘ زيارة إا¤
الرجل الهادئ واŸنضسبط ،والذي ل يسسبقه احد بإالقاء
أاه -ل -ه ب-الشس-ل-ف ،وال-ف-ق-ي-د ع-ب-د ا◊م-ي-د ي-ح-ي-اوي زم-ي-ل-ن-ا
التحية رغم فارق السسن .بحيوية ونشساط ودون ضسجيج
ال-بسس-ي-ط ب-ال-قسس-م ال-ت-ق-ن-ي اخ-ت-ط-ف-ت-ه جماعة إارهابية من
يزود أاقسسام التحرير باألخبار الواردة من وكالت أانباء
منزله بÈاقي حيث ترصسدوا له واغتالوه ‘ ليلة باردة
ﬂتلفة منها أاجنبية ذائعة الصسيت مثل رويÎز ،أا ف ب ،ا
واألدهى واألمر جردوه من معطفه اŸصسنوع من ا÷لد.
ب إا ¤جانب «واج» التي تخضسع أاخبارها جميعا للتمحيصس
هؤولء يبقون ‘ ذاكرة من عرفهم وتقاسسم معهم سسنوات
والتمعن والتناول حسسب كل موضسوع.
ف -ي -ه -ا ا◊ل -و واŸر ،اŸت -ع -ة اŸه-ن-ي-ة واŸشس-ق-ة ال-ي-وم-ي-ة،
روباشص مسسعود ..عروبي واشسÎاكي إا ¤النخاع
اللتزام واŸثابرة دون انتظار تكر Ëأاو عرفان ،فقد أادوا
كان الفقيد روباشس مسسعود
واجبهم باخÓصس.
وه- -و م -ن أاب -ن -اء م -ن -ط -ق -ة
عبد العزيز لعيون ..قلم صسارم
ال -ق -ب -ائ -ل اŸتشس -ب -ع ب -ق-ي-م
ال -ع -روب-ة وصس-احب ق-ن-اع-ة يلقب «Ãولنا» تخصسصس ‘ معا÷ة قضسية الصسحراء الغربية
راسس- -خ- -ة ب -ج -دوى اÿي -ار والتصسدي لÓدعاءات اŸغربية بأاسسلوب حضساري ومسسؤوول ،يقول« ⁄أازر لبنان مرة واحدة إا‰ا تفاعلت مع ا◊رب
الشسÎاك - - -ي وم- - -داف- - -ع- - -ا وكان صساحب قلم صسارم ل يتسسلل إاليه تهاون أاو تردد ‘ مسسأالة األهلية هناك من جانب ا◊رصس على سسÓمة بلد األرز
مسستميتا عنه خاصسة أاثناء شسغلت العا ⁄ول تزال .وكانت الشسعب بالنسسبة إاليه ميدان ووحدة شسعبه».
نقاشسات سساخنة مع من له يتبارى فيه من اجل كسسب معركة حق الشسعوب ‘ تقرير ضسحك ا÷ميع وسسجل ذلك ‘ خانة التهامات العربية
رأاي آاخ - -ر .وغ - -ال - -ب - -ا م- -ا اŸصس Òوالدفاع عن اŸضسطهدين ،يعتز بكÈياء اŸواطن اÛانية وواصسل يكتب عن لبنان Ãسسؤوولية و“عن حريصسا
–دث ن -ق -اشس -ات ‘ إاط -ار ا÷زائري اŸثابر واŸتشسبع باŸثل العليا.
على أان يجد هذا البلد أامنه ويسستعيد عافيته كما هو
اليوم .وتلك بحد ذاتها قضسية كنا نشسعر بأاننا معنيون بها
الحÎام أاب- - - -رزه- - - -ا م- - - -ع
‘ زمن القطب Úالشسرقي والغربي وجدار برل .Úوهي كلها
ﬁمد غضسبان ..ا’بتسسامة رغم اŸرضص
ال- -زم- -ي- -ل ورئ -يسس ال -قسس -م
مشساهد أاصسبحت من اŸاضسي لكن تداعياتها قائمة إا¤
الدو‹ يومها ﬁمد عبد
اليوم ويدفع ثمنها العا ⁄العربي
ال -رح -م -ا Êأاط -ال ال -ل -ه ‘
ع-م-ره ،ال-ذي اشس-رف ع-ل-ى
قاسسم دراجي ..جدية والتزام
رئاسسة القسسم الدو‹ لفÎة
فارقنا منذ مدة قصسÒة سسنة  ٢01٧وكان رئيسسا للقسسم
ط -وي -ل -ة ق-ب-ل أان ي-ت-درج ‘
Ÿدة قبل أان يخلفه عبد
اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ل -يصس -ب -ح م -ع
ال- - - -رح - - -م - - -ا ،Êوك - - -ان
ب -داي-ة ال-تسس-ع-ي-ن-ات م-دي-را
الزميÓن يتبادلن التعاليق
عاما دون أان يتغ Òسسلوكه
ا◊ادة أاحيانا لكن دون أان
أاو ي -ت-ن-ك-ر ل-رف-اق-ه .اŸي-زة
ي -فسس -د ذلك ل -ل -ود قضس -ي -ة.
ال- - - - -ف- - - - -ري - - - -دة أان ا÷دل
ي-ح-رصس ع-ل-ى أاداء م-ه-م-ت-ه
الصساخب والسساخن ينتهي
وإان -زال ك -ل واح -د م-ن-زل-ت-ه
‘ كل مرة بخروج الثنÚ
ف Ó- -ي- -ح- -رج ول ي -ت -ه -اون.
م- -ع- -ا وأاح -ي -ان -ا م -ع ب -عضس كان الزميل ﬁمد غضسبان يحمل آالمه دون أان يصسرخ أاو
ي- -وج- -ه وي- -راف- -ق Ãه- -ن -ي -ة
زم Ó-ئ -ه -م -ا ب -ع -د السس-اع-ة يكشسف ذلك ،يقاوم بالنكتة والبتسسامة ل تفارقه ،يحÎم
ومسس-ؤوول-ي-ة وي-ق-دم Œرب-ته
اÿامسس- -ة مسس- -اء ل- -ت- -ن -اول الكب Òويسساعد الشسباب بالتوجيه ونقل اÈÿة اŸهنية.
لسستخÓصس الع.È
قهوة أاو حبة حلوى “سسح الرجل من أابناء ا÷زائر العميقة  ،خÓفا لسسمه  ⁄يغضسب
ت-لك الشس-ح-ن-ة وت-ول-د م-عها يوما ،وكان زمÓؤوه يتفهمون وضسعيته ف Óيحرجه احد أاو ﬁمد العربي عبد الرحما ..Êهدوء ويقظة
أاوقات حميمة جديدة.
يطلب منه أاك Ìمن طاقته ل تزال قيم الحÎام قائمة إا ¤اليوم مع هذا الزميل
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وإايديولوجية لكن القاسسم اŸشسÎك الدفاع عن اŸ
الهادئة واليقظة سسواء Ÿا
Ãسس -تشس -ف -ى ب -ن-ي مسس-وسس
العليا للوطن بتسسخ ÒأاقÓم حية ونظيفة تتصسدى لكل
كان رئيسس قسسم أاو مديرا
ب -ع-د أان ت-غ-لب ع-ل-ي-ه ال-داء
األخ -ط -ار وا◊م Ó-ت ال -ت -ي تشس -ن ‘ اÿارج .ك -ن -ا ن -ت -اب-ع
ع -ام ل -ل -ج -ري-دة ⁄ .ي-ب-خ-ل
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النقاشسات ول نتدخل فتوطدت العÓقة معهم جميعا إا¤
ي-وم-ا ‘ ت-ق-د Ëال-نصس-ي-ح-ة
ر
درجة قلما توجد اليوم أاسساسسها القيم النبيلة واŸشساع
ويحرصس على أاداء الواجب
الصسادقة.
مروشص مسسعود ..نكتة
اŸه - - - -ن - - - -ي ب- - - -اŸع- - - -ايÒ
اŸطلوبة.
رسسالة بÒوت
أابو علي ..عاشسق
قوته ‘ الÎجمة أاعطته
صس- -احب اب- -تسس -ام -ة غ -ادر
دف- -ع -ا ل -ل -ع -م -ل ‘ ال -قسس -م
ا◊ق- -ل اإلعÓ- -م- -ي غ- -داة
القضسية الفلسسطينية
ال -ت -ع -ددي -ة ل -يشس-ق ط-ري-ق-ا الدو‹ وŒربته ‘ تغطية اŸؤو“رات والندوات ‘ إافريقيا
كان اك ÈاÛموعة سسنا
آاخرا .هادئ وصساحب نكتة خاصسة قدمت له اإلضسافة ‘ قراءة و–ليل األوضساع .رجل
وأاكÌه - - -م صسÈا ي- - -ع- - -رف
ي -ع -ال -ج ب -ه -ا الضس -غ -وط -ات شس -ه -م وصس -احب ق -لب ك -ب Òي -حسس -ن م-ع-ام-ل-ة الصس-ح-اف-يÚ
م-ه-م-ت-ه ويتقنها فتخصسصس
اليومية وكان أاك Ìقربا من الشسباب دون أان يخدشس مشساعرهم عند خطا أاو سسهو
‘ م- - -ع- - -ا÷ة م - -واضس - -ي - -ع
زم- -ي- -ل- -ن -ا ال -راح -ل ق -اسس -م فاسستحق الحÎام والتقدير منهم.
ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية بÓ
ال - -دراج - -ي ،ل ت - -ف - -ارق - -ه
كلل ول ملل .يتناول الورق
كمال عياشص ..أاناقة ومهنية
وي- -خ- -ط ب -ق -ل -م -ه السس -ي -ال
الب- -تسس- -ام- -ة رغ- -م م- -رارة كان مديرا دون أان يتخلى عن هويته الصسحفية ،يحسسن
مقالته يوميا مرتكزا على
ا◊ي - -اة ال - -ي - -وم - -ي- -ة وم- -ن اŸع -ام -ل -ة دون ت-ف-ري-ط ‘ ا÷دي-ة ،ي-ح-م-ل ه-ي-ب-ة ال-رج-ل
أان-ب-اء ال-وك-الت م-ع ت-وج-يه
اŸواقف التي أاتذكرها Ÿا العادل واŸنصسف وسسط يوميات فيها تداخل وضسغوطات
لنصسرة الشسعب الفلسسطيني.
دخل ذات يوم إا ¤القسسم و‡ارسسات ومع ذلك يتصسرف دوما بحكمة ومسسؤوولية.
كلما زار منطقة وادي سسوف مسسقط رأاسسه ،إال وعاد على
ي- - - - -ح- - - - -م - - - -ل رسس - - - -ال - - - -ة ذات مرة ولتغطية حدث ‘ اŸسساء  ⁄يجد صسحفي سسيارة
م Ïسسياته «زازتافا» ببعضس التمر ليوزعه علينا بركة فزاده
ويصسرخ«عجبا إاخوا Êهذه للتنقل وما أان علم بذلك طل من النافذة وأالقى Ãفايتح
ذلك ق -درا وﬁب -ة .ك -ان ي -ح -م-ل وشس-اح ف-لسس-ط Úوشس-دي-د
رسسالة وصسلتني من بÒوت سسيارته  ٥0٤ل‚از اŸهمة.
التعلق بالشسهيد ياسسر عرفات .زميل منضسبط ‘ العمل
عاصسمة لبنان تتهمه فيها و‘ تغطية نشساط وطني ÷بهة التحرير الوطني بقصسر
وملتزم باÿط الوطني إا ¤النخاع كما عرفناه ا ¤ان
إاحدى ا◊ركات اŸسسلحة األ· بداية التسسعينات  ⁄ير حرجا ‘ ا÷لوسس إا ¤جانبي
رحل.
بأانه انحاز لتيار مع Úعلى واŸشس -ارك-ة ‘ ت-غ-ط-ي-ة ال-ن-ق-اشس-ات السس-اخ-ن-ة كصس-ح-ف-ي ل
حسساب آاخر» ..وواصسل
Áك -ن -ه أان ي -ل-ق-ي ب-ق-ل-م-ه ج-ان-ب-ا .ت-لك ال-وق-ف-ة ت-ركت ل-دى
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مÓحق جريدة «ألششعب» ..ألعÓمة ألفارقة

ع Úعلى ﬂتلف األحداث بأأقÓم جأدة و–أليل موضضوعية
’ Áكن أن نبالغ إأذأ قلنا أن جريدة «ألششعب» كانت ألرأئدة وبانتظام ‘ طرح
مÓ-ح-ق أسش-ب-وع-ي-ة ،تسش-ل-ط ألضش-وء وب-ال-ك-ث Òم-ن أل-ت-ف-اصش-ي-ل ع-لى مسشتجدأت
ألقضشايا ‘ عا ⁄ألرياضشة وألثقافة وأ’قتصشاد وكذأ على صشعيد ألدبلوماسشية
ألدولية ،من أجل أمتصشاصص تعطشص ألقارئ ،وكي –مله إأ ¤أكتششاف عمق
’طÓع على أ◊قائق باŸعلومات وألتحاليل أŸوضشوعية،
ألقضشايا وأ إ
وم-ازألت ه-ذه أ÷ري-دة أل-ع-ري-ق-ة أل-ت-ي ي-رت-ب-ط ت-اري-خها بكفاح
أ÷زأئري ،Úموأكبة من بعد ذلك معركة ألتنمية ومسشاندة
ل -قضش -اي -ا أل -ت -ح -رر ‘ أل -ع -ا ،⁄و’ششك أن م Ó-ح -ق ج -ري -دة
«ألشش- -عب» Áك- -ن وصش- -ف- -ه -ا ب -ال -ع Ó-م -ة أل -ف -ارق -ة ‘ ع -ا⁄
ألصشحافة أŸكتوبة ،وتعد أ÷ريدة ألوحيدة ‘ أ÷زأئر
أل -ن -اط -ق -ة ب -ال -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة ،ح -يث تضش -رب م-وأع-ي-د
’طÓ-ع ع-ل-ى
’وف-ي-اء ،م-ن أج-ل أ إ
أسش -ب -وع -ي-ة ل-ق-رأئ-ه-ا أ أ
’خ-ب-ار وأŸع-ل-وم-ات وأل-ت-ح-ال-ي-ل ‘ م-لحقات
أŸزي-د م-ن أ أ

ت-ع-ن-ى ب-ج-م-ي-ع أÛا’ت أ◊ي-وي-ة ،م-ن أق-تصش-اد وث-ق-اف-ة وك-ذأ ري-اضشة وقضشايا
ﬁل -ي -ة إأ ¤أل -ع -ا ⁄أل -دب -ل-وم-اسش-ي .ويضش-اف إأ ¤ذلك Œرب-ة
ألصش-ف-ح-ات أÿاصش-ة أل-ت-ي ت-ه-ت-م ب-الشش-ب-اب وأŸرأة وألصش-ح-ة
لتصشل إأ ¤جميع ألفئات وألششرأئح.

‘ قلب ا◊دث الريأضضي

وي -ه -ت -م اŸل -ح -ق ال -ري -اضس-ي بشس-ري-ح-ة واسس-ع-ة م-ن ﬁب-ي
الرياضسة ،حيث يخصسصس بدوره ملفا أاسسبوعيا عن ﬂتلف
الرياضسات ،وينقل األخبار من مصسدرها ويجري ا◊وارات،
ويرصسد النتصسارات واإلخفاقات ويقدمها بع ÚاÙللÚ
واÈÿاء اıتصس ،Úوإا ¤ج - -انب ذلك Áك - -ن ال - -ق- -ول أان
اŸلحق الرياضسي ÷ريدة «الشسعب » أاو «الشسعب الرياضسي»،
يركز بشسكل كب Òعلى كرة القدم والفريق الوطني ،وكذا
األحداث الكÈى التي تشسارك فيها اŸنتخبات ا÷زائرية،
حيث يحرصس على نقل النتائج ومعها فرحة النتصسار أاو
ال- -ع- -كسس ،م- -ن ق- -لب ا◊دث ال -ري -اضس -ي أاي م -ن اÓŸعب
والقاعات الرياضسية داخل أاو خارج الوطن.
ول يخفى أان اŸلحق الرياضسي يتنقل مع الفريق الوطني
لكرة القدم على وجه اÿصسوصس وﬂتلف الفرق الرياضسية
األخرى ‘ ،اŸواعيد الدولية القارية أاو العاŸية من بينها
كأاسس أا· إافريقيا وكذلك كاسس العا.⁄

فضشيلة بودريشص
صسحيح أان جريدة «الشسعب» التي كانت
القلعة اإلعÓمية ا÷زائرية ‘
غياب أاي منافسس ،وتربعت
ع -ل -ى ع -رشس ذلك ع-ل-ى
مدار عدة عقود من
ت- - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ر
اŸسس -ت -ق-ل-ة ،ي-ع-ود
ل- -ه- -ا ال- -فضس -ل ‘
خلق تقاليد طرح
م - -ل - -ح- -ق غ- -ن- -ي
باŸعلومات
بشس- - - -ك- - - -ل دوري،
ولعل البداية كانت
‘ عقد السسبعينات
م- -ع Œرب- -ة اŸل- -ح- -ق
ال -ث -ق -ا‘ ،ال -ت -ي أاشس-رف
ع- -ل- -ي- -ه- -ا األديب ال- -ك- -بÒ
ال- -راح- -ل ال- -ط- -اه- -ر وط -ار،
و“كن هذا اŸلحق أان يجمع
ح - -ول - -ه اŸب - -دع Úوال - -ك - -ت- -اب
وأاصس -ح -اب اŸواهب ،ب -ل وشس -ج-ع
على صسقل األقÓم التي صسارت سساطعة ‘ عا ⁄الكتابة
واألدب.

السضتشضراف والتحليل الهأدئ العميق

وإان كانت جريدة «الشسعب» مرة أاخرى قد بادرت بإاطÓق
Œرب -ة ج -د ‰وذج -ي -ة أاث-ل-جت صس-دور األدب-اء واŸث-ق-ف،Ú
واŸتمثلة ‘ ملحق ثقا‘ مسستقل صسدر ‘ جريدة نصسف
شس-ه-ري-ة Ãن-اسس-ب-ة ا÷زائ-ر ع-اصس-م-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة العربية عام
 ٢008وطيلة سسنة كاملة احتفت مع قرائها ا÷زائريÚ
وال -ع -رب ب -ف-ع-ال-ي-ات ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،وب-ال-ف-ع-ل واكب ه-ذا
اŸلحق الثقا‘ الذي حمل اسسم «اŸشسهد الثقا‘» ،حركية
الفعل وا◊دث الثقا‘ بشسكل متواصسل ومن دون انقطاع،
وفتح اÛال أامام اŸبدع Úوالكتاب ليتحدثوا عن كل
كبÒة وصسغÒة ‘ ا◊ياة الثقافية ،وÁكن القول أان هذا
اŸلحق نقل للقارئ ا÷زائري كل ما –قق ‘ هذه السسنة،
و ⁄يكتف بذلك بل شسجع اŸواهب اإلبداعية من خÓل

–قيق السستقÓل ،مهمة الدفاع عن القضسايا التحررية
ال- -ع- -ادل -ة ‘ ال -ع -ا ⁄ع -ل -ى صس -ف -ح -ات ج -ري -دة «الشس -عب»،
وحافظت على ذلك التقليد بشسكل دوري ومن دون انقطاع
ولزالت إا ¤يومنا هذا ،تنصسف بأاقÓمها ﬂتلف القضسايا
العادلة ‘ الوطن العربي وع Èالعا.⁄

تسسليط
الضس- - -وء ع - -ل - -ى
إا‚ازاتها،
وال- - - -ت- - - -ط - - -رق إا¤
احÎاق -ه -ا وق -درت-ه-ا
على العطاء.
و ب-ق-ي اŸل-ح-ق ال-ث-قا‘
حيا ‘ جريدة «الشسعب »
يصس -در ‘ ق -لب صس -ف-ح-ات-ه-ا
بانتظام كل أاسسبوع ،ويعد ذلك –د من طرف األقÓم التي
تسسهر على مواصسلة العمل ا÷دي ‘ اŸلحق ،وكذا إاعداد
الصسفحات الثقافية اليومية ،ول يقل اŸلحق القتصسادي
أاهمية ،كونه اŸلحق الوحيد الذي يصسدر على صسفحات
ا÷رائد الناطقة باللغة العربية ،ويفتح اÛال آلراء خÈاء
نوعي ‘ Úأاك Ìمن ملف اقتصسادي ذا طابع وطني أاو دو‹،
م -ع ت -ق -د Ëال -ق -راءات السسÎاشس-ف-ي-ة وال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ه-ادئ-ة
والشساملة وذات البعد العميق.
وي- -واكب اŸل -ح -ق الق -تصس -ادي ال -ت -ح -دي -ات وال -ره -ان -ات
ال-ت-ن-م-وي-ة ،وي-ف-ت-ح ال-ن-ق-اشس-ات اŸسستفيضسة ،بهدف تسسليط
الضسوء على اŸسسائل التي Áكن فيها إاشسراك ا÷ميع،

إلثارة
العديد
من اآلراء وطرح
ال -ك-ث Òم-ن اŸقÎح-ات
ال-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-جسس-ي-د ع-ل-ى أارضس
ال -واق -ع ،وإا ¤ج -انب رصس -د ال -ت -ج -ارب
النموذجية الناجحة ‘ اÛال القتصسادي،
ولعل ا÷هود التي تبذلها ا÷زائر اليوم من
أاجل –قيق نهضسة تنموية وإاقÓع اقتصسادي
ب -ر” سس -ري -ع– ،ت -اج إا ¤م -واك -ب -ة األق Ó-م
الصس- -ح- -ف- -ي- -ة ،ع- -ل- -ى اع- -ت- -ب- -ار أان اŸل- -ح -ق
الق- -تصس- -ادي ي- -ط- -رح اŸل- -ف- -ات وال- -قضس- -اي -ا
Ãوضسوعية ،وإاذا تطلب األمر فإانها ل تتأاخر
عن النقد البناء أاو –ديد النقائصس.

إانصضأف القضضأيأ العأدلة

وم -ن ب ÚاŸل -ف -ات ال -ت -ي تسس -ه -ر ج -ري-دة «الشس-عب » ع-ل-ى
–ضسÒه -ا ونشس -ره -ا ل-ل-ق-ارئ ،ن-ذك-ر م-ل-ف ه-ام ي-ت-م-ث-ل ‘
Óشسارة
اŸلف الدبلوماسسي الذي يعنى بالقضسايا الدولية ،ول إ
فإانه مع مرور السسنوات حمل هذا اŸلحق العديد من
األسسماء ،من بينها «حصساد السسياسسة الدولية» «و»اŸلف
ال- -دو‹» وال- -ي- -وم اسس- -ت- -ق -رت تسس -م -ي -ت -ه ‘ اسس -م «الشس -عب
الدبلوماسسي» ،ويصسدر هذا اŸلحق ‘ حلة جد جذابة
سسواء من حيث الشسكل وخاصسة ‘ اŸضسمون ،حيث يجمع
ع Èصس -ف -ح -ات -ه األرب -ع ب Úج-م-ي-ع األل-وان الصس-ح-ف-ي-ة م-ن
حوارات وأاعمدة ومقالت –ليلية بأاقÓم ذات خÈة طويلة
Óحداث الدولية ،وÁكن القول أان
ومتمرسسة ‘ قراءتها ل أ
الشسعب الدبلوماسسي يقوم باسستقراء ا◊دث بنظرة بعيدة
اŸدى ،ولعل الصسوت الدبلوماسسي ÷ريدة «الشسعب » واكب
منذ أازيد من خمسسة عقود حركات التحرر ‘ العا،⁄
وواصس -ل اÛاه -دون ال -ذي -ن صس-ن-ع-وا ا◊ري-ة وشس-ارك-وا ‘

التخصضصص خطوة نحو الحÎافية

ويبقى «الشسعب اÙلي» يجسسد حقيقة اإلعÓم ا÷واري
ب -أا” م-ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة ،ك-ون-ه ي-ثﬂ Òت-ل-ف قضس-اي-ا ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،وفوق ذلك ينقل انشسغالت ومعاناة اŸواطن‘ Ú
قلب اŸدن الكÈى أاو ع Èالقرى واŸناطق النائية على
حد سسواء ،وكثÒا ما سساعد اإلعÓم ا÷واري الذي عكفت
جريدة «الشسعب » ومنذ أازيد من 1٥عاما على Œسسيده
Ÿسس -اع -دة اŸواط -ن Úال -بسس -ط -اء ‘ اسسÎج-اع ح-ق-وق-ه-م،
واسستفادتهم من السسكن والكهرباء والغاز واŸاء وما إا¤
غ Òذلك ،ولعل خ Òشساهد على ذلك أاولئك اŸواطنÚ
الذين كانوا ضسحايا فيضسانات بابا الوادي وحرموا باÿطأا
من السستفادة من سسكنات ،وبعد رفع تظلمهم ÷ريدة
«الشسعب » ونشسر صسرختهم ع Èصسفحاتها ” ،إانصسافهم
واسسÎجعوا حقهم واسستفادوا من سسكنات.
ولعل فتح صسفحات خاصسة تعنى بشسؤوون اŸرأاة والشسباب
وال -ط -ف -ل والصس -ح-ة لسس-ت-ق-ط-اب ف-ئ-ات ﬂت-ل-ف-ة وشس-رائ-ح
متنوعة ،من اŸفروضس أان تشسجع الصسحا‘ ا◊قيقي على
التكوين ا÷يد والسس Òنحو التخصسصس ‘ ›ال معيÚ
طيلة العديد من السسنوات ،من أاجل بلوغ مسستوى عا‹ من
الحÎافية.
ويأاتي احتفال «جريدة الشسعب» التي مازالت صسامدة ‘
وجه ﬂتلف التغÒات القتصسادية والتكنولوجية وتلك التي
ط -رأات ع -ل -ى سس -وق اإلع Ó-م ب -ع-ي-د إانشس-ائ-ه-ا ال ،٥٥ل-ي-عيد
للذاكرة اŸسسار الطويل واألجيال اŸتعاقبة على« ،ا÷ريدة
الذاكرة»..بالفعل Áكن وصسفها بذلك ،ألنها تختزن كما
معتÈا من األحداث ومن تاريخ ا÷زائر اŸسستقلة بÚ
طيات صسفحاتها أارشسيفها و‘ ذاكرة من مر ع Èقاعة
–ري -ره -ا ،خ -اصس -ة م-ن أاقÓ-م ج-ادة وأاصس-ح-اب ال-ت-ح-ال-ي-ل
اŸوضسوعية ،الذين احÎقوا باألمسس وجعلوا منها قلعة
إاعÓمية حقيقية باحÎافيتهم العالية وولعهم بهذه اŸهنة
الشسيقة فلم يبخلوا بعطائهم اŸسستمر والصسادق.

أسشتاذ ألعلوم ألسشياسشية بجامعة باتنة 01يوسشف بن يزة يؤوكد:

نأطق رسضمي بأسضم الشضعب ا÷زائري ‘ كل مراحل تطور ا÷زائر اŸسضتقلة
ي-ؤوك-د أل-دك-ت-ور ب-كلية أ◊قوق وألعلوم
ألسشياسشية بجامعة باتنة  ،01يوسشف بن
يزة ،أن جريدة «ألششعب» وهي –تفل
أل- -ي- -وم أ’ث -ن 11 Úديسش-م Èب-ال-ذك-رى
ألـ 55ل -ت -أاسش -يسش -ه-ا ،رأف-قت ك-ل م-رأح-ل
تطور أ÷زأئر أŸسشتقلة ،وعاصشرت كل
أحدأث ألوطن وألعا ⁄باحÎأفية غÒ
مسش-ب-وق-ة ،ومسش-ؤوول-ي-ة ك-بÒة ‘ تغطية
’حدأث،حيث كانت و سشتبقى من Èمن
أ أ
’سشتاذ بن يزة ،يكششف ‘
’ من Èله ،أ أ
هذأ أ◊وأر مع «ألششعب» حول أرأئه ‘
أحÎأفية أ÷ريدة وتاريخها وأهميتها
’عÓمية ألوطنية.
‘ ألسشاحة أ إ

حاوره من باتنةŸ :وششي حمزة
ألششعب :كيف ترى كأاسشتاذ جامعي
وﬁلل سشياسشي دور جريدة ألششعب
م -ن -ذ أ’سش -ت -ق Ó-ل ‘ ضش -م-ان ت-ق-دË
خدمة عمومية للموأطن؟.
د.بن يزة :ينبغي ‘ البداية أان تتقدم
بتهانينا وتÈيكاتنا للشسعب ا÷زائري بهذه
اŸناسسبة ولطاقم جريدة «الشسعب» التي

تعد من أاعرق ا÷زائر الصسادرة ‘ العا⁄
ال - -ع - -رب - -ي ألن- -ه- -ا واك- -بت نشس- -أاة ال- -دول- -ة
ا÷زائ- -ري -ة وع -اصس -رت أاح -داث -ا كÈى ‘
ال -ع -ا ⁄وم -ذ ع-رف-ن-اه-ا ع-رف-ن-ا أاصس-ال-ت-ه-ا
و–ليها باŸسسؤوولية والرزانة ‘ التعامل
مع الشسأان اÙلي والدو‹ ،الشسعب ليسست
›رد جريدة بل هي ناطق رسسمي باسسم
الشس- - -عب ا÷زائ- - -ري وه - -ي واح - -دة م - -ن
Œليات اإلسسÎاتيجية اإلعÓمية للجزائر
أاك Ìم -ن ذلك ه -ي أاداة ف -ع -ال -ة ل -ل -ت-نشس-ئ-ة
السس-ي-اسس-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة Ãا –تويه من
مضسام Úقيمية Œسسد قيم وروح اÛتمع
ا÷زائ -ري ،وه -ي أايضس -ا مشس-ت-ل-ة ل-ت-خ-ري-ج
الكفاءات اإلعÓمية والفكرية ولبد أانها
تسستحق لقب ا÷ريدة األم ،حيث أان أاغلب
إاط - -ارات الصس - -ح - -ف اÿاصس - -ة ه - -م م - -ن
خريجي هذه اŸدرسسة.
ك - -انت «ألشش - -عب» مصش - -درأ ل - -ل - -م - -ع - -ل- -وم- -ة
أل- -رسش- -م- -ي- -ة ،ف -ق -د ع -اصش -رت ك -ل م -رأح -ل
أ÷زأئر أŸسشتقلة هل وفقت ‘ ذلك؟.
ن -ع -م ل -ق -د ك -انت «الشس -عب» ه-ي اŸصس-در
ا◊صس - -ري ل - -ك - -ل األخ - -ب - -ار اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة

ب -ال -نشس -اط -ات ال-رسس-م-ي-ة ول اع-ت-ق-د أان-ه-ا
مازالت كذلك بسسبب اŸنافسسة الشسرسسة
من طرف اإلعÓم اŸرئي واللكÎو،Ê
ف -ف -ي ال -عصس -ر ال -رق-م-ي ل Áك-ن ÷ري-دة
تصسدر ‘ اليوم اŸوا‹ أان –قق السسبق
Óخبار السساخنة التي ل تنتظر
بالنسسبة ل أ
ك- -ل ذلك ال- -وقت ،ول -ه -ذا ÷أات ك -ث Òم -ن
الصس- -ح- -ف ال- -ع- -ري- -ق -ة إا ¤خ -وضس غ -م -ار
الصس -ح -اف -ة الل -كÎون -ي -ة Ÿواك -ب -ة عصس -ر
السسرعة ‘ ح Úتأاخذ ا÷ريدة اŸكتوبة
م -تسس -ع -ا م -ن ال -وقت ل -ل -ت -ح -ل -ي -ل و“ري -ر
الرسسائل.
ه - - -ل ت- - -رى أن أ÷ري- - -دة وف- - -قت ‘
م -وأج -ه-ة أل-ت-ح-دي-ات أل-ك-بÒة أل-ت-ي
’عÓ-م أŸكتوبة ‘
ت-ع-يشش-ه-ا وسش-ائ-ل أ إ
عصشر أ’نÎنيت وألتكنولوجيا؟.
@@ ليسست لدي فكرة حول حجم مقروئية
الشسعب حاليا ول Ãدى انتشسارها ،لكنني
أاعتقد أانها اسستطاعت مواكبة التطورات
ا◊اصس- -ل- -ة ‘ ›ال اإلعÓ- -م م- -ن ح- -يث
تطوير ﬁتواها وطبيعة اÿدمات التي
ت- -ق- -دم- -ه- -ا ل- -ل- -ق- -راء سس- -واء ‘ ال -نسس -خ -ة

اŸط -ب -وع-ة أاو ع Èب-واب-ت-ه-ا اإلل-كÎون-ي-ة،
ه- -ذا ال- -ت- -ح- -دي أاصس- -ب- -ح يÓ- -زم كÈي- -ات
الصسحف ‘ العا ⁄غ Òأان اإلفÓت منه
‡ك- -ن ب- -ت- -ط- -وي- -ر أادوات ال- -وصس -ول إا¤
ا÷مهور على غرار التطبيقات ا◊ديثة
واÿدمات التفاعلية ومنصسات التواصسل
الجتماعي وغÒها.

ما تنتظر آأنت كقارئ لها من طاقمها
ألصشحفي أن يقوم به لتحقق أŸزيد
من أŸقروئية وأ÷ماهÒية؟.
@@ ي- -ن- -ب- -غ- -ي إاح- -داث ط- -ف- -رة ‘ أادوات
التواصسل مع ا÷مهور Ãا هو متاح من
ﬂرج-ات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وه-و م-ا أاق-دمت
ع -ل -ي -ه ك -ث Òم -ن ا÷رائ -د ال-ع-ري-ق-ة ال-ت-ي
ح -اف -ظت ع -ل -ى وه -ج -ه -ا ب -رك-وب م-وج-ة
ال-ت-ح-ديث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي واع-ت-م-اد الطرق
الب -ت -ك -اري -ة ‘ الÎوي -ج ،ك -م -ا أان -وه ه -ن -ا
ب-ت-ج-رب-ة الشس-عب ‘ خ-ل-ق ت-ق-ل-ي-د اع-ت-ماد
م - -راك - -ز ل - -ل - -دراسس- -ات اإلسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
واإلعÓمية فهي اأدوات مهمة ‘ صسناعة
الراأي وتسسويق اأطروحات وأافكار تخدم
اÛتمع وتع Èعن توجهات الدولة ‘
ﬂتلف القضسايا.
كلمة أخÒة للجريدة وعمالها.
أا“نى التوفيق لـ «الشسعب» ولكل طاقمها
ف -ه -ي ج -ري -دة ك -ل ا÷زائ -ري Úواسس -م -ه -ا
م-رت-ب-ط ب-ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة وت-اريخها هو
جزء تاريخ ا÷زائر وفقكم الله ‘ خدمة
الرسسالة اإلعÓمية للدولة ا÷زائرية.
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أطارأت ومثقفون بورقلة يرفعون تهانيهم لعميدة ألصسحافة با÷زأئر

‰وذج ا’عÓم ا÷واري ‘ ا÷زائر

‘ عيد ميÓد تأاسسيسس جريدة ألشسعب ألـ 55ألشسعب نرصسد من أ÷نوب ألشسرقي آأرأء ألعديد من ألفاعل Úمن ألنخبة من أسساتذة
جامعي Úوأيضسا من خÓل ألسسلطة ألتنفيذية وأعضساء أÛلسس ألشسعبي ألو’ئي لو’ية ورقلة ،فضس Óعن أدباء ناشسط Úعلى ألسساحة ألثقافية
ونوعية كبÒة ،وقأل أان جريدة الشسعب هي من ا÷رائد يتقدم بألشسكر ا÷زيل إا¤
وا‹ و’ية ورقلة عبد
ال -ت -ي ن -أم -ل ون-ط-م-ح أان تسس-ت-م-ر ‘ م-راف-ق-ن-أ ‘ م-ه-أم-ن-أ ك- -ل ط- -أق- -م ا÷ري- -دة م -ن
القادر جÓوي
ك -م -ن -ت-خ-ب Úل-ت-ن-وي-رن-أ ح-ول قضس-أي-أ وانشس-غ-ألت اŸواط-ن صس-ح-ف-ي Úوت-قني Úوعمأل
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ى
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الشسعب وكل طأقمه
اŸهأم اŸنوطة بنأ خÓل هذه العهدة ،و‘ عيد ميÓد اإلع Ó-م -ي -ة وي -ت-م-ن-ى ل-ه-م
ة
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للجريدة أامينة دبأش
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على مسستوى السسأحة اإلعÓمية.
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تقدم خدمة إاع
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مهأمهم من خÓل إالقأء الضسوء على انشسغألت اŸواطنÚ
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و‘ هذا الصسد
ام -ت -داد ل-ل-نضس-أل ب-أل-ق-ل-م
‘ الولية.
Óدارة اÙلية ،مشسÒا
يعد شسريكأ أاسسأسسيأ وفعأل بألنسسبة ل إ
ر
ي
ر
ح
ت
ل
ا
ة
ر
و
ث
ع
ل
د
ن
ا
ن
أ
ب
إ
ا
الÈوفيسسور بوحنية
ÓعÓم
إا ¤أان اهتمأم ا÷ريدة بتأكيد حضسورهأ ‘ ولية ورقلة وقبلهأ حيث كأن ل إ
قوي عميد كلية
دليل واضسح على اهتمأمهأ بتقد Ëخدمة إاعÓمية جوارية
دور أاق- - -وى ح- - -ت- - -ى م - -ن
إلعÓم اŸواطن اÙلي من جهة وتقريب اإلدارة من
ا◊قوق والعلوم
اŸواطن من جهة أاخرى ،واŸسسأهمة ‘ دفع عجلة التنمية السسÓح  ..فقد رأات النور
السسياسسية ورقلة
م -ن خ Ó-ل تسس -ل -ي -ط الضس-وء ع-ل-ى مشس-أري-ع ت-ن-م-وي-ة ه-أم-ة منذ فجر السستقÓل فسسأهمت ‘ معركة البنأء بإأيصسأل
الكلمة ا◊رة وا Èÿاليق Úلكل أابنأء الشسعب اŸتعطشش ي - -وم - -ي - -ة الشس- -عب ‰وذج
ومرافقة الدينأميكية التنموية التي تعرفهأ الولية ورقلة
لخ- -ب- -أر ب- -ل- -ده وال -ي -وم ون -ح -ن ‘ ال -ذك -رى  ٥٥اإلع Ó- -م ال - -ذي ي- -حسس- -ن
آان- -ذاك أ
‘ عدة قطأعأت.
لجله تقد Ëاÿدمة العمومية
لتأسسيسسهأ مأزالت تتبع خطهأ األول الذي أاسسسست أ
ط
و
ط
مصسطفى زع
لعÓم اŸسسموعة واŸرئية ومواقع وق- -د اسس -ت -ط -أعت خ Ó-ل
رغم تعدد وسسأئل ا إ
لج -ت -م -أع -ي ل -ك -ن-ه-أ ب-قت رائ-دة ب-ك-ل-م-ت-ه-أ Œرب-ت-ه-أ ال-ط-وي-ل-ة وع-لى
رئيسس اÛلسس
ال -ت -واصس -ل ا إ
اŸسس -م -وع -ة ومصس -داق -ي -ت -ه-أ ل-دى اŸواط-ن  ..ك-ل ع-أم م- -ر سس -ن -وات خÈت -ه -أ ‘
الشسعبي الو’ئي
وج-ري-دة الشس-عب ب-خ-ط-ه-أ وط-أق-م-ه-أ وصس-ح-ف-ييهأ بألف السسأحة اإلعÓمية أان تركز على تعزيز مفهوم اإلعÓم
لو’ية ورقلة
ا÷واري ال- -ق -ريب م -ن الشس -أن ال -ي -وم -ي ل -ل -م -واط -ن ،ك -م -أ
خ.Ò
ش
س
ل
Û
اع - - -ت Èرئ - - -يسش ا
اسستطأعت بفضسل ملفأتهأ األسسبوعية أان تركز على العمق
ة
ي
ل
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ي
ئ
’
و
ل
ا
ي
ب
ع
س
ش
ل
ا
س
س
ل
Û
ا
ب
و
س
ض
ع
م
ك
ح
ي
ن
ب
ق
ي
ف
و
ت
التحليلي الذي يقدم إاضسأفة نوعية.
ورقلة مصسطفى زعطوط
‘ عيد ميÓدهأ الـ ٥٥أاكد توفيق بن يحكم عضسو اÛلسش
الÈوفيسسور أاحمد بوطرفاية
عن حزب جبهة التحرير
الشسعبي الولئي لولية ورقلة عن حزب الفجر ا÷ديد أان
مدير جامعة ﬁمد خيضسر بسسكرة
الوطني أان جريدة الشسعب
ج -ري -دة الشس -عب م -ن ا÷رائ -د ال -رائ -دة ‘ ت-ق-د Ëخ-دم-ة
من ا÷رائد الوطنية الرائدة التي تقدم خدمة عمومية إاعÓمية عمومية وذات نوعية مضسيفأ أانه وبهذه اŸنأسسبة اعت ÈالÈوفيسسور أاحمد بوطرفأية مدير جأمعة ﬁمد

طلبة وأسساتذة يشسيدون باحÎأفية وموضسوعية أ÷ريدة :

خ -يضس -ر بسس-ك-رة أان ج-ري-دة
الشس -عب ج -ري -دة ت -أري -خ-ي-ة
ل -ت -أري -خ-ه-أ اŸم-ت-د م-ن ٥٥
سس -ن -ة و“ن-ى خÓ-ل ح-ديث
خصس - -ن - -أ ب - -ه اŸزي - -د م - -ن
النجأح للجريدة وأان تكون
‘ م- - -ق- - -دم- - -ة الصس - -ح - -ف
ا÷زائ-ري-ة ذات اŸق-روئ-ي-ة
ال -دول -ي -ة وأان ت -ت -م -ك -ن م-ن
خÓل مأ تقدمه التعب Òعن
الرأاي ‘ العأ ⁄وأان تتبوأا مكأنة ‘ السسأحة الإعÓمية
العأŸية و‘ وسسط الصسحف العأŸية.

اأ’ديب القاصس زين الدين بومرزوق

ج - -ري- -دة الشس- -عب ه- -ي أام
ا÷رائد ،هي عنوان كبÒ
ع-ل-ى السس-أح-ة اإلعÓ-م-ي-ة،
ال- -وح- -ي- -دة ال- -ت- -ي ت- -ق- -أوم
وتصس- - -أرع رغ - -م ال - -ت - -ن - -وع
وال-ت-ع-ددي-ة ال-ت-ي تشس-هدهأ
السسأحة اإلعÓمية مأزالت
تفرضش نفسسهأ بقوة على
ال- -ق- -راء ،ع- -ي- -د ت- -أسس- -يسش
ج -ري -دة الشس -عب ه -و ب-عث
آاخ-ر ل-ه-أ ،أا“ن-ى ل-ل-جريدة
أان تسس-ت-م-ر وت-ب-ق-ى ع-ن-وان-أ إاعÓ-م-ي-أ ك-بÒا ي-ن-ق-ل ا◊ق-أئق
للقأرئ كمأ نتمنى أان تنتشسر أاك ‘ Ìالعديد من اŸدن
واŸنأطق الداخلية حتى تصسل إا ¤كل عشسأقهأ وﬁبيهأ ‘
ا÷زائر العميقة ،بألنسسبة ‹ هي ا÷ريدة األو ¤التي
احتضسنت أاعمألنأ منذ سسنوات ،بدايأتي كأنت مع جريدة
الشس-عب م-ن-ذ ال-ث-م-أن-ي-ن-أت ل-ذلك أاح-ت-ف-ظ ب-ذكريأت جميلة
عنهأ وكذلك مع الزميل القأصش نور الدين لعراجي الذي
يعد إاضسأفة نوعية ألنه اسسم أادبي وإاعÓمي كب.Ò
ورقلة  :إأÁان كا‘

أاوجدت لها بصسمة ‘ ظل التطور واŸنافسسة القوية ب Úال ّصسحف اÙلية

شس ّ-ك -لت ج -ري -دة «ألشس -عب» م -رج -ع -ا ل -ل -ع -دي -د م -ن أل -ط -ل-ب-ة
وألباحث ،Úما يعكسس مكانتها ب Úألصسحف نظرأ لرسسالتها
’ع Ó-م -ي -ة أل -ه-ادف-ة فضس Ó-ع-ن ﬁت-وأه-ا أل-غ-ن-ي Ãخ-ت-ل-ف
أ إ
أŸوأضس- -ي- -ع أ÷ادة“ ،سس ﬂت- -ل -ف ج -وأنب أ◊ي -اة وخ ّ-ط -ه -ا
أ’فتتاحي ألذي ألتزمت به منذ تأاسسيسسها سسنة  1962دون
أن تنحرف أو –يد عنه ،كما أّنها تعتمد أŸوضسوعية ‘ طرح
ألقضسايا باعتبارها جريدة وطنية عريقة لها تاريخ.
سسهام بوعموشسة

يّتفق ا÷ميع على أاّن يومية «الشسعب» هي أاّم ا÷رائد ا÷زائرية
وم -درسس-ة ال-ت-ك-وي-ن واإلعÓ-م –Îم خ-ط-ه-أ الف-ت-ت-أح-ي ول ت-ع-ت-م-د
التهويل واإلثأرة ‘ طرح القضسأيأ الوطنية ،بل للخ Èال ّصسحيح الدقيق
جه .هذا مأ أاّكده السستأذ ا÷أمعي وعميد كلية علوم العÓم
واŸو ّ
والتصسأل أاحمد حمدي ‘ تصسريح لـ «الشسعب» Ãنأسسبة الذكرى ال
 ٥٥لتأسسيسسهأ قأئ Óإانّ اختيأر يومية «الشسعب» يرجع Ÿبأدرات الطلبة
ال- -ذي- -ن ق- -أم- -وا ب- -دراسس- -ة ﬂت -ل -ف
القضسأيأ التي تطرح بأ÷ريدة ،ثم
ي-أت-ي ت-وج-ي-ه السس-أت-ذة واŸشسرفون
نحو اŸواضسيع الهأمة التي طرحت
ب- -أ÷ري- -دة ،ل -ه -ذا ي -حث األسس -أت -ذة
الطلبة على دراسسة وسسأئل العÓم
ا÷زائ - -ري - -ة خ- -أصس- -ة ذات الصس- -دى
التأريخي والرزانة العلمية.
‘ هذا اŸضسمأر أاشسأر حمدي إا¤
أاّن اختيأر ا÷رائد الوطنية تدخل
‘ اطأر التوجه العأم للكلية ،وهو
دراسسة العÓم ا÷زائري Ãختلف
مؤوسسسسأته وتيأراته بهدف تفتح ا÷أمعة على اŸؤوسسسسأت اإلعÓمية
والقتصسأدية ،مؤوكدا أان ا÷أمعة تشسهد إانتأج ل بأسش به ‘ هذا
اÛأل من خÓل األطروحأت التي تتنأول اإلعÓم ا÷زائري خأصسة
مأ تعلق بأألمور التأريخية للجريدة وجمهورهأ ،واهتمأمأت قراءهأ
وكذا كيفية تلقيهم للمعلومأت.
اعت Èعميد كلية علوم اإلعÓم والتصسأل ،يومية «الشسعب» مرجعأ
مهمأ ‘ الدراسسأت ،وحسسبه فإأنه ل Áكن القيأم بدراسسة اإلعÓم
ا÷زائري دون الرجوع ا ¤هذه ا÷ريدة الوطنية النأطقة بألعربية،
وتقأبلهأ جريدة «اÛأهد» بأللغة الفرنسسية ،مضسيفأ أان الطألب حÚ
يقدم بحثه ينبغي أان يسستهله بعرضش ولو جأنب بسسيط من تأريخ
اŸؤوسسسسة التي سسيعرفهأ.
وقأل أايضسأ أانّ الطلبة توصّسلوا إا ¤العديد من التوصسيأت Áكن أان
تسستفيد منهأ اŸؤوسسسسأت العÓمية خأصسة فيمأ يتعلق بأ÷مهور،
مشسÒا إا ¤أان هنأك وسسأئل العÓم ذات تأث Òكب Òوأاخرى ذات
انتشسأر بينمأ جريدة «الشسعب» تشسمل اإلثن Úتقريبأ ،لهأ مصسداقية ‘
تنأول األخبأر ألن الفأعل ÚواÈÿاء يتلقون معلومأتهم من «الشسعب»
بألعربية أاو «اÛأهد» بألفرنسسية ،كمأ أان لهأ انتشسأر داخل جمهور
مع Úولهأ تأث.Ò

يرى األسستأذ حمدي أاّنه Áكن ليومية «الشسعب» أان توسسع ‘ ›أل
اŸواقع اللكÎونية بحكم أان هذه األخÒة تلعب دورا كبÒا ‘ انتشسأر
ا÷ريدة.
م -ن ج -ه -ت -ه -أ ،قّ-دمت ال-دك-ت-وراة م-ل-ي-ك-ة ع-ط-وي ،إاحصس-أئ-ي-أت ع-ن
م -واضس -ي -ع اŸذك -رات ال -ت-ي ت-طّ-رقت إال-ي-ه-أ ي-وم-ي-ة «الشس-عب» ،وه-ي
ال–أد اŸغ -أرب -ي ،ت-ك-أل-ي-ف صس-ن-أع-ة الصس-ح-أف-ة وأاث-ره-أ ع-ل-ى أاداء
اŸؤوسسسسأت ،اسستÒاتيجيأت القأئم بألتصسأل ،اŸعأ÷ة اإلعÓمية
Óزمة اŸألية :دراسسة –ليلية ،وموضسوع العÓقأت ا÷زائرية -
لأ
الفرنسسية .
قألت الÈوفيسسور أايت عيسسى فريدة أاسستأذة ‘ تأريخ اإلعÓم
والتصسأل ،أان يومية «الشسعب» وطنية لهأ تأريخ كب Òموجودة قبل
السس -ت -ق Ó-ل ت -ت -ن -أول م -وضس -وع -أت م -ت -ع -ددة ت -ن -درج ‘ ال -ت -أري -خ،
واŸوضسوعأت ا÷ديدة من التكنولوجيأت ا÷ديدة ،لذا فألطألب
يهتم بهأ كأ÷رائد األخرى ،مضسيفة أان ا÷ريدة هي واجهة و‰وذج
Ÿأ كأن موجود ‘ ا÷زائر منذ السستقÓل إا ¤غأية التعددية ،تتسسم
بألهدوء والنظأم و–Îم اÿطوط العريضسة التي Œمع مأ نسسميه
الوطن.
وحسسب الÈوف- -يسس- -ور أايت ع -يسس -ى ،ف -إأّن
–سس -ن ي -وم -ي -ة «الشس -عب» بشس -ك-ل خ-أصش
وا÷رائد األخرى بشسكل عأم يجب أان
ي -ك -ون ف -ي -ه ن -وع م -ن ا◊ري -ة ‘ ال-ت-ع-بÒ
والن- -ف- -ت- -أح ،ول ي- -ك- -ون تضس- -ي- -ي- -ق لÎك
اŸواطن يشسأرك بأفكأره ويقدم األفضسل،
وبألتأ‹ اإلرتقأء بألعمل اإلعÓمي قأئلة:
«ا◊ري -ة اŸط -ل -ق -ة أايضس -أ ل ت -ف -ي -د ك-ون
النسس- -أن ا÷زائ- -ري م -أ ي -زال ل ي -ع -رف
م -ع -ن -ى النضس-ب-أط واŸسس-ؤوول-ي-ة وال-وط-ن
والقأنون».
بأŸقأبل ،قأم الطألب غأ Âبوذن بقسسم التأريخ بإأعداد دراسسة
اŸأجسست Òحول موضسوع ا◊يأة الفكرية والثقأفية ‘ ا÷زائر من
 1٩6٢إا 1٩٧٢ ¤من خÓل جريدة «الشسعب»– ،ت إاشسراف األسستأذ
جه
بأحث ‘ تأريخ ا÷زائر اŸعأصسر مصسطفى نويصسر ،الذي و ّ
الطألب إا ¤هذه الدراسسة قصسد معرفة السسنوات األو ¤لÓسستقÓل
‘ تيأر العروبة ،ألّن «الشسعب» كأنت ا÷ريدة الوحيدة اŸعّربة ‘
ا÷زائر اŸسستقلة ،وكذا التعرف على ا÷يل األول اŸؤوسسسش والذي
Óسس-ت-قÓ-ل ،وا÷و ال-ف-ك-ري والسس-ي-أسس-ي
ك -تب ‘ ال -عشس -ري-ة األو ¤ل -إ
والقتصسأدي السسأئد آانذاك ،كمأ أان ا÷ريدة اسستقطبت كل األقÓم
ال -ع -رب -ي -ة ال -ت -ي ت -داف -ع ع -ن اŸق -وم -أت الشس-خصس-ي-ة ،ق-أل ال-ب-أحث
ا÷أمعي.
‘ هذا السسيأق ،أاشسأر األسستأذ نويصسر إا ¤أاّن «الشسعب» تعت Èمصسدر
‘ تلك الفÎة ومرجع للبأحث Úوالطلبة ،بحيث كأنت ‘ فÎة مأ
رمزا للنضسأل الوطني ،وحسسبه ينبغي إابراز شسعأر جريدة «الشسعب» .
موازاة مع ذلك ،أاشسأد البأحث واألسستأذ ا÷أمعي ﬁمد ◊سسن
زغيدي ،بتأريخ يومية «الشسعب» الذي يحمل ثÓث أابعأد أاسسأسسية،
وهي البعد النضسأ‹ ‘ اŸدرسسة الوطنية للحركة الثورية ا÷زائرية،
ألنهأ أاول مأ تأسّسسست كلسسأن رسسمي ◊زب الشسعب ا÷زائري ،كمأ

‰وذج Ÿـ ـ ـا كان موجود
‘ ا÷زائر منذ ا’سستقÓل
إا ¤غاية التّعددي ـ ـ ـة
ومرجع للب ـ ـ ـاحثÚ

–مل دللت ثورية ‘ كونهأ إاختأرت يوم تأسسيسسهأ يوم إاعÓن
إانتفأضسة الشسعب ‘ ديسسم.1٩60 È
وقأل أايضسأ أاّن ا÷ريدة أاخذت اسسم الشسعب لتكون منÈا حقيقيأ
ولسسأنأ واقعيأ لرأاي الشسعب ،لذلك فهي تع Èشسك Óوإاسسمأ ومضسمونأ
عن البعد النضسأ‹ والثوري والوطني لـ «الشسعب» ،مشسÒا إا ¤أاّنهأ
مدرسسة األجيأل والشسعب ورمزية لنضسأل وتأريخ وثورة هذا الشسعب.

فخامة ا’سسم تكفي...تروي عطشس متتّبعي
اأ’خبار Ãعلومات وطنية وعاŸية
ت -ق -ول ال -ط -أل -ب -ة شسÒاز ط -ه أاّن أاسس -ب -أب اخ-ت-ي-أره-أ ÷ري-دة
«الشسعب» كموضسوع بحث هو وجودهأ الضسأرب ‘ تأريخ الصسحأفة

ا÷زائرية ،وسسجلهأ العريق الذي جمع و لزال يجمع نخبة من
أاعرق األسسمأء األدبية ‘ ا÷زائر فحسسبهأ أان «الشسعب» ليسست وليدة
اليوم أاو سسنوات قليلة ولّت ،وإاّنمأ هي وليدة نصسف قرن وأاك ،Ìقأئلة:
«ف -خ -أم -ة السس -م ت -ك -ف -ي إاذ أاّن ‘ الشس -عب ت -أري -خ ،نضس -أل ،ج -ه-أد،
اسس- -ت -ق Ó-ل ،ك -ي -أن ،وح -دة الشس -عب ا÷زائ -ري واشسÎاك -ه ‘ ال -رأاي
واŸصس.»Ò
وأاضسأفت أان «الشسعب» روضُش فتحت أابوابهأ منذ تأسسيسسهأ لكل
Óن عريقة كعز الدين ميهوبي،
األقÓم أاين كتبت فيهأ أاسسمأء هي ل آ
رشسيد بوجدرة والطأهر وطأر فأسستحقت بحق أان تكون مشستلة
األدب ا÷زائ -ري ،ك -م -أ أان -ه -أ واضس -ح -ة اŸع -أ ⁄واآلراء واأله -داف
البعيدة عن اŸغألة أاواÙأبأة أاو زرع الف Ïبغية جلب أاك Èعدد
من القراء ،منّوهة برئيسش –رير ا÷ريدة اŸثقف والشسأعر الذي
حسسبهأ يجمع ب Úا◊داثة والعراقة قأئلة« :هو بألفعل إاضسأفة
للجريدة ،فهو يعطي Ùة ولو بسسيطة عن الطأقم أاجمع».
مّرت  ٥٥سسنة من اإلبداع والتألق ‘ ›أل العمل الصسحفي الرصس،Ú
لتغرسش جريدة «الشسعب» جذورهأ ‘ عأ ⁄الصسحأفة ،وتثبت أانهأ
صسحيفة جزائرية بأمتيأز ،تنقل نبضش الشسأرع وهموم اŸواطن،
ولتواكب ا◊دث السسيأسسي وترصسده أاينمأ حلت .هذا مأ أاكدته
األسستأذة تقية فرحي ،طألبة دكتوراه سسنة خأمسسة تخصسصش صسحأفة
مكتوبةبكلية اإلعÓم واإلتصسأل.
مضسيفة أانّ «الشسعب» هي ا÷ريدة الوطنية التي تعمل على رصّش
الصسفوف ونبذ كل مأ من شسأنه زرع التفرقة ب Úأابنأء هذا الوطن،
وأاوجدت لهأ بصسمة ‘ ظل التطور واŸنأفسسة القوية ب Úالصسحف
اÙلية ،وحسسبهأ فإأن العطأء والصسمود يجب أان يتواصسل ليكون
منÈاً حقيقًأ للصسحأفة الوطنية.
تنأولت األسستأذة ‘ أاطروحة الدكتوراة تعأمل الصسحأفة اŸكتوبة
ا÷زائرية مع األزمأت األمنية  -أازمتي غرداية وتقنتورين أا‰وذجأ
 دراسسة –ليلية مقأرنة للصسحف اليومية ،بحيث اختأرت جريدة«الشس-عب» ك-م-ج-ت-م-ع ل-ل-دراسس-ة ألسس-ب-أب م-وضس-وع-ي-ة ،وب-هدف “ثيل
Óزمأت األمنية من
الصسحف العمومية ‘ ا÷زائر ‘ تغطيتهأ ل أ
حيث اŸوضسوعية وا◊يأدية ،بأعتبأر «الشسعب» أاول يومية جزائرية
تأبعة للدولة والنأطقة بأللغة العربية ،وجريدة وطنية تهتم بشسؤوون

القطر ا÷زائري كأفة ،ولهأ ضسلوع كب ‘ Òتغطية األحداث الوطنية
ب- -أحÎاف- -ي- -ة ك- -بÒة ،بشس- -ه- -أدة ع- -دي -د الأسس -أت -ذة واألك -أدÁي‘ Ú
اإلعÓمي Úإاضسأفة إا ¤مقروئيتهأ وانتشسأرهأ الكب.Ò
وبخصسوصش األرشسيف اŸتحصسل عليه من قبل جريدة «الشسعب»،
قألت فرحي أانهأ “كنت من التحصسل على اŸواد اإلعÓمية الكأفية
لعينة الدراسسة Ãأ يخدم أاهداف البحث ،بحيث تنأولت خمسسة
أاشسهر كأملة (من جأنفي إا ¤مأي  )٢01٣بألنسسبة ألزمة تقنتورين،
و(من جأنفي إا ¤مأي  )٢01٤بألنسسبة لغرداية ،كل هذه األشسهر
بأعدادهأ ›تمعة “ت دراسستهأ من خÓل منهج –ليل اŸضسمون.
‘ هذا الصسدد ،نّوهت األسستأذة فرحي وزميلهأ الدكتور ﬁمد أامÚ
عبأدنة بألطأقم الصسحفي للجريدة وعلى رأاسسهم رئيسش التحرير نور
الدين لعراجي ،الذي سسّهل لهم ا◊صسول على األرشسيف الورقي،
مشسÒة إا ¤إاحÎاف -ي -ة ال -ط -أق -م الصس -ح -ف -ي ،م -ت -م -ن Úل -ه -أ ال -ت -أل-ق
والزدهأر ،وهي تدخل عأمهأ اÿأمسش واÿمسسون.
لكنهأ اسستطردت قأئلة« :العأئق الوحيد التي اعÎضسنأ هو بعضش
اŸلفأت  pdfالتي –صسلنأ عليهأ ل تعمل ألسسبأب تقنية ،واŸشسكل
نفسسه مع األعداد التي حملنأهأ من اŸوقع .كمأ Œدر اإلشسأرة إا¤
أان أارشسيف ا÷ريدة على موقعهأ نأقصش ،أاو هنأك أاعداد مسسحوبة
من اŸوقع ،وبعضش األعداد موجودة لكن ل Áكن –ميلهأ».
أامأل بن عبد الله وزميلتهأ يأمنة يوسسفي اختأرتأ جريدة «الشسعب»
ك-ن-م-وذج ل-ل-ب-حث ب-ع-ن-وان« :الصس-ح-أف-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ع-م-ومية ‰وذج
جريدة الشسعب العريقة» ،بحيث أاوصسفت أامأل يومية «الشسعب» بأنهأ
جريدة تروي عطشش متتبعي األخبأر Ãعلومأت وطنية وعأŸية،
لتقلصش لنأ العأ ‘ ⁄صسفحأت معدودة وتطلعنأ على مأ يجري حولنأ
من أاحداث تهمنأ ،وتهتم Ãصسلحة اÛتمع من نواحيه اıتلفة،
لتصسبح اآلن اŸعلم الذي ك Ìمنه أاع Úالقراء كل يوم وŒعل منهأ
ع -نصس -را أاسس -أسس -ي -أ وج-زءا ل ي-ت-ج-زأا م-ن شس-خصس-ي-ة ﬁب-ي ال-ث-ق-أف-ة
اÿأصسة ،أاضسأفت تقول.
اعتÈت آامأل جريدة «الشسعب» مدرسسة إاعÓمية كونت العديد من
الصسحف ،واحتضسنت العديد من الكتأب والشسعراء وكبأر الشسخصسيأت
منهم من ارتقى إا ¤أاعلى مسستويأت وأاحيت اللغة العربية ،كمأ أانهأ
تعتمد على نقل اÃ Èÿصسداقية ونزاهة ،والقدرة على –مل
اÿدم -ة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ أاح-لك ال-ظ-روف ،وال-ق-درة ع-ل-ى
مواكبة كل التحولت التي عرفتهأ ا÷زائر.
‘ هذا الشسأن أابرزت الطألبة الدور اŸهم لصسحيفة «الشسعب» ‘
تنمية الصسحيفة األدبية والثقأفية ‘ ا÷زائر مأ بعد اإلسستقÓل،
والÎك -ي -ز ع -ل -ى خ -دم-ة اŸواط-ن ومسس-أن-دة اŸظ-ل-وم Úوم-ن-أصس-رة
ال -قضس -أي -أ ال -ع -أدل -ة ،وق -درت-ه-أ ع-ل-ى الن-ت-ق-أل إا ¤م-رح-ل-ة اإلعÓ-م
اإللكÎو.Ê
ومن ﬁأسسن ال ّصسدف أان الصسحفية حيأة كبيأشش ،أاعّدت مذكرة
التخرج ‘ شسهأدة الليسسأنسش سسنة  1٩٩٤حول التغطية اإلعÓمية
للنشسأط اŸسسرحي من خÓل جريدة «الشسعب» ،وهي دراسسة –ليلية
لتجد نفسسهأ تعمل بأ÷ريدة ،بحيث خلصست إا ¤أانّ ا÷ريدة “يزت
Ãق -ألت –ل -ي -ل -ي -ة ون -ق -دي -ة ب -إأم -ت -ي-أز تÎج-م احÎاف-ي-ة ا÷ري-دة
وال -ت-خصسصش آان-ذاك ،ب-ح-ك-م أان ال-ع-أم-ل ‘ Úال-قسس-م ال-ث-ق-أ‘ ك-أن-وا
متمكن Úولديهم ثقأفة.
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الدكتور سسليم قÓلة يكشسف خبايا العمـــل ا’عــــÓمي بأاّم ا÷رائــــد

ل توجد ‘ ا÷زائر جريدة
ليسس لـ «الشصعب» Ÿسصة فيها

ارتبط اسسمه بـ «أاوراق اÿميسس» ،هكذا
ع -رف -ه ق -راؤوه ك -إاسس-م إاعÓ-م-ي ‘ ع-ن-وان
ك- - -ب Òكـ «الشس- - -عب» ،الشس- - -اب اŸت - -خ ّ- -رج
ح- -دي- -ث- -ا م- -ن ا÷ام- -ع- -ة وك- -ل- -ه ط -م -وح
وأاحÓم ،بقي راسسخا ‘ أاذهان كل من قرأا
ه -ذا ال -رك -ن ،ف -م -ا إان ت-ذك-ر أام ا÷رائ-د
’عÓ-م-ي-ة ذات
ح -ت -ى ت -ذك -ر أاق Ó-م -ه -ا ا إ
ال-ت-ج-رب-ة ال-ط-وي-ل-ة وح-ت-ى الشس-ابة منها
ال -ت -ي اسس -ت -ط -اعت أان Œد ‘ صس -ف-ح-ات-ه-ا
’سس-ت-اذ
م -ك -ان -ا ل -ه -ا .إا ّن -ه سس -ل -ي-م قÓ-ل-ة ا أ
ا÷امعي وأاحد أابناء أاول جريدة ناطقة
ب- -ال- -ع- -رب- -ي- -ة ب -ع -د ا’سس -ت -ق Ó-ل ،يسس -رد
Œرب- -ت -ه ‘ ح -وار مشس ّ-وق وك -ل اŸراح -ل
التي مّر بها وظلت عالقة ‘ ذكرياته.
أاجرت ا◊وار :سسعاد بوعبوشس

❊ الشس - -عب :ك - -ي - -ف ك - -ان ال - -ت - -ح- -اق- -ك- -م
ب - -ا÷ري - -دة؟ع - -ن ط - -ري - -ق مسس - -اب - -ق- -ة،
صسدفة؟
ال ّ
’سس -ت -اذ سس -ل -ي-م قÓ-ل-ة :ت-خّ-رجت م-ن
❊❊ ا أ
قسس -م ال -ع -ل -وم السس -ي -اسس-ي-ة واإلعÓ-م ‘ ج-وان
 1٩80بأاعلى معدل آانذاك  ،1٤ / ٢0كان من
ب Úالذين سسبقو Êبالتخرج بسسنت Úاألسستاذ
ﬂتار مزراقَ ،عَرَفني أاثناء الدراسسة عندما
أاشسرف على أاحد اŸلتقيات التي كنت طالبا
جل تفّوقي ،حيث قsدمني حينها إا¤
فيها ،وسس s
أاول وسسيلة إاعÓم كان ‹ اتصسال بها ،وهي
›لة «ا÷يشش» ،وهناك رأايت صسورتي ألول
مرة ورأاتها عائلتي وأاحسسسست Ãدى أاهمية
اإلعÓم.
Ãجّرد تخّرجي مّكنني األسستاذ ﬂتار مرة
أاخرى من التصسال بجريدة «الشسعب» ،حيث
َعsرَفني على اŸرحوم بشس Òحّمادي الذي كان
رئ -يسس -ا ل -ل -قسس-م ال-وط-ن-ي وأاث-ن-ى َع-لs-ي أام-ام-ه،
واّتفقنا على أان أاتقّدم لمتحان الدخول بعد
أايام ،وكنت ‘ اŸوعد ّ” ،تكليف األخ جمال
صسا◊ي بامتحا Êكتابيا ،وصساغ السسؤوال األخ
ﬁم - -د ع - -ب - -اسش ال - -ذي ك- -ان رئ- -يَسش –ري- -ر
ا÷ريدة ،ومازلت أاذكر السسؤوال إا ¤اليوم :ماذا
ت -ع -رف ع-ن اŸي-ث-اق ال-وط-ن-ي؟ ث-م ط-لب ِمu-ن-ي
ترجمة وتلخيصش ›موعة برقيات من شسريط
Óنباء
وكالتي األنباء الفرنسسية  AFPورويÎز ل أ
 ،REUTERSوأاجبت بإاسسهاب.
كنتُ مُ s
طلعا على كافة فصسول اŸيثاق الوطني
بل أاحفظ بعضش فقراته ،كما أاحسسنت الÎجمة
وال -ت -ل -خ -يصش إا ¤ال -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ول شسك أان
التقييم كان إايجابيا ،إاذ بعد أايام اسستقبلني
رئ -يسش ال -ت -ح -ري -ر وأاع -ل-م-ن-ي ب-ال-ق-ب-ول ،وب-أاÊ
سسأالتحق بالقسسم الوطني لفÎة Œريبية تدوم
شسهرين أاو أاك Ìكمحرر مÎجم وبعدها سسأاُقبل
أاو أاُع -ف -ى .وق -ب -لت ال -ع -رضش ب -ف-رح ك-ب ،Òو‘
ذهني تلك الصسورة التي صسدرت ‹ Ãجلة
«ا÷يشش».
❊ ك-ي-ف ك-انت ط-ب-ي-ع-ة ال-عمل وظروفها
بالقسسم الذي عملت به؟
❊❊ شسرعتُ ‘ العمل بالقسسم الوطني كما
ذكرت لك ،وبدأات أاتعّرف على أاعضسائه ،جمال
صس- -ا◊ي ،مصس- -ط- -ف- -ى ه -م -يسس -ي ،ع -ب -د ال -ل -ه
سسعايدية ،عبد ا÷ليل جﬁ ،‹Óمد الصسالح
بن حمودة رحمه الله ،كنت العضسو ا÷ديد،
قبل أان يلتحق بنا بعد سسنة علي فضسيل ،وبعده
أاحمد حططاشش ثم مصسيطفي بشس ،Òومنصسف
بوزفور .كان مكتبنا بالطابق األول من بناية
اÿط -وط ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ح -ال-ي-ا بسس-اح-ة
أاودان ،وكّنا نشستغل من الثالثة بعد الظهر إا¤
التاسسعة مسساء إاذا ُ ⁄نكsلف بعمل ميدا.Ê
كان التعاون بيننا قويا خاصسة فيما يخصش
األخطاء النحوية أاو اللغوية ،أاما األسسلوب أاو
اŸراجعة األولية فكانت تتم مباشسرة من قبل
رئيسش القسسم حارسش البوابة األول ،حذار من
أان يصسل أاي خطأا إا ¤رئيسش التحرير فما بالك
اŸدي -ر ،غ -ال -ب -ا م -ا ُك ّ-ن -ا نسس-تشس Òاألخ ج-م-ال
صس -ا◊ي ق -ب -ل أان نسس -ت -ف -ت-ي األسس-ت-اذ ال-ق-دي-ر
ﬁمد فارح رحمه الله الذي كان عّÓمة ‘
اللغة ،خطأا نحوي بسسيط ُيكuلفك ثÓثة أايام
خصسم من األجرة ،فكيف ل ننتبه؟
ظروف العمل كانت صسعبة ،من حيث كثافة

ا÷ه -د و ط -ب -ي -ع -ة اŸط -ب -ع -ة ،ك-انت ال-ي-وم-ي-ة
الوطنية الوحيدة ،وجريدة «الشسعب» مطالبة
ب- - -ت- - -غ- - -ط- - -ي- - -ة ك- - -ل ال- - -نشس- - -اط ال- - -رسس - -م - -ي
وال-ف-ع-ال-ي-ات...وح-ت-ى ع-ن-دم-ا ُكّ-ن-ا ‚د بعضش
ال - -وقت ل - -ل- -ن- -ق- -اشش أاو ا◊ديث ،ف- -إاّن رئ- -يسش
التحرير إاذا ما مّر ووجد أاحد الصسحفي ÚغÒ
منغمسش ‘ العمل يقدم له سسلة كاملة من
الÈقيات غ ÒاŸسستغلة ويطلب منه تدريب
نفسسه على الÎجمة والتحرير..ل ›ال لÒاك
ب Óعمل.
أاما األخ اŸدير ﬁمد بوعروج  -رحمه الله -
فكان ل يّÎدد أان يطلبك Ÿكتبه من غ Òسسابق
إان -ذار ل-ي-ط-رح ع-ل-يك ج-م-ل-ة م-ن األسس-ئ-ل-ة م-ن
ب -ي -ن -ه -ا :م -ا ه -و ب-رن-ا›ك
ال -ي -وم أاو غ -دا؟ وع -ل -يك أان
ُتقنعه Ãا تفعل.
أاصسعب ظروف العمل كانت
‘ اŸط- -ب -ع -ة ،وه -ن -ا أارف -ع
ال-ت-ح-ي-ة إا ¤ج-م-ي-ع عّمالها،
ك-انت م-ن-اوب-ت-ن-ا ت-أاتي دوريا
حسسب ق -ائ-م-ة ُمَ-ع-دة سس-ل-ف-ا
مرة ‘ الشسهر عادة ،لنُتابع
ا÷ريدة باسسم التحرير إا¤
غ-اي-ة ط-ب-اع-ت-ه-ا ،م-ع ك-ت-ابة
«آاخر خ ‘ »Èأاَُذْين الصسفحة األو ،¤قبل غلق
الصسفحات عند منتصسف الليل عادة ،فكيف
بعمالها الذين يشستغلون يوميا؟ كانت اŸطبعة
–ت ال - -ط - -اب - -ق األرضس- -ي ،وك- -انت تشس- -ت- -غ- -ل
بالرصساصش ،والتهوية ضسعيفة ،باإلضسافة إا¤
الضس -ج -ي -ج ،وم -ع ذلك ك -ثÒا م -ا ك -نت أاشس-ارك
عمالها ◊ظات ضسحك وسسمرل ُتنسسى...
❊ هل كانت هناك أاقÓم كنت معجبا بها
’عÓم؟
ما شسجّعك لدخول حقل ا إ
❊❊ نعم ،كنت أاقرأا أاول ما أاقرأا ◊ظة تأامل
Ùمد عباسش ،أاما أاك ÌاŸقالت التي شسsدتي
ف -ه -ي ت -لك ال -ت-ي ك-ان ي-ك-ت-ب-ه-ا ك-ل م-ن ﬁم-د
عباسش« :حديث الثن ،»Úوحسسن رويبح «أادب
ا◊ديث» ،فضس Óعن تلك اŸقالت التي كان
يكتبها ﬁيي الدين عميمور ،أابو العيد دود،
ﬁم -د ال -ع -رب -ي ول -د خ-ل-ي-ف-ة ،زه-ور ون-يسس-ي،
وغÒهم من الكّتاب اÿارجيّ...Úكنت مولعا
باŸقالة.
كان حلمي أان أاكتب مثل هؤولء ‘ ،الصسفحة
األخÒة ،ولكن كان عليّ أان أابدأا من البداية،
بكتابة ا Èÿثم التغطية ثم التحقيق ثم العمود
ثم التعليق ألصسل إا ¤اŸقالة .اŸقالة حلم بدا
‹ بعيد اŸنال ،ومع ذلك بدأات ،نشسرت أاو¤
تغطياتي عن تعريب ا◊الة اŸدنية ببلدية
اŸدنية ،ثم أاو– ¤قيقاتي عن سسوق اÿضسر
والفواكه ،وأاول خروج ‹ للميدان كان على إاثر
كارثة زلزال الشسلف ،بعدها انطلقت ‘ كتابة
جميع األنواع الصسحفية ،وُنشسر ‹ أاول عمود
بعد ترسسيمي كصسحفي Îﬁف بعد شسهرين
ت ﬁاولتي تتواصسل
فقط من التجربة ،ثم َبدأا ْ
ت
إا ¤أان ُن - -شس - -رت ‹ أاع - -م - -دة ك - -ثÒة ،وب - -دأا ُ

أاسستطعم حÓوة النشسر ،وأاتطلّع إا ¤اŸقالة،
ذلك ا◊لم الكب...Ò
و“ ⁄ر مّدة طويلة ،حتى ُعuين سسعد بوعقبة
رئيسسا للتحرير ،بعد انتخاب ﬁمد عباسش
رئيسسا ل–اد الصسحفي ،Úولعله هو أاول من
اكتشسف طموحي وأاح ّسش بأاّني  ⁄أاَُمsكن من
الفضساء الذي يسسع قدراتي ،وكانت اŸفاجأاة
أان َفتح ‹ إامكانية الكتابة ‘ الصسفحة األخÒة
مع كبارالُكsتاب ،وكان عمري آانذاك  ⁄يتجاوز
 ٢٥سس -ن -ة ،ف-ك-ت-بت م-ق-الت ‘ رك-ن أاسس-م-ي-ت-ه
«أاح-داث وأاح-اديث» ،م-ع صس-ورة ك-اري-ك-ات-وري-ة
‹...ث- -م َت- -ط s-وَرْت ه -ذه اŸق -الت إا« ¤أاوراق
اÿم - -يسش» ال - -ت- -ي ك- -ان ل- -ه- -ا صس- -دى واسس- -ع- -ا
ب- -اع- -ت -ب -اره -ا صس -ف -ح -ة
كاملة من ا◊جم الكبÒ
بأاركان ﬂتلفة ،إاضسافة
إا ¤اŸق- -ال -ة ال -رئ -يسس -ة
التي أاكتبها أاسسبوعيا.
❊ ارتبط اسسم سسليم
ق Ó- -ل - -ة ‘ ج- -ري- -دة
«الشس- - - -عب» بـ «أاوراق
اÿم -يسس» ،ح ّ-دث -ن -ا
عن هذه الّتجربة؟
❊❊ كما قلت لكِ هكذا
بدأات «أاوراق اÿميسش» ،أاما التفاصسيل ،فقد
ت الصسفحة على رئيسش التحرير بعد أان
اقÎح ُ
” ت -غ -ي Òإاخ -راج ا÷ري -دة واسس -ت -ب -دل م -ك-ان
ّ
مقالت الصسفحة األخÒة ،بعد موافقة رئاسسة
التحرير التقيت مع اıرج عّمار بومايدة
الذي رسسم ‹ أاوﬂ ¤ططات الصسفحة على
الورق ،اإلخراج كان يتم بداية على الورق ،بل
ورسس -م «ل -وغ -و» الصس -ف -ح -ة ع-ل-ى ال-ورق أايضس-ا،
واقÎحت عليه مكان وضسع األركان واŸقالة
ال- -رئ -يسس -ة ،وه -ك -ذا خ -رجت صس -ف -ح -ة «أاوراق
اÿميسش» ،بها اŸقالة التي كنت أاكتبها ‘
الصسفحة األخÒة ومواضسيع أاخرى لها عÓقة
ب- -ا◊دث ،ومسس -اح -ة خ -اصس -ة ب -اŸسس -اه -م -ات
اÿارجية وأاخرى للقراء.
وألّول مرة بدأاتُ الّتواصسل مع القّراء بالÈيد
ال -ع -ادي ،ك -انت تصس-ل-ن-ي ال-رسس-ائ-ل م-ن ج-م-ي-ع
أانحاء الوطن ول أاُهمل أاي رسسالة ،وأاريد أان
جل هنا أان اŸثّقف السسوري صساحب دار
أاسس ّ
الفكر ﬁمد عدنان سسا ⁄اطّلع على بعضش
مقالتي أاثناء زيارته للجزائر وعلم بحدسسه
كناشسر ،وهو من تخ ّصسصش ‘ نشسر مؤولفات
مالك بن نبي  -رحمه الله  -أاّنها تصسلح ألن
تكون كتابا ،فاّتصسل بي عن طريق األخ مولود
سسلمان الذي كان مديرا بوزارة الثقافة ألرسسل
له اŸقالت إا ¤دمشسق.
و ⁄أاكن أاتصسّور أاّنني سسأاتلّقى بعد شسهر من
إارسسالها مشسروع عقد مع دار الفكر لنشسرها ‘
شسكل كتاب ،واقÎحت للكتاب عنوان «التغريب
‘ ال -ف -ك-ر والق-تصس-اد والسس-ي-اسس-ة» ،وك-ان أاول
كتاب يصسدر ‹ ومازلت اعتÈه األفضسل ،رغم
أانها مقالت شساب ،فالعطاء األفضسل التلقائي

هي األم التـ ـ ـي رsبت
واحتضصنت واختارت
اسصم ـ ـ ـي اإلعÓم ـ ـي
وأاعلنت ـ ـ ـه للنّـ ـ ـ ـ ـاسس

وال -ط -ب -ي -ع -ي ي -ك -ون ‘ ه -ذه ال-فÎة ،وب-ع-ده-ا
سس -ت -أاخ -ذ ال -ك-ت-اب-ة ط-اب-ع-ا آاخ-ر ،وق-د ت-ت-دخ-ل
عناصسر أاخرى فيها ف Óيكون اŸقال طبيعيا
Ãعنى الكلمة.
’شسياء ا÷ميلة التي عشستها ‘
❊ ماهي ا أ
ا÷ري- -دة؟ وم- -ا ه- -ي الّ- -ط- -رائ- -ف ال- -ت -ي
صس- - -ادف- - -تك خÓ- - -ل ع- - -م- - -لك وم - -ازلت
’خر؟
تسستعيدها من ح Úآ
❊❊ أاجمل ما عشست هو تلك الروح األخوية
بيننا كصسحفي ،Úوذلك التعاون الكب ،Òهذا
يسستفيد من هذا ،وأافضسل ق ّصسة بقيت لصسقة
‘ ذهني إا ¤اليوم تلك التي رواها ‹ األخ
علي كوهية ‘ القاهرة ،وهو ﬂرج مصسري
ج -اء ‘ إاط -ار ات -ف -اق -ي -ة ت-ع-اون م-ع ا÷ري-دة.
وملخصش القصسة أانه ‘ أايامه األو ¤وقبل أان
يعرف طبيعة اÛتمع ا÷زائري ،تفاجأا Ÿا
رأاى عمي إايدير وهو عون األمن يدخل إا¤
مكتب اŸدير دون أاي بروتوكولت ويطلب منه
سس -ي -ج -ارة ،ف -إاذا ب -اŸدي-ر ل ي-ك-ت-ف-ي ب-ت-ق-دË
واحدة له بل وُيشسعل له السسيجارة.
قال ُمحuدثي :هذا غ‡ Òكن ا◊دوث ‘
مصسر ،بل مسستحيل أان يحدث...ولكنه ما لبث
أان عرف ا◊قيقة :أان عمي إايدير هذا كان
›اهدا ‘ الثورة ،ومدير ا÷ريدة  ⁄يكن
سسوى طالبا أارسسلته الثورة لتونسش للدراسسة،
وكل الفضسل يعود لعمي إايدير حتى أاصسبح هذا
اŸدير ‘ منصسبه...ولذلك فإانه ل غرابة أان
يطلب منه ذلك.
ت ما الذي أاحدثته
وهنا يقول ّﬁدثي ،فهم ُ
الثورة ا÷زائرية ‘ اÛتمع ،وعرفتُ قيمة
تضس -ح -ي -ات الشس -عب ا÷زائ -ري ،وب-دأاُت أاُدرك
Ÿاذا هي العÓقات الجتماعية ﬂتلفة عن
ما هي عندنا ‘ مصسر...هذا درسش جميل
تعلمته ‘ ا÷ريدة ،أاما أاطرف ما عرفته هو
تلك العبارة التي حفظناها عن رئيسش التحرير
ﬁمد غراسش  -رحمه الله  -عبارة «مقالك ل
أاثر له»! وكل ا◊كاية أانه عندما ُيدخل سسي
ﬁمد تعديÓت على اŸقال ويريد الصسحفي
أان ي- -ب- -حث ع- -ن األصس- -ل ‘ أارشس- -ي -ف األمسش،
يسسارع سسي ﬁمد إا ¤قول عبارة «ل ُتتعب
نفسسك» ،اŸقال ل أاثر له!
ومن الطرائف األخرى
أان الصس - -ح - -ف- -ي ب- -اديسش
ب اسسمه خطأا
قدادرة ُكِت َ
بدل اسسمي ليناوب فبات
ليلته األو ¤سساهرا ،و‘
ال - -ي - -وم اŸوا‹ ط- -ل- -ب- -ه
اŸدير ألمر آاخر ،وظن
أانه سسيشسكره على عمله
ال-ب-ارح-ة ،ف-اّت-جه فرحا،
وبعد دقائق عاد خائبا،
وهو يقول بادرت اŸدير
Ãتاعب اŸناوبة وظننت أان األمر يتعلق بها،
فÎكني إا ¤النهاية وبعدها قال ‹ :ومن طلب
منك أان تناوب؟
❊ م - -ا ه - -ي الّشس - -خصس - -ي- -ات ال- -ت- -ي ك- -ان لـ
«الشس- -عب» ال -فضس -ل ‘ ل -ق -ائ -ه -ا؟ وم -ا ه -ي
’مور التي علقت ‘ الّذاكرة؟
ا أ
❊❊ لعل أاهم شسخصسية كان ÷ريدة «الشسعب»
ال -فضس -ل ‘ ل -ق -ائ -ه -ا ه -ي شس-خصس-ي-ة اŸرح-وم
قاصسدي مرباح عندما كان وزيرا للفÓحة،
كنت أا“نى التعرف عليه باعتباره كان أاقوى
رج- - -ل ‘ ج - -ه - -از اıاب - -رات ا÷زائ - -ري - -ة،
ومsكنتني ا÷ريدة من ذلك بأان التقيت معه
عدة مرات ‘ حوار مطول ،ومن ب Úما أاذكره
أانه كان كث Òالقراءة وقد وجدته يوما منهمكا
‘ قراءة كتاب عنوانه أاي «حرب البذور»،
وقال ‹ حينها ،بنظرة اسستشسرافية ثاقبة هذه
ه- -ي ا◊رب ال- -ق- -ادم- -ة ال- -ت- -ي ت -خصش أام -ن -ن -ا
الغذائي .وفع Óتأاّكد حدسسه ومازالت ا◊رب
قائمة إا ¤اليوم وبشسراسسة أاك.È
ك-ذلك أاع-ط-ت-ن-ي ا÷ري-دة ف-رصس-ة م-ق-اب-ل-ة مع
رئيسش ا÷مهورية األسسبق الشساذ‹ بن جديد،
حيث هّنأا Êعلى جائزة التشسجيع التي كانت
ُتمَنح لل ّصسحفّي Úالشسباب وسسsلمها ‹ بنفسسه،
فضس  Ó- -ع- -ن م- -ق- -اب- -ل- -ة ال- -ك- -ث Òم- -ن ال- -وزراء
والشسخصسيات الوطنية أاذكر منهم على وجه
اÿصسوصشﬁ ،مد الشسريف مسساعدية ،بشسÒ
رويسش وزير اإلعÓم  -رحمهما الله -
❊ انطÓقا من Œربتكم ،كيف تقيّمون
م-رورك-م ب-أاّم ا÷رائ-د خ-اصس-ة وأا ّن-ه ك-ان
ل -ك -م ق ّ-راء ق -اّري -ن ل -رك -ن -ك -م؟ وم -ا ه -ي
’ضسافة التي سسجّلتها هذه الّتجربة ‘
ا إ

مسساركم اŸهني؟
❊❊ «الشس- -عب» ه- -ي األم ال -ت -ي رsب -ت
واح - -تضس - -نت واخ- -ت- -ارت لك السس- -م
اإلعÓمي وأاعلنته للناسش ،ما بعدها
هو –سس Úوتطوير فقط ،ومازلتُ
وِفvيا لروح هذه ا÷ريدة ،أاحّن إاليها
حنيني ألمي ،حتى بعدما التحقت با÷امعة
أاسستاذا ،وحتى بعد أان انتقلت Ãقالتي إا¤
جريدة السسÓم عندما أاسّسسسها الطاقم الذي
ك -نت أان -ت -م -ي إال -ي -ه وب -خ -اصس-ة أاعضس-اء ال-قسس-م
الوطني ،بل وحتى عندما أاسسسست أاسسبوعية
ا◊قية سسنة  1٩٩٣كانت «الشسعب» حاضسرة ‘
أاسس -ل -وب -ه -ا ك -م -درسس -ة ،ب-ل ك-انت ه-ي ا÷وه-ر
أاُلبسسها أاثوابا ﬂتلفة ‘ كل مرة...ل أاظن بأانه
توجد ‘ ا÷زائر جريدة ليسش لـ «الشسعب»
Ÿسسة فيها.

يجب الّتركيز على ال ّسصبق
اإلعÓمي لتجاوز اإلثارة

’مسس
❊ ك -ي -ف ُت-قu-ي-م-ون ا÷ري-دة ب Úا أ
وال -ي -وم؟ وم -ا ه -ي اقÎاح -ات-ك-م ‘ ح-ال
تسسجيل نقائصس؟
❊❊ عندما اشستغلت فيها كانت تصسدر ‘ زمن
ا◊زب الواحد ،ولكنها  ⁄تكن أابدا جريدة
الرأاي األوحد ،أابدا ما ُكّنا كصسحفي Úنتلقى
ال-ت-ع-ل-ي-م-اتُ ،كs-ن-ا ن-تحّمل مسسؤوولياتنا فحسسب،
أاغ -ل -ب -ن -ا  ⁄ي -ك -ن م -ن -اضس  ‘ Ó-ح -زب ج -ب -ه-ة
التحرير ⁄ ،يكن مفروضسا علينا ذلك .ورئيسش
ال -ت -ح -ري -ر أاو اŸدي -ر ه -م -ا السسu-ي-دان ‘ آاخ-ر
اŸطاف ،هما الّلذان يحرصسان على اÿط
الف -ت -ت-اح-ي ول-ك-ن-ه-م-ا أاب-دا م-ا ك-ان-ا ي-وج-ه-ان
النتقادات مباشسرة لل ّصسحفي.Ú
 ⁄يكن هناك إاعÓم فقط ،كان هناك تكوين
إاعÓمي وتربية سسياسسية ووطنية بأا” معنى
الكلمة ،عدا بعضش اŸسسائل الرسسمية التي ل
نتجاوزهاُ ،كsنا نكتب ما نراه جديرا بالكتابة،
ولعل هذا ما جعل ا÷ريدة شسعبية بحق...
اليوم هناك تبدل ‘ نوعية اإلعÓم اŸقدم
للجمهور ،أاصسبحت اإلثارة هي جوهر الكتابة
وغ -اي-ت-ه-ا ،ول-يسش ت-ن-وي-ر ال-رأاي ال-ع-ام ،وإاعÓ-م
اإلثارة إاعÓم سسهل ،لذلك أاصسبحت اŸوازين
غ Òم -ت -ك -اف -ئ-ة ‘ السس-وق ،و ⁄ت-ع-د ا÷ري-دة
–ت- -ل اŸك- -ان- -ة اŸرم -وق -ة ال -ت -ي ك -انت ل -ه -ا
باألمسش ،وا◊ل ‘ تقديري أان ُترّكز «الشسعب»
على السسبق اإلعÓمي الذي وحده يسستطيع
Œاوز اإلثارة› ‘ ،ال اسستقطاب القراء.
وهنا ُيفَÎضش أان تعمل ا÷ريدة على مواضسيع
الن - -ف - -راد ،م - -ن خÓ- -ل
“ك Úصس -ح -اف-ي-ي-ه-ا م-ن
ال- - -وصس - -ول إا ¤مصس - -ادر
ا Èÿقبل غÒهم ،و‘
ظ -رف وج -ي-ز سس-ت-ت-مّ-ك-ن
ا÷ري -دة م -ن أان تصس -ب-ح
Óخ - - -ب - - -ار
مصس- - - -درا ل  - - -أ
ول -ل -م -ع-ل-وم-ات ا÷دي-دة
ال - -ت - -ي ان - -ف- -ردت ب- -ه- -ا،
وع-ن-ده-ا سس-ي-ب-حث عنها
ال- -ق -راء وسس -ي -ك -تشس -ف -ون
أاقÓ-م-ه-ا وم-قالتها مرة
أاخ -رى...وخ Ó-ل سس -ن -ة أاو سس -ن-ت Úسس-تسس-ت-ع-ي-د
م -ك -ان -ت-ه-ا األو ‘ ¤السس-اح-ة اإلعÓ-م-ي-ة ك-م-ا
كانت.

كانت تصصدر ‘ زمن
ا◊زب الواحد،
ولكنها  ⁄تكن أابدا
جريدة الّرأاي األوحد

لبد من التّماشصي مع الفضصاء اإللكÎوÊ

❊ م -ا ال -ذي ت -ق -ول -ه ل -ل -ج -ري -دة ‘ ع -ي -د
ميÓدها وأانت كنت أاحد أابنائها؟
❊❊ رصسيد ا÷ريدة الكب Òينبغي أان ُيسستثَمر
اليوم ،واÛال اللكÎو Êأامامها مفتوحا ‘
اŸسستقبل لُتعيد تشسكيل نفسسها بطريقة أاخرى،
جمهور القّراء اليوم ُيمِكن أان يكون ‘ أاي
ن -ق -ط -ة ‘ ال -ع -ا،⁄ع -ن-دم-ا ت-ن-ف-رد ب-ا ،Èÿأاو
با◊وار أاو بالفيديو ،فإاّن القّراء سسيتداولونه
ع- -ل- -ى ن -ط -اق واسس -ع ،ع Èوسس -ائ -ل ال -ت -واصس -ل
الجتماعي.
مسس-ت-ق-ب-ل ا÷ري-دة ه-و ‘ أان ت-ت-بّ-ن-ى سس-ي-اسس-ة
إاع Ó-م -ي -ة ُم -ب َ-ت َ-ك -رة وم -ت-م-اشس-ي-ة م-ع ال-فضس-اء
الل -كÎو..Êل ُ-ت-فu-ك-ر ا÷ري-دة ب-أان-ه-ا ل-ن ت-ك-ون
ورقية بعد  0٥أاو  10سسنوات ،وبأانها سسَتنشُسر
أاخبارا غ Òمكتوبة ع Èالفيديو...وسستسسبق
اآلخ- -ري -ن ل -ه -ذا ا◊ق -ل ،ه -ذا م -ن -ع -رج ق -ادم
سستضسطر كل الصسحافة للمرور به ،وسسيفوز مَن
يتحsكم فيه بطريقة أافضسل.
❊ ه -ل ه -ن -اك ن -ق -ط -ة ت-ري-دون أاو أا ّن-ك-م
ت -ت -وّق -ع -ون م ّ-ن -ي ط -رح -ه -ا وت -رون أا ّن -ه-ا
مهّمة؟
❊❊ لعلّي أانا من خرجت عن اŸوضسوع ،معذرة
على ذلك ،أا“نى لك التوفيق و÷ميع الطاقم
من –رير وتسسي ،Òوأان نراكم تنظمون يوما
دراسسيا خاصسا عن كيفية اŸنافسسة ‘ ›ال
الصسحافة اللكÎونية وشسكرا.
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الهاششمي بورايو يسشتحضشر الفÎة الّذهبية ‘ أادائه العÓمي

ألعنوأن رأفق وأحتضشن إأبدأعات ألنّخب أ÷زأئرية أŸثّقفة

Œربة إاعÓمية ثرّية ،ذاكرة ملّمة بأاهم اّ Ù
لقÓم الواعدة التي تركت
لعÓمي الهاششمي بورايو الذي كان من ب Úا أ
طات اŸعاششة ‘ السشبعينات ،ميّزت ا إ
لسشماء الّرائدة ‘ ال ّسشاحة التي تتقّلد اليوم مناصشب عليا ‘ الدولة .حّبه وامتنانه لعميدة ا÷رائد التي
بصشمتها ‘ جريدة «الششعب» ،إا ¤جانب العديد من ا أ
ن «الششعب» “ثل ذاكرة الوطن إاذ
فتحت له ا أ
لبواب لولوج عا ⁄الصشحافة جعلته يلّبي دعوة اŸؤوسشسشة للحديث عن Œربته العريقة فيها ،والّتأاكيد مرة أاخرى أا ّ
–مل ‘ طيّات أاوراقها رسشالة أاجيال ،مششّكلة صشورة واضشحة اŸعا ⁄للجزائر اŸناضشلة ومنÈا للحوار الثقا‘ ب Úأاقطاب ﬂتلفة من ا÷زائري Úوواجهة أادبية
راقية للفكر العربي.
حاورته :آاسشيا مني
وأسشتطاع بورأيو
أ÷زأئري ألذي كان
أن يفصشل ما بÚ
وفّ-ي-ا ل-ه-ذأ أل-عنوأن،
تصشوير :عباسس تيلوة
م-ه-ن-ت-ه ودرأسش-ت-ه
على ألثقافة وألفكر
ألهاششمي بورأيو عاد بنا من خÓل حديثه ألششّيق وأŸث Òحيث كان يدرسس
ألعاŸي
طات ألتي با÷امعة
وأإلنسشا...Êيوميات
أ◊امل ◊قائق ششّكلت تغطية ششاملة ألهم أّ Ù
عرفتها جريدة «ألششعب» ‘ ألسشبعينات ،حيث كانت حسشب ت- -خّصش- -صس ع- -ل -م
إأعÓ- - -م - -ي - -ة م - -ثÒة
تأاكيدأته لنا مدرسشة إأعÓمية بامتياز ،وبّوأبة وأسشعة لكل أجتماع ،و◊سشن
عاششها بورأيو خÓل
أŸوأهب ÚوأŸثّقف ،Úأ‚بت ألعديد من ألشّشخصشيات ،كما ح - - -ظ - - -ه ك - - -انت
هذه ألفÎة قبل أن
سشاهمت ‘ ترقية قطاع أإلعÓم من خÓل تكوين ألعديد أ÷امعة بالقرب
يتم أسشتدعاءه ألدأء
م- -ن ألعÓ- -مّ- -ي Ú- -ه- -م أل- -ي -وم ي -دي -رون أك ÈأŸؤوسشسش -ات م- - - - -ن م- - - - -ق- - - - -ر
أÿدمة ألوطنية.
أإلعÓ-م-ي-ة ،ت-ت-ل-م-ذ ع-ل-ى ي-ده-ا ن-خ-ب-ة ه-اّم-ة ت-ركت بصشمة أŸؤوسشسش- -ة أل -ت -ي
وهكذأ كانت 1٩8٢
كانت تقع بسشاحة
ألسش- -ن -ة أل -ت -ي غ -ادر
وأضشحة.
٣
أبن «ألششعب» ،أبدى أمتنانه لهذأ ألعنوأن ألذي فتح له أودأن ‘
ف- -ي- -ه- -ا ب -ورأي -و م -ن
أÛال ،ف- -ق- -د ك- -ان ج- -د ﬁظ- -وظ ألّن- -ه دخ- -ل ألسش -اح -ة ط-وأب-ق ،أل-ط-اب-ق
ج - -ري- -دة «ألشش- -عب»
أإلع Ó-م -ي -ة م -ن أك Èأب -وأب -ه -ا آأن -ذأك م -ن خ Ó-ل ج-ري-دة ألسشفلي
ضش -ارب -ا ل-ه-ا م-وع-دأ
«ألششعب» ،وهذأ بالنظر للقيمة ألكبÒة ألتي كانت تششهدها ّ ﬂصشصس
آأخرأ بعد سشنت Úمن
خÓ- -ل ت -لك أل -فÎة ك -ع -م -ي -دة أ÷رأئ -د ،إأ ¤ج -انب ث Ó-ث لطباعة أ÷ريدة
أدأئ - -ه ل - -ل - -خ - -دم - -ة
يوميات أخرى ما يعني أّن ألسشاحة كانت ملك لهم ،خاصشة ألتي كانت تطبع
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ،وأل -ت -ي
وأن ألدولة كانت تو‹ أهمية لهذأ ألقطاع ألذي كان يششّكل م -ا ب Úأل-ع-اشش-رة
أل- -ت- -ح- -ق خÓ- -ل- -ه- -ا
همزة وصشل ما ب Úألدولة وأÛتمع ،وكذأ حلقة هامة ‘ ل -ي  Ó-وم -ن-تصش-ف
Ãج - - -ل- - -ة «أ÷يشس»
ألليل على حسشب
ب- -ح- -ك -م ت -خّصش -صش -ه
إأسشماع صشوت ألثورة ع Èألعا.⁄
ششّكل ألتحاق بورأيو بجريدة «ألششعب» أهم حدث ‘ أألح -دأث ،ح-يث
ل-يسش-ت-م-ر ‘ أل-ع-طاء
حياته ،خاصشة وأنه كان  ⁄يلتحق بعد با÷امعة ،إأذ أّنه كان يقوم أحد أل ّصشحفيّ ÚأŸناوب Úعلى متابعة أ÷ريدة أألدبي ع Èصشفحاتها ألÌية وأŸثÒة –ت إأششرأف رئيسس
” أ ¤غاية طبعاتها ‘ صشورتها ألنهائية .وهنا ذكر بورأيو أّن ألقسشم عبد ألقادر بوطيبة ،ليعود أ ¤جريدة «ألششعب»
وÃجرد حصشوله على ششهادة ألبكالوريا ‘ جوأن ّ ،1٩٧6
ت -ق -دÁه م -ن ط -رف ق-ري-ب-ه ل-ل-م-ؤوسشسش-ة ‘ أوت  1٩٧6أ ¤أ÷ريدة كانت تسشحب ما يفوق  6٥0ألف نسشخة كانت تباع ›ّددأ ‘  ،1٩8٤موأصش ÓمسشÒته أإلعÓمية ألفكرية،
أإلعÓمي مهدي لزوم ،حيث طلب منه ‘ بدأية أألمر كلها ،كما كانت أŸؤوسشسشة –رصس إأ ¤إأيصشال ألعنوأن إأ ¤بكتاباته ألنقدية ألسشينمائية وأŸسشرحية وغÒها...
كتابة عدد من أŸقالت من باب ألتجربة ،لتكون أŸفاجأاة جنوب ألوطن حتى وإأن كانت تصشل متأاخرة بيوم كامل إأل لتلعب بذلك جريدة «ألششعب» من خÓل ألقسشم ألثقا‘
أل -كÈى ب -نشش -ره -ا ب-ع-د أن ن-الت إأع-ج-اب ه-ي-ئ-ة أل-ت-ح-ري-ر ،أن أŸوأطن كان ينتظرها بششغف ليطلع على أخبارها دورأ ك -ب ‘ Òأل -ت-ع-ري-ف ب-ال-ن-خ-ب-ة أŸثّ-ق-ف-ة ب-ه-دف ت-رق-ي-ة
ليلتحق منذ ذلك ألتاريخ بالقسشم ألثقا‘ باعتبار أنه كانت ألÌية أŸتنوعة أ◊املة ‘ طياتها صشوت ألثورة.
أÛتمع ،وذلك بالنظر إأ ¤أŸوأضشيع ألثقافية أŸتناولة
خÈته أŸهنية مكنته من ترأسس ألقسشم ألثقا‘ ‘ فÎة ششملت كل من ألروأية ،ألقصشة ألقصشÒة ،ألنقد أألدبي،
له ميول كبÒة ‘ هذأ أÛال ،فهو من ّﬁبي قرأءة ألششعر
فكانت أول ما كتبه مقال يÌي فيه ششعر «بابلو نÒودأ» قصشÒة بعد ألتحاقه بجريدة «ألششعب» ،حيث بات يششرف ألوأن من ألن Ìوألششعر وألتي كانت مرجعا هاما ،فطاقمها
ليوأصشل مششوأره أŸهني كصشحفي دأئم بعد  6أششهر من على كل موأضشيعها ألÌية ألتي جعلت منها مرجعا للعديد ألتحريري كان يحرصس على أختيارها بعناية دقيقية ،يتم
ألتجربة ،حيث كان يعمل فيها كصشحفي متعاون غ Òأن من أألدباء ،باإلضشافة أ ¤قيامه بتغطية ﬂتلف أألحدأث إأصش -دأره -ا ‘ شش -ك -ل م -ل -ح-ق ث-ق-ا‘ ك-ل أسش-ب-وع إأ ¤ج-انب
مهنيته وأسشلوبه أألدبي ألرأقي سشمح له بالسشتمرأر ‘ أل-ث-ق-اف-ي-ة،أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-نشش-اط-ات أل-تي لها عÓقة بالفكر أل ّصشفحات أليومية بالنظر إأ ¤أŸقروئية ألتي كان يحظي
أ÷ريدة حتى يكون من ب Úأبنائها ألذين سشاهموأ ‘ إأعÓء أإلسشÓ- -م- -ي ،م- -وأضش- -ي- -ع ه -ام -ة ” إأث -رأؤوه -ا ع Èج -ري -دة ب -ه -ا خ -اصش -ة م -ن ط -رف أ÷ام -ع ّ-ي  Ú-وأŸت -عّ-ط-شش Úج-ي-ل
«ألشش -عب» ،سش -اه -مت وبشش -ك -ل ك -ب ‘ Òأن -ف -ت -اح أÛت -م -ع ألسشتقÓل ‘ ترقية معارفهم وألرقي Ãسشتوأهم ألفكري،
صشوتها وجعلها منÈأ إأعÓميا بامتياز.

وأن -ا أل -ي -وم ي-ق-ول أل-ه-اشش-م-ي
بورأيو« :كّلي أعتزأز ألّني كنت من ب Úألذين سشاهموأ ‘
ترقية ألفكر عند هذه ألفئة من أÛتمع».
مسشÒة إأعÓ- -م- -ي- -ة ‡ّي- -زة ب- -ج- -ري- -دة «ألشش -عب» دأمت 10
سشنوأت ،كانت Ãثابة مدرسشة كبÒة ‘ تكوين بوأريو ،ألذي
بدى جّد متأاّثرأ وهو يرأود ألزمن أŸاضشي ،حيث عادة إأ¤
ذأكرته أهم أÙطات ألتي أثّرت فيه على غرأر تغطيته
÷نازة ألرئيسس ألرأحل هوأري بومدين ،حيث كلف بكتابة
مقال حول أهم ألنششاطات ألثقافية ألتي قام بها ألرئيسس
قبل وفاته ،مؤوكدأ لنا أن ألتزأم أ÷ريدة بتغطية كل جوأنب
أ◊دث ألزمتهم ألعمل طيلة ألليل وأŸبيت باŸقر ،ليكون
آأخر عمل يقوم بنششره ع Èصشفحات عميدة أ÷رأئد ملف
حول ألصشحة.
ليختار بعدها رفقة  ٤أعضشاء آأخرين لتأاسشيسس جريدة
«أŸسش -اء» ،ح -يث ك -ان رئ -يسس أل -ت -ح -ري -ر م-ك-ل-ف-ا ب-الشش-ؤوون
ألثقافية وأŸنوعات إأ ¤جانب أŸششرف عن أŸوضشوع
أŸرحوم ﬁمد ألعربي غرأسس ،جمال ألدين صشا◊ي كان
رئيسس –رير ،على فضشيل نائب رئيسس ألتحرير مكلف
بالقسشم ألوطني وأŸرحوم ألعاقل ياسشر ‘ ألقسشم ألوطني،
حيث كانوأ يعملون –ت إأدرأة جريدة «ألششعب» ،ليغادر
عميدة أ÷رأئد بعد ألنفتاح أإلعÓمي سشنة  ،1٩٩0حيث
أختار أÿوضس ‘ أÛال أÿاصس.
ليعود بنا بذأكرته أ÷ميلة مرة أخرى إأ ¤أجوأء ألعمل
دأخل أŸقر ،حيث كان Áثل متعة كبÒة له ولكل زمÓئه
ألذي وصشل عددهم آأنذأك حوأ‹ ألـ  ٢00عامل ،ولعل ما
زأده ف -خ -رأ وأم-ت-ن-ان-ا ه-ي أŸك-ان-ة أل-ت-ي ك-ان ي-ح-ظ-ى ب-ه-ا
ب-اع-ت-ب-اره صش-ح-ف-ي-ا ي-ن-ت-م-ي إأ ¤ه-ذه أŸؤوسشسش-ة أإلعÓ-م-ية
أل -ع -ري -ق-ة أل-ت-ي ك-انت –ظ-ى ب-ع-ن-اي-ة م-ن ط-رف أل-ه-ي-ئ-ات
أل -رسش -م-ي-ة ،ح-يث ك-انت ت-ق-ي-م ل-ه-ا أع-ت-ب-ارأت ك-بÒة ،وك-ان
ألصشحفي آأنذأك معÎف له Ãكانة وأحÎأم كبÒين من
طرف ألسشلطات وأÛتمع على حد سشوأء لتكون أحلى
سشنوأت حياته ‘ ألفÎة ألتي كان أسشمه مرتبطا بعميدة
أ÷رأئد «ألششعب».
بورأيو رفضس ‘ حديثه معنا مقارنة ألعنوأن منذ تأاسشيسشه
‘  11ديسش- -م Èم- -ن ع- -ام  1٩6٢إأ ¤م -ا ب -ع -د ألن-ف-ت-اح
أإلع Ó-م -ي ،ح -يث أك -د ق -ائ « :Ó-ل Áك-ن م-ق-ارن-ة ج-ري-دة
ألششعب وقت أ◊زب ألوأحد با÷ريدة أليوم» ،فا÷ريدة
يضش-ي-ف «م-ات-زأل –اف-ظ ع-ل-ى رسش-ال-ت-ه-ا أل-ن-ب-ي-ل-ة م-ل-ت-زمة
بقضشايا أÛتمع ،متجنّبة إأعÓم أإلثارة ألذي بات يطغى
على ألسشاحة أإلعÓمية أليوم ألتي تششهد زخمت كبÒأ من
ألعناوين».
وإأن كان قد رفضس أŸقارنة ب Úأ÷ريدة باألمسس وأليوم
إأل أّنه وأفق ‘ توجيه رسشالة لعّمالها أليوم ،حارصشا من
خÓلها على إأعÓء صشوتها وتثبيت مكانتها ‘ ألسشاحة
أإلعÓمية وأÙافظة على أسشمها ألتاريخي ألعريق ،إأذ
قال« :أنا كلي يق Úمن أن أŸسشÒة متوأصشلة للحفاظ على
مكانة هذه أŸؤوسشسشة أإلعÓمية ألعريقة ‘ ظل ألزخم
أإلعÓمي ألوأسشع ألذي تششهده ألسشاحة أليوم ،ولعل رسشالتي
أ ¤ألرعيل أ÷ديد هو أÙافظة على ألحÎأم ألذي
ل -ط-اŸا ح-ظ-يت ب-ه م-ن خÓ-ل أل-ت-زأم-ه-ا ب-ت-أادي-ة رسش-ال-ت-ه-ا
أإلعÓمية ألنبيلة وإأيصشال صشوت ألششعب بكل موضشوعية
ونزأهة أ ¤ألسشلطات».
ليغادر بورأيو مقر أ÷ريدة ألتي زأرها وبعد طول غياب
يوم أألربعاء  6ديسشم ÈأŸقبل بعد أن لبّى دعوتها للحديث
عن أهم أÙطات ألتي عايششها مع هذه أليومية ،بعد أن
زأر ﬂتلف أقسشامها وتعّرف على عدد من أل ّصشحافيّÚ
وتبادل معهم أطرأف أ◊ديث ،أروقة وإأن تغيّرت ‘ ششكلها
ومكانها ،إأل أّنها ماتزأل –مل من خÓل عنوأن أ÷ريدة
أجمل أأليام ألتي عاششها بورأيو جعلته يبدي تأاّثرأ وحنينا
للّزمن أŸاضشي.

تسشل عن ألقسشم ألتقني بجريدة «ألششعب» ،فهو ألقسشم
لل -ي -ات أ◊دي -ث -ة ،وك -ان
أل -ذي سش -ب -ق إأ ¤أسش -ت -ع -م -ال أ آ
لو ¤ألتي سشمحت لـ»ألكمبيوتر» بأان يحقق
أŸدرسشة أ أ
ألنتقال ألنوعي للصشحافة ألوطنية ›ملة ،فكان عمي
لول ،وك -ان أح -م -د ك -ن-زأري
ع -يسش -ى ل -وأت -ي أŸدّرسس أ أ
وأسشماعيل ششعÓل وعبد ألله بكري من كثÒين صشنعوأ
للة
تاريخ أ÷ريدة أ◊ديثة ،وعرفوأ كيف يجعلون أ آ
طّيعة للغة ألعربية..
ولقد كان من حسشن حظ كاتب ألسشطور أن أتيح له
لكابر بجريدة «ألششعب» ،وتعّلم من
ألعمل ‘ رفقة أ أ
سش-ع-ي-د ق-رأيت ت-لك أ◊ك-م-ة أل-ب-ال-غ-ة« :أ Èÿم-ق-دسس،
لكابر ‡ن تخّرجوأ من
وألرأي حّر»؛ فسشار على هدي أ أ
جريدة «ألششعب» ،وكانوأ ‚وما زأهرة ‘ سشماوأت
أ÷زأئر.
أي ششيء أهدي جريدة ألششعب ‘ عيدها أÿامسس
وأÿمسشÚ؟!
أي ألقصشائد تسشتوعب أ÷مال ألذي نÌت «ألششعب»
على مدى تاريخها ألناصشع؟!
أيّ ألنصشوصس –توي بسشمة رسشمتها ‘ أفق ألوطن؟!
كل ألقصشائد تقصشر عن وصشف بسشمة مرّكب يرتب
لعمدة بحذق وأناة ،ورأقن مّÎيث لكل حرف ورقم؛
أأ

وكل ألنصشوصس تعجز عن تصشوير نغمة ﬁبة –توي
أ÷ميع ⁄ ..يكن صشوت ألتلكسس مزعجا ‘ روأحه
وج-ي-ئ-ت-ه ب-أاخ-ب-ار أل-وك-الت ..ب-ل ك-ان م-وسش-ي-ق-ى ي-أالفها
أ÷ميع ،ويكتبون ‘ خضشّمها دون أنزعاج ،حتى أن
أنتقال ألوكالت إأ ¤صشمت ألكمبيوتر ،أحتاج إأ ¤كثÒ
من ألصش Èليحقق ألفة جديدة سشبقت إأليها «ألششعب»
كما هي عادتها ‘ ألسشبق..
ل- -ي- -ك- -ن ألعÎأف إأذن ..ألعÎأف لـ»ألشش- -عب» ب- -أان -ه -ا
لو¤
لو ¤ل- -ل- -وط- -ن -ي -ة ،وأن -ه -ا أŸدرسش -ة أ أ
أŸدرسش- -ة أ أ
لو ..¤رسشالة أ◊رية..
ÓعÓم ..وأنها رسشالة ألششعب أ أ
ل إ
ولن يتجرأ كاتب ألسشطور إأن أعÎف أن «ألششعب» ⁄
لو ،¤وإأ‰ا كانت عائلته
تكتف بأان تكون مدرسشته أ أ
لو ¤أل -ت -ي أح -تضش-ن-ت-ه ذأت أي-ام عصش-ي-ب-ة ،ووف-رت ل-ه
أأ
لمان..
أأ
ششكرأ لكل ألنبÓء ألذين عرفتهم وأحببتهم ‘ جريدة
«ألششعب» ألغرأء..
شش-ك-رأ ل-ك-ل أل-ن-بÓ-ء أل-ذي-ن ق-اسش-م-و Êأغ-ل-ى م-ا ل-دي-هم
Ãنتهى أÙبة..
لكÈ
لك Èللحرية ..ألعنوأن أ أ
ولتبق «ألششعب» ألعنوأن أ أ
Óنسش-ان ،وه-ي ع-ل-ى
Óنسش -ان ،ف-ق-د أن-تصش-رت دأئ-م-ا ل -إ
ل -إ
عهدها ووعدها ل –ول ول تزول..

بدايتي كانت Ãقال حول ششعر بابلو
صشحة
نÒودا واختتمت Ãلف حول ال ّ

أأيّ ششيء أأهديك
‘ ألعيد؟!
ششرف كب Òأتاحه ‹ أخي
لديب
ألشش- -اع- -ر أŸل -ه -م ،وأ أ
لريب ،نور ألدين لعرأجي
أأ
رئ- -يسس أل- -ت- -ح- -ري -ر ب -دع -وة
ك- - -رÁة ل- - -ل- - -مشش- - -ارك- - -ة ‘
أح-ت-ف-ال-ي-ة ج-ريدة «ألّششعب»
أل-ع-م-ي-دة ب-ع-ي-ده-ا أÿامسس
وأÿمسشÚ؛ وه-ي أح-ت-ف-ال-ية
ع- -زي -زة ت -خ ّ-ل -د أن -ت -ف -اضش -ة
ﬁمد كاديك
أ◊ادي عششر من ديسشمÈ
ي Ãوقف صشارم
لغّر ،و–تفظ للششعب أ÷زأئري أ أ
أأ
لب ّ
ضشد ألسشتعمار ألفرنسشي ألبغيضس ،وهو موقف خّلده
لك،È
ألتاريخ بأاحرف من نور كانت «ألششعب» عنوأنه أ أ

وهي تصشدر كل يوم لÎسّشخ ألعÎأف بعبقرية ششعب
صش Èوصشابر ،وكافح ونافح ،وعرف كيف يأاخذ للحرية
بأاسشبابها ،ويقول كلمة ألفصشل قوّية مدّوية ‘ موأجهة
أعتى عنجهية أسشتدمارية ‘ ألتاريخ..
وه- -اه- -ي «ألشش- -عب» ‘ ع- -ي -ده -ا أÿامسس وأÿمسش،Ú
ل›اد  ⁄تبّدل تبدي ،Óوهاهي على
توأصشل رسشالة أ أ
عهدها ترفع ألذكرى ألغالية مع كل إأششرأقة جديدة
لعÓمي
لجيال ،فهي ‘ أŸششهد أ إ
لتتو ¤ألعناية با أ
مدرسشة ألحÎأفية ،وهي ‘ أŸششهد ألسشياسشي لسشان
ق وصشوت ألوطن ،وهي ‘ أŸششهد ألقتصشادي منÈ
أ◊ ّ
أل -ت-ح-ل-ي-ل أل-رصش ،Úوه-ي ‘ أŸشش-ه-د أل-ث-ق-ا‘ صش-ان-ع-ة
لدباء وألششعرأء ألفحول ،وهي ‘ أŸششهد ألرياضشي
أأ
حافظة ألنتصشارأت أ÷زأئرية ألكÈى؛ ويكفيها فخرأ
لكابر ألّرجال أ÷زأئري،Ú
أّنها ظلت على ألّدوأم منÈأ أ
ول- -يسس Áك- -ن Ÿتصشّ- -ف -ح «ألشش -عب» إأل أن ي -تسش ّ-م -ع بÚ
أقسشامها إأ ¤همسشات ألعظماء ..هنا Ÿسشة من ﬁمد
فارح “نح أللغة ضشياء ومتعة ،وهناك همسشة من أبي
ألقاسشم سشعد ألله تسشتعيد ألروح من أعماق ألتاريخ،
وبسشمة من أبي ألعيد دودو ‘ صشور سشلوكية ..وّÁد
عاششور فني يدأ حانية للششعرأء؛ بينما يرسشم عز ألدين
ميهوبي روأئع ألصشور ‘ ملصشقات ششعرية مبهرة؛ ول
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بورتريهŸ :صصور جريدة «ألشصعب»عباسس تيليوة.

إاعÓن الدولة الفلسصطينية وكأأسش العأ1990 ⁄
وعودة اŸنفي Úأاهم اÙطأت التي أاحتفظ بهأ كذكرى
....عباسس تيليوة أحد أك Èمصصوري جريدة «ألشصعب» ليسس من حيث ألسص ّ
لحدأث أّلتي عايشصها
ن ولكن من حيث ألتجربة وأ أ
طيلة مّدة عمله با÷ريدة ،فمن تصصوير إأعÓن ألدولة ألفلسصطينية ‘ نوفم، 1988 Èإأ ¤تغطية كأاسس ألعا 1990 ⁄بإايطاليا
لرهاب وألنشصاطات ألرسصمية يعت Èمن ألقÓئل ألذين عملوأ مع  03رؤوسصاء للجمهورية« ،ألشصاذ‹ بن جديد»،
،إأ ¤مرحلة أ إ
وألرئيسس «أليام Úزروأل» ،وألرئيسس «عبد ألعزيز بوتفليقة».
حكيم بوغرأرة.
تيليوة اّلذي مر على التحاقه ب»أامّ ا÷رائد»
 32سسنة من مواليد  12نوفم 1960 Èبالعاصسمة
ينحدر من منطقة «أازفون» ب Úسسواحل وجبال
ت-ي-زي وزو ،م-وط-ن ال-ف-ح-م وق-واف-ل الشس-ه-داء،
ح -يث م-ا ي-زال يشس-ه-د مسس-ج-د»الشس-ي-خ ﬁم-د
أاوعمر» الذي سسمي على جده رحمه الله على
أاصس -ال -ة وع-راق-ة أاسس-رة «ت-ي-ل-ي-وة» ،أازف-ون بÓ-د
الفنان Úف Óيكاد أان يكون هناك فنان ‘
ا÷زائ -ر إا’ وأاصس -ول -ه م -ن أازف -ون ع -ل-ى غ-رار
«رويشسد»،و»بوجمعة العنقيسص»و»ا◊اج ﬁمد
العنقى» وعليه فعباسص تيليوة  ⁄يتفاجأا لكونه
مصسور صسحفي فاŸثل الشسعبي يقول «قل ‹
أانت من أاين أاقول لك من تكون».
عباسص هو الثالث ب 4 Úذكور و 4إاناث درسص
‘ ابتدائية «حصسن اإ’مÈاطور ب»السسكالة»-
اأ’ب -ي -ار -ح -يث ت -رع -رع ،وق -د ذك -ره ال -راح-ل
الهاشسمي قروابي ‘ الكث Òمن أاغانيه ‘ قوله
Óبيار والسسكالة تعقل ودور»
« من حيدرة ل أ
وهو ا◊ي الذي يعت Èتاريخيا ،وأاكمل عباسص
ت- -ي- -ل- -ي- -وة دراسس- -ت- -ه ‘ م- -ت- -وسس -ط -ة «السس -ي -دة
اإ’ف -ري-ق-ي-ة» ب-ح-ي ب-اب ال-واد الشس-ه ،Òوي-ذك-ر
ت-ي-ل-ي-وة أان-ه ت-ل-ق-ى ت-رب-ي-ة إاسسÓ-م-ي-ة وأام-ازيغية
وعربية على يد والديه ،حيث تعلّم الصسرامة
وحسس- - -ن اÿل- - -ق وه - -و م - -ا
اع - -تÈه- -م- -ا أاك Èوأاحسس- -ن
رأاسس -م -ال –صس -ل ع -ل-ي-ه ‘
ا◊ي - -اة ،ك - -م - -ا ح - -يّ - -ا ك ّ- -ل
اأ’سساتذة اّلذين تتلمذ على
يدهم مؤوّكدا بأانه رغم عدم
ال-ت-ح-اق-ه ب-ا÷ام-ع-ة إا’ أاّن-ه
عرف قيمة أاسساتذته وكان
يسستمع إاليهم كثÒا.
ط-ف-ول-ة ع-ب-اسص ت-ي-ل-ي-وة ت-نّ-وعت ب ÚاŸسسجد،
و»ا◊ومة «كما يقول ،كما أاّكد أاّنه كان شسغوفا
ÓÃعب ك -رة ال -ق -دم وم -ن -اصس -رة ف-ري-ق ن-ادي
مولودية ا÷زائر ،اقتداء باأ’ب الذي مازال
يعشسق اŸولودية إا ¤يومنا هذا ،بينما وجد
ع -ب -اسص ت -ي -ل -ي-وة ن-فسس-ه مضس-ط-را ل-ل-رج-وع إا¤
أاصسوله ومناصسرة فريق شسبيبة القبائل ،بعد
ال -ت -ح ّ-و’ت ال-ك-بÒة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا اŸول-ودي-ة
والكوارث التي عاشستها طيلة فÎة التسسعينات
وما بعدها .وأاّكد بأاّنه  ⁄يندم على خياره هذا
ومازال إا ¤يومنا يحÎم تاريخ اŸولودية.
وكشسف عباسص أاّنه لعب لفريق شسبيبة اأ’بيار ‘
صس -ن -ف اأ’صس -اغ -ر ‘ ن -فسص ال -تشس -ك -ي -ل -ة ،م -ع
ال Ó-ع -ب Úال -دول -ي Úالسس -اب -ق Úج -م-ال م-ن-اد،
ون - -اصس - -ر ب - -ويشص ‘ سس - -ن - -وات ()1976/1975
وتوقف بعدها عن ‡ارسسة الكرة حتى يتفرغ
لدراسسته.
وقبل التحاقه با÷ريدة« -الشسعب»04 ‘ -
ديسسم 1985Èكان قد بدأا مهنة التصسوير عند
أاحد اÿواصص بشسارع عبان رمضسان بالعاصسمة،
ح -يث ت -ع ّ-ل-م أاب-ج-دي-ات اŸه-ن-ة ع-ن-د اŸصس-ور
الراحل» عمر برقوق» حيث كان مصسورا للكثÒ
من الفنان Úعلى غرار الراحل« Úقروابي»،
و»دحمان ا◊راشسي» ،و»رويشسد» و»سسيد علي
كويرات» رحمهم الله وآاخرين كذلك ،ودامت
فÎة الّÎبصص والعمل  06سسنوات من  1979إا¤
 1985ح -يث شس -اء ال -ق -در أان أاع -م -ل ب-ج-ري-دة
«الشسعب» .
وي -روي ع -ب -اسص أان مشس -روع إاطÓ-ق ج-ري-دت-ي
«اŸسساء» و»أاوريزون» حفزه لÓلتحاق بالعمل
الصس -ح -ف -ي ك -مصس-ور ،ح-يث خضس-عت ل-ت-ج-ارب
ب- -ج- -ري -دة «الشس -عب» ‘ ع -ه -د اŸدي -ر ال -ع -ام
ال -راح -ل «ك -م -ال ع -ي-اشص» ،وت-رسس-مت ب-ع-د 03
أاشسهر من التحاقي با÷ريدة أاي ‘ مارسص
 ،1986وكان أاّول حدث صسورته هو ربورتاج عن
«كماشسات السسيارات» التي توضسع Ÿعاقبة من
’ يركن ‘ مكان قانو Êومنها بدأات رحلة
التصسوير ‘ الصسحافة.
وينقل اŸتحدث عن شسروعه ‘ العمل مع 05
مصسّ- - -وري- - -ن «صس - -ال - -ح ب - -وصس Ó- -ح»،و»ﬂت - -ار
ع -ل -ي-وان»،وال-راح-ل «ع-ب-د ا◊م-ي-د ع-ل-ي-وشص»،
والراحل «حميدة غزا‹» حيث كانت عÓقات
العمل جّيدة و” تشسكيل فريق متكامل ،سسهر

بوح بأاقÓم ألصصحفيÚ

هنأوا عميدة ا÷رائد ...
واجمعوا على مصصداقيتهأ
والدور الذي لعبته منذ ا’سصتقÓل
أجمع كل ألصصحفي Úألذين –دثنا أإليهم Ãناسصبة ألذكرى ألـ  55لصصدور أول
ج -ري -دة ب -ال -ع -رب -ي -ة ‘ ت -اري -خ أ÷زأئ -ر أŸسص -ت-ق-ل-ة وأŸصص-ادف لـ  11ديسص-م Èع-ل-ى
مصص -دأق -ي -ة ع -م -ي -دة ألصص-ح-ف «ألشص-عب» ‘ إأع-ط-اء أŸع-ل-وم-ة أل-ه-ادف-ة أل-ت-ي ت-خ-دم
أ÷زأئ -ر وك -ل شص -رأئ -ح أÛم -ت -ع ،م -ت-م-ن Úأسص-ت-م-رأر ه-ذأ أل-ع-ن-وأن أل-رم-ز ‘ خ-دم-ة
لقتصصادي ،كما ثمنوأ
لعÓم ألرأقي ‘ كل أÛالت ألرياضصي ،ألسصياسصي ،ألثقا‘ ،أ إ
أ إ
ألصص -ف -ح -ات أÿاصص-ة أل-ت-ي تصص-در بصص-ف-ة أسص-ب-وع-ي-ة ،م-عÈي-ن ع-ن ذلك ب-أاقÓ-م-ه-م
بالنظر لرغبتهم ‘ مشصاركة هذه أŸدرسصة أحتفالتها بعد كل ما قدمته ومازألت
لخÒة
لعÓ-م-ية ‘ ألسصنوأت أ أ
صص-ادم-ة رغ-م أل-ت-ع-ددي-ة أل-ت-ي شص-ه-ده-ت-ا ألسص-اح-ة أ إ
م-عÎف Úب-ال-ع-م-ل أل-ك-ب Òأل-ذي ق-دم-ه ك-ل م-ن ت-دأول-وأ ع-ل-ي-ه-ا ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى هذأ
ألعنوأن ألكب.Ò
جمعتها :نبيلة بوقرين

نادية غول صصحفية
بجريدة «وقت أ÷زأئر»:

لعبت مع جمأل
منأد ونأصصر بويشش
‘ شصبيبة اأ’بيأر

ع - -ل- -ى ت- -ق- -د Ëاأ’حسس- -ن
ل-ل-ج-ري-دة .وح-ول ظروف
ال-ع-م-ل ف-ق-د ك-انت جّ-ي-دة
وج -و ال -ع -م -ل م-ن-اسسب ‘
ظل ا’حÎام الكب Òالذي
ك -ن -ا ن -ل -ق -اه م -ن ﬂت -ل-ف
ال -دوائ -ر ال-ت-ي ك-ن-ا ن-ع-م-ل
معها ،ورغم أاّن مهنة التصسوير أاو فنّ التصسوير
كان شساقا من خÓل وسسائل العمل التقليدية
باŸقارنة مع ما هو متوفر اليوم ،تبقى Ÿسسة
اأ’بيضص واأ’سسود والغرفة اŸظلمة والضسغط
ﬁف-زات سس-م-حت ل-ن-ا ب-ال-ت-ع-ام-ل م-ع ﬂت-لف
ال-وضس-ع-ي-ات الصس-ع-ب-ة والضس-غ-وط-ات اıت-ل-فة
وهو ما منحنا الثقة الÓزمة.

تيليوة كأن اŸصصور الشصخصصي للمطرب
العأŸي «تأكفأرينأسش»

يجهل الكثÒين أانّ مصسّور جريدة «الشسعب»
عباسص تيليوة كان اŸصسور الشسخصسي للمطرب
ال - - - -ع - - - -اŸي»أاحسس - - - -ن زرم- - - -ا»ÊاŸع- - - -روف
ب»ت- - -اك- - -ف- - -اري- - -ن - -اسص» وه - -ذا ب Úسس - -ن - -وات
( )1993/1986حيث أا‚ز له الكث Òمن ال ّصسور
اÿاصس -ة ب -ح-فÓ-ت-ه ،واع-ت Èت-ي-ل-ي-وة ال-ت-ج-رب-ة
ب -اŸه-ة واŸف-ي-دة ،خ-اصس-ة وأان-ه اق-ت-ح-م ع-ا⁄
الصسحافة.
تيليوة الذي أاكد أانه تشسرف بأاخذ صسور الكثÒ
من اأ’حداث التاريخية وعديد الشسخصسيات
حيث كان مصسورا للحدث التاريخي «إاعÓن
قيام دولة فلسسط ÚاŸسستقلة ‘ ا÷زائر ‘
ن -وف-م »1988 Èو»ك -أاسص ال -ع -ا ⁄ب -إاي -ط-ال-ي-ا ‘
 »1990ح- -يث ك- -ان أاح- -د اŸصسّ- -وري- -ن ال -ع -رب
ال- -قÓ- -ئ- -ل ال- -ذي- -ن صسّ- -وروا ال -ن -ج -م ال -ع -اŸي
اأ’رجنتيني «دييغو مارادونا» وجيل «كانيجيا»
وبروشساغا» وغÒهم ،ومنتخب الكامÒون مع
روج-ي م-ي Ó-و»ت-وم-اسص ان-ك-ون-و»،و»ماكاناكي»
ال -ذي ت -أال -ق بشس -ك -ل م -ل -فت ل Ó-ن-ت-ب-اه ‘ ت-لك
الدورة.
وق-ام ع-ب-اسص ت-ي-ل-ي-وة ب-تصس-وي-ر م-قابلة ا‚لÎا
ومصسر ،ومنتخب اإ’مارات العربية اŸتحدة
الذي قدم مردودا جّيدا.
ومن اÙطات ،ا’نتخابات الرئاسسية لسسنة
 1988التي فاز بها الرئيسص الشساذ‹ بن جديد
وال- -ي -ام Úزروال ‘ ن -وف -م ،1995 Èك -م-ا ق-ام
مصسور جريدة «الشسعب» بتصسوير شسخصسيات
تاريخية ويتذكر جّيدا تصسويره لعودة اŸنفيÚ
ال- -راح -ل «آايت أاح -م -د» ‘  15ديسس -م1989 È
وغطى عودة الصسحفي «كمال جوزي» ،وكذا
عودة اŸنفي الراحل «أاحمد بن بلة» ‘ 15
سس-ب-تم ،1990 Èوك -ذا ع -ودة اŸن -ف -ي ال -راح-ل
«ﬁمد بوضسياف» ‘  16جانفي .1992

وحضسر عباسص تيليوة عدة أاحاديث صسحفية مع
زمÓء اŸهنة مع الراحل «بن يوسسف بن خدة»
أاول رئ - -يسص ل - -ل- -ج- -زائ- -ر ،و»ﬁم- -د الصس- -ال- -ح
يحياوي»،رئيسص ا◊كومة اأ’سسبق «بلعيد عبد
السس Ó-م»،ال -راح -ل «ق-اصس-دي م-رب-اح»،ال-راح-ل
«أابو بكر بلقايد» ومن ميزات تلك الشسخصسيات
أاّنها كانت تفضسل اÙاورة ‘ بيتها اÿاصص
بعيدا عن بروتوكو’ت السسياسسية واŸناصسب.
وعمل عباسص تيليوة ‘ العشسرية السسوداء
وقام بتأاريخ ما حدث من خÓل تصسوير عديد
ال- -ق -ن -اب -ل ال -ن -اŒة ع -ن ت -ف -جÒات إاره -اب -ي -ة
بالعاصسمة وضسواحيها ،واعتÈها من أاصسعب
الفÎات التي مرت عليه ‘ حياته ،حيث رغم
ظ -روف ال -ع -م -ل الصس -ع -ب -ة وكÌة ال -ت -ه-دي-دات
واغ- -ت- -ي- -ال ال- -ك- -ث Òم- -ن زمÓ- -ء اŸه- -ن- -ة م -ن
الصسحافي Úحيث  ⁄يثنه ذلك من التوقف عن
ت- -ق- -د Ëال- -ع- -ط -اء ،ح -ت -ى ج -اءت سس -ن -ة 1997
اŸشسؤوومة حيث ” تسسريحه من العمل رفقة
العديد من الزمÓء مؤوّكدا بأان اŸعاي Òالتي
” تسسريحه بشسأانها  ⁄يبتلعها إا ¤غاية يومنا،
وه-ي م-رح-ل-ة  ⁄يسس-ت-ط-ع نسس-ي-ان-ه-ا بسس-بب م-ا
جعلته يعا Êوانعكسص عليه ذلك سسلبا ليلتحق
بعدها بجريدة «اأ’صسيل» وهي التجربة التي
 ⁄ت - - - -دم سس - - - -وى  8أاشس- -ه- -ر ،ح -يث أاجÈت -ه
الضسغوطات ومتاعب العمل على السسعي للعودة
÷ريدة «الشسعب» وكان له ذلك ‘ سسنة 2000
بعد مسساع وشسكاوى حثيثة قام بها على أاعلى
مسستويات الدولة.
و ⁄تنتهي اŸتاعب بالنظر لطول اŸدة التي
أاع -ق -بت ت-رسس-ي-م-ه م-رة أاخ-رى ل-ي-ع-اود ت-ي-ل-ي-وة
Œربته من جديد مع جريدة «الشسعب» التي
ي-ت-م-ن-ى أان ي-خ-رج م-ن-ه-ا م-ت-ق-اع-دا و‘ صس-ح-ة
جّيدة بعد أان نالت منه السسن Úوخاصسة وسسائل
النقل واŸواصسÓت التي اعتÈها زميلنا ،أاكÈ
مدّمر للقدرات اإ’بداعية للعمال واŸهني.Ú
ت-ي-ل-ي-وة ال-ذي ي-عشس-ق ق-رواب-ي وا◊اج ال-ع-ن-قى
وا◊اج م - -ري - -زق  ،وي - -ت- -اب- -ع أافÓ- -م اŸف- -تشص
ال -ط-اه-ر ،وم-ت-اب-ع-ة ت-اري-خ ا÷زائ-ر ،وتصس-وي-ر
فريق ا–اد ا◊راشص بسسبب الصسحفي شسويعل،
ومتابعة فريق شسبيبة القبائل ،الذي يكنّ له
ا÷ميع ا’حÎام ويعتÈونه فردا من أافراد
أاسسرتهم خاصسة وأاّنه قام بتصسوير أاعراسسهم
وأافراحهم ،كما يفتخر عباسص تيليوة بأاّنه عمل
مع كبار الصسحافي ‘ Úا÷زائر على غرار
سس-ع-د ب-وع-ق-ب-ة ،وع-ب-د ال-ق-ادر ب-وط-ي-ب-ة ،وعبد
ا÷ليل ج ‹Óوعبد الرزاق دكار الذي كان
وراء م -ك-اف-أات-ه ب-ال-ذه-اب ل-تصس-وي-ر م-ن-افسس-ات
كأاسص العا ⁄عرفانا باÛهودات التي قدمها
ت -ي -ل -ي -وة ،والصس -ح -ف -ي ال -ق -دي -ر ج-م-ال ال-دي-ن
صسا◊ي ،وا◊بيب بن علي.

أاهنئ جريدة «الشصعب»
ÃيÓدهأ وأا“نى لهأ مزيد
من العطأء

بعد باسسم الله الرحمن الرحيم أاهنئ جريدة
الشس- -عب اÎÙف- -ة ب- -اح- -ت- -ف- -ال -ه -ا ب -ع -ي -ده -ا
التأاسسيسسي الـ  55و هو ما يبعث ‘ نفسسي
الفرح و السسرور خاصسة أا Êو بدون مبالغة
أاتابع ﬁتوى ا÷ريدة يوميا بكافة إاخبارها
وبشسكل خاصص الرياضسية منها و تلك اŸتعلقة
ب -ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة و ال-ع-اŸي-ة وأاخ-ب-ار
اŸب-اري-ات ال-ري-اضس-ي-ة ح-يث ت-ع-رضص ا÷ري-دة
ال- -ن -ت -ائ -ج وان -ت -ق -ا’ت ال Ó-ع -ب Úإاضس -اف -ة إا¤
إاŸامها بكل الرياضسات اأ’خرى كرة السسلة،
كرة اليد ،اŸصسارعة وغÒها.
وبهذه اŸناسسبة السسعيدة أاشسجع الصسحافي Úو
العامل Úبها أا“نى لهم اŸزيد من التأالق و
ال- -ت- -واج- -د ال- -ق- -وي ‘ السس- -اح -ة اإ’ع Ó-م -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ،ك -م -ا أا Êأات -ط -ل -ع ع -ل -ى ال -راب -ط
ا’ل -كÎو÷ Êري -دت -ك -م اÎÙم-ة و ’ح-ظت
ت -وف -ره -ا Ãن -ظ-وم-ة عصس-ري-ة ت-واكب ال-ت-ط-ور
التكنولوجى للصسحافة اإ’لكÎونية ،وتتماشسى
مع التطور اŸسستمر ‘ اŸهنة ،ولذلك فإان
تواجدها يعزز السساحة ا’إعÓمية ا’لكÎونية
الوطنية ،و على الرغم من اأ’زمات اŸالية
التى تعانى منها اŸؤوسسسسات الصسحفية إا’ أان
«الشسعب» ‚حت فى تخطى ذلك ،با’هتمام
باŸضسمون اŸهنى ا÷اذب للقراء والزائرين
اإ’ل-ي-كÎون-ي ،Úوه-و م-ا ان-ع-كسص إاي-ج-اب-ا ع-لى
ا÷انب ال-تسس-وي-ق-ى وال-رب-ح ل-ع-م-ي-دة الصس-حف
ال-وط-ن-ي-ة ،و ع-ل-ى ال-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه-ا ..ف-ه-ن-ي-ئا
لÓدارة وللزمÓء الصسحفي Úالعامل Úبها.

بÓل بناري صصحفي
ألتلفزيون أ÷زأئري :

قأمة إاعÓمية سصأيرت
كل مراحل تطور ا÷زائر

او’ اود تهنئة كل طاقم جريدة «الشسعب »
العتيدة Ãناسسبة ا’حتفال بذكرى تاسسيسسها

اÿامسسة واÿمسس ‘ Úا◊ادي عشسر من هذا
الشسهر الذي وثق كما الذي سسبقه لتضسحيات
«الشسعب » ا÷زائري Ãضساهرات خالدة التي
ك- -انت ا◊ادي عشس- -ر ديسس -م Èم -ن ع -ام ال -ف
وتسسع مئة وسست Úوالتي كسسرت ظلم اŸسستعمر
واسسمعت صسوت الشسعب ا÷زائري ‘ اصسوار
هيئة ا’· ،انذاك اقتنع ا÷Ôال دوغول بانه
أام -ام شس -عب واع م-ت-م-اسسك Ãخ-ت-ل-ف اط-ي-اف-ه
كيف ’ وأاول حزب ‘ ا÷زائر وإان كانت
مسس -ت -ع-م-رة اسس-م-ه ح-زب الشس-عب ال-ذي ي-ع-تÈ
امتداد ◊زب شسمال افريقيا بقيادة مصسا‹
ا◊اج .ومن اجل نشسر افكاره التحررية من
غيابات ا’سستعمار كان ’بد تاسسيسص فضساء
لذلك.
فكان ميÓد جريدة «اأ’مة أاو الشسعب» لتحمل
ع -ل -ى ع -ات-ق-ه-ا ه-ذا اŸشس-ع-ل مشس-ع-ل ال-ت-ح-رر
واإ’نعتاق من ظلم اŸسستعمر فكانت صسوت
«الشسعب » من خÓل  ⁄شسمله حول أافكار
واه -داف م -وح -دة تصسب ‘ خ -ان -ة اسس-ت-قÓ-ل
ا÷زائر..افكار احرجت اŸسستعمر الفرنسسي
ال -ذي اصس -ب -ح ي -درك “ام-ا ب-ان-ه ي-ت-ع-ام-ل م-ع
شس -عب ي -نضس -ج ب -اسس -ت -م -رار وم -ن دون ت -وق -ف
«،شسعب » ضسحى ويضسحي ومزال يضسحي من
اجل ان تبقى مبادئه معتقادته افكااره راسسخة
فما بالك بحريته وبتضسحيات مناضسليها وعزم
شسعبها –قق النصسر واسستقلت ا÷زائر وبدا
عهد جديد قائم على البناء والتشسييد وكان
÷ريدتكم اŸوقرة الدور ‘ ذلك من خÓل
ا’فكار البناءة واŸرافقة واŸواكبة Ÿشساريع
ا÷زائر اŸسستقلة ،كانت همزة الوصسل بÚ
اŸواطن البسسيط واŸسسؤوول.
ج- -ري -دة «الشس -عب » ال -ع -ت -ي -دة وب -ع -د خ -مسص
وخمسسن سسنة من التاأسسيسص و‘ عصسر العوŸة
والتكنلوجيا واإ’نفتاح مزالت –ضسى Ãكانتها
اÿاصسة وسسط هذا الزخم اإ’عÓمي Ãختلف
أاط -ي -اف -ه وه -ذا راج -ع أ’صس -ال -ت -ه -ا وج-دوره-ا
وأاسسسص بنائها فهي إامتداد Ÿاضص عريق قاوم
اŸسستعمر باللغة والقلم ما يعني أانها لن –ول
أاو تزول خاصسة وهي أامانة ‘ يد جيل جديد
من الشسباب مفعم با◊يوية والنشساط ويدرك
حجم اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقه Ãجرد
اإ’نتماء إا ¤هذا اإ’سسم الرنان ‘ الصسحافة
الوطنية وÃجرد التفك Òبأان أاو ¤خطوات
هذا اŸعلم التاريخي كان وراءه إاسسم ثوري
شساعر الثورة مفدي زكريا فبحد ذاته دافع
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لسس- -ت -م -رار ‘ ال -ت -أل -ق ب -ك -ل مصس -داق -ي -ة
ل - -إ
وإاحÎافية نحو مسستقبل أاك Ìإاشسراق.
ف -ع -ي -د م -ي -لد سس -ع -ي -د ÷ري-دة «الشس-عب»
وع -ق -ب -أل Ÿئ -ة سس -ن -ة م-ن ال-وج-ود وال-ع-ط-أء
ال -لم -ت -ن -أه -ي واÛد واÿل -ود لشس -ه-دائ-ن-أ
األبرار Ãأ أان الذكرى مزدوجة اإلحتفأل
Ãيلد جريدة «الشسعب » وخروج الشسعب ‘
مظأهرات كسسرت ظلم اŸسستعمر وحررت
ا÷زائر بعد أاقل من سسنت.Ú

ﬁمد ديب بن حمادي
صصحفي بجريدة أ÷مهورية:

أاول شصمعة أانارة سصاحة
الصصحافة ا÷زائرية
عقب اإلسصتقÓل

لحÎام لزملئي
أاتقدم بأخلصص التهأ Êوا إ
بجريدة الشسعب التي تعت Èأاول شسمعة تنÒ
لعلمي عقب إاسسÎجأع ا÷زائر
الوسسط ا إ
ل -لسس -ي -أدة ال -وط -ن -ي-ة ،وال-ت-ي ك-أنت واج-ه-ة
للصسحأفة اŸكتوبة بإأعتبأرهأ أاول جريدة
صسأدرة بأللغة العربية ،فكأنت لسسأن شسعب
م -ت -ع -طشص ◊ري -ة ت -ع -ب Òب -ع-د ع-ق-ود م-ن
السستبداد ،فسسأهمت ‘ البداية ‘ ترسسيخ
الهوية الوطنية بفضسل ›موعة من أاقلم
لع -لم Úم -ن
ب- -ل خÒت الصس -ح -أف -ي Úوا إ
كأنوا لسسأن الثورة التحريرية.
ف- -ل Áك -ن إاحصس -أء ال -ع -دد ال -ك -ب Òم -ن
الصسحفي Úالذين مروا من هنأ كمأ كأنت
ج-ري-دة «الشس-عب» م-ن-ب-ع ل-ل-م-واهب الشس-أبة
التي كأنت تتمتع بفصسأحة اللغة والتعب،Ò
لتتألق فيمأ بعد وتتقلد منأصسب عليأ ‘
الدورة ،وهذا العنوان الكب Òكأن ول يزال
لوفيأء
يسستقطب الكم الكب Òمن القراء ا أ
خصسوصسأ وسسط الشسعب ا÷زائري ،فهي
م -ث -ل -ه -أ م -ث -ل ج -ري -دة «ال -نصس -ر» ب-ألشس-رق
لهداف
و«ا÷مهورية » بألغرب لهم نفسص ا أ
أال وهو رسسم صسورة ا÷زائر بعيدة عن
لط- -راف
الشس- -وائب ال- -ت- -ي –أول ب- -عضص ا أ
رسسخهأ للمجتمع الدو‹ ،على أاية حأل،
م -رة أاخ -رى أاق -دم ت-ه-أ Êاÿألصس-ة ل-ك-أف-ة
عمأل جريدة الشسعب أاحد أاعتد وأاعرق
وأارق - -ى م- -ن Èإاع- -لم- -ي م- -ن- -ذ إاسسÎج- -أع
لن.
السسيأدة الوطنية ولغأية ا آ

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
السسأحة اإلعلمية ،و الله اليوم ‘ الذكرى
 55لتأسسيسص نقولهأ صسدقأ و ليسص ›أملة أان
ا÷ريدة أاصسبحت رائدة ‘ ›أل الصسحأفة
اŸك- -ت- -وب- -ة ب -فضس -ل ج -ه -د ك -ل ع -م -أل ه -ذه
اŸؤوسسسسة منذ تأسسيسسهأ و إا ¤غأية يومنأ
هذا دون نسسيأن الدور الكب Òالذي يلعبه
الشس -ب -أب ال -ط -م -وح ‘ أاداء ع -م -ل م -ه -ن -ي و
أاخ -لق -ي ذو مسس -ت -وى ع -أ‹“ ،ن -ي -أت-ي ل-ك-م
بألتوفيق و مزيد من التألق و النجأح ‘ مأ
تقدمونه.

بدر ألدين حجام
صصحفي بقناة ألنهار:

إاحÎافية عميدة الصصحف
أاهلها للريادة ‘ السصاحة
اإلعÓمية

نبأرك لعميدة ا÷رائد ا÷زائرية الصسأدرة
ب -أل -ع -رب -ي -ة ج -ري -دة «الشس -عب» ع -ل-ى إاط-ف-أء
شس-م-ع-ت-هأ الـ  55و إان شس -أء ال -ل -ه م -زي -د م -ن
ال -ن -ج -أح -أت تضس -أف ل -ت -لك اÙق -ق -ة م-ن-ذ
ت- -أسس -يسس -ه -أ أاه -م -ه -أ ث -ق -ة ق -رائ -ه -أ ب -فضس -ل
إاحÎاف-ي-ت-ه-أ ‘ م-ع-أ÷ة ال-قضس-أي-أ ال-ت-ي تهم
الشسعب ا÷زائري ،إاحÎافية شسملت ﬂتلف
اÛألت م -ن السس -ي -أسس -ي -ة إا ¤ال -ري -أضس-ي-ة،
اإلجتمأعية و حتى جمهور القراء الصسغأر
من األطفأل كأن لهم حظ من إاهتمأمأت
ا÷ريدة من خلل –ديد فضسأء متمثل ‘
صس -ف -ح -ة الصس -غ -أر ال-ت-ي تضس-أف ل-لصس-ف-ح-أت
اÿأصسة التي تصسدرهأ ا÷ريدة لذا أاجدد
تهأ Êاÿألصسة و العأقبة للمئوية إان شسأء الله

زروق زرقاوي ملحق أعÓمي
باÛلسس ألشصعبي ألوطني:

مدرسصة حقيقية
‘ اإلعÓم با÷زائر

عادل مالكي
صصحفي بجيل أف أم:

عنوان كب Òيتميز
باإلحÎافية وا÷ودة

ج - -ري - -دة «الشس - -عب» واح - -دة م- -ن اŸن- -أب- -ر
اإلع -لم -ي -ة ال -ت -ي ق -دمت ال -ك -ث› ‘ Òأل
الصسحأفة بأ÷زائر خأصسة اŸكتوبة منهأ،
ف -ط -أŸأ ك -أنت م -رج -ع -ي -ة إاع -لم -ي -ة سس -واء
ل -لصس -ح -أف ،Úا÷م -ه -ور ال-ق-أرئ وم-أزاد م-ن
إان -تشس -أره -أ و‚أح -ه -أ م -واك -ب -ت-ه-أ ıت-ل-ف
األحداث الوطنية ‘ جميع اÛألت سسواء
ال-ري-أضس-ي-ة السس-ي-أسس-ة ،ال-ث-ق-أف-ي-ة ،الريأضسية،
اإلقتصسأدية وغÒهأ منذ اإلسستقلل بعدمأ
رفعت التحدي ‘ ظل الوضسع الصسعب الذي
كأنت فيه البلد بعد رحيل اŸسستعمر.
أان- -أ كصس- -ح- -ف- -ي شس- -أب ك- -أنت ‹ ال- -ف -رصس -ة
اإلح -ت -ك -أك ب -ب -عضص الصس -ح -ف -ي Úب -ج -ري -دة
«الشسعب» حيث Ÿسست فيهم اإلحÎافية و
حب اŸهنة و ‡أ أادى من دون شسك إا ¤بلوغ
ا÷ري- -دة اŸك- -أن- -ة ال- -ت- -ي –ت- -ل -ه -أ اآلن ‘

أاهنئ يومية «الشسعب» بعيد ميلدهأ ال 55
م -ت-م-ن-ي-أ ل-ه-أ اŸزي-د م-ن ال-رق-ي وال-ت-أل-ق ‘
سس -م -أء اإلع -لم ب -أع -ت -ب-أره-أ م-درسس-ة ت-ع-ل-م
الكثÒون فيهأ أابجديأت الصسحأفة بألرغم
من الزخم اإلعلمي الكب ،Òتبقى الشسعب
تصسنع خطأ ومسسأرا – ⁄د عنه منذ أاكÌ
م - -ن نصس - -ف ق - -رن وه - -ذا م - -أ ي - -دل ع - -ل - -ى
مصسداقيتهأ ‘ تعأملهأ مع قضسأيأ الوطن
واألم -ة ك -م -أ ك -أنت دوم -أ ت -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ن-وع
صس - -ف - -ح- -أت- -ه- -أ ب Úال- -ث- -ق- -أ‘ وال- -ري- -أضس- -ي
والجتمأعي والقتصسأدي واÙلي ،و كأنت
ومنذ نشسأتهأ –رصص على معأ÷ة القضسأيأ
الراهنة بحكمة واحÎافية وهو مأ جعلهأ
ت -ت-ب-وأا م-ك-أن-ة ه-أم-ة ‘ السس-أح-ة اإلع-لم-ي-ة
Ãصسداقية.
ج -ري -دة «الشس-عب» ت-ع-ت Èع-م-ي-دة ا÷رائ-د
الوطنية ذات التوجه الوطني ،خأصسة وأانهأ
شس- -ك- -لت ال- -ب- -داي -ة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -لصس -ح -أف -ة
ا÷زائرية ورسسخت ‘ وجدان ا÷زائريÚ
ال-ك-ث Òم-ن اŸف-أه-ي-م وال-تصس-ورات ال-ت-ي ل-هأ
صسله بألوطن والوطنية ع Èمراحل عديدة
للجزائر ،ا÷ريدة أاضسحت اليوم تتمأشسى مع
ال -ت -ط -ل -ع -أت وعÈت بصس -دق ع -ن قضس -أي -أن-أ
ال-وط-ن-ي-ة وال-ق-وم-ي-ة ق-ب-ل اإلنفتأح اإلعلمي
وب -ع -ده وه -ي ت -ع -ت Èم -درسس -ة ح -ق -ي -ق-ي-ة ‘
اإلع- -لم خ -أصس -ة وأان -ه ت -خ -رج م -ن -ه -أ ك -ب -أر
الصس- -ح- -ف- -ي ،Úوم -أ Áي -زه -أ أان -ه -أ ت -ت -ح -رى
اŸع -ل-وم-ة الصس-ح-ي-ح-ة م-ن مصس-أدره-أ ووف-ق
ألخلقيأت اŸهنية.

مسصÒة جريدة
‘ مسصÒة قلم

نصصÒة صصبيات قلب تعّلق بـ«الشصعب» حتى الثمالة
علمتني أبجديات ألعمل ألصصحفي ألنزيه

لفكار تدور ‘ رأسصي Ÿا سصمعته من كÓم طيب عنها طوأل سصنوأت عملي ‘ أ÷ريدة ،فالكل أجمع
ذهبت Ÿقابلتها وألكث Òمن أ أ
على أنها قلم ‡يز كتب أسصمه من ذهب طوأل سصنوأت توأجدها ‘ أ÷ريدة وأسصتطاعت رغم صصغر سصنها أثبات وجودها كطاقة
لعÓمي ،...نصصÒة صصبيات Œربة إأعÓمية تروي تفاصصيل حياتها مكانة جريدة كانت ‘ أوج عطائها أو
إأضصافية ‘ ألوسصط أ إ
كما قالت أمÈأطورية يشصبه ألدخول إأليها دخول ألثكنة ألعسصكرية Ãفهوم ألعظمة.
كل مأ كأنت تعيشسه ا÷زائر ‘ التسسعينيأت ،كل
فتيحة كلوأز
ه-ذا ال-نشس-أط وال-ت-ف-أ Êف-ق-ط ل-ت-ع-ل-ن-ه-أ صسراحة
وأامأم العأ ⁄اجمع «أاننأ امة ل “وت»،
حأولت الفصسل بينهأ وب Úا÷ريدة ولكنني
كأنت تعأين زملئهأ Áوتون برصسأصسأت
وجدت تفأصسيل مهمة –دثت عنهأ نصسÒة
غأدرة إال أانهأ فضسلت البقأء حنى تواصسل
الطفلة والطألبة عن جريدة «الشسعب» ،لذلك
اŸسسÒة ألن -ه -أ وط -ن -ي-ة ح-ت-ى ال-ن-خ-أع ⁄
فضس -لت ال -ت -ك-ل-م ع-ن-ه-أ م-ن خ-لل ه-ذا السس-م
ي -غ -ره -أ ‚أح -ه -أ ‘ اح -دى اŸسس -أب-ق-أت
ال -لم -ع ال -ذي اث -بت وج -وده ك-ق-ل-م ّﬁن-ك ‘
ل -لل -ت -ح -أق ل-ق-ن-أة أاج-ن-ب-ي-ة ألن-ه-أ ك-أنت ان
الع -لم ال -ع -م -وم -ي واÿأصص ،م -أ سس -أه-م ‘
العلم ا÷زائري بحأجة ا ¤أاقلمه.
التحأق نصسÒة صسبيأت بأ÷أمعة لتنقل للطلبة
ت -ذك -رت ‘ مسسÒت -ه -أ ا◊أف -ل-ة ال-ك-ث Òم-ن
العلم Œربتهأ التي قأربت العشسرين سسنة،
الزملء الذين سسأعدوهأ من أامثأل
ألن العطأء صسفة كل كب.Ò
عزالدين ميهيوبي ،بوطيبة ،حرز الله
«قهوة ،جريدة ،أابي وأانا»
الذين كأنوا يأتونهأ بأعمألهم لتشسرف
كأنت جريدة «الشسعب» بألنسسبة لهأ الذكرى التي
على نشسرهأ ،هنأ قألت أان تواضسعهم
ترسسخت ‘ ذهن نصسÒة الطفلة وهي تراهأ ‘
زاده -أ ‚أح-أ ألن-ه-م ع-ل-م-وه-أ أاصس-ول
كل يوم ب Úيدي والدهأ الذي أادمن قراءتهأ وهو
ال -ع -م -ل اإلع -لم-ي ،وأاك-دت أان-ه-أ أاول
يرتشسف فنجأن القهوة ،تلك ا÷ريدة التي كأنت
صسحفية تسستذكر مسسÒة ا÷ريدة ‘
ح -أضس -رة ‘ ط -ف -ول -ت -ه-أ ع-ل-م-ت-ه-أ حب الع-لم
الذكرى اÿأمسسة والثلث Úلتأسسيسسهأ
والصسحأفة لذلك وÃجرد حصسولهأ على شسهأدة
أاي -ن خصسصست صس -ف -ح -ت Úاسس-ت-ن-ط-قت
ال -ب -ك -أل-وري-أ ‘ السس-ن-ة ال-دراسس-ي-ة ،1٩8٧-1٩86
ف- -ي -ه -أ ت -ق -ن -ي -ي -ه -أ األوائ -ل م -ن ع -ه -د
اجرت مسسأبقة دخول ا ¤جأمعة ‘ تخصسصسأت
«الروتأتيف» إا ¤صسحفييهأ ورسسأميهأ
لدارة ،معهد ف -رصس -ة الشس -راف ع-ل-ى رئ-أسس-ة ال-قسس-م
كث Òمنهأ حقوق ،اŸدرسسة العليأ ل إ
الكأريكأتوري ،Úفكأنت إا ¤اليوم مرجعأ تعود
الع -لم والتصس -أل ،ال -ت-أري-خ ال-ذي ك-أن يضس-م-ن طوال تلك السسنوات.
إاليهأ «الشسعب» ‘ كل ذكرى منأسسبة.
أاول لقاء مع عقيلة
للمتخرج فيه التوظيف ولكن ورغم ‚أحهأ ‘
 1997سصنة مثقلة بالصصدمات
جميعهأ ال انهأ اختأرت التخصسصص اŸتأصسل ‘
الرئيسس الراحل أانيسصة بومدين
داخلهأ والتحقت بألصسحأفة وكأنهأ بدأات على كأن من اŸفروضص أان ترسسم نصسÒة صسبيأت بعد جأءت سسنة  1٩٩٧مثقلة بألكث Òمن الصسعوبأت
أارضص الواقع بخطى ثأبتة مشسروع –قيق حلم فÎة ت -ربصص م -ع -ي -ن -ة ،إال أان نشس -أط -ه -أ اخ -ت -زل التي أاجÈت ا÷ريدة على تقليصص عدد عمألهأ
طأŸأ راودهأ منذ نعومة أاظأفرهأ ،بعد ثلث الزمن ،وقألت ‘ هذا الشسأن انهأ سسمعت بتواجد ولكن زخم العمل الذي قأمت به Ÿأ يقأرب
سسنوات من الدراسسة طلب منهأ إاجراء تربصص ‘ زوج- -ة ال- -رئ- -يسص ال -راح -ل ه -واري ب -وم -دي -ن ‘ العشسر سسنوات ‘ ا÷ريدة منحهأ ثقة ولكن يوم
احدى الصسحف وهنأ اسسÎجعت صسورة والدهأ ا÷زائ -ر ف-أتصس-لت ب-ه-أ إلج-راء ح-ديث صس-ح-ف-ي اإلعلن عن قأئمة اŸسسرح Úوجدت اسسمهأ
وهو يقرأا جريدة «الشسعب» كل صسبأح ،فمأ كأن معهأ ‘ وفأته ‘ مثل هذا الشسهر ،وحددت األول فيهأ ،الصسدمة كأنت كبÒة ولكن مدير
م -ن -ه-أ سس-وى اخ-ت-ي-أر «الشس-عب» ل-تشس-ب-ع فضس-ول-ه-أ الفعل حددت ‹ موعد ‘ ا÷ريد على السسأعة ا÷ريدة آانذاك طلب مني العودة واخ ÊÈاأن
للتعرف على عنوان التصسق بذاكرتهأ لسسنوات السسأدسسة مسسأء ⁄ ،تخ Èأاحدا حينهأ خشسية ان مكأﬁ Êفوظ ‘ ا÷ريدة ،ولكن ا÷رح كأن
ً
طويلة ليكون اول جسسور الدخول اليهأ ،وبألفعل تظهر ‘ صسورة الصسحفية األقل مسستوى إان هي كبÒا و ⁄تسستطع الرجوع إا ¤القسسم الثقأ‘
اج- -رت الÎبصص ب- -أ÷ري -دة ألك Ìم -ن شس -ه -ر ‘  ⁄تأتي ،لذلك أاحضسرت معي بعضص ا◊لويأت فأسسسست قسسم تواصسلي أاسسمته «من ا◊يأة «
ﬂتلف اقسسأمه ولكن ميولهأ جعل اك Èحيز منه للقأئهأ و بعضص الشسأي ،وجليت ‘ القسسم انتظر ف -ك -أن ب -ح -ق ي-ن-أل ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-ق-دي-ر وع-رف
‘ القسسم الثقأ‘ وحينهأ قألت «سسيكون ‹ شسأن ›يئهأ ‘ ،العأدة كنأ نخرج من ا÷ريدة Ãجرد م - -ق- -روئ- -ي- -ة ك- -بÒة ك- -أنت السس- -بب ‘ التصس- -أل
‘ هذه ا÷ريدة» ،كأن الطموح يعÎيهأ بعدمأ انتهأئنأ من العمل ،مأ جعل بقأئي يث Òحفيظة اŸتواصسل مع الصسفحة وقد “ّكنت من تزويج
رات أاسسرة «الشسعب» اإلعلمية و–مسست ا ¤رئيسص التحرير آانذاك األسستأذ بوطيبة ويسسألني أاربع حألت ‘ ا÷ريدة من بينهأ إامأم مسسجد
عن السسبب ،فأخÈته عن اŸوعد عمأ كأن منه بألعأصسمة مع إاحدى ا◊ألت التي تنأولت «من
العمل فيهأ بشسكل دائم.
قألت نصسÒة صسبيأت واصسفة «الشسعب» ‘ تلك إال الدهشسة وسسألهأ إان كأنت متأكدة ،بعدهأ  ⁄ا◊ي-أة» مشس-ك-ل-ت-ه-أ وه-ي ال-ت-ج-رب-ة ال-تي أاخذتهأ
الفÎة «كأنت امÈاطورية الدخول إاليهأ يشسبه مديرهأ السسيد عبد الرحمأ Êالذي فتح اŸكتب الصسحأفة اÿأصسة وطورتهأ ،ولكن بعد شسهور
الدخول ا ¤أاي ثكنة عسسكرية Ãفهوم العظمة» ،اÿأصص لسستقبأل الشسخصسيأت اŸهمة ،واحضسر ومع أاول شسبه راتب تقأضسته والذي ”ّ اقتطأع
اجرت تربصسأ لسسنة كأملة لتتخرج بعدهأ على كل اŸعني Úبلقأئهأ ‘ ،تلك الفÎة  ⁄افكر انهأ نصسفه ظلمأ أادركت أال مكأن لنصسÒة صسبيأت ‘
رأاسص دف-ع-ت-ه-أ ،ت-ف-وق-ه-أ وت-ف-أن-ي-هأ جعل مسسئو‹ زوج -ة رئ -يسص و ي -جب اسس -ت -ق -ب -أل -ه -أ ع -ل -ى ه-ذا ا÷ريدة رغم كل مأ –مله لهأ ‘ قلبهأ.
ج -ري -دة «الشس -عب» ي ِ-ع -دون-ه-أ ب-أل-ت-وظ-ي-ف ول-ك-ن األسسأسص وفق «برسستيج» و بروتوكولت خأصسة بعدهأ التحقت بجريدة ا Èÿأاين اسستطأعت
“أط-ل-ه-م ج-ع-ل-ه-أ ت-ل-ت-ح-ق ب-ج-ري-دة السس-لم اي-ن ودام اللقأء الذي كأن من اŸفروضص إال تتعدى ف -رضص ن-فسس-ه-أ واحÎام-ه-أ ك-ق-ل-م م-ب-دع و‡ي-ز،
عملت مع اول طأقمهأ مع مديرهأ ﬁمد عبأسص م -دت -ه نصس -ف سس -أع -ة ،سس -أع -ت Úك -أم-ل-ت Úوك-أن ولكنهأ بعد مأ يقأرب الثمأنية عشسر من العمل
واألسس -ت -أذ ﬁم -ودي وك -ث Òم -ن ال -زم -لء ك-أن-وا ‚أحأ بأهرا ‘ مسسÒتهأ اŸهنية ألن «الشسعب» الصس -ح -ف -ي فضس -لت ال -ت-وج-ه إا ¤ا÷أم-ع-ة ل-ن-ق-ل
عنأصسر قوية ‘ جريدة «الشسعب» ،و نقل أانهأ حينهأ كأنت أاول جريدة Œري لقأء مع عقيلة Œربتهأ ‘ اإلعلم ،وهي اليوم حأملة لشسهأدة
بذلك  ⁄تبتعد كثÒا عن العنوان الذي أاحبته ،ال -رئ-يسص ال-راح-ل ،وك-أن سس-ب-ب-أ ‘ ت-رسس-ي-م-ه-أ ‘ دك -ت -وراه وت -ب-حث –ق-ي-ق درج-ة األسس-ت-أذي-ة لأن
نهمهأ للعلم ل ينقطع.
هذا الفريق كأن يحمسص هذه الصسحفية اŸبتدئة ا÷ريدة قبل انتهأء فÎة الÎبصص.
اإلعÓم العمومي والرقابة الذاتية
ا ¤العمل بكل تفأ Êوجّد ألن التميز يظهر على وهنأ بدأا طموح نصسÒة صسبيأت التي  ⁄يكن
صسأحبه وان كأن اقل من اآلخرين خÈة وŒربة ،يتعدى سسنهأ الـ  ٢٢سسنة يك Èلصسنأعة اسسم ‘ و‘ سسؤوال حول اإلعلم العمومي أاجأبت نصسÒة
لذلك عملت Ÿدة سسنت Úمعهم دون راتب ألن «الشسعب» فواصسلت الجتهأد ورغم انهأ كأنت صسبيأت ،انه رائع ألنه ل يفكر ‘ الربح ويؤودي
نصسÒة صس -ب -ي -أت ح -ي -ن -ه -أ ك -أنت ت-ب-حث ع-ن لب تشسرف على القسسم الثقأ‘ ال انهأ  ⁄تبق يومأ اÿدمة العمومية بكل معأنيهأ ولكن مأ تراه انه
وجوهر العمل اإلعلمي ،وكأنت تريد أان تصسل داخله ألن اŸيدان كأن حلفهأ لتحقيق مبتغأهأ ،ق -ي -د ن-فسس-ه ب-ن-فسس-ه ه-ذا ال-ت-ق-ي-ي-د ج-ع-ل-ه خ-أرج
ا ¤القوة الكأمنة داخله ألن شسغفهأ بألصسحأفة كم عأنى من تفأنيهأ مسسئول اإلخراج «حّكأر» اإلطأر ‘ زمن منأفسسة شسديدة ليسص فقط من
كأن ومأ زال اك Èمن ›رد راتب تتحصسل عليه واŸصسورين الذين كأنوا يسستحون من قول كلمة قبل ا÷رائد اÿأصسة بل من القنوات اÿأصسة
كل شسهر ،و كأنت الـ  ٢٤شسهرا تلك بألنسسبة لهأ «ل» ل -ه -أ ألن -ه -م م -ق -ت -ن -ع -ون ان-ه ج-وه-ر ال-ع-م-ل وم -واق -ع ال -ت -واصس-ل اإلع-لم-ي ،ف-ك-ي-ف ÷ري-دة
ت-ك-وي-ن-أ ح-ق-ي-ق-ي-أ ل-ق-ل-مهأ اإلعلمي الذي بدأات الصسحفي وحقيقته ،كأنت تتأبع صسفحتهأ كلمة عمومية مأ زالت تراقب نفسسهأ خشسية أان تقول
ع -لم -أت ال -ت -م -رسص واإلت -ق -أن ت-ظ-ه-ران ع-ل-ي-ه ،بكلمة وصسورة بصسورة حتى تخرج للقأرئ كأملة كلمة حقّ ‘ وزير مأ ،وكيف لهأ أان –قق صسدى
لدى قأرئ يبحث عن نفسسه ب Úصسفحأتهأ ،لأنه
....ب- -ع -د Œرب -ة «السس -لم» اŒهت إا ¤اإلذاع -ة غ Òمنقوصسة.
لعلم
الوطنية اين عملت هنأك كمÎبصسة Ÿدة ثلثة توالت األيأم و ⁄يف Îطموح الصسحفية نصسÒة يريد أان يجد صسوته هو ،وبألتأ‹ كيف ل إ
اشس-ه-ر ول-ك-ن نصسÒة صس-ب-ي-أت ح-ي-ن-ه-أ ك-م-أ ق-ألت صسبيأت بل فكرت ‘ إاعأدة إاطلق ركنأ كأن ال-ع-م-وم-ي م-ن وج-ه-ة ن-ظ-ره-أ م-ع ت-وج-ه ال-دولة
معÈه عن تلك اŸرحلة « ⁄أاجد نفسسي هنأك» م -وج -ودا ‘ ا÷ري -دة ه -و قسس -م اŸل -ف -أت ،أاي-ن ل -ل -رأاسس -م -أل -ي -ة أان ي -ج -د م -ك-أن-ه إان  ⁄ي-غ Òم-ن
األم-ر ال-ذي ج-ع-ل-ه-أ ت-ع-ود م-ب-أشس-رة ا ¤ام-ن-ي-تهأ قأمت بإأجراء ندوات كل يوم اربعأء تختأر فيه عقليأته يجب أان يكون الصسحفي داخله نأقل
وح -ل-م-ه-أ ج-ري-دة «الشس-عب» أاي-ن صس-أدفت ت-ع-ي Úموضسوعأ من السسأحة Ÿنأقشسته كأن من بينهأ لهموم اÛتمع ونأظر إاليه مبأشسرة.
األسستأذ عبد الرحمأ Êمديرا عأمأ لهأ الذي مفهوم اÿدمة العمومية ‘ اإلعلم ،التعصسب أامأ اإلعلم اÿأصص فمتوفر على هذه اÿأصسية
لحظ نشسأطهأ و–مسسهأ للعمل الصسحفي ‘ الديني واقع اآلثأر ‘ ا÷زائر ،كأنت نصسÒة ‘ أان يقول مأ يريد ولكن Áيل أاحيأنأ إا ¤الربح
القسسم الثقأ‘ أاين كأنت العنصسر النسسوي الوحيد صس -ب -ي -أت ت -ت -ن -ق -ل دون ك-ل-ل او م-ل-ل ب Úق-أع-أت على حسسأب اÿدمة العمومية بأإلثأرة بوعي أاو
ل -ع ف -ق -د ك -أنت ت -ع-م-ل م-ع ال-زم-ي-ل Úع-م-ر دلل اÙأضسرات و اŸسسأرح وكل مكأن Áكنهأ من بغÒه ÿدمة مصسألح معينة على حسسأب أاخرى
وﬁمد وادفل ورغم أانهمأ كأنأ اك Ìمنهأ Œربة ت-غ-ط-ي-ة ح-دث أاو م-ظ-أه-رة ،ك-أنت ت-راه-ن ع-ل-ى ولكن ل يعني ذلك غيأب زملء ‘ هذا القطأع
وقبلهأ ‘ ا÷ريدة إال أانهمأ شسجعأهأ ومنحهأ
تغطية النشسأطأت اıتلفة واŸتنوعة رغم مأ وطني Úويحرصسون على أاداء اÿدمة العمومية.

á°VÉjQ

أأ’حد  10ديسشمبر  2017م
ألموأفق لـ  21ربيع أأ’ول 1439هـ

اŸنتدى الثّا Êاÿاصس بالّرياضشيّÚ

السستفادة من خÈة وŒربة األبطال من شسّرفوا الّرياضسة ا÷زائرّية
ن ّ
ظمت اأمسس الّلجنة الأوŸبية ا÷زائرية اŸنتدى الثا Êاÿاصس بالّرياضشّي Úبفندق «اأ  -زاد» بزرالدة،
تراأّسشه مصشطفى براف الذي األقى كلمة الفتتاح بحضشور عدد من روؤسشاء ال–اديات الرياضشية اأو
‡ثل Úعنهم ،وعدد من كب Òمن الرياضشيّ ÚالأوŸبيّ ÚوالعاŸيّ Úبهدف ا◊ديث عن مسشتقبلهم بعد
اعتزالهم ميدان اŸنافسشة.

نبيلة بوقرين
ت- - -ن- - -اول أŸل- - -ت- - -ق- - -ى ك- - -ل أ’أم - -ور
وأ’نشش-غ-ا’ت أل-ت-ي ت-ه-م أل-رياضشيÚ
أل -ذي -ن سش -ب -ق ل-ه-م تشش-ري-ف أ’أل-وأن
ألوطنية ‘ أأك ÈأÙافل ألدولية
وخ- -اصش- -ة أ’أوŸب- -ي -ة م -ن -ه -ا ،ح -يث
تطّرقوأ أإ ¤أŸششاكل ألتي وأجهتهم
ب -ع -د أع -ت -زأل -ه-م م-ي-دأن أŸن-افسش-ة
’أّن -ه -م  ⁄ي -ج -دوأ ف -رصش -ة ل -ت-ق-دË
م- -ع- -ارف- -ه -م وŒارب -ه -م وأل -ت -دريب
بسشبب ألتهميشس.
وب-ه-ذأ ألصش-دد ،أأ ّك -د رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة
أ ’ و  Ÿب ي ة م ص ش ط ف ى ب ر أ ف أ أ نّ أ ل ه د ف
م - -ن ه - -ذأ أل - -ل - -ق - -اء ه- -و ألسش- -م- -اح
ل-ل-ري-اضش-ي Úب-ط-رح ك-ل أه-تماماتهم
قائ« :Óألهدف أ’أسشاسشي من تنظيم
ه -ذأ أŸل -ت -ق -ى وه -و أل-ث-ا Êأإع-ط-اء
أل -ف -رصش -ة ل -ل -ري -اضش-ي Úأ÷زأئ-ريÚ
أل -ذي -ن سش -ب -ق ل-ه-م تشش-ري-ف أ’أل-وأن
ألوطنية ‘ أأك ÈأÙافل ألدولية
ل -ط -رح أنشش -غ -ا’ت -ه -م وم-ن-اقشش-ت-ه-ا،
وأأخ -ذه -ا ب -ع Úأ’ع -ت -ب -ار ل -ل-خ-روج
با◊لول وأ’قÎأحات أŸمكنة ألتي
تهمهم بعد أعتزألهم أŸنافسشة».
أأضشاف برأف ‘ ذأت ألسشياق قائ:Ó
«كما نريد أأن نقف عند ألطموحات
أŸسش -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل-ه-وؤ’ء أل-ري-اضش-ي،Ú

وألعمل على أ’سشتفادة من أÈÿة
وأل -ت -ج -رب-ة أل-ت-ي أك-تسش-ب-وه-ا ،ح-يث
كانوأ أأبطا’ أأوŸبّي ‘ ÚأŸسشتوى
أل- -ع- -ا‹ ب- -ع- -دم- -ا ت- -اأّل - -ق -وأ ‘ ع -دة
م - -وأع - -ي - -د ،وأل - -دل- -ي- -ل ع- -ل- -ى ذلك
ت -وأج -ده -م م-ع-ن-ا ‘ ه-ذأ أŸل-ت-ق-ى
ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ل- -ى أل- -ري- -اضش -ة ب -ك -ل
صشرأحة».
عّبر ألرجل أ’أول على رأأسس أللجنة
أ’أوŸب- -ي- -ة ب- -رأف ع- -ن ت- -ف -اوؤل -ه ‘

أل -ع -ودة أإ ¤أل -وأج -ه -ة «سش -م -ح ه-ذأ
أŸلتقى للجميع باإعطاء رأأيهم من
أأجل بناء أŸسشتقبل ،وحتى نسشمح
للموأهب ألششابة ألتي نعّول عليها
مسش-ت-ق-ب Ó-م-ن أأج-ل أ’سش-ت-ف-ادة م-ن
أÈÿة وألتجربة ألتي ‰لكها نحن
وب- -اإذن أل- -ل -ه مسش -ت -ق -ب -ل أل -ري -اضش -ة
سشيكون أأفضشل من ألسشابق من خÓل
ت - -ف - -ادي أ’أم - -ور أل - -ت - -ي ع - -اشش- -ه- -ا
أل -ري -اضش -ي -ون ألسش-اب-ق’ Úأن أل-ك-ثÒ

ال–ادية ا÷زائرية للكرة ا◊ديدية

م-ن-ه-م ي-ع-يشش-ون ظ-روف-ا أج-ت-م-اع-ية
صشعبة وغ Òمقبولة».
ع -اد ب -رأف أإ ¤أ’إم -ك -ان -ي -ات أل-ت-ي
وّف-رت-ه-ا أل-دول-ة ل-ل-ري-اضشّ-ي  Ú-قائ:Ó
«أل- -دول- -ة أ÷زأئ -ري -ة –ت رئ -اسش -ة
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ألسش -ي -د ع -ب -د
ألعزيز بوتفليقة قامت Ãجهودأت
كبÒة ،ووّفرت أ’إمكانيات ألÓزمة
م- -ن أأج- -ل أل- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت -ط -وي -ر
ألرياضشة أ÷زأئرية».

انتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ﬁمـ ـ ـ ـ ـد شسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع رئيسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جدي ـ ـ ـ ـدا
انتخب ﬁمد ششراع رئيسس جديدا ل–Óادية ا÷زائرية للكرة ا◊ديدية للعهدة الوŸبية - 2017
 2020خÓل ا÷معية العامة النتخابية التي نظمت اأمسس السشبت Ãركز ال–اديات الرياضشية بدا‹
ابراهيم.
وك -ان ﬁم -د شش -رأع أل -ذي يشش -غ-ل م-نصشب رئ-يسس
رأبطة غليزأن أŸرششح ألوحيد لرئاسشة أ’–ادية،
حيث – ّصشل على تزكية أ’عضشاء أل 39أ◊اضشرين
خÓل أ÷معية ألعامة من ب 61 Úعضشوأ يحق لهم
أل-تصش-ويت ( 25رأب -ط-ة وخ-مسش-ة أأن-دي-ة و 9أأعضشاء
أŸكتب ألتنفيذي) بحضشور ‡ثل وزأرة ألششباب
وألرياضشة جمال عمرأوي.

وقبل أنعقاد أ÷معية ألعامة أ’نتخابية ترششح كÓ
من ﬁمد ششرأع رئيسس رأبطة غليزأن وموسشى بن
خالد رئيسس رأبطة مسشيلة قبل أأن يقرر هذأ أ’خÒ
ألÎأجع عن ألÎششح ‘ رسشالة بعث بها أ ¤أ’مÚ
ألعام للهيئة ألفيدرألية.
وصش ّ-رح أل -رئ -يسس أ÷دي -د ق-ائ« :Ó-ري-اضش-ة أل-ك-رة
أ◊ديدية ألتي أأهدت للجزأئر أأول ميدألية ذهبية

عاŸية سشنة  1964بجنيف عرفت خÓل ألعششرية
‡ا أأّثر سشلبا على تطويرها
أ’خÒة تقهقرأ كبÒأّ ،
من أ÷انب Úألكمي وألكيفي خاصشة ‘ ›ال عدد
أŸنخرط Úأ ¤جانب مسشتوى ألÓعب.»Ú
وتسش Òأ–ادية ألكرة أ◊ديدية منذ ششهرين دون
رئ -يسس ب -ع -د أسش -ت -ق -ال -ة ﬁم-د رضش-ا ح-روق ،أل-ذي
أنتخب ‘ مارسس ألفارط لعهدة أأوŸبية جديدة.

تششيلسشي

كونتي« :بإامكان هازارد الوصسول إا ¤مسستوى رونادو ،ميسسي ونيمار»...

جه أأنطونيو كونتي ،مدّرب تششيلسشي
و ّ
ح- -ام- -ل ل- -قب أل- -دوري أإ’‚ل- -ي- -زي،
نصشيحة للبلجيكي إأيدين هازأرد ‚م
أل -ف -ري -ق ،إأذأ أأرأد م -ن -افسش -ة ل -ي-ون-ي-ل
ميسشي وكريسشتيانو رونالدو على لقب
أأ’فضشل ‘ ألعا.⁄
ونقلت صشحيفة «إأيفينينغ سشتاندرد»
عن كونتي ،قوله« :عندما تكون لديك
أإ’رأدة ل -كسشب ك -ل م -ب-ارأة وتسش-ج-ي-ل
أأ’هدأف ،كل وأحد منا ،بدأخله هذه
أل- -ع- -زÁة ،وع- -ل- -ي -ه أأن ي -ج -د أأفضش -ل
طريقة لزيادتها».
وأأضش -اف أŸدرب أإ’ي -ط-ا‹« :إأي-دي-ن
لديه كل ما يلزم للمنافسشة مع هؤو’ء
أل-ع-م-ال-ق-ة ،ع-ل-ي-ه أأن ي-ع-م-ل ب-ك-ل ج-د
وقوة ،من أأجل أأن يحسشن مركزه ‘
سش-ب-اق أŸن-افسش-ة ع-ل-ى ج-ائ-زة أل-ك-رة
ألذهبية ألعام أŸقبل».

ووأصشل مدرب «ألبلوز»« :عندما ترى
هؤو’ء ألÓعب Úمثل رونالدو ،ميسشي
ونيمار ،ترى «أ÷وع» ‘ كل ◊ظة،
عندما يسشجل أأحدهم هدًفا وأحًدأ
ي- -ري -د أأن يسش -ج -ل أل -ث -ا ،Êوع -ن -دم -ا
يسشجل ألثا ،Êيريد تسشجيل ألثالث،
إأّنهم جائعون جًدأ ومتحّمسشون للفوز،
ولذأ هم أأ’فضشل ‘ ألعا.»⁄
وأختتم« :إأذأ سشأالت رونالدو أأو ميسشي
أآ’ن فسش- -ي- -ق- -ول- -ون لك أأّن- -ه -م سش -وف
ي -ل -ع -ب -ون ك -أاسس ع -ا ⁄آأخ-ر م-ع ن-فسس
أ÷وع وأ◊م - -اسس ،إأن - -ه - -م ي - -ري- -دون
أ’سش- -ت- -م- -رأر ب Ó- -ت- -وق -ف ‘ أل -ف -وز
وحصشد أأ’لقاب».
يذكر أأنّ هازأرد ألبالغ من ألعمر 26
ع -اًم -ا ،أنضش-م ل-تشش-ي-لسش-ي ع-ام ،2012
قادًما من ليل ألفرنسشي وهو دو‹
بلجيكي منذ عام .2008

بعد  ٨مقابÓت بدون هزÁة

سس  -غليزان يرتقي إا ¤اŸركز ال  ٣للّرابطة الثّانية

صشعد سشريع غليزان
لأول مرة هذا اŸوسشم
اإ ¤منصشة ثÓثي
اŸقدمة الرابطة
الثانية لكرة القدم
بفضشل فوزه على
ضشيفه رائد القبة
بهدف نظيف ‘
اŸباراة التي
جمعتهما يوم
ا÷معة ضشمن
ا÷ولة ال  14من
البطولة.

وهو ألفوز ألثا Êعلى ألتوأ‹
أ’ب -ن -اء غ -ل-ي-زأن ،أل-ذي-ن ت-ذوق-وأ
مرأرة أÿسشارة آ’خر مرة ‘
أ÷ول -ة ألسش -ادسش -ة ع -ل -ى م-ي-دأن
م -ول-ودي-ة سش-ع-ي-دة ( ،)0-1ح- -يث
كان ألضشحية ‘ أ÷ولة ألفارطة
وÃي - -دأن - -ه - -م ،ودأد ت - -ل- -مسش- -ان
وبنفسس ألنتيجة ،وذلك ‘ أأول
مبارأة Ÿدربهم أ÷ديد ÿضشر
عجا‹.
وأرت -ق -ى ألسش -ري -ع ،أل -ذي ن-زل
أŸوسش -م أل -ف -ارط إأ ¤أل -رأب -ط -ة
أل- -ث- -ان- -ي -ة ،إأ ¤أŸرك -ز أل -ث -الث
م- -ت- -أاخ- -رأ ب- -خ -مسس ن -ق -اط ع -ن
أŸتصش -در ج -م -ع -ي -ة ع Úم -ل-ي-ل-ة
ومتقدما بنقطت Úعن ألرأبع
أأهلي برج بوعريريج ،علما وأأن
أل -ث Ó-ث-ة أأ’وأئ-ل سش-يصش-ع-دون ‘
ن -ه -اي -ة أŸن-افسش-ة إأ ¤أل-رأب-ط-ة
أأ’و.¤

ورغم ديناميكية ألنتائج أ÷يدة
أل-ت-ي ي-حصش-ده-ا سش-ري-ع غ-ليزأن،
إأ’ أأن م- -درب -ه أ÷دي -د ي -فضش -ل
وضش - -ع أأ’ق - -دأم ع - -ل - -ى أأ’رضس،
مؤوكدأ بأان ألصشعوبة ألتي يجدها
فريقه ‘ تخطي عقبة منافسشيه
تدل على أأن عم ÓكبÒأ ينتظره.
وأأضش- -اف ع- -ج- -ا‹ ‘ أل -ن -دوة
ألصش -ح -ف -ي -ة أل -ت-ي ع-ق-ده-ا ب-ع-د
أŸق -اب -ل -ة« :ي -ت -وجب ع-ل-ى وج-ه
أÿصشوصس تطهﬁ Òيط ألنادي
من كل ألششوأئب ألتي قد تعرقل
مسشÒة أل- - -ف- - -ري - -ق ،أ’ن ت - -وفÒ
أأ’موأل وحده ’ يضشمن –قيق
ألصش- -ع- -ود ‘ ح- -ال ع- -دم ت -وفÒ
أأ’ج -وأء أŸن -اسش-ب-ة أل-ت-ي تسش-م-ح
لÓعب Úبتقد Ëأأفضشل ما لديهم

فوق أŸيدأن ومتحررين من كل
ألضشغوطات».
وت - -اب - -ع أŸه - -اج - -م أل- -دو‹
أ÷زأئ -ري أأ’سش -ب -ق ب -أان سش -ري -ع
غ -ل -ي -زأن يسش-ت-ح-ق أل-ت-وأج-د بÚ
ألسشتة أأ’وأئل ‘ ألرأبطة أأ’و¤
ول -يسس أل -ث -ان -ي -ة ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤م-ا
وصش -ف -ه ب -اإ’م -ك -ان-ي-ات أل-ف-ردي-ة
ألهائلة ألتي يتمتع بها تعدأده.
ويحل أأششبال عجا‹ ،ألذين ⁄
يخسشروأ أأية مقابلة منذ لقائهم
ع -ل -ى م-ي-دأن م-ول-ودي-ة سش-ع-ي-دة،
ضش - -ي - -وف - -ا ع - -ل - -ى شش - -ب- -اب عÚ
أل - -ف - -ك - -رون ،صش- -احب م- -ؤوخ- -رة
ألÎتيب ‘ ،أ÷ولة أŸقبلة ،أأي
أ÷ول - - - -ة أل  15وأأ’خÒة م - -ن
مرحلة ألذهاب.

مونديال رفع الأثقال لذوي الحتياجات

ميدالـيـ ـ ـ ـ ـة برونزيـ ـ ـ ـ ـة ◊ ـ ـ ـ ـ ـسس Úبتـ ـ ـ ـÒ

حّقق الرباع ا÷زائري بتÒ
حسش( Úاأك Ìمن  65كلغ)
اŸيدالية الÈونزية ‘ فئته
خÓل البطولة العاŸية لرفع
الأثقال لذوي الحتياجات
اÿاصشة (رجال وسشيدات) ،والتي
اختتمت فعاليتها ليلة ا÷معة
Ãكسشيكو.

وأأنهى أ÷زأئري مششوأره ‘ أŸرتبة ألثالثة بعد أأن
“كن من رفع  188كلغ حققها خÓل أÙاولة
ألثالثة .وكان بت Òقد رفع حمولة قدرت بـ 183
خÓل بدأية أŸنافسشة.
وتّوج ألنيجÒي كيهيند بول ( 220كلغ) باŸيدألية
أل -ذه -ب -ي -ة ‘ أل -وقت أل -ذي ع -ادت ف-ي-ه أŸي-دأل-ي-ة
ألفضشية إأ ¤ألصشيني لوي ‹ ( 193كلغ).
وأكتفى أ÷زأئريان حاج أأحمد بيور (أأك Ìمن 49
كلغ) وسشمÒة غريوة (أك Ìمن  45كلغ) باŸرتبة

ألسشادسشة ‘ فئتهما.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،ج -اءت أ÷زأئ -ري-ة أأ’خ-رى نصشÒة
بلعربي ‘ أŸرتبة  ‘ 13فئة أأقل من  86كلغ ،وألتي
ششهدت سشيطرة كل ألنيجÒية أأليسس أأليوأفيمياو،
ألصش-ي-ن-ي-ة زه-ي-ن-غ ف-اي-ف-اي وأŸصش-ري-ة حسشان غهان
على ألتوأ‹.
وخاضشت بلعربي أŸنافسشة ‘ أÛموعة ألثانية
أأين رفعت حمولة قدرت ب  83كلغ ‘ أÙاولة
ألثانية قبل أأن تفششل ‘ رفع حمولة  86كلغ.
وك- -ان أŸدرب أل- -وط- -ن- -ي ل -رف -ع أأ’ث -ق -ال ل -ذوي
أ’حتياجات أÿاصشة ﬁمد صشÓح ألدين بن عطة
ق- -د صش- -رح ق- -ب- -ل أن- -طÓ- -ق أŸن- -افسش -ة أأن م -ه -م -ة
أل -ري -اضش-ي Úأ÷زأئ-ري ÚأŸشش-ارك ‘ ÚأŸون-دي-ال
تتمثل ‘ –سش Úألنتائج بعد موسشم ششاق بسشبب
أ’صشابات.
يذكر أأن حسش Úبت ÒوسشمÒة غريوة قد ششاركا ‘
أأ’ل -ع -اب شش -ب -ه أأ’وŸب-ي-ة ل-ري-و دي ج-انÒو م-وسش-م
.2016

نادي أامل اÙمدية يتّوج بلقب ا÷ولة األو¤

تّوج فريق «اأمل اÙمدية»
(ا÷زائر العاصشمة) بلقب ا÷ولة
الأو ¤من فعاليات البطولة
الوطنية لرياضشة الريششة الطائرة
(البادمينتون) حسشب الفرق اأكابر
وكÈيات التي اختتمت فعالياتها
اأمسس ببودواو .

م ـ ـورينيو ق ـ ـ ـد يسستفي ـ ـ ـد
من خدمـ ـ ـات في ـ ـ ـ ـÓيني

تلّقى جوزيه مورينيو ،مدّرب مانششسش Îيونايتد
الإ‚ليزي ،اأنباء سشاّرة قبل سشاعات من لقاء الداربي
اأمام مانششيسش Îسشيتي ،اليوم ضشمن منافسشات ا÷ولة
 16من ال ÒÁÈليغ.

وأأششارت تقارير صشحفية ،أأمسس ،إأ¤
إأم-ك-ان-ي-ة أسش-ت-ف-ادة مانششسش Îيونايتد
م-ن أأح-د ’ع-ب-ي-ه أŸب-ت-ع-دي-ن م-ؤوخًرأ
’صشابة،
عن صشفوف ألفريق بسشبب أ إ
خÓ--ل م--وأج--ه-ة م-انشش-يسش Îسش-ي-ت-ي.

17512

البطولة الوطنية للّريششة ال ّ
طائرة

–سّشبا Ÿباراة القّمة اأمام مانششيسش Îسشيتي

وأأوضشحت صشحيفة «مÒور» أأنّ ’عب
أل-وسش-ط أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي م-روأن فيÓيني،
ق---د يشش---ارك ‘ ل---ق--اء سش--ي--ت--ي م--ن--ذ
أل-ب-دأي-ة ،ع-لً-م-ا ب-أان-ه  ⁄ي-ل-عب دق-يقة
وأحدة منذ خرج مصشابًا ‘ ألركبة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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م--ن م--ب--ارأة ب-رأي-ت-ون ،أل-ت-ي ف-از ب-ه-ا
«أŸان---ي---و» ( )0-1م---ن---ذ أأسش---ب---وع.Ú
وذك--رت أل ّصش--ح--ي--ف--ة ،أأّن ف--يÓ--ي--ن--ي،
شش--ارك ‘ ت--دري--ب--ات أل--ف-ري-ق ط-وأل
’سش--------ب-------وع أŸاضش-------ي إأ ¤ج-------انب
أ أ
’خ---------ري--------ن ز’ت--------ان
أŸصش---------اب Úأ آ
إأب---رأه---ي---م---وف---ي---تشس وف---ي--ل ج--ون--ز.
ويحتاج مورينيو ÿدمات فيÓيني،
بعدما تقّرر إأيقاف بول بوغبا عقب
’خÒة أأم------ام
ط-------رده ‘ أŸب------ارأة أ أ

آأرسش---ن--ال ( ،)1-3وذلك م--------ن أأج-------ل
أ’سش---ت---ف---ادة م---ن ط---ول---ه أل--ف--ارع ‘
أل-----------ك-----------رأت أل-----------ث-----------اب-----------ت----------ة.
وقال مورينيو ‘ وقت سشابق ،حول
ألÓعب ÚأŸصشاب« :Úز’تان متاح،
ج- -ون- -ز م- -ت- -اح ،ف- -يÓ- -ي- -ن- -ي..ي -جب
أ’ن-ت-ظ-ار لسش-اع-ات ،م-اي-ك-ل ك-اريك
وأإي-ريك ب-ي-ل-ي سش-ي-غ-ي-ب-ان لÓ-إصش-ابة،
ون -ي -م -ان -ي-ا م-ات-ي-تشس مصش-اب ،ل-ك-ن-ه
سشيلعب».

وحصش- -د ف- -ري- -ق ن -ادي «أأم -ل أÙم -دي -ة» ‘ ه -ذه
أ÷ولة من عمر ألبطولة ألتي جرت وقائعها على
م-دأر ي-وم Úب-ال-ق-اع-ة أŸت-ع-ددة أل-ري-اضش-ات «ع-بد
ألعزيز كب )3( »ÒثÓثة أألقاب من أأصشل خمسشة ()5
” ألتنافسس عليها ،وهي فردي ذكور وفردي إأناث
وزوجي ذكور وزوجي إأناث وزوجي ﬂتلط.
وع -ادت أŸرت -ب -ة أل -ث-ان-ي-ة م-ن ه-ذه أل-ب-ط-ول-ة أل-ت-ي
عرفت مششاركة ( ) 8ثمانية رأبطات و’ئية عÈ
ألوطن بفرق ‘ صشنفي ألذكور وأإ’ناث(أأكابر) من
ألقسشم ألوطني أأ’ول وألنخبة إأ ¤فريق أ◊ماية
أŸدن-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة وأŸرت-ب-ة أل-ثالثة إأ¤

فريق «نادي أأمدأ’» من و’ية بجاية .
وتضشّمن برنامج أليوم أأ’ول من هذه أŸنافسشة
ألوطنية ألتي حضشر حفل أفتتاحها مسشاء أ÷معة
ع-دد م-ن إأط-ارأت أل-ف-ي-درأل-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-رياضشة
ألريششة ألطائرة وألرأبطات ألو’ئية أأمام جمهور
قليل إأجرأء عدة مقابÓت ‘ ألدور ألتصشفوي أ’أول
وألربع ألنهائي وألنصشف ألنهائي .
” أأمسس إأجرأء أŸوأجهات ألنهائية ألتي حددت
و ّ
أأ’ب -ط -ال ‘ أل -ف -ئ-تﬂ ‘ Úت-ل-ف أ’خ-تصش-اصش-ات
أŸذكورة وحسشب ألفرق.
وتششكلت هذه ألبطولة ألتي أأششرف على تنظيمها
أ’–ادية أ÷زأئرية للريششة
ألطائرة (ألبادمينتون) Ãششاركة رأبطة بومردأسس
للبادمينتون من ثÓث جو’ت توج من خÓلها
متصشدر ألÎتيب ‘ ألنهاية بلقب ألبطولة ألوطنية
للموسشم
 ‘ 2018 - 2017صشنفي ألذكور وأإ’ناث .
يذكر أأّن أ÷ولة ألثانية من هذه ألبطولة سشتقام
ي -وم-ي  24و 25فÈأي -ر أŸق -ب -ل Ãدي -ن-ة ب-ج-اي-ة

–ويÓت

صسراع ب Úعّدة فرق إا‚ليزية لضسم بيل
يتنافسس كل من توتنهام ومانششسش Îيونايتد
لضشم ’عب ريال مدريد غاريث بيل ،خÓل
فÎة أ’نتقا’ت ألصشيفية ألقادمة ،حسشبما
نششرته أأمسس ألسشبت صشحيفة ‘‘ألديلي سشتار‘‘
ألÈيطانية .وذكرت ألصشحيفة أأن توتنهام
يسش -ع -ى ’سش -ت -ع-ادة خ-دم-ات أل-وي-ل-زي ،رغ-م
أه -ت -م-ام أل-ي-ون-اي-ت-د ب-ق-ي-ادة م-درب-ه ج-وزي
مورينيو ،بالتعاقد مع ألÓعب نفسشه.

وسشبق وأأن أأبدى مورينيو رغبته ‘ إأ“ام
أل -ت -ع -اق -د م -ع ب -ي -ل ،أأث -ن -اء م -ب -ارأة ألسش-وب-ر
أأ’وروبي ‘ أأوت أŸاضشي ،عندما قال « :إأن
أأرأد ري -ال م -دري -دب-ي-ع-ه ،سش-أاك-ون ‘ ط-اب-ور
ألفرق ألتي ترغب ‘ ألتعاقد معه».
وأنضشم غاريث بيل لريال مدريد ‘ صشيف
 2013قادما من توتنهام ،لكنه عانى من
تكرأر أإ’صشابات مع ألفريق أŸلكي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إألحد  ١0ديسشمبر  20١٧م
إلمؤإفق لـ  2١ربيع إألول  ١٤3٩هـ

اÛتمع الدو‹ ل يتجاوب مع قرار ترامب
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موج ـ ـة الغضصـ ـب تتواصص ـ ـ ـل بفلسصط ـ ـ ـ Úودعـ ـ ـوات للتصصعي ـ ـ ـد
لمريكي رصشاصشة الرحمة
منذ أان أاطلق الرئيسس ا أ
على عملية السشÓم ،وحّدد موقعه إا ¤جانب إاسشرائيل
مانحا إاّياها بغ Òوجه حق ،القدسس لتجعلها عاصشمة
لكيانها الغاصشب ،والششعب الفلسشطيني يهّز الششوارع ول
ي -ق -ع -ده -ا ،وي -واج -ه بصش -دره ال -ع -اري ق -وات الح-تÓ-ل
ج- -ج ب- -الّسشÓ- -ح ،رافضش- -ا السش- -تسشÓ- -م ل- -ل- -غ- -ط- -رسش -ة
اŸد ّ
لمريكية متم ّسشكا بالقدسس عاصشمة لدولته فلسشط.Ú
ا أ

فضضيلة دفوسس

إل -م -ؤإج -ه -ات ل زإلت م -ت -ؤإصش -ل -ة ،حصش-دت م-ن-ذ
إل-ج-م-ع-ة إأرب-ع-ة شش-ه-دإء وم-ئ-ات إل-جرحى ،فاأمسس
إلأول سشقط ششهيدإن برصشاصس إلعدّو إلصشهيؤني،
وإأمسس إإثنان إآخرإن من كتائب عز إلدين إلق ّسشام،
ف -ي غ-ارة إإسش-رإئ-ي-ل-ي-ة ج-دي-دة ،تسشّ-ب-بت إأيضش-ا ف-ي
إإصشابة نحؤ  ١٥فلسشطينيا.
وق -ال إل -م -ت-ح-دث ب-اسش-م وزإرة إلصش-ح-ة ب-ال-ق-ط-اع
إأشش -رف إل -ق -درة ،إإن إل -ط -ؤإق -م إل -ط -ب-ي-ة إن-تشش-لت
جثمان إلششهيد محمؤد محمد إلعطل ( 2٨عاما)
من حي إلششيخ رضشؤإن ،ومحمد إلصشفدي (30
عاما) من حي إلدرج من تحت إأنقاضس مؤقع بدر
إلتابع لكتائب إلقسشام.
هذإ وإأطلقت قؤإت إلحتلل قنابل إلغاز إلمدمع
وإلرصشاصس إلمطاطي على إلمنتفضشين ،في كل
ربؤع فلسشطين ما رفع قائمة إلمصشابين إإلى إأزيد
م-ن إأل-ف ،وف-ي إل-ق-دسس ق-م-عت م-ظ-اه-رة سش-ل-م-ية

رفضس لقاء نائب الرئيسس المÒكي

لشش -ب -ان ف -ي شش -ارع صش -لح إل -دي -ن ،ح-يث إع-ت-دت
ع -ل -ي -ه -م ب -الضش -رب ب -ال -ه -رإوإت ،وإأغ -ل-قت إأب-ؤإب
إل-م-ح-لت إل-ت-ج-اري-ة ف-ي إل-م-ن-ط-ق-ة ،كما إعتقلت
ك-ث-ي-ري-ن .وك-ان إل-م-ؤإط-ن-ؤن إل-ف-لسش-ط-ي-نيؤن دإخل
إل-خ-ط إلأخضش-ر ن-ظ-م-ؤإ إل-ج-م-ع-ة سش-ب-ع مسش-ي-رإت
إحتجاجا على إلقرإر إلأمريكي إلجائر.

الفصصائل تهدد باسصتهداف مصصالح أامريكا
لسشلمية في
دعت إلفصشائل وإلقؤى إلؤطنية وإ إ
مدينة رإم إلله ،إإلى تصشعيد إلغضشب إلششعبي
إلعارم.
وكششفت في بيان مششترك أإمسس إلسشبت ،عن
برنامج نضشالي ،دعت من خلله إلفلسشطينيين
ليام إلقادمة .تضشّمن
إإلى إلمششاركة فيه خلل إ أ
لحد للصشلؤإت في
إلبرنامج تخصشيصس إليؤم إ أ
لجرإسس ،ودعا إإلى إلعتصشام
إلكنائسس وقرع إ أ
ي رمؤز أإو مقرإت للؤليات
غدإ إ إ
لثنين أإمام أإ ّ
إل---م---ت---ح---دة ،إإضش--اف--ة لع--تصش--ام أإم--ام إل--ب--يت
لم--ري--ك--ي (إل--م--رك--ز إل--ث--ق--اف--ي ل--ل--ق--نصش--ل-ي-ة
إ أ
لم-----------ري-----------ك-----------ي-----------ة) ظ-----------ه-----------ر غ----------د.
إ أ
ك--م--ا دعت إل-فصش-ائ-ل إإل-ى ت-ج-م-ع ع-ن-د م-ي-دإن
لدإء
إلمنارة ،وسشط رإم إلله إلثلثاء ،إإضشافة أ
صشلة إلجمعة إلمقبلة أإمام مخيم قلنديا ،ثم
إلنطلق باتجاه إلقدسس.
ودعت أإيضش-----ا أإه-----ال----ي إل----ق----رى وإل----ب----ل----دإت

إلفلسشطينية إلمحاذية للمسشتؤطنات ،للتصشدي
للمسشتؤطنين ،وقطع إلطريق أإمامهم ،وتطؤير
ح-----ال----ة إلصش----دإم إل----ي----ؤم----ي م----ع إلح----ت----لل
ومسشتؤطنيه.
لج-ن-ح-ة
وف--ي خ--ط--ى تصش--ع--ي--دي-ة ،ح-ذرت إ أ
إلعسشكرية لفصشائل إلمقاومة إلفلسشطينية من
أإن عدم ترإجع ترإمب عن إلعترإف بالقدسس
لسش--رإئ--ي--ل «سش--ي--ف--ت--ح إل--ن--ار» ع-ل-ى
ع--اصش--م--ة إ
لرإضشي إلفلسشطينية.
لمريكية في إ أ
إلمصشالح إ أ
وقالت «إإن قرإر وإششنطن بششأان إلقدسس تجروؤ
غير محسشؤب إلعؤإقب ،يؤجب إلنفير إلعام،
وإإشش-ع-ال إلن-ت-ف-اضش-ة ب-ك-ل إل-ؤسش-ائ-ل إل-م-م-ك-ن-ة
لنصشرة إلقدسس».

ا÷امعة العربية تضصع «خارطة طريق» للرّد

عقدت إلجامعة إلعربية أإمسس إجتماعا طارئا
على مسشتؤى وزرإء إلخارجية لتحديد إلرّد على
قرإر ترإمب إلسشتفزإزي.
لمين
وأإفاد محمؤد عفيفي ،إلمتحدث باسشم إ أ
إلعام لجامعة إلدول إلعربية ،بأاّن هناك خارطة
ط -ري -ق أإع -ده -ا وزرإء إل -خ-ارج-ي-ة إل-ع-رب خ-لل
إج-ت-م-اع-ه-م ف-ي إل-ق-اه-رة بشش-أان إل-قدسس ،لتأاكيد
إلحق إلفلسشطيني بكافة أإبعاده في إإقامة دولة
مسش -ت -ق-ل-ة ،وت-أاك-ي-د م-ك-ان-ة إل-ق-دسس ،م-ع ت-ح-ف-ي-ز
إلمجتمع إلدولي لعدم إلتجاوب مع قرإر ترإمب.

لجماع الدو‹ «اŸندد» بقرار ترامب
عباسس يرحب با إ

إكد مجدي إلخالدي مسشتششار إلرئيسس إلفلسشطيني إمسس
إن محمؤد عباسس لن يلتقي نائب إلرئيسس إلميركي مايك بنسس إلذي سشيزور إلمنطقة في
إلنصشف إلثاني من ديسشمبر إلجاري ،بعد قرإر إلرئيسس إلميركي بششاأن إلقدسس.
وقال إلخالدي «لن يكؤن هناك إجتماع مع نائب إلرئيسس إلميركي في فلسشطين»و إأضشاف إن
«إلؤليات إلمتحدة إلميركية تخطت إلخطؤط إلحمر بقرإرها إلمتعلق بالقدسس».
وإأعلن مسشؤؤولؤن في منظمة إلتحرير إلفلسشطينية سشابقا إأن بنسس ليسس مرحبا به في إلرإضشي
إلفلسشطينية.
وقال إأمين سشر منظمة إلتحرير إلفلسشطينية صشائب عريقات إن «ل حديث مع إلطرف إلميركي
حؤل عملية إلسشلم في حال عدم ترإجع إلدإرة إلميركية عن قرإرإت إلرئيسس ترإمب حؤل
إلقدسس».
وإأفاد مسشؤؤول في منظمة إلتحرير إلفلسشطينية إن إللجنة إلتنفيذية للمنظمة سشتجتمع إلثنين
إلمقبل للبحث في إلخطؤإت إلفلسشطينية إلمقبلة ردإ على إلقرإر إلميركي.
هذإ و كان إلرئيسس إلفلسشطيني محمؤد عباسس إورد إلجمعة إإن إلؤليات إلمتحدة لم تعد مؤؤهلة
لرعاية عملية إلسشلم بين إلفلسشطينيين وإإسشرإئيل ،و رحب بالجماع إلدولي إلمندد بالقرإر
إلمريكي إلمتع ّسشف .

أاعضصاء ›لسس األمن :القدسس الشصرقية فلسصطينية
من ناحية ثانية  ،أإكد سشفرإء إلسشؤيد وفرنسشا وإŸانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى إأل· إŸتحدة
إ÷معة أإن قرإر دونالد ترإمب إعتبار إلقدسس عاصشمة إلسشرإئيل «ل يتطابق مع قرإرإت ›لسس
إألمن إلدو‹» مؤؤكدين أإن إلقدسس إلششرقية جزء من إألرإضشي إلفلسشطينية إÙتلة.
وأإكدوإ ‘ إإعلن صشدر ‘ بيان إثر إجتماع طارئ Ûلسس إألمن وجدت فيه وإششنطن نفسشها
معزولة« ،إن وضشع إلقدسس يجب أإن يحدد ع Èمفاوضشات ب Úإلفلسشطيني Úوإإلسشرإئيلي Úتختتم
باتفاق حؤل إلؤضشع إلنهائي».
وششددوإ إنه ‘ هذإ إلطار «يجب أإن تكؤن إلقدسس عاصشمة لدولتي إإسشرإئيل وفلسشط .Úو‘ غياب
إتفاق ،ل نعÎف بأاية سشيادة على إلقدسس .
وإضشافؤإ إنه «بناء على إلقانؤن إلدو‹ وقرإرإت ›لسس إألمن ذإت إلصشلة وخصشؤصشا إلقرإرإت ٤6٧
و ٤٧٨و 233٤نعت Èإلقدسس إلششرقية جزءإ ً من إألرإضشي إلفلسشطينية إÙتلة».
كما ششددوإ على أإن «إلتفاق على إ◊دود ب Úإلدولت Úيجب أإن يتم على أإسشاسس خطؤط إلرإبع من
جؤإن  ١٩6٧وفق تبادل أإرإضس يتفق عليه إ÷انبان .وإن إل–اد إألوروبي لن يعÎف بأاي تغيÒ
◊دود Ã ١٩6٧ا فيها ‘ ‘ إلقدسس إل باتفاق إلطرف.»Úوششدد إلسشفرإء على أإن قرإر ترإمب «ل
يخدم فرصس إلسشلم ‘ إŸنطقة» ودعؤإ «كافة إلطرإف وإلفاعل Úإلقليمي Úإإ ¤إلعمل معا
للحفاظ على إلهدوء».

أامريكا  ⁄تعد مؤوهلة لرعاية عملية السصÓم
وقال إلسشفرإء إألوروبيؤن «نحن على إسشتعدإد للمسشاهمة في إلجهؤد إلصشادقة لحياء
عملية إلسشلم على قاعدة إلمعايير إلدولية إلمتفق عليها ،وإلمؤؤدية إإلى حل إلدولتين.
ونششجع إإلدإرة إألمريكية على تقديم مقترحات مفصشلة من إجل إلتؤصشل إلى إتفاق
إسشرإئيلي فلسشطيني».
من جانبه ،رحب إلرئيسس إلفلسشطيني محمؤد عباسس ،بما وصشفه «إإلجماع إلدولي إلكبير
إلمندد بالقرإر إألمريكي باعتبار إلقدسس عاصشمة إلسشرإئيل».
وحيا عباسس ، ،مؤإقف إلدول إلتي أإكدت رفضشها لهذإ إلقرإر إألمريكي» إلمخالف لكل
قرإرإت إلششرعية إلدولية».
وإعتبر« ،أإن هذإ إلجماع ،على رفضس إلقرإر إألمريكي ،هؤ بمثابة رسشالة دعم قؤية
لحقؤق إلششعب إلفلسشطيني وقضشيته إلعادلة في أإرضشه وعلى رأإسشها مدينة إلقدسس
إلششرقية عاصشمة دولة فلسشطين».
وجدد عباسس مؤقفه إلرإفضس للقرإر إألمريكي« ،مؤؤكدإ أإن إلؤليات إلمتحدة إلمريكية
بهذإ إلمؤقف لم تعد مؤؤهلة لرعاية عملية إلسشلم».

دعوة لقطع العÓقات مع واشصنطن ووقف التطبيع

دعت إللجنة إلؤطنية إلفلسشطينية للمقاطعة إإلى إتخاذ إإجرإءإت قؤية تششمل
ق-ط-ع إل-ع-لق-ة إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ب-ال-ك-ام-ل م-ع إإلدإرة إألم-ي-رك-ي-ة ،ووق-ف إل-تطبيع
وإلتنسشيق إألمني مع إإسشرإئيل.
وقالت إللجنة في بيان بعنؤإن «لنصشعد إلمقاطعة ونؤقف إلتطبيع بعد قرإرإت
ترإمب إلصشهيؤنية ضشد إلقدسس وإلقضشية إلفلسشطينية» ،إإنه يجب قطع إلعلقة
بين إلسشلطة إلفلسشطينية وإإدإرة ترإمب ،ألن إألخيرة ششريك كامل في جرإئم
إإسشرإئيل بحق إلششعب إلفلسشطيني ،حسشب تعبيرها.
كما حثت إلدول إلششقيقة وإلصشديقة على قطع علقاتها مع إلؤليات إلمتحدة
أإو خفضشها إإلى أإدنى مسشتؤى ممكن ،ردإ على إلقرإر إلذي أإعلنه ترإمب إألربعاء
إلماضشي.
وأإكدت إللجنة إلفلسشطينية ضشرورة وقف إلتطبيع إلفلسشطيني إلرسشمي منه وغير
إلرسشمي مع تل أإبيب ،وأإكدت أإن ذلك يجب أإن يششمل أإول وقف إلتنسشيق إألمني،
وحل ما تسشمى لجنة إلتؤإصشل مع إلمجتمع إإلسشرإئيلي إلمنبثقة عن قيادة
منظمة إلتحرير.
لعلن عن مؤت إتفاقية أإوسشلؤ بعد
ودعا إلبيان أإيضشا إلسشلطة إلفلسشطينية ل إ
إلقرإر إألميركي بششأان إلقدسس ،وقالت إإن من ششأان ذلك بناء وحدة وطنية

فلسشطينية حقيقية تقؤم على حماية حقؤق إلششعب إلفلسشطيني.
وفي إلؤقت نفسشه دعت إللجنة إلفلسشطينية إإلى تصشعيد إلمقاومة إلششعبية
إلفلسشطينية إلؤإسشعة على غرإر إلهّبة إلتي ششهدتها إلقدسس إلمحتلة إلصشيف
عقب محاولة إإسشرإئيل فرضس قيؤد مششددة على دخؤل إلمسشجد إألقصشى.

مشصعل يدعو لنتفاضصة “تد خارج فلسصطÚ
دعا إلرئيسس إلسشابق للمكتب إلسشياسشي لحركة إلمقاومة إإلسشلمية (حماسس)
خالد مششعل إإلى تحؤيل إلهّبة ضشد إلقرإر إألميركي بششأان إلقدسس إإلى إنتفاضشة
في فلسشطين وإلعالم كله ،مؤؤكدإ أإن إألمة إلعربية وإإلسشلمية رغم ما تمر به
من أإزمات فهي ل تسشاوم على إلقدسس.
وفي تعليقه على إإعلن إلرئيسس إألميركي دونالد ترمب إعترإفه بالقدسس
عاصشمة إلسشرإئيل ،قال مششعل «نريد هذه إلهبة أإن تتحؤل إإلى إنتفاضشة دإخل
فلسشطين في إلعالم كله للضشغط على كل عؤإصشم إلقرإر في إلعالم إلجبار
إلؤليات إلمتحدة على إلترإجع عن هذه إلخطؤة».
وأإضش -اف إإن إل -رئ -يسس ت -رإمب يصش-ر ع-ل-ى ت-ف-ج-ي-ر صش-رإع دي-ن-ي ف-ي إل-م-ن-ط-ق-ة،
وسشيكتششف أإنه إرتكب هذه «إلحماقة» ،وسشيتحمل عؤإقب قرإره إلعترإف
بالقدسس عاصشمة إلسشرإئيل.
وت-اب-ع أإن إل-م-ط-ل-ؤب ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ا ه-ؤ ت-ع-زي-ز إلصش-ف إل-ؤط-ن-ي إلدإخلي ،وإإنجاز
إلمصشالحة إلفلسشطينية ،وحل مششاكل قطاع غزة وإلضشفة إلغربية ،وترتيب إلبيت
إلفلسشطيني ومؤؤسشسشاته على قاعدة إلششرإكة ،وتابع «نحتاج لنتهاج إإسشترإتيجية
نضشالية مختلفة عما مضشى ،بعد فششل إلرهان على إلتسشؤية وإلرإعي إألميركي،
وإإششعال إنتفاضشة ششاملة ومقاومة ششعبية بقرإر وطني مؤحد».

مظاهرات ‘ فرنسصا رفضصا لزيارة نتانياهو ولقرار ترامب
تظاهر مئات إلغاضشبين أإمسس في مدن فرنسشية
مختلفة ،رفضشا لعترإف دونالد ترإمب بالقدسس
لسشرإئيل ،وإعترإضشا على زيارة رئيسس
عاصشمة إ
لحد
لسشرإئيلي بنيامين نتانياهؤ إليؤم إ أ
إلؤزرإء إ إ
لباريسس.
وقالت أإوليفيا زيمؤر من منظمة «يؤرو بالسشتاين»
أإمام إلمتظاهرين إلذين رفعؤإ أإعلما فلسشطينية
«ليسس دونالد ترإمب من يقرر إلقانؤن إلدولي».

أاكد تطه Òكامل العراق من فلول «داعشس» الدموي

العبـ ـ ـ ـادي يعل ـ ـ ـن النصص ـ ـر عل ـ ـ ـى اإلرهـ ـ ـاب

ب -ع -د ن -ح -ؤ ع -ام م -ن إن -ط -لق إل -ع -م-ل-ي-ات
إلعسشكرية من إلمؤصشل في ششمال إلعرإق،
إأع- -ل- -ن رئ- -يسس إل- -ؤزرإء إل- -ع- -رإق -ي ح -ي -در
إل -ع -ب -ادي إأمسس ،سش -ي -ط -رة ق -ؤإت -ه «بشش-ك-ل
ك -ام-ل» ع-ل-ى إل-ح-دود إلسش-ؤري-ة إل-ع-رإق-ي-ة،
مؤؤكدإ «إنتهاء إلحرب» ضشد تنظيم دإعشس
إلإرهابي.
وسشيطر إلتنظيم إلإرهابي في إلعام 20١٤
على ما يقارب ثلث مسشاحة إلعرإق ،بعد
إجتياحه لمناطق وإسشعة فيه وفي سشؤريا
إلمجاورة.
وقال إلعبادي خلل إفتتاح مؤؤتمر إلإعلم
إل -دول -ي ف -ي ب -غ-دإد إإن «ق-ؤإت-ن-ا سش-ي-ط-رت
بشش- -ك- -ل ك- -ام- -ل ع- -ل- -ى إل -ح -دود إلسش -ؤري -ة
إلعرإقية ومن هنا نعلن إنتهاء إلحرب ضشد
دإعشس إلإرهابي.
وإأضشاف رئيسس إلؤزرإء إلعرإقي إلذي تسشلم
إلسشلطة في إلبلد حين كان إلتنظيم على
مششارف بغدإد «إإن معركتنا كانت مع إلعدو
إل -ذي إأرإد إن ي -ق -ت -ل حضش -ارإت -ن-ا ،ول-ك-ن-ن-ا
إنتصشرنا بؤحدتنا وعزيمتنا ،وبفترة وجيزة
إسشتطعنا هزيمة دإعشس».
وإأضش - - -اف «ه - - -ذه إلن - - -تصش - - -ارإت ل- - -يسشت
إن- -تصش- -ارإت ل- -ل- -ع- -رإق -ي -ي -ن ف -حسشب إن -م -ا
إن-تصش-ارإت ل-ل-ع-رب وإل-مسش-ل-م-ين وإلمنطقة
بالكامل».
ب- -ع- -د ذلك ،إأصش- -درت ق- -ي- -ادة إل -ع -م -ل -ي -ات
إلمششتركة إلعرإقية بيانا إأعلنت فيه عن
ت -م -ك -ن إل -ق -ؤإت إل -ع -رإق -ي -ة م -ن «ت -ح-ري-ر
إلجزيرة بين نينؤى وإلأنبار باإسشناد طيرإن
إل -ج -يشس ( )...وت -مسشك إل -ح -دود إل -دول-ي-ة
إل -ع -رإق -ي -ة إلسش -ؤري -ة شش -م -ال إل -ف-رإت م-ن
منطقة إلرمانة حتى تل صشفؤك على طؤل
 ١٨3كيلؤمترإ».

تسشببت ‘ مقتل و إاصشابة  300صشحراوي

 8مÓي Úلغم مزروعة على طول جدار العار

حذر عضشو اŸكتب الوطني ل–اد ششبيبة السشاقية
ا◊مراء ووادي الذهبﬁ ,مد اجعيدر,أامسس الول من
اÿطر الكب Òالذي يششكله وجود  8مÓي Úلغم مزروع
على طول جدار العار الذي أاقامه الحتÓل اŸغربي و
الذي يقسشم الصشحراء الغربية إا ¤قسشم Úمن الششمال
إا ¤ا÷ن -وب ع -ل -ى الصش -ح-راوي Úوال-ب-ي-ئ-ة وا◊ي-وان,
لسشراع ‘ منح الششعب الصشحراوي ا◊ق
ل· با إ
مطالبا ا أ
لنهاء معاناته.
‘ تقرير اŸصش Òإ
للغام إلمزروعة على طؤل جدإر
وأإضشاف إجعيدر ،أإن إ أ
إلعار -إلذي يمتد على طؤل  2٧00كلم وهؤ أإطؤل جدإر
لف-رإد وإل-ج-م-اع-ات
ف -اصش -ل ف -ي إل -ع-ال-م -وإل-مضش-ادة ل -أ
لليات تعد من أإكبر إلمخاطر إلتي تهدد إلصشحرإويين
وإ آ
وإلتي أإسشفرت عن مقتل وإإصشابة  300صشحرإوي كما
تهدد إلبيئة من خلل إنبعاث إلمؤإد إلضشارة عند تحلل
للغام وهؤ ما أإدى إإلى نفؤق إلعديد من إلحيؤإنات
إ أ
وإنقرإضشها.
وفي إلسشياق ذإته كششف إلسشيد إجعيدر أإن إلصشحرإويين
للغام عن طريق فرق
تمكنؤإ من إإزإلة إلعديد من إ أ
خاصشة بتنظيف مخلفات إلسشتعمار بإاششرإف أإجنبي
ويد عاملة صشحرإوية من إلششباب إلذين تم إختيارهم
على أإسشاسس إلكفاءة وذلك بالنظر إإلى إلخطر إلذي
تششكله على إلبدو ورعاة إلغنم حيث تؤفي منهم إلكثير,
لمم إلمتحدة بالتعجيل في منح إلصشحرإويين
مطالبا إ أ

ورّدد إلمتظاهرون «إلقدسس ،عاصشمة فلسشطين»
و»عار ،عار» تعليقا على إللقاء إلمقرر إليؤم بين
إل -رئ -يسس إل -ف -رنسش -ي إإي-م-ان-ؤي-ل م-اك-رون ورئ-يسس
لليزيه .وأإكدت ميرإي
لسشرإئيلي في إ إ
إلؤزرإء إ إ
غ -اب -ري-ل إل-ت-ي شش-اركت ف-ي ت-ن-ظ-ي-م إل-ت-حّ-رك أإّن
لسشرإئيل« ،يهدف
إلعترإف بالقدسس عاصشمة إ
إإل -ى صشّب إل -زيت ع -ل -ى إل -ن -ار» ،م -ب -دي -ة أإسش-ف-ه-ا
لـ»إل -م -ؤق-ف إل-م-ت-ن-اقضس» ل-م-اك-رون إل-ذي «ي-ن-دد
ب -ق -رإر ت -رإمب ويسش -ت-ق-ب-ل ن-ت-ان-ي-اه-ؤ ف-ي إل-ؤقت
نفسشه».

لنهاء معاناتهم.
إلحق في تقرير إلمصشير إ
للغام
لمطار تسشببت في إنجرإف عديد إ أ
وحذر من أإن إ أ
إإلى مناطق يفترضس أإن تكؤن آإمنة ما تسشبب في مقتل
عدد من إلبدو أإثناء رعيهم كما قتلت آإلف إلجمال,
لمم إلمتحدة إإلى إلتعجيل
دإعيا إلمجتمع إلدولي وإ أ
بحل إلنزإع في إلصشحرإء إلغربية وإإقرإر حق إلششعب
لنه إلحل إلؤحيد لنهاء
إلصشحرإوي في تقرير إلمصشير أ
لصشعدة.
معاناة إلششعب إلصشحرإوي على كافة إ أ

تعريف بالهوية وتأاكيد على الصصمود

م -ن ن -اح -ي -ة ث-ان-ي-ة  ،إن-ط-ل-ق إمسس م-ه-رج-ان إل-ث-ق-اف-ة
وإلفنؤن إلششعبية إلصشحرإوي بمخيم أإوسشرد للجئين
إلصشحرإويين في طبعته إل ١٨إلذي يهدف للتعريف
ب -ه -ؤي -ة إلشش -عب إلصش -ح -رإوي وث -ق -اف-ت-ه وي-ب-رز صش-م-ؤده
وتمسشكه بأارضشه.
وخلل إإششرإفها على إفتتاح إلمهرجان أإششادت وإلي
ولية أإوسشرد بمخيمات إللجئين إلصشحرإويين ,مريم
سشالك حمادة ,بالنتصشارإت إلتي حققتها إلجمهؤرية
لف-ري-ق-ي
إل -ع -رب -ي -ة إلصش -ح -رإوي -ة ف -ي ق -م -ة إلت-ح-اد إ إ
لوربي بالرغم من إلعرإقيل إلتي وإجهتها,
وإلتحاد إ أ
م-ؤؤك-دة ع-ل-ى أإن إلشش-عب إلصش-ح-رإوي ب-ج-م-ي-ع م-ك-ؤن-ات-ه
متمسشك بنضشاله إلعادل وحقه في تقرير إلمصشير.

وإأضش -افت إأن -ه ب -ذلك «ت -م إإك -م -ال ت -ح -ري-ر
إلأرإضش- -ي إل- -ع- -رإق- -ي- -ة ك- -اف- -ة م -ن ب -رإث -ن
عصش- -اب- -ات دإعشس إلإره- -اب- -ي- -ة وإأح -ك -مت
ق -ؤإت-ن-ا إل-ب-ط-ل-ة سش-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى إل-ح-دود
إلدولية إلعرإقية إلسشؤرية من منفذ إلؤليد
إإلى منفذ ربيعة».
ي -اأت-ي إلإع-لن إل-ع-رإق-ي ب-ع-د ي-ؤم-ي-ن ،م-ن
إإع - -لن روسش - -ي - -ا إأن إلأرإضش - -ي إلسش - -ؤري- -ة
«ت -ح -ررت ب -ال -ك -ام -ل» م -ن ت-ن-ظ-ي-م دإعشس
إلإرهابي رغم إنه ما زإل يسشيطر على
عدد من إلجيؤب.
وخاضشت إلقؤإت إلعرإقية معارك ششرسشة
خلل إلأششهر إلماضشية ،بدءإ من إلمؤصشل
ف -ي إأك -ت-ؤب-ر  ،20١6وصش -ؤل إإل -ى إل -م-ع-رك-ة
إلأخيرة في إلصشحرإء إلغربية للبلد.
وف -ي ع -م -ل -ي -ة إلصش -ح-رإء ،ه-دفت إل-ق-ؤإت
إلعرإقية إإلى طرد فلؤل إلإرهابيين وإلتقاء
إلقؤإت في إلصشحرإء بين محافظتي نينؤى
إلششمالية وإلأنبار إلغربية ،في طريق يمتد
ن-ح-ؤ م-ئ-ت-ي ك-ي-ل-ؤم-ت-ر ب-م-ؤإزإة إلحدود مع
سشؤريا.
وف -ي  2٧ن-ؤف-م-ب-ر ،إأع-ل-ن إل-متحدث باسشم
ق-ي-ادة إل-ع-م-ل-ي-ات إل-مشش-تركة إلعميد يحيى
رسش -ؤل إأن إل -ق -ؤإت إل -ع-رإق-ي-ة «ط-ه-رت ٥0
ب-ال-م-ائ-ة م-ن إلصش-ح-رإء إل-ب-ال-غ-ة مسش-احتها
إلكلية  2٩إلف كيلؤمتر مربع».
وبعد إإعلن رئيسس إلؤزرإء إلعرإقي حيدر
إل -ع -ب -ادي إل-نصش-ر إل-ن-ه-ائ-ي إلإره-اب-ي ي-رى
خبرإء وعسشكريؤن إأن إلتنظيم لزإل قادرإ
ع- - -ل- - -ى إإرإق- - -ة إل- - -دم - -اء وإإل - -ح - -اق إلأذى
بالعرإقيين
ويتؤقع هؤؤلء إأن يعؤد إلتنظيم إإلى ششن
إل - -ه- -ج- -م- -ات إل- -م- -ن- -ف- -ردة وإلع- -ت- -دإءإت
وإلتفجيرإت إلدإمية ضشد إلمدنيين إلعزل.

لسشباب:
ولهذه ا أ

QÉ¡°TGE

حكمت إÙكمة حال فصشلها ‘ قضشايا ششؤؤون إألسشرة علنيا
حضشؤريا ،و‘ أإول درجة ‘ .إلششكل :قبؤل إإعادة إلسش‘ Ò
إلدعؤى بعد إإجرإء إÈÿة ‘ ،إŸؤضشؤع إإفرإغ إ◊كم إلصشادر
عن ﬁكمة إ◊ال بتاريخ – 20١6/١١ /١٥ت رقم ١6/١2٩٨
وإŸصشادقة على تقرير إÈÿة إŸنجزة من قبل إÿبÒة
إلدكتؤر سشخري صشÈينة إŸؤدع لدى أإمانة ضشبط إÙكمة
بتاريخ – 20١٧ / 02 / 26ت رقم  ،١٧ / 2٧وإلقضشاء با◊جر
على إŸرجع ضشده «دريعي عبد إلله» إŸؤلؤد ‘ ١٩٩٧/١0/2١
بع Úأإزإل إبن فرحات وخلؤ‘ فاطمة مع تعي Úوإلده إŸرجع
«دريعي فرحات» إŸؤلؤد ‘  ١٩٥٧/0٩/2٤بع Úأإزإل إبن عبد
إل-ل-ه وح-دإد ف-ط-ي-م-ة ،م-ق-دم-ا ع-ل-ي-ه ل-رع-اي-ته وإلقيام بششؤؤونه
إإلدإرية وإŸالية إإ ¤ح Úزوإل سشبب إ◊جر عليه ،مع إألمر
لعلم
بنششر منطؤق هذإ إ◊كم ‘ إإحدى إ÷رإئد إليؤمية ل إ
وكذإ أإمر ضشابط إ◊الة إŸدنية لبلدية ع Úأإزإل بالتأاششÒ
با◊جر على ششهادة ميلد إÙجؤر عليه «دريعي عبد إلله»
مع إإبقاء إŸصشاريف إلقضشائية على عاتق إÿزينة ،بذإ صشدر
إ◊ك -م ولصش -ح -ت -ه أإمضش -ى أإصش -ل -ه م -ن ط -رف إل -ق-اضش-ي وأإمÚ
إلضشبط.
الششعب 201٧/12/10
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^  1٠ديسص- - -م :1٩5٧ Èرف- -عت ال -دول
«الأف -رو ـ آاسص -ي -وي-ة» لئ-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 Úالشص- -عب ا÷زائ- -ري م- -ن ح -ق -ه ‘
السصتقÓل.

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لول  14٣٩هـ الموافق لـ  1٠ديسصمبر  ٢٠1٧م
لحد  ٢1ربيع ا أ
ا أ

األمن الوطني يطلق حملة لسسائقي اŸركبات

كما حذرت ذات الهيئة الدراج Úإا ¤ضسرورة
النتباه أاثناء هبوب الرياح القوية ،والذين قد
لضسافة إا ¤الرياح الشسديدة
تأارجحهم الرياح با إ
التي Áكن أان تشسكل خطراً كبÒاً على السسيارات
اÿفيفة عند إالتقائها مع ا◊افÓت والشساحنات
اŸسسرعة أاو Œاوزها لها حيث قد تخرج السسيارة
عن مسسارها.
ودعت السسائق Úإا ¤التأاكد اŸسستمر وخاصسة
‘ فصسل الشستاء من صسÓحية م ّسساحات الزجاج
لمامي واÿلفي إان ُوجدت ومن حسسن أاداء
اأ
جهاز بخ اŸياه إا ¤جانب ترك النوافذ مفتوحة
قلي ًÓتفادياً لتشسكل غشساوة ضسبابية على الزجاج

م -ن ال -داخ -ل أاو اسس -ت -خ -دام
ج -ه -از ال -ت -دف -ئ -ة وتشس -غ -ي -ل
ا÷ه- - - -از اÿاصص ب - - -إازال - - -ة
غشساوة الزجاج اÿلفي مع
إانارة اŸصسباح أاثناء الضسباب
وإاطفائه فور انقشساعه.
و‘ ح - - -ال - - -ة اضس- - -ط- - -رار
السس -ائ -ق ل -ل-وق-وف وان-ت-ظ-ار
– ّسس-ن ا◊ال-ة ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-يه
إاي- -ج- -اد م- -ك -ان آام -ن وت -رك
أان -وار ال -ط -وارئ ال -رب -اع -ي -ة
مضساءة.
وأاك -دت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óم- -ن ال- -وط- -ن- -ي أان ف -رق
ل - -أ
قوات الشسرطة على مسستوى أامن الوليات وأامن
لم -ن ا◊ضس -ري وك-ل آال-ي-ات ال-وق-اي-ة
ال -دوائ -ر وا أ
لمن الوطني ‘ جاهزية قصسوى ،وعلى
÷هاز ا أ
” السس- -ت- -ع- -داد Ÿواج- -ه- -ة ال- -ظ- -روف ا÷وي -ة
أا ّ
اŸثلجة واŸمطرة ،التي دائما ما تعرفها بÓدنا
‘ هذا الفصسل ،وهي ›ّندة على مدار الـ24
لداء واج- -ب- -ه- -ا ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن
سس- -اع- -ة أ
وسس Ó-م -ة اŸواط -ن وت -ن -ظ -ي -م ا◊رك-ة اŸروري-ة
داع -ي-ة ج-م-ي-ع اŸواط-ن Úإا ¤م-ت-اب-ع-ة ال-نشس-رات
لعÓم اÙلية من
ا÷وية عﬂ Èتلف وسسائل ا إ
لحتياطات الÓزمة.
أاجل أاخذ ا إ

لطفال من العتداءات اıتلفة
‘ دورة تكوينية ◊ماية ا أ

الشسرطة تناقشش الظاهرة ببشسار

بشصار :جمال دحمان
أاشس - -رفت اŸف - -تشس- -ي- -ة ا÷ه- -وي- -ة
لشس- -رط- -ة ا÷ن- -وب ال- -غ -رب -ي– ،ت
إاشس -راف اŸف -تشص ا÷ه-وي لشس-رط-ة
ا÷ن -وب ال -غ -رب-ي م-راقب الشس-رط-ة
«داود ﬁن-د شس-ري-ف» ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
دورة تكوينية جهوية حول حماية
األط-ف-ال ضس-ح-اي-ا ال-ع-ن-ف ـ اخ-ت-ف-اء
واخ -ت-ط-اف ،الع-ت-داءات ا÷نسس-ي-ة
وآال-ي-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال-وح-دة ◊ 501ف-ظ ال-ن-ظ-ام بشس-ار
والتي دامت ثÓثة أايام إابتداءا من

تاريخ  04إا 06 ¤ديسسم.2017 È
اح-ت-وت ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة خÓل
ج - -م- -ي- -ع أاط- -واره- -ا وم- -راح- -ل- -ه- -ا،
مداخÓت من طرف السسادة وكÓء
ا÷م -ه -وري -ة ،قضس-اة األح-داث ل-دى
ﬁكمة بشسار ،العبادلة ،بني عباسص،
إاطارات األمن الوطني ،أاخصسائيÚ
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
ن-فسس-ان-ي Úت-اب-ع Úل -أ
م-دي-ر ال-نشس-اط الج-ت-م-اع-ي ل-ولية
بشس- -ار ،م- -دي- -ر الÎب -ي -ة ،وب -حضس -ور
السس -ادة رؤوسس -اء اŸصس-ال-ح ا÷ه-وي-ة،
رؤوسساء ا÷معيات ،أاولياء التÓميذ،
رؤوسس- -اء ف- -رق ح -م -اي -ة األشس -خ -اصص
ال -هشس -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ن -اح-ي-ة ا÷ن-وب

الغربي ،قوات الشسرطة من ﬂتلف
ال - - -رتب ،ك - - -م - - -ا ع - - -رفت Œاوب- - -ا
واسس - -ت - -حسس- -ان- -ا ك- -بÒا م- -ن ط- -رف
الضسيوف ا◊اضسرين هذا من خÓل
ت -ف -اع Ó-ت -ه -م وأاسس -ئ -ل -ت-ه-م م-ث-م-نÚ
ا÷ه- - -ود اŸب- - -ذول- - -ة م- - -ن ط- - -رف
Óم -ن ال-وط-ن-ي ،وع-ل-ى
اŸدي -ري -ة ل  -أ
رأاسسها عناية السسيد اللواء ‘ سسبيل
حماية حقوق الطفل وصسون كرامته
“اشس - -ي - -ا م - -ع اإلط - -ار ال - -ق- -ان- -وÊ
والقضسائي والنفسسا Êوالديني.
واختتمت فعاليات هذه الدورة
م- - -ن ط- - -رف اŸف- - -تشص ا÷ه - -وي
لشسرطة ا÷نوب الغربي،

را‹ –دي صصحاري ا÷زائر الدو‹

سسيطرة جزائرية على اŸراحل الثÓثة األو ¤و»عÓهم» يتفّوق على ا÷ميع
مبعوث الشصعب إا ¤تاغيث:
ﬁمد فوزي بقاصص
تصصوير ﬁ :مد آايت قاسصي
يسس -ي-ط-ر اŸتسس-اب-ق-ون ا÷زائ-ري-ون
ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-را‹
–دي صسحاري ا÷زائر الدو‹ ،حيث
يسس Òط- -اق- -م ن- -ادي ال- -رام -ة اŸرادي -ة
السس -ائ -ق «فضس -ي -ل ع Ó-ه-م» ومسس-اع-ده
ال -ف -رنسس -ي «ب -رون-و سس-ول-ي-ي-ه» ل-ل-ت-ت-وي-ج
باŸرتبة األو ‘ ¤فئة السسيارات‘ ،
ح Úي- -ب- -ق -ى الصس -راع ع -ل -ى أاشس ّ-ده بÚ
الدراج ا÷زائري «جعفر سسراي» من
ن- -ادي راسس- -ي- -ن -غ األغ -واط واإلي -ط -ا‹
«باولو تشسيشسي» للتتويج باللقب ‘ اختصساصص الدراجات
النارية.
احتدم الصسراع ب ÚاŸتسسابق Úللظفر برا‹ –دي
صس -ح -راي ا÷زائ -ر ال -دو‹ ،ب-ع-د م-رور ثÓ-ث-ة أاي-ام م-ن
التنافسص ‘ أاعماق الصسحراء ا÷زائرية ،كما تقّلصص
عدد اŸتسسابق Úمن  99إا 82 ¤بعدما انسسحب 17
مشساركا ،بسسبب اإلصسابات واألعطاب.
اŸرحلة الثالثة من اŸنافسسة انتهت فيها مسسافات
الربط الطويلة ،التي ميّزت اŸرحلت Úاألو ¤والثانية
واقتصسرت على مسسافة  3.5كلم من الربط ،بعد سسباق
صسعب وطويل ‘ مسسلك مغلق بـ 161.60كلم ‘ ،مرحلة
سسميت Ãرحلة الرمال واألدرار التي تخللها العبور من
أامام جبال بشسار التاريخية ،التي سسقط فيها الشسهيد
العقيد لطفي ورفاقه ،ومن أامام واد السساورة وألول مرة
ك-ان ب-نسس-ب-ة ك-بÒة ع-ل-ى ال-ك-ث-ب-ان ال-رم-ل-ي-ة ال-تي اسستمتع
اŸتسس -اب -ق-ون ب-اÓŸح-ة ع-ل-ى رم-ال-ه-ا ،و“ّك-ن «فضس-ي-ل
ع Ó-ه -م» م -ن ال-ت-ت-وي-ج ب-اŸرح-ل-ت Úاألو ¤وال-ث-ان-ي-ة ‘
اختصساصص السسيارات رباعية الدفع.
اŸرحلة الثانية من را‹ –دي صسحاري ا÷زائر
الدو‹ّ“ ،يزت Ãرحلة ربط طويلة للغاية من منطقة
تيوت بع Úالصسفراء بولية النعامة ،باŒاه مدينة بشسار،
على مسسافة  237كلم على الطريق ،مرورا بالواحات،
وخÓل هذه اŸرحلة عÈت قافلة الرا‹ على بعد 3.7
كلم عن ا◊دود اŸغربية ،قبل الدخول ‘ اŸنافسسة
–ديدا ‘ ضسواحي «بني ونيف» بولية بشسار ‘ سسباق
على مسسافة  93كلم على أارضسية ترابية مليئة با◊جارة

وخ- -ط- -ر السس- -ق -وط
للدراج».ÚعÓهم»
أاّكد بأان اŸرحلتÚ
كانتا صسعبت Úلتنّوع
األرضس-ي-ة ،م-وضس-حا
باأن تأاّلقه ‘ را‹
–دي ا÷زائ- - - - - - -ر
ال- - - - -دو‹ ،راج- - - - -ع
ل-ل-تضس-حيات الكبÒة
التي يقوم بها رفقة
مسساعده الفرنسسي،
Óسس -ف
واأضس- -اف «ل  -أ
الشس - - -دي- - -د خÓ- - -ل
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة
تقدمت كثÒا ،لكني
اضسطررت للتوقف إلعطاء يد العون لسسائق الدراجة
الذي تعرضص ◊ادث وأاغمي عليه ،وبعد إابÓغ اإلسسعاف
انطلقت ‘ اŸنافسسة ›ّددا ،بعد التوقف Ÿدة 12
دقيقة ،لكّن تركيزي كان متشستتا ،أل Êكنت أاتوقع بأان
الدّراج لن يبقى على قيد ا◊ياة ،ورغم ذلك “كنت من
بلوغ خط الوصسول وفزت باŸرحلة واأنا جّد سسعيد كون
الدراج على قيد ا◊ياة».
م -ن ج -ان -ب -ه دع -ا ال-دراج «ج-ع-ف-ر سس-راي» م-ن ن-ادي
سسعيدة اŸمّول ÚلÓسستثمار ‘ الرياضسات اŸيكانيكية
لتمويل هذه الرياضسة ومسساعدة عشساقها على الÈوز ‘
اŸنافسسات الدولية« ،اŸتسسابقون ا÷زائريون Áلكون
مسس -ت -وى ع -ا‹ ،وي-ق-ف-ون ال-ن-د ل-ل-ن-د م-ع ك-ل اŸن-افسسÚ
األجانب ،مهما كان اسسمهم أاو نوعية دراجاتهم ،ينقصسنا
اهتمام اŸمّول Úبالرياضسات اŸيكانيكية ،حتى نتمكن
م-ن اق-ت-ن-اء ح-اج-ي-ات-ن-ا ول-وازم-ن-ا ،ن-ح-ن ن-ت-أال-ق م-ن سسنة
ألخرى ‘ هذا الرا‹ ،وبدأانا نكتسسب الكث Òمن اÈÿة،
ومع مرور الوقت سسيمكننا اŸشساركة ‘ اŸنافسسات
الدولية التي تنظم خارج ا÷زائر ،لكني أاريد أان أاقول
ب -أان ال -ري -اضس -ة ‘ ا÷زائ -ر ل -يسست ك-رة ال-ق-دم وف-ق-ط،
والرياضسات اŸيكانيكية يجب أان يكون لها حقها من
التدعيم».
Óشسارة فإان اŸرحلة الرابعة التي –مل تسسمية
ل إ
«ميهاري» سستكون أاصسغر وأاصسعب مرحلة منذ انطÓق
اŸنافسسة ،وسستكون على مسسلك مغلق Ãدينة تاغيث
بولية بشسار على كثبان حادة من  19كيلومÎا ‘ سسباق
من ثÓث دورات.

 20°ا÷زائر

العدد 17512

–ذرهم من أاخطار القيادة ‘ فصصل الشصتاء

Óمن الوطني حملة
أاطلقت اŸديرية العامة ل أ
لسسائقي اŸركبات ،لتوخي ا◊يطة وا◊ذر أاثناء
القيادة ‘ فصسل الشستاء ،الذي تقع فيه دوما،
ح -وادث خ -طÒة بسس -بب ا÷ّو اŸم -ط -ر وت -راك -م
الثلوج ،حسسب ما أافاد به بيان لذات الهيئة.
وأاوضس- -ح ذات اŸصس- -در أاّن ال- -ق -ي -ادة ‘ فصس -ل
لمور التي تتطلب دراية
الشستاء ،تعت Èمن ا أ
واسس- -ع- -ة وم- -ه- -ارة ك- -بÒة ،خ- -اصس- -ة ‘ ال -ط -قسص
العاصسف اŸتقّلب وما يحمله عادة من أامطار
غزيرة ،ضسباب كثيف ،سسيول جارفة ،رياح عاتية،
ث -ل -وج مÎاك -م -ة ،ح -رارة م-ت-دن-ي-ة وط-رق زل-ق-ة،
مشسÒا إا ¤أان ذلك كله يشسكل «عبئاً ثقي »ًÓعلى
ك -ل م -ن السس -ائ -ق واŸرك-ب-ة ف-إاذا أاخ-ف-ق السس-ائ-ق
 Óأاو إاهما ً
جه ً
لحÎازية
لجراءات ا إ
ل باتخاذ ا إ
اŸناسسبة و ⁄يتصسرف بشسكل صسحيح ‘ الوقت
اŸناسسب ،فإاّن «حياته تصسبح ‘ خطر».
و‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ق -دمت اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة
لجراءات الوقائية
Óمن الوطني ،جملة من ا إ
ل أ
أاثناء القيادة ‘ الطقسص اŸتقّلب منها ضسرورة
لنوار والفرامل
لطارات وا أ
التأاكد من سسÓمة ا إ
وال -ب-ط-اري-ة و ت-خ-ف-يضص السس-رع-ة ب-الشس-ك-ل ال-ذي
ّÁكن من السسيطرة على اŸركبة وترك مسسافة
أامان كافية مع اسستخدام مصسابيح اŸركبات أاثناء
لمطار وتسساقط الثلوج ليتمكن سسائقو
هطول ا أ
لخرى من رؤوية السسيارة.
اŸركبات ا أ

 23°ا÷زائر

ا÷ولة ال 14للرابطة
لو ¤موبيليسص
ا أ

«النصسرية» تعمق جراح
«ابناء العقيبة»
عمار حميسصي

حقق نصسر حسس Úداي فوزا ثمينا
ع -ل -ى حسس -اب ج -اره شس -ب -اب ب -ل -وزداد
بهدف Úدون رد ،فيما اسستعاد ا–اد
بسسكرة نغمة النتصسارات على حسساب
ا–اد ب -ل -ع -ب -اسص ‘ خ -ت -ام م -ب -اري -ات
لو ¤موبيليسص
ا÷ولة ال 14للرابطة ا أ
.
ع -رفت م -واج -ه-ة شس-ب-اب ب-ل-وزداد و
نصس- -ر حسس Úداي ت- -ق -د Ëال -ف -ري -قÚ
لول،
Ÿسستوى باهت خÓل الشسوط ا أ
ح- -يث  ⁄ي- -ت- -م تسس- -ج- -ي -ل أاّي ف -رصس -ة
خ -طÒة ط -ي -ل -ة أاط -وار ه -ذا الشس -وط،
وكان ا◊ارسسان صسا◊ي و غايا ‘
راحة .وكان الشسوط الثا Êأاك Ìإاثارة
م-ن سس-اب-ق-ه ،خ-اصس-ة ب-ع-د ال-ه-ج-ومات
ال -ع -دي -دة ل Ó-ع -ب -ي ال-نصس-ري-ة ،ال-ذي-ن
حاولوا اسستغÓل تراجع مسستوى شسباب
بلوزداد من أاجل مباغتتهم و تسسجيل
هدف السسبق .وبعد ﬁاولت عديدة
اسس -ت -ط -اع نصس -ر حسس Úداي تسس -ج -ي-ل
لول ،ع -ن ط -ري -ق ال Ó-عب
ال- -ه- -دف ا أ
ب -راه -ي -م -ي ‘ د ،54ب -ع -د اسس-ت-غÓ-ل-ه
لرتباك على مسستوى دفاع الشسباب و
افتتح بذلك باب التسسجيل .ورغم أانّ
ا÷ميع توقع رد فعل لعبي شسباب
ب- -ل- -وزداد ع- -ل -ى ال -ه -دف ال -ذي دخ -ل
م- -رم -اه -م ،إاّل أاّن ال -ع -كسص ه -و ال -ذي
حدث ،حيث أاضساف نصسر حسس Úداي
ال -ه -دف ال -ث -ا ،Êع -ن ط -ري-ق الÓ-عب
خاصسف ‘ د 68بعد انفراده با◊ارسص
صسا◊ي .و ⁄تعرف أاطوار اŸباراة
ف -ي -م -ا ب -ع -د أاّي ج -دي -د ح -يث ان-ت-هت
اŸباراة بفوز مسستحق لنصسر حسسÚ
داي ،فيما يسس Òشسباب بلوزداد نحو
الهاوية بعد أان فشسل ‘ –قيق الفوز
لو¤
م -ن-ذ ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-راب-ط-ة ا أ
م -وب -ي -ل -يسص ،م -ن ج -ه -ت-ه ح-ق-ق ا–اد
بسسكرة فوزا مهما على حسساب ا–اد
بلعباسص بهدف Úمقابل هدف ،حيث
لرضص السسباق Úلفتتاح
كان أاصسحاب ا أ
ب -اب ال -تسس -ج -ي -ل ع -ن ط-ري-ق الÓ-عب
برباشص ‘ د 2و عدل الÓعب خا‹
النتيجة ل–اد بلعباسص ‘ د 13قبل أان
يضسيف برباشص الهدف الثا Êلفريقه
‘ د  70م -ان-ح-ا ا–اد بسس-ك-رة ثÓ-ث
نقاط مهمة.
النتائج
شسباب بلوزداد  2 - 0نصسر حسس Úداي
ا–اد بسس -ك -رة  1 - 2ا–اد
بلعباسص

 14°وهران
 14°وهران

الثمن  1٠دج

12°

13°

france prix 1

لوبÒا بالعاصصمة
‘ سصهرة حضصرها جمهور غف Òبقاعة ا أ

آايت منقÓت يختتم الحتفال بخمسسينية مشسواره الفني
أحيا الشاعر ومطرب اﻷغنية القبائلية
«لونيس آيت منقﻼت» سهرة رائعة أمس
الجمعة أمام جمهور غفري جاء لحضور
اختتام اﻻحتفال بخمسينية مشواره الفني
اﳌجسد ﰲ ح-واﱄ عﴩي-ن أل-ب-وم-ا .وق-د
اك-ت-ظت ال-ق-اع-ة ال-كبرية ﻷوبريا الجزائر
ب-وع-ﻼم بساي-ح عﲆ آخ-ره-ا ب-ج-م-ه-ور
م-تشك-ل أساسا م-ن ع-ائ-ﻼت قدمت من
عدة مدن جزائرية ،بحيث اضطر الكثري
إﱃ شغل اﳌمرات اﳌخّصصة لتنقل اﻷشخاص .وﰲ جّو بهيج
أمتع آيت منقﻼت ،الذي كان يرافقه جوقا من خمسة عﴩ
عازف بقيادة نجله جعفر ،طيلة ساعتني ونصف جمهوره
بأداء أشهر أغانيه من رصيده الرثي الذي يفوق 200أغنية.
وقدم اﳌطرب خﻼل هذا الحفل الذي جرى ﰲ مرحلتني،
أغاين مثل «ايواغاديو» و»أنيذا ثجام آمي» و»ثلث أيام»
و»أبريذ أن متزي» و»أيﻼم عقليث» و»جي.أس.ك»

و»آمي» و «الغربة أن  »45و
«متط---وث» و»اميوسن--او» و «روح
أذق-يامغ» وال-تي غ-ن-اه-ا الجمهور
م-ع-ه ت-حت ال-زغاريد والتصفيقات
ال-ح-ارة.ورف-ع ال-جمهور الذي غنى
ورقص عﲆ هذه اﻷنغام أمام اﳌنصة
ﻻفتة كتب عليها «عﲆ خطى آيت
م--ن--ق-ﻼت ،دامئا أوف-ي-اء لشاع-رن-ا
وح-ك-يمنا وفيلسوفنا».وأحيا الفنان
خﻼل سنة  2017خمسينية مشواره الفني بعدة حفﻼت عﱪ
مختلف اﳌدن الجزائرية و بصدور ألبوم « ثودرث أين»
الذي يتضمن سبعة أغاين نالت النجاح الفوري .وبهذه
اﳌناسبة أصدر الديوان الوطني لحقوق اﳌؤلف والحقوق
اﳌجاورة مجموعة تضم  12قرصا مضغوطا مرفقة بسجل
يكرس مسريته.

لهداء لروايته ا÷ديدة «ا÷Ôال كا»
‘ جلسصة للبيع با إ

«مؤوسسسسة القصسبة» تسسلّط الضسوء على سسرد
الصسحفي اŸبدع مصسطفى يعÓوي
ن- -ظ- -مت «م- -ؤوسسسس- -ة ال -قصس -ب -ة» ،ظ -هÒة أامسص
السسبت Ãقرها بباب ا÷ديد (أاعا‹ العاصسمة)،
لهداء للكاتب الصسحفي مصسطفى
جلسسة بيع با إ
يعÓوي عن روايته ا÷ديدة «ا÷Ôال كا» والتي
سس -ت -ذهب م -داخ -ي -ل -ه -ا إا ¤صس -ن -دوق اŸؤوسسسس -ة
اŸشس-ت-غ-ل-ة ع-ل-ى ت-راث م-دي-ن-ة ا÷زائ-ر ،حسس-بما
أاك -ده ال -روائ -ي .وع-رف ال-ل-ق-اء مشس-ارك-ة أاعضس-اء
وأاصس -دق -اء «م -ؤوسسسس -ة ال -قصس -ب -ة» وع -ل-ى رأاسس-ه-م
ب-ل-ق-اسس-م ب-اب-اسس-ي اŸشس-ت-غ-ل ع-ل-ى ت-راث وت-اري-خ
اŸدينة ،وسساهموا ‘ اقتناء نسسخ من اŸؤولف

ا÷ديد الذي سستصسب مداخيل بيعه ‘ صسندوق
اŸؤوسسسسة ،حيث اعت Èالسسيد مصسطفى يعÓوي
ه -ذه اÿط -وة «واج -ب -ا» اŒاه م -ن ي -نشس-ط-ون ‘
سس -ب -ي -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى ذاك -رة ا÷زائ-ر .وت-ب-ادل
ا◊ضسور رفقة الروائي ،النقاشص حول موضسوع
عمله ا÷ديد الصسادر ‘ شسهر جوان اŸنصسرم
بفرنسسا عن منشسورات «أارماتون» و أاعيد إاصسداره
‘ ا÷زائر مؤوخرا لدى منشسورات بي ÈليÈيري
آارت (  ) Paper Library Artالكائنة بقسسنطينة .و

ل‚از اŸميّز بزامبيا وحصصوله على اللّقب القاري
بعد ا إ

طموحات كبÒة للمنتخب الوطني للريغبي ‘ الدورة الثÓثية
حامد حمور

يسستعّد اŸنتخب الوطني للريغبي ،للمشساركة ‘
الدورة الثÓثية اŸقررة باŸغرب ،بعد أاسسبوعÚ
حسسب ما أاكد رئيسص ال–ادية سسفيان بن حسسان
أامسص ،خÓ- -ل ال -ن -دوة الصس -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي نشس -ط -ه -ا
بالعاصسمة و التي تناول خÓلها رفقة مراد غربي
(اŸكلف بالنخبة) والناخب الوطني بومدين عÓم،
إاﬂ ¤تلف اÿطوات التي قامت بها ال–ادية
وك -ذا اŸشس -اري -ع اŸسس -ت-ق-ب-ل-ي-ة إلع-ط-اء دف-ع ل-ه-ذه
الرياضسة با÷زائر .
وÁكن القول أاّن اŸنتخب الوطني “ّكن ‘
بداية نوفم ÈاŸاضسي ،من كسسب اللقب القاري،
بعد فوزه على نظÒه الزامبي ‘ مدينة ندول،
حيث أاعطت هذه النتيجة قّوة معنوية إاضسافية،
Ÿسس- -ؤوو‹ ال- -ه- -ي -ئ -ة وال Ó-ع -ب ÚواŸدرب Úال -ذي -ن
يطمحون للوصسول إا ¤مسستويات أاك ‘ ÈاŸسستقبل،
حيث قال بن حسسان« :الريغبي ‘ ا÷زائر يعتÈ
Ãث -اب -ة مشس -روع ك -ب Òح -يث ب -دأات ال -رؤوي -ة ت-تضس-ح
أاك.»Ì
واÙط -ة ال -ق-ادم-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي
تÎكز على اŸشساركة ‘ الدورة الثÓثيةÃ ،دينة
طنجة اŸغربية ،والتي Œمع منتخبات ا÷زائر،
تونسص واŸغرب ،حيث يسسعى الفريق الوطني إا¤
–ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ،ك-ون م-ع-ن-ويات الÓعبÚ
مرتفعة ،و‘ هذا اÿصسوصص أاّكد الناخب الوطني

بومدين عÓم« :سسنعتمد على نفسص التعداد الذي
خاضص مباراة زامبيا ،كون النسسجام موجود ول
Áكننا تغي Òالفريق الذي حقق الفوز ،كما يقال».
 ‘..ح Úسسيتم تدعيم الفريق بÓعب Úاثن،Ú
أاظهرا إامكانيات كبÒة ‘ اŸدة األخÒة.
ومن ا÷انب التنظيمي للدورة الثÓثية أاّكد بن
حسسان ،أاّنه سسيتم إانشساء خلية الدورة الثÓثية بهذه
اŸن -اسس -ب -ة ال -ت -ي سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى ال-وصس-ول إا ¤دورة
خماسسية ‘ اŸسستقبل القريب ،بالعمل على إاضسافة
كل من منتخبي السسينغال وكوت ديفوار.
ويهدف اŸنتخب الوطني إا ¤تطوير مسستواه
أاحسسن ،والسستعداد للدورات القارية القادمة ‘
جويلية  2018حيث أاّن التحدي هو التأالق وﬁاولة
الصسعود إا ¤القسسم الذهبي ،والوصسول إا ¤هدف
اŸشساركة ‘ مونديال الريغبي لعام .2023
وب -اŸوازاة م -ع ذلك ،ف -إاّن ال -ط -اق -م اŸسس ّ-ي-ر
ل–Ó-ادي-ة ي-ق-وم ب-ع-م-ل ك-ب Òل-ت-ط-وير اŸمارسسة
با÷زائر ،من خÓل إانشساء رابطات ولئية ،وقال
رئيسص ال–ادية« :ل Áكننا إانشساء منتخب وطني
ي ‘ اŸسستقبل دون تطوير اŸمارسسة والعمل
قو ّ
ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ه-ن-ا ب-ا÷زائ-ر ،وه-ذا من
خÓل وجود أاندية تعمل بشسكل موفق وإانشساء
أاك Èعدد من الرابطات ..وسسنعمل على إاطÓق
بطولة الرابطات ا÷هوية أاين يتم تعي Úبطل كل
رابطة ،يتنافسسون بعد ذلك ‘ دورة نهائية ‘
اŸسستقبل

