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مالك بً هبي صحفيا
دساظت جدليليت مللاالث مالك بً هبي امليشىسة في الصحافت الجضائشٍت
د .ظكيىت الػابذ
حامػت صالح بى بييذس كعىطيىت3
امللخص:
هذفذ هزه الذساظت ئلى البحث في صاوٍت ِالكت اإلافىش مالً بً هبي بالصحافت
مً حُث أنها واهذ مالرا ليؽش ملاالجه الحاوٍت لفىشه ظىاء صمً الاظخّماس أو بّذ
الاظخلالٌ ،حُث ظجرهض ِلى ملمححن  :ملمح اظخلىاب الصحافت له وىظُلت وؽش
وئكىاُ مً حهت  ،وملمح وىنها وِاء حافٍا لفىشه مً هاحُت أخشي .
فالىثحر مً الباحثحن كذ ال ٌّلم أن حل ما هخبه هزا اإلافىش وان مىىلله اإلالاٌ
الصحفي ،هما أن هىان مً ال ًللي باال للصحافت وما كذمخه مً خذمت لىثحر مً
اإلافىشًٍ وِلى سأظهم مالً بً هبي هىمىرج لهإالء.
واهىالكا مً هزا وله حاءث هزه الذساظت مىىللت مً العإاٌ الشةِغ الخالي:
هُف ظاهمذ الىخاباث الصحفُت إلاالً بً هبي في ئٌهاس فىشه وفي وؽشه في سبىُ
الّالم ؤلاظالمي؟
الكلماث املفخاخيت :اإلافىش مالً بً هبي ،الصحافت الجضاةشٍت ،اإلالاٌ الصحفي.Résumé :



L’objet de cette étude vise à déterminer l’ordre de la relation
entre le penseur Malek Bennabi et la presse, et le fait qu’elle fût un
espace privilégie pour la publication de ses articles et de
l’expression de ses idées pendant la période coloniale et après
l’indépendance.
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Beaucoup de chercheurs ne savent peut-être pas que l'essentiel
de ce qui a été écrit par ce penseur était le point de départ d’une
réflexion publié dans la presse.
La presse à servi de tremplin aux travaux de Malek Bennabi, il a
y eu un grand impact dans la diffusion des ses idées, comme elle à
servi de catalyseur dans l’engagement de l’auteur.
Le questionnement principal est de savoir comment les écrits de
presse de Malek Bennabi ont-ils contribué à la l’émergence de ses
?idées et à leur diffusion dans le monde islamique
Mots clés : Malek Bennabi, presse algérienne, article de
journal, réformisme.

ملذمت:ٌّذ مالً بً هبي أهم اإلافىشًٍ الزًً مشوا ِلى جاسٍخ الجضاةش والّالم الّشبي
وؤلاظالمي في الّفش الحذًث ،مما حّل فىشه معشحا للىلاػ والخحلُل ومخخلف
الخجارباث للّذًذ مً الباحثحن وألاوادًمُحن ِلى معخىي مخخلف الّلىم ؤلاوعاهُت
والاحخماُِت.
لىً ٔالبا ما ًخم ججاهل مالً بً هبي الصحفي الزي وؽش ِؽشاث اإلالاالث حىٌ
مخخلف اإلاىالُْ العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت باللٕخحن الّشبُت
والفشوعُت والتي حمّذ بّذها لمً هخب وؽشث فُما بّذ.
وِلُهً ،مىً اللىٌ أن لىخاباث مالً بً هبي الصحفُت أهمُت هبحرة  ،باِخباس أن
للصحافت اإلاىخىبت الذوس الىبحر في ـىاِت و وـىٌ فىش مالً بً هبي ئلى الّالم مً
حهت  ،وأن ما هخبه آهزان ٌّخبر سد فّل فىسي جحلُلي هاكذ إلاجشٍاث مخخلف
ألاحذار واللماًا التي واهذ جحشن الّالم مً حهت أخشي ،وهزا هشاه ٌعاهم في
جلذًم هٍشة ِامت حىٌ ٌشوف ومالبعاث اإلاؽهذ العُاس ي في جلً الفتراث
الخاسٍخُت وفهم ججلُاتها في ملاالث مالً بً هبي والزي اسهضث أفياسه ِلى حشهت
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الخاسٍخ والخاسٍخ ؤلاظالمي وسٍىه بالىاكْ دون الاظدىاد الىلي ِلى اإلافاهُم التي
صسِتها الحماسة اإلاّاـشة  ،بل وعخىُْ اللىٌ أهه دِا ئلى ِلم احخماُ مخخق
بمؽىالث الّالم الثالث لمً اإلاؽهذ العُاس ي الزي أفشصه اظخلالٌ هزه الذوٌ ،
وحاوٌ أن ًمْ خىت احخماُِت واكخفادًت لخىمُت ونهمت هزه الؽّىب لمً
ظُاق خاؿ ال هى مخأزش بالؽُىُِت وال بالشأظمالُت كىبي الفشاُ آهزان.
مشكلت الذساظت:حّخبر وظاةل ؤلاِالم ِمىما والصحافت خفىـا مً أهم الىظاةل الىاكلت
للثلافت وحمُْ أؼياٌ ؤلابذاُ الفىشي بمخخلف أهىاِه وأؼياله.
والصحافت وىظُلت ئِالمُت ٌهشث بأسوبا في نهاًاث اللشن العابْ ِؽش وجىىسث
ؼِئا فؽِئا حتى أـبحذ وظُلت ئِالم واجفاٌ هامت جماسط أهم وٌاةفها وهي
ؤلاِالم وهلل ألاخباس وألاساء.
أما في الجضاةش فيل الذساظاث التي جىاولذ هزا اإلاىحى جإهذ أنها ِشفذ الصحافت
وىظُلت ئِالمُت مْ دخىٌ الاظخّماس الفشوس ي الزي حمل مّه اإلاىابْ لىباِت
صحفه ومىاؼحره ظىاء للجِؾ الٕاصي أو ما وان مىحها للجضاةشٍحن.
فياهذ أوٌ صحُفت جفذس هي ،L ASTAFFETE DE SIDI FREJ :فياهذ هزه
الصحُفت هىاة للصحافت الاظخّماسٍت في الجضاةش ،حُث جىالذ الصحف الاظخّماسٍت
في الفذوس والتي لم جخل ممامُنها مً الذِاًت للمعخّمش ،ومحاسبت ول ملاومت
1
لىحىده
ولّل الاظخّماس كذ كذم خذمت حلُلت للجضاةشٍحن لُىدؽفىا هزه الىظُلت
وأهمُتها ومذي جأزحرها ،حُث أظعىا ألهفعهم الّذًذ مً الّىاوًٍ وفي مشاحل
جاسٍخُت مخخلفت ،فيان للصحافت الذوس الىبحر في الخحىالث العُاظُت التي ِشفتها
الجضاةش أزىاء الاظخّماس والثىسة أو بّذهما.

-1صهحر ئحذادان :جاسٍخ الصحافت اإلاىخىبت في الجضاةش ،ؿ26
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وئصاء هزه ألاهمُت ،ومىز أواخش اللشن  19واهذ الصحافت ملجأ للّذًذ مً
اإلافىشًٍ والىخاب ،وِلى ساظهم اإلافىش مالً بً هبي الزي أِخمذ ِليها في وؽش فىشه
وسؤاه وجفىساجه ججاه مخخلف اللماًا ،فؽيل بما وؽش زشوة فىشٍت اظخىاِذ
الصحافت هللها واإلاحافٍت ِليها لمً أسؼُفها.
(فمالً بً هبي لم ًىٍش ئلى ؤلاِالم بىـفه مجاٌ هٍشي معخلل بلذس ما ًمثل
أداة جبلُُٕت حشفُت ئر لجأ هفعه ئلى اإلالالت الصحفُت كفذ مخاوبت اللاسب بما وان
1
ٌّخبر أصمت زلافُت وحماسٍت باإلاىىلت)
ومً هىا ًخجلى أمامىا الدعاؤٌ الخالي :هُف ظاهمذ الىخاباث الصحفُت إلاالً
بً هبي في ئٌهاسه مفىشا ،وفي وؽش فىشه في سبىُ الّالم ؤلاظالمي؟
وٍىذسج جحخه أظئلت فشُِت هي والخالي:
 في أي فترة صمىُت حؽيلذ ٔضاسة اإلاىخىج الصحفي إلاالً بً هبي؟ ما أبشص الصحف التي هخب فيها مالً بً هبي وإلاارا؟ ما أبشص اإلاجاالث التي وٕذ ِلى هخاباث مالً بً هبي؟ ئلى أي مذي ظاهمذ الصحافت في حفَ فىش مالً بً هبي؟أهميت الذساظت:حعخمذ هزه الذساظت أهمُتها مً أسبْ هلاه هي:
 جإظغ لضاوٍت بحثُت صحفُت وئِالمُت لصخفُت مالً بً هبي باِخباسه كذماسط الّمل الصحفي ووؽش الّذًذ مً اإلالاالث الصحفُت في مخخلف الجشاةذ
واإلاجالث والتي ًمىً اِخباسها سواةضا لفىشه وسؤاه ججاه مخخلف اللماًا وألاحذار
التي ِاؼتها وحِّؽها الجضاةش والّالم ؤلاظالمي هيل.
بُان دوس الصحافت في الحفاً ِلى فىش مالً بً هبي ليىنها الىظُلت الىحُذةالتي حىث فىشه آهزان هٍشا لُٕاب دوس اليؽش وكلتها بالجضاةش خفىـا باِخباس
ِ-1ضي ِبذ الشحمً :ؤلاِالم في فىش مالً
 elibrary.mediu.edu.my/booksجاسٍخ الضٍاسة 2017-11-8
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الىلْ الاظخّماسي الزي حاسب ول ماله دفْ للنهىك الفىشي والثلافي ،وهىزا واهذ
الصحافت اإلالجأ الىحُذ للمفىش ليؽش فىشه محاوال الخُٕحر والخأزحر في اإلاجخمْ
الجضاةشي وئكىاِه بالذوس الزي مً اإلامىً أن ًلّبه الفىش والثلافت في ِملُت ؤلاكالُ
الحماسي اإلايؽىد.
 ججلى أهمُت الصحافت ولشوستها في جىُِت الجماهحر وجضوٍذهم بالحلاةموألافياس اإلامادة في ٌل احعاُ داةشة صحافت اإلاعخّمش وظُىشتها ِلى ظىق
الصحف ،مْ محاوالث الخٍلُل والاظخلىاب للؽّب الجضاةشي جشُٔبا وجشهُبا .ومً
هىا ًخجلى دوس الصحافت في جبني كماًا ألامت وـىن مبادئها ،حُث أهذث الصحافت
الجضاةشٍت خفىـا ظىاء كبل الثىسة أو بّذها ِلى كذستها ِلى جىُِت الجماهحر
وهجاحها في رلً حتى واهذ مالر الّذًذ مً اإلافىشًٍ والىخاب واإلافلححن وِلى
سأظهم اإلافىش مالً بً هبي.
وئصاء هزا وله كذ حعهم هزه الذساظت في الخّشٍف بصخفُت مالً بً هبي مً
هزه الضاوٍت خفىـا وأن الذساظاث فيها هادسة ئن لم هلل مىّذمت ،وِلُه فلذ
جلذم هزه الذساظت ئلافت وئظهاما مّشفُا ٌّشفىا أهثر بهزه الصخفُت الفىشٍت
الّاإلاُت ،باماوت اللثام ًِ صواًا الصالذ جحخاج إلاضٍذ مً البحىر ووشح الىثحر مً
ؤلاؼياالث.
أهذاف الذساظت:تهذف هزه الذساظت لخحلُم حملت مً ألاهذاف منها:
 الخّشف ِلى مذي اِخماد مالً بً هبي ِلى ؤلاِالم (الصحافت) في التروٍألفياسه ووؽشها والذوس الزي لّبخه الصحافت الجضاةشٍت في الحفاً ِلى هزا الفىش.
 الخّشف ِلى أبشص الفتراث الضمىُت التي ؼهذث ٔضاسة ؤلاهخاج الصحفي لهزااإلافىش ومحاولت جحذًذ أظباب رلً.
 محاولت الخّشف ِلى أبشص الصحف الجضاةشٍت التي هخب فيها مالً بً هبي ظىاءكبل الاظخلالٌ أو بّذه
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 سـذ وجحذًذ مخخلف اللماًا واإلاجاالث التي هخب فيها مالً بً هبي فيالصحف الجضاةشٍت.
 الىؽف ًِ مذي معاهمت الصحافت الجضاةشٍت في الحفاً ِلى فىش مالً بًهبي.
غيىت الذساظت:جم جحلُل اإلالاالث اإلايؽىسة إلاالً بً هبي في الصحف واإلاجالث الجضاةشٍت أزىاء
الاظخّماس وبّذ الاظخلالٌ ،وهزه الصحف هي :الجمهىسٍت الجضاةشٍت ،الؽباب
اإلاعلم ،اإلاجاهذ ،والثىسة ؤلافشٍلُت ،وهزا في الفترة الضمىُت اإلامخذة بحن -1948
 ،1971وول هزه اإلالاالث حمّذ وجشحمذ للٕت الّشبُت زم وؽشث لمً هخب هي :
بحن الشؼاد والخُه ،في مهب اإلاّشهت ،سٍاح الخُٕحر ،وِذدها حىالي  67ملاال.
هىع الذساظت :جيخمي هزه الذساظت ئلى الذساظاث الىـفُت الخحلُلُت ،ألنها حععى
ئلى وـف اإلالاالث اإلايؽىسة للمفىش مالً بً هبي في الصحف الجضاةشٍت وجحلُلها
بهذف الخّشف ِلى اإلاعاس الخاسٍخي ومحخىي هزه اإلالاالث ودواعي وؽشها ،حُث ٌّمذ
هزا الىىُ مً الذساظاث لإلحابت ِلى الدعاؤٌ :
ما أبّاد أو حىاهب الٍاهشة وخفاةفها الشةِعت ،وكذ جخّذي رلً مً خالٌ
الخحلُل ئلى ظإاٌ:هُف جحذر الٍاهشة؟
وفي بحثىا هزا كمىا بشـذ بّن اإلاإؼشاث الىمُت إلالاالث ابً هبي ،زم في
اإلاعخىي الثاوي كمىا بخحلُل هُفي لخفعحر البُاهاث اإلاخحفل ِليها بهذف اظخخالؿ
ئحاباث أظئلت الذساظت وأهذافها.
وللىـىٌ لهزا ظىّخمذ أداة الخحلُل الىُفي الزي جلىم ِلى ئبشاص ما جخمحز به
ألاؼُاء مً خفاةق وـفاث جمحزها ًِ بّمها البّن و ئحشاء اإلالاسهاث بحن
اإلاخٕحراث ًِ وشٍم الخّبحر ًِ رلً باليلماث وألالفاً ِلى أن ًخم اظخخذام هزا
الىىُ مً الخحلُل في جفعحر الىخاة الشكمُت التي جىـل لها في الخحلُل الىمي.
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ولخحلُم أهذاف الذساظت اهىالكا مً حعاؤالتها ،كعمىاها ئلى كعمحن:
كعم هٍشي :وجىاولىا فُه مبحثحن:ولُّت الصحافت اإلاىخىبت في الجضاةش وِالكت اإلافىش مالً بً هبي بها مفهىم اإلالاٌ الصحفي وأهمُخه: كعم جحلُلي :وكمىا فُه بخحلُل ملاالث مالً بً هبي مً حُث:ِذد اإلالاالث اإلايؽىسة كبل الاظخلالٌ وبّذهجىصَْ اإلالاالث ِلى الصحف كبل الاظخلالٌ وبّذه جىصَْ اإلالاالث ِلى ظىىاث اليؽش أهىاُ اإلالاالث (ظُاس ي ،فىشي ،اكخفادي ،دًني)....الذساظاث العابلت:لم جخحفل الباحثت ِلى أي دساظت ظابلت جدىاوٌ الجاهب الصحفي في شخفُت
مالً بً هبي ،فيل الذساظاث جىاولذ شخفُت هزا اإلافىش مً حُث وىهه مفىشا ،أو
فُلعىفا هٍشا لخمحز فىشه بالجذة والّمم والاخخالف.
وِلُه اهىللذ الباحثت مً فىشة حذًذة حاولذ مً خاللها الخّشف ِلى
شخفُت مالً بً هبي الصحفُت ،وهُف حّامل مْ الصحافت؟ وإلاارا؟ وما أهم
اإلاىلىِاث التي هخب فيها؟ ومارا اظخفاد فىشه وهخاباجه باظخخذام الصحافت
1
وىظُلت ليؽشه في الجضاةش والّالم الّشبي وؤلاظالمي.

-1ماِذا ملاٌ للذهخىسِ :ضي ِبذ الشحمً بّىىان :ؤلاِالم في فىش مالً بً هبي –ملاسبت
اظخلشاةُت(،-ؤلاِالم في فىش مالً بً هبي :ملاسبت اظخلشاةُت ،واإلايؽىسة في مجلت الحىمت ،وهي
مجلت دوسٍت معخللت مخخففت ومحىمت حّنى بالبحىر الّلمُت والذساظاث الفلعفُت الّمُلت،
الّذد الثالث ،العىت الثاهُت جفذس ًِ مإظعت هىىص الحىمت لليؽش والخىصَْ  ،2010الجضاةش.
لىً الباحث جىاوٌ صاوٍت هٍشة اإلافىش لإلِالم ،ولِغ الضاوٍت التي جبحث فيها الباحثت والتي ؼشحىا
أبّادها لمً ئؼيالُت الذساظت.
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 مفاهيم الذساظت: امللال الصحفي: اإلالاٌ الصحفي هى اإلالاٌ الزي جيؽشه الجشٍذة لخٕىُت حعاؤالث أواهخماماث راث ـفت حالُت مشجبىت باألحذار أو اإلاؽىالث أو اللماًا الهامت الجاسٍت
بالفّل في حُاة كشاءها  ،أو جلً التي ًمىً أن ججشي في حُاتهم في اإلاعخلبل اللشٍب .
وٍخفف اإلالاٌ جبّا لهزا الخّشٍف بما ًلي:
مّاٌؽت الاهخماماث أو ألاحذار التي حؽٕل باٌ اللشاء.أن ًشاعي واجب اإلالاٌ ِىفش الحالُت.1
أن ًشاعى في هخابخه وِشله  ،أن ًيىن في مخىاوٌ ِلل اللاسب الّاموٍمىً حّشٍف اإلالاٌ الصحفي أًما بأهه :هىُ صحفي فىشي حؽيل ألاحذار
والٍىاهش والخىىساث وألافياس الشاهىت واإلاىشوحت مىلىِه ،وٍخمحز بمّالجت هزه
اإلاىلىِاث الّامت وآلاهُت بلذس هبحر وعبُا مً الؽمىلُت والّمم ،معخخذما
أظلىب الّشك والخحلُل والخلُُم والاظخيخاج ،وهادفا ئلى جلذًم فهم وامل وسؤٍت
2
فىشٍت مّملت لهزه ألاحذار.
 الخػشٍف إلاحشائي مللاالث مالك بً هبي:مً خالٌ الخّاسٍف العابلت للملاٌ الصحفيً ،مىً ولْ حّشٍف ئحشاتي
ظخّخمذه دساظدىا بلىلىا أن :اإلالاالث الصحفُت إلاالً بً هبي هي جلً اإلالاالث التي
هخبها باللٕت الفشوعُت في بّن الصحف الجضاةشٍت كبل الاظخلالٌ وبّذه ،والتي
اهخم مً خاللها بخحلُل ومىاكؽت مخخلف ألاحذار واللماًا العاةذة في جلً
الفتراث الخاسٍخُت والتي حمّها بّذ رلً في هخب ميؽىسة.
-1ئظماُِل ئبشاهُم :اإلالاٌ الصحفي ألاظغ الىٍشٍت وجىبُلاجه الّملُت اللاهشة ،داس
الفجش،ه2001،1،ؿ26
-2أدًب خمىس :مذخل ئلى الصحافت هٍشٍت ومماسظت ظلعلت اإلاىخبت ؤلاِالمُت ،ه
2008،3ؿ148
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 الصحافت الجضائشٍت :هي الصحافت التي أـذسها صحفُىن حضاةشٍىنباللٕخحن الّشبُت والفشوعُت مىز الاظخّماس وحتى وكخىا الحالي ،وكذ مشث الصحافت
الجضاةشٍت بثالزت مشاحل أظاظُت :صحافت فترة الاظخّماس ،وصحافت الاظخلالٌ
وصحافت الخّذدًت ؤلاِالمُت بّذ ـذوس كاهىن  1989الزي أكش حشٍت الخّبحر في
الصحافت اإلاىخىبت في الجضاةش.
 مالك بً هبي :أحذ سواد الفىش الّشبي ؤلاظالمي ،ولذ بلعىىُىت ِام ،1905وجىفي ظىت ، 1973وؽش الّذًذ مً اإلالاالث في الصحف الجضاةشٍت والّشبُت ،هما أهه
له الّذًذ مً اإلاإلفاث أؼهشها :الٍاهشة اللشآهُت ،ؼشوه النهمت ،وحهت الّالم
ؤلاظالمي ..ئلخ
 وطػيت الصحافت املكخىبت في الجضائش وغالكت املفكش بها:ًلىد الاوالُ ِلى ولُّت الصحافت اإلاىخىبت في الجضاةش ئلى بذاًاتها ألاولى والتي
واهذ اظخّماسٍت محمت ،لىً وِلى الشٔم مً أن اإلاعخّمش خذم هفعه بصحافخه
ئال أهه وفي راث العُاق كذم خذمت للمجخمْ الجضاةشي وللمجخمّاث الّشبُت بهزه
الىظُلت التي حّل منها بّذ هزا أداة للذفاُ ًِ كمِخه  ،وئًفاٌ ـىجه داخلُا
وخاسحُا.
واِخمادا ِلى مُّاس الخفيُف الخاسٍخي لٍهىس واهدؽاس الصحافت اإلاىخىبت في
الجضاةش مىز دخىٌ الاظخّماس وحتى الاظخلالٌ فىجذها ملعمت ئلى اإلاشاحل الخالُت:
 .1مشحلت ٌهىس صحافت الاحخالٌ في الجضاةش ()1892-1830
 .2مشحلت الخأًُذ اإلاىلم لالحخالٌ الفشوس ي والشكابت ؤلاِالمُت()1870-1830
 .3مشحلت حشٍت الصحافت وٌهىس صحافت أحباب ألاهالي()1892-1870
 .4مشحلت وؽأة الصحافت الجضاةشٍت وبذاًت اإلالاومت الللمُت ()1918-1893
 .5مشحلت اهدؽاس الصحافت ؤلاـالحُت والعُاظُت ()1954-1919
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 .6مشحلت صحافت الثىسة الخحشٍشٍت()1962-1954

1

وِلُه ًمىً اللىٌ أن الجضاةشٍحن حّشفىا ِلى فً الصحافت مبىشا فعجل هزا
ِلى ٌهىس صحفُحن حضاةشٍحن خذمىا الصحافت وخذمتهم الصحافت ،فبرص الّذًذ
مً الصحفُحن والزًً أظعىا حشاةذ خاـت بهم ،هما اظخخذمها الّذًذ مً
اإلافىشًٍ والعُاظُحن في وؽش هخاباتهم التي وان الهذف ألاظاس ي منها جىُِت الؽّب
الجضاةشي بما ًذوس حىله فياهذ الصحافت مخىفعا فىشٍا وحُذا لعذ مىافز
الصحافت الاظخّماسٍت وما جيؽشه مً ظمىم ومٕالىاث لخذمت أهذافها.
ووعخىُْ اللىٌ أن الصحافت الجضاةشٍت خفىـا صمً الاظخّماس جبيذ كماًا
الؽّب وحلىكه ،وئرا وان ئِالم الاظخّماس له ظىىجه بما ًملىه مً وظاةل و أفياس
واججاهاث مىاكمت لهىٍت الؽّب الجضاةشي ،فان هزه الصحافت اظخىاِذ أن جبني
لىفعها شخفُتها اإلاعخللت ،بما أدسهخه مً معإولُاث ِلى ِاجلها ،فاليلمت
اإلاعإولت لها جأزحرها البُّذ هما أن لها كىة في الخُٕحر ولِغ في الخّبحر وحعب.
وول هزا شجْ ِلى الخىظْ في ئوؽاء الصحف في ِهذ الاظخّماس لللُام بذوس
الترؼُذ فٍهشث الصحافت الجضاةشٍت وفم اججاهاث مخّذدة منها ما هى حضبي ،ومنها
ما هى ئـالحي ،ومنها ما هى معخلل ووني .والبحث في مجاٌ الصحافت الجضاةشٍت
ًلخض ي ئلافت ئلى ؤلاإلاام اليامل بخىىس وجاسٍخ هزه الصحافت حشهُت اإلاجخمْ
الجضاةشي وخفىـا هٍشجه ِلى الصحافت مً خالٌ وىنها وظُلت مً وظاةل الٕضو
الاظخّماسئ ،حر أن هزه الىٍشة العلبُت ظشِان ما جحىلذ لىٍشة ئًجابُت ِىذما
2
أـبحذ وظُلت هفاح وهماٌ وفطح هىاًا اإلاعخّمش
وجأظِعا ِلى هزه الفىشة وهي ؤلادسان باألهمُت البالٕت للصحافت ودوسها في
ئرواء سوح اإلالاومت للٕضو الاظخّماسي الّعىشي والثلافي  ،هجذ ابً بادٌغ ِلى
-1فمُل دلُى :جاسٍخ الصحافت الجضاةشٍت اإلاىخىبت ،2013 -1830داسهىمت لليؽش ،الجضاةش
2014ؿ23
-2أحمذ حمذي  :دساظاث في الصحافت الجضاةشٍت  ،داس هىمت ،الجضاةش  ،دث ،ؿ6-5
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ظبُل اإلاثاٌ لم ًىً صحفُا جللُذًا ِىذ فشوعا حُث واهذ حعمُه الصحفي ابً
بادٌغ ،ألن كلمه هى ظالحه ففي ظً دون الثالزحن كام بخأظِغ أوٌ ًىمُت في جاسٍخ
الجضاةش وهي صحُفت الىجاح ظىت1925سفلت مجمىِت مً سحاالث كعىىُىت وكذ
سحب مً هزه الُىمُت في أواخش الّؽشٍىاث حىالي خمعت أالف وسخت جىصُ ِلى
اإلاعخىي الىوني  ،كبل أن ًبادس الصحفي ِبذ الحمُذ بً بادٌغ وبّذ الىطج
ؤلاِالمي ئلى ئوؽاء مإظعاث صحفُت واملت مً ؼشهت جىصَْ ومىبّت وهُئت جحشٍش ،
وواهذ أولى الباوىساث حشٍذة اإلاىخلذ زم الؽهاب .لزلً واهذ فشوعا جللب ابً
1
بادٌغ والبؽحر الابشاهُمي والىُب الّلبي بدعمُت الصحفي ال ٔحر
وئرا ما جحذزىا ًِ مالً بً هبي وِالكخه بالصحافت فهي ِالكت كذًمت فاإلاخدبْ
للميؽىساث الصحفُت له ً ،لحَ أن مالً بً هبي هخب في أسبّت صحف سةِعُت ،
هزه اإلالاالث التي حمّذ فُما بّذ في هخبه الخالُت :
 في مهب املػشهت()1062 بين الششاد والخيه)1022(: مً أحل الخغيير(لم هخدصل غلى ظىت اليشش) أما الصحف التي هخب فيها مالً بً هبي فهي والخالي: حشٍذة الجمهىسٍت الجضائشٍت :الفادسة ظىت  1948حُث هخب مالً بً هبيأوٌ ملاٌ له بهزه الصحُفت وهي في حلُلتها لعان حاٌ الحضب الذًمىكشاوي للبُان
الجضاةشي ،وواهذ أولى ملاالجه ِباسة ًِ مشافّت مً أحل دخىٌ اللٕت الّشبُت ئلى
الجمُّت الجضاةشٍت الفادسة في  6حىان1948بّىىانla langue arabe a l :
.assemblée algérienneوكذ اظخمش بالىخابت في هزه الصحُفت لٕاًت 11
فُفشي ،1955حُث هخب آخش ملاٌ له بّىىان  :سظالت ئلى بىسحىBorgeaudمْ
بّن الاهلىاِاث  ،وما هالحٍه أن مالً بً هبي وان ًىخب بالفشوعُت في بذاًاجه
اللشن
أهثر مً
مىز
الجضاةشٍت
- 1الصحافت
https://www.djazairess.com-2017جاسٍخ وؽش اإلالاٌ2011-5-2:
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الصحفُت  ،بل في مٍّم هخاباجه هٍشا لخيىٍىه الّلمي بهزه اللٕت ئزش دساظخه بفشوعا
.
 حشٍذة الشباب املعلم :وهزه الصحُفت جابّت لجمُّت الّلماء اإلاعلمحنالجضاةشٍحن هاولت باللٕت الفشوعُت جذافْ ًِ جىحهاث الجمُّت وجخلُذ بمىٍىمتها
الّلذًت والفىشٍت  ،وهي مً الىاحُت الخاسٍخُت مبادسة مً هجل الؽُخ البؽحر
ؤلابشاهُمي الذهخىس أحمذ والب ؤلابشاهُمي الزي ِشك مؽشوِه لجشٍذة هاولت
باللٕت الفشوعُت ِلى كادة الجمُّت ظىت  ،1952وِلى الؽُخ الّشبي الخبس ي جحذًذا
والزي خلف الؽُخ ؤلابشاهُمي ِلى سأط الجمُّت ئزش مٕادسة هزا ألاخحر الجضاةش في
ماسط  1952في ئواس سحلت ئلى اإلاؽشق ؤلاظالمي  ،وكذ ـذس الّذد ألاوٌ في  12حىان
.1952
وكذ جم ئـذاس ِ36ذد في ظيخحن مْ اهلىاُ في الفذوس إلاذة ظبّت أؼهش ،ووان
آخش ِذد بخاسٍخ 30حىٍلُت 1954
وكذ هخب مالً بً هبي في هزه الصحُفت ابخذاء مً الّذد العابْ بملاٌ :محمذ
والحماسة بمىاظبت اإلاىلذ الىبىي والزي اظخمشث معاهماجه فيها لٕاًت أخش ِذد مً
1
هزه الصحُفت.
حشٍذة املجاهذ :ـذسث هزه الصحُفت ظىت 1956بالفشوعُت والّشبُت خالٌفترة الثىسة ،وهي لعان حاٌ حبهت الخحشٍش الىوني  ،واإلاالحَ أزىاء البحث أن مالً
بً هبي كذ هخب فيها ملاال واحذا ورلً بّذ الاظخلالٌ ظىت 1971ووان ِىىان اإلالاٌ
 :مفاجُح الحشب .وحّخبر هزه العىت هي أخش ظىت ًىخب فيها مالً بً هبي في
الصحافت حعب الّذًذ مً الباحثحن.
 حشٍذة الثىسة إلافشٍليت  révolution Africaine:وهي اإلاجلت التي ـذسثبّذ الاظخلالٌ باللٕت الفشوعُت زم بالّشبُت ،واظخمشث في الفذوس لٕاًت  1998التي
هخب فيها مالً بً هبي مٍّم ملاالجه بّذ الاظخلالٌ  ،وحّىغ هزه اإلالاالث الىلْ
جاسٍخ الضٍاسة 1-www .albassair.org2017-11-9106
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العُاس ي في الجضاةش ،وأحذار جلً الفترة في الّالم الّشبي هما في الّالم ؤلاظالمي،
ومؽىالث الّالم الثالث والحلىٌ اإلاىاظبت لها ،وول هزه اإلالاالث حمّذ في هخابه :
بحن الشؼاد والخُه
 جاسٍخ وأهميت امللال الصحفي:اإلالاٌ الصحفي هىُ ممحز مً اإلالاالث التي كذ جيىن أدبُت أو احخماُِت أو وـفُت
أو جأملُتأو فلعفُت أو جاسٍخُت أو ِلمُت أو هلذًت أو ٔحر رلً ،ئن بزوسه في الّالم
حّىد ئلى مىهخحن وفشوعِغ باوىن  ،أما ِىذ الّشب فأولى اإلالاالث حّىد ئلى ِبذ
الحمُذ بً ًحي الياجب زم الجاحَ  ،ولىنها لم جدبلىس في ؼيلها الحذًث ئال في ِهذ
احخالٌ ؤلاهجلحز إلافش ِلى ًذ مفىفى وامل وولي الذًً ًىً ومحمذ سؼُذ سلا
1
الزًً كامىا بخىىاث أولُت في هزا اإلاجاٌ
أما كفت اإلالاٌ في الصحافت الجضاةشٍت فلذ جبلىسث مبىشا مْ ٌهىس الّذًذ مً
الصحفُحن الزًً هخبىا في صحافت اإلاعخّمش ،أو الزًً أظعىا حشاةذ خاـت وهخبىا
فيها ،أمثاٌ ِمش ساظم ،وِلي بً خىحت وخالذ الجضاةشي ؤحرهم هثحر.
لىً الخأظِغ الحلُلي وان في بذاًاث اللشن الّؽشًٍ بّذ الىمىج الصحفي
وجأظِغ الّذًذ مً الصحف هصحف حمُّت الّلماء اإلاعلمحن الجضاةشٍحن والتي
أظعذ للملاٌ الصحفي الىاضج وبأكالم صحفُت وفىشٍت جشهذ بفمتها في ِالم
الصحافت واإلالاٌ الصحفي فاظخفاد الىثحر مً اإلافىشًٍ وسحاٌ ؤلاـالح مً
الصحافت في وؽش أفياسهم واًفالها للؽّب الجضاةشي ِلى الشٔم مً مماًلاث
اإلاعخّمش حفاسه إلاثل هزه ألاكالم ،بل ؤلله إلاٍّم الصحف إلاا سآه مً جأزحرها ِلى
وعي الؽّب الجضاةشي.
وِلُه ًمىً اللىٌ ان اإلالاٌ الصحفي وان له دوس هبحر في وؽش الىعي لذي
الؽّب الجضاةشي أزىاء الاظخّماس ،لزلً وان مخىفعا للمفىش مالً بً هبي ليؽش
فىشه وأساءه ،همحاولت مىه لىعب الشأي الّام وئكىاِه بفىشه.
حان حبران هشم :مذخل ئلى لٕت ؤلاِالم  ،داس الجُل،1986،ؿ144107
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وسبما اهدؽاس فً اإلالاٌ في الصحافت الجضاةشٍت ظاِذ في جىىسه ،بل مً اإلامىً
اِخباس مشحلت ما كبل الثىسة هى بذاًت إلاشحلت حذًذة ،حُث جمحزث اإلالاالث اإلايؽىسة
بالجذة ومعخىي ِاٌ مً الخفىحر وؤلاكىاُ ،حتى أـبح اإلالاٌ أظاط الصحافت
الجضاةشٍت بل ِمىدها ألاظاس يً ،حخل مٍّم ـفحاث الجشاةذ ،بل ئهه وان ًيؽش
حتى في الففحاث ألاولى باِخباس أهمُخه وجأزحره ،ومعخىي ألاكالم الصحفُت والفىشٍت
التي هخبذ فُه.
 هخائج الخدليل الكمي والكيفي مللاالث املفكش مالك بً هبي :شكل (ٌ)1بٌن عدد المقاالت المنشورة قبل
االستقالل وبعده
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قبل االستقالل

بعداستقالل

مً خالٌ الشظم البُاوي ًخىضح لذًىا أن اإلافىش مالً بً هبي هخب في الصحافت
بّذ الاظخلالٌ أهثر مً فترة ما كبل الاظخلالٌ بّذد  42ملاال ملابل . 25
وسبما ًشحْ هزا ألظباب منها:
 ٌهىس الّذًذ مً الّىاوًٍ الجذًذة بّذ الاظخلالٌ مما ًفخح آفاق اليؽشوَعهله ِ ،ىغ الفترة الاظخّماسٍت التي ِاهذ فيها الصحافت الجضاةشٍت الىثحر مً
اإلاماًلاث والٕلم للّىاوًٍ التي هخب فيها اإلافىش وِلى سأظها صحُفت الؽباب
اإلاعلم التي واهذ جابّت لجمُّت الّلماء اإلاعلمحن الجضاةشٍحن ؤلاـالحُت.
 هثرة ألاحذار العُاظُت التي واهبذ خشوج الاظخّماس وبّذه ،منها خفىـاأحذار الىىعت لعىت1967ومؽاول الّالم الثالث العُاظُت والاكخفادًت التي
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هخجذ ًِ خشوج الاظخّماس والاظخلالٌ العُاس ي للىثحر مً البلذان الّشبُت
1
وؤلافشٍلُت وجذاُِاث رلً.
 واإلاالحَ ِلى ملاالث ماٌ بً هبي بّذ الاظخلالٌ أن ولها جلشٍبا وؽشث فيمجلت الثىسة ؤلافشٍلُت باللٕت الفشوعُت ظىىاث العخِىاث ما بحن( ،)1968-1965ئال
أهه وفي ـُف  1972حمّها وجشحمها للّشبُت زم بىبها وحذد ففىلها  ،وولْ لها
2
خاجمت بّىىان  :في الفشاُ الفىشي.
واللاسب لهزه اإلالاالث ًلحَ فيها اإلاّالجت لللماًا العُاظُت العاةذة ئبان جلً
الفترة ،هلماًا الاظخلالٌ والثىساث وما جىشحه مً مؽاول احخماُِت وهفعُت في
مىاحهت الّالم اإلاخلذم  ،وكمُت فلعىحن التي أفشد لها الّذًذ مً اإلالاالث  ،وبّن
ؤلاؼياالث الاكخفادًت  ،هلماًا الخىمُت في البلذان الّشبُت  ،ومؽيل البتروٌ
الّشبي  ،واؼهش اإلاإجمشاث التي ِلذث أهذان همإجمش هُىدلهي الزي ًدىاوٌ فُه
بالىشح مؽيلت الذوٌ الىامُت ججاه الذوٌ اإلافىّت.

شكل ( )2يبين توزيع المقاالت على
الصحف
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الشباب المسلم

الجمهورٌة
الجزائرٌة

المجاهد

الثورة
االفرٌقٌة

-1مالً بً هبي :بحن الشؼاد والخُه ،داس الفىش ،دمؽم ،الجضاةش ،ظلعلت مؽىالث الحماسة،ه،1988،1،2ؿ7
-2مالً بً هبي :اإلاشحْ هفعه ،ؿ7
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مً خالٌ هزا اإلاىحنى ًخىضح أمامىا ما ًلي:
أن مجلت الثىسة ؤلافشٍلُت révolution Africaineهي التي حٍُذ بأهثر ملاالثاإلافىش مالً بً هبي ب  41ملاال ،جليها حشٍذة الجمهىسٍت الجضاةشٍت ب  19ملاال ،زم
حشٍذة الؽباب اإلاعلم Le jeune Musulmanب  5ملاالث وأخحرا حشٍذة اإلاجاهذ
بملاٌ واحذ.
وٌهش أزىاء بحثىا ًِ جاسٍخ مجلت الثىسة ؤلافشٍلُت أنها ئحذي اإلاجالث التي ٌهشث
في الجضاةش بّذ الاظخلالٌ والتي جفذس بالفشوعُت ،وواهذ حّنى باإلاؽاول وألاخباس
اإلاخّللت بافشٍلُا والّالم الثالث ،وهزه حّذ أحذ أهم اهخماماث اإلافىش الزي حاوٌ
مً خالٌ ملاالجه فيها جحلُل الىلْ العُاس ي والاكخفادي وحتى الاحخماعي والثلافي
وجلذًم مخخلف الحلىٌ معخىحُا فىشه مً معشح الخاسٍخ ؤلاظالمي وهزا ما ًترحمه
ملاله :الاوشاد الثىسي ومما كاله ":ئهىا لى اِخبرها ؤلاظالم مً حهت الخاسٍخ اإلاجشدة ،
لشأًىاه زىسة هبحرة ٔحرث ول البىاءاث العُاظُت والاحخماُِت وألاخالكُت والثلافُت في
اإلاجخمْ الجاهلي ،ئهىا هشاها أـّب الٍشوف كذ ٔحرث ول ش يء حتى أظماء مّخىليها
1
فياهذ الىمى الثىسي في أدق ما في هزه اليلمت مً مّنى"
ئلافت ئلى مجمىُ اإلالاالث التي كعم ففىلها مالً بً هبي هفعه إلاا ِضم ِلى
جشحمتها ووؽشها في هخاب فياهذ والخالي :الففل ألاوٌ هىهه ب :وشٍم الثىسة،
والففل الثاوي :في كماًا الاظخلالٌ ،والففل الثالث في العُاظت ،والففل الشابْ
خفه لللمُت الفلعىُيُت وِىىهه ب :في كمُت فلعىحن ،والففل الخامغ :حىٌ
الاكخفاد  ،زم خخم هزه الففىٌ التي جحىي مجمىُ ملاالجه ب ففل ظادط وأخحر
وهى ِباسة ًِ خاجمت ِىىنها ب :في الفشاُ الفىشي والتي أِاد وشح مً خاللها
فىشجه اللابلُت لالظخّماس والزي خخمها بلىله ":فارا ظمح لي أن أِلم ِلى هزه
الحلُلت بص يء مً ججشبتي الصخفُت بففتي واجبا ،أكىٌ :ئهه ما أـابني مً
الاظخّماس بأري ٌّىل وؽاوي ‘ ئال ًِ وشٍم هُئت دًيُت ئظالمُت  ،أو ظلىت في بالد
ِشبُت ".ومً خالٌ هزه الّباسة وعدؽف مفهىم فىشة اللابلُت لالظخّماس.
 -1بحن الشؼاد والخُه  ،مشحْ ظبم رهشه ،ؿ15
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أما باليعبت لصحُفت الجمهىسٍت الجضاةشٍت فخّذ أوٌ صحفت هخب فيها مالً بً
هبي ظىت  ،1948والتي دافْ فيها ًِ اللٕت الّشبُت ودخىلها ئلى الجمُّت الجضاةشٍت La
langage arabe a l
 Algérienne ،assembléeومً هىا ًخطح أن مالً بً هبي ًخخز مً اللٕت
الفشوعُت وظُلت فلي إلًفاٌ أفياسه وليىهه ًخلنها هٍشا لذساظخه بها  ،وأهه وان
ًإمً بالهىٍت الّشبُت للجضاةش وٍذافْ ِنها.
وبالشحىُ ئلى صحُفت الؽباب اإلاعلم التي احخلذ اإلاشجبت الثالثت مً حُث ِذد
اإلالاالث اإلايؽىسة مً وشف اإلافىش مالً بً هبي والتي لم جخجاوص الخمغ ملاالث ،
فحرحْ لٍشوف ئـذاس الصحُفت في حذ راتها ومامشث به ،فالصحُفت جابّت لجمُّت
الّلماء اإلاعلمحن الجضاةشٍحن وجفذس بالفشوعُت لزللً وحذ فيها مالً بً هبي لالخه
 ،لىً هزا الّذد الللُل ًشحْ ألظباب هي:
 اهلىاُ في الفذوس إلاذة ظبّت أؼهش. الخحاق مالً بً هبي بالصحُفت في ِذدها العابْ.. الصحُفت لم جىً جفذس بؽيل ًىمي ئلافت للمماًلاث التي واهذ جخّشكلها مً اإلاعخّمش
 جىكف الصحُفت ًِ الفذوس بخاسٍخ  30حىٍلُت 1954وبالخالي جيىن كذاظخمشث حىالي 17ؼهشا ال أهثر.
أما صحُفت اإلاجاهذ والفادسة ظىت 1956و هي الىاوم الشظمي لجبهت الخحشٍش
الىوني ،فلذ ـاحب هزا الفذوس جىاحذ مالً بً هبي في مفش  ،واظخلشاسه هىان
لٕاًت ما بّذ الاظخلالٌ  ،هما وان اإلافىش مؽٕىال وُلت جلً العىىاث بيؽش هخبه إلاا
وحذه مً جىفش لذوس اليؽش وما الكاه مً حعهُالث  ،هيؽشه لىخاب :الفىشة ؤلافشٍلُت
ألاظُىٍت في ٌل مإجمش باهذوه والزي جبيخه الحيىمت اإلافشٍت بلُادة حماٌ ِبذ
الىاـش.
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شكل(ٌ )3بٌن توزٌع المقاالت على سنوات النشرقبل
االستقالل
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 مً خالٌ الشظم الخىلُحي الزي ًىضح جىصَْ اإلالاالث ِلى ظىىاث اليؽشًخطح ما ًلي:
احخلذ ظىت  1954اإلاشجبت ألاولى مً حُث ِذد اإلالاالث اإلايؽىسة بّذد  15ملاٌوهي العىت التي ؼهذث ئسهاـاث الثىسة الخحشٍشٍت وكُامها  ،ئلافت ئلى بلىٓ
الصحافت الجضاةشٍت أوج همىحها ،بخأظِغ الّذًذ مً الّىاوًٍ خفىـا الصحف
الخابّت لألحضاب راث الاججاهاث اإلاخخلفت.
وِلى هزا ألاظاط هالحَ جفاِذ اليعب بتراجبُت مىىلُت باحخالٌ ظىت 1953
للمشجبت الثاهُت ب 5ملاالث ،وظىت  1952للمشجبت الثالثت ب 4ملاالث  ،وظىت1950
1
للمشجبت الشابّت بملاٌ واحذ.

 -1الحٍىا أن أوٌ ملاٌ وؽشه مالً بً هبي ظىت 1948في صحُفت الؽباب اإلاعلم لم ًيؽش في
هخاب في مهب اإلاّشهت والزي حمْ ملاالث مالً بً هبي كبل الاظخلالٌ  ،ووّخلذ أن اإلالاٌ وِذد
الصحُفت لم ًخىفش لممه للىخاب  ،أو سبما هىان أظباب أخشي هجهلها.
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شكل(ٌ )4بٌن توزٌع المقاالت على سنوات
النشر بعد االستقالل
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مً خالٌ هزا الشظم البُاوي الزي وعخىضح مً خالله جىصَْ اإلالاالث التي هخبهااإلافىش مالً بً هبي في الجشاةذ الجضاةشٍت بّذ الاظخلالٌ ما ًلي:
حٍُذ ظىت 1967بأِلى ِذد مً اإلالاالث اإلايؽىسة بحىالي  20ملاال حلها في
مجلت الثىسة ؤلافشٍلُت ،وجليها ظىت 1968ب  12ملاال ،زم ظىت 1965ب  8ملاالث،
وأخحرا ظىت  1971بملاٌ واحذ وؽشه مالً بً هبي في حشٍذة اإلاجاهذ حعذ ما
جىضح لذي مً مّلىماث.
فاإلاخدبْ لألحذار الخاسٍخُت اإلافاحبت لعىتً 1967لحَ بشوص أوٌ كمُت ِشبُت
وهي كمُت هىعت  1967والتي حٕلبذ فيها الجُىػ اليهىدًت ِلى الجُىػ الّشبُت
ولُاُ فلعىحن  ،ئصاء هزا هخب اإلافىش مالً بً هبي الّذًذ مً اإلالاالث  ،وأفشد لها
ففال وامال في هخابه :بحن الشؼاد والخُه منهاِ :ؽشون ظىت مً بّذ ،زمً الىحذة
الّشبُت  ،،هُئت ألامم اإلاخحذة جذًً ؼّب فلعىحن ...ئلخ
أما ظىت 1968فيعخىُْ اللىٌ ئنها ؼهذث جذاُِاث وئفشاصاث الىىعت لعىت
 ،1967هما ؼهذث هزه العىت وشح الّذًذ مً اللماًا اإلاخّللت بالخىمُت وهزا بّذ
مإجمش  77الاكخفادي والزي احخميخه الجضاةش ،هما ؼهذث العىت وشح الىثحر مً
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اللماًا واإلاؽاول الاكخفادًت التي جخبىذ فيها الجضاةش بّذ الاظخلالٌ والتي حاوٌ
اإلافىش جحلُلها وئًجاد الحلىٌ لها.
وهخلمغ هذا مثال في ملاله اإلاّىىن ب :وؽتري أم هفىْ اإلايؽىس في  8فب
ساًش 1968بجشٍذة الثىسة ؤلافشٍلُت والزي ِالج فُه اإلافىش كمُت جحذًذ اليعل في
الجضاةش باِخباسها أحذ الىظاةل التي لجأث ئليها الذولت لخجىب اإلاؽاول الاكخفادًت.
ومما حاء مً هالم مالً بً هبي ...":وكذ أساد ـاحب العىىس أن ًلمح ئلى بّن
ما كلخه في ئواس جحذًذ اليعل والاكخفاد مىضحا ظىحُت مً ٌّضو الخخلف بفىسة
خاـت ئلى هثرة العيان وهىزا ًدىاوٌ الخّلُم هزا الشأي فُّلب ِلُه بأهىا في رلً
كذ حاولىا أن هحُي الىٍشٍت (اإلالخىظُت)بالؽيىن بِىما أحىتها بالىلىح وله
مّخمذا ِلى ئحفاةُاث وججاسب واكُّت في بُان خىئها".

شكل (  ) 5يبين المجاالت التي كتب فيها
بن نبي قبل االستقالل
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ًدبحن لىا مً خالٌ الؽيل العابم والزي ًبحن أهىاُ اإلالاالث التي هخب فيهامالً بً هبي في فترة الاظخّماس حاء جشجُبها واآلحي:
احخلذ اإلالاالث الفىشٍت اإلاشجبت ألاولى ب  16ملاال ،ومً هىا ًخطح أهثر الاججاه
الفىشي للمفىش مالً بً هبي ،وأن حل ما هخبه ال ًخشج مً ظُاق ئزشاء الفىش بشؤي
حذًذة حاوٌ مً خاللها مّالجت ولْ الّالم الّشبي وؤلاظالمي اهىالكا مً جحلُل
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أولاِه وملاسهتها باألولاُ الخاسٍخُت العابلت بُٕت ؼذ الاهدباه هحى اظخخالؿ
الحلىٌ مً الزاث ولِغ مً آلاخش ،ومً أمثلت اإلالاالث التي جىحى هزا اإلاىحى  :ملاٌ
الذساظاث الّفشٍت والخفىف ؤلاظالمي والزي وؽشه بمجلت الؽباب اإلاعلم ظىت
،1953وملاٌ  :باِت الحماسة اإلايؽىس بمجلت الؽباب اإلاعلم أًما ظىت ، 1954
وملاٌ :بحن ألافياس اإلاُخت وألافياس اللاجلت اإلايؽىس بجشٍذة الجمهىسٍت الجضاةشٍت ظىت
.1954
وجلتها اإلالاالث العُاظُت بّذد  8ملاالث  ،فحرحْ ئلى جأصم الىلْ العُاس ي في
الجضاةش ئبان الاظخّماس ما اظخذعى الىلْ ئلى حشهت ألاكالم ِلى معخىي الصحافت
والتي حّخبر الىظُلت ألاهثر اهدؽاسا وجأزحرا آهزان  ،لزلً سجل مالً بً هبي الّذًذ
مً ألاساء والىشوحاث والتي في مٍّمها جخحذر ًِ جذاُِاث وحىده في الّالم ِمىما
والجضاةش خفىـا  ،وهخلمغ هزا مً خالٌ ِىاوًٍ وفحىي هزه اإلالاالث منها :جحُت
لذاُِت الالِىف ظىت  1952بمجلت الؽباب اإلاعلم ،وملاٌ ظُيىلىحُت الاظخّماس
بجشٍذة الجمهىسٍت ظىت  ،1954والفىض ى الاظخّماسٍت اإلايؽىس في الؽباب اإلاعلم
ظىت  1954ؤحرهم .
وجليها مباؼشة اإلالاالث الاحخماُِت ب  4ملاالث ،فّلى الشٔم مً أهمُت اإلاجاٌ
الاحخماعي ئال أن هخاباث مالً بً هبي فُه كلُلت وهزا سبما ًشحْ لمٕىواث الجاهب
العُاس ي وولْ الاظخّماس الزي أزش ِلى حاٌ ألامت مً حمُْ الجىاهب  ،وهزا ما
وان ًإجج حالت الخفىحر والىخابت الفىشٍت والعُاظُت بُٕت مّالجت الىلْ وجىُِت
الؽّىب بخىش الاظخّماس .لزلً هجذ ملاالجه الفىشٍت حؽخمل ِلى ول هزه
الجىاهب ألن مالً بً هبي وان ًإمً باًجاد الحلىٌ الجزسٍت والىبري ،ألنها ظخيعاق
ِلى ول حىاهب الىلق وفي ول الاججاهاث .زم جدعاوي اإلالاالث الاكخفادًت والذًيُت
والىوىُت بملاٌ واحذ في ول هىُ ،فاالكخفادي ًخمثل في ملاٌ :مً اإلاإجمشاث ئلى
اإلاإامشاث اإلايؽىس ظىت 1953بصحُفت الجمهىسٍت الجضاةشٍت ،وٍدىاوٌ بالىشح فىشة
الىٍام الّالمي الجذًذ (الٕشبي) واظخٕالٌ الذوٌ الٕىُت للذوٌ الفلحرة  ،اما اإلالاٌ
الىوني والزي خفه مالً بً هبي لىوىه الجضاةش فلذ وؽش ظىت  1954بصحُفت
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الجمهىسٍت الجضاةشٍت واإلاىظىم ب :لشوسة مإجمش حضاةشي لخىحُه الّمل ،وَّذ هزا
اإلالاٌ مً ؤلاسهاـاث التي ظبلذ زىسة الخحشٍش  ،ومً هىا جخجلى أمامىا حلُلت وىن
مالً بً هبي لم ًىً لذ زىسة الخحشٍش هما حاوٌ الىثحر اتهامه.
أما اإلالاٌ الذًني فُخجلى في  :حلذ ِلى ؤلاظالم والزي وؽش ظىت  1953بصحُفت
الجمهىسٍت الجضاةشٍت  ،وما الحٍىاه أن مالً بً هبي مفىش كبل أي ش يء أخش  ،ومً
خالٌ ملاالجه الحٍىاه ٌعخىحي أفياسه مً الذًً والخاسٍخ ؤلاظالمُحن وفي هزا دلُل
ِلى اِخلاده بحماسة هزا الذًً وـالحُخه ليل صمان ميان  ،لزلً فملاالجه وفي أي
هىُ وان اظخلذ مً هزا اإلاىسد.
شكل( )6يبين المجاالت التي كتب فيها بن نبي بعد
االستقالل
25
20
15
10
5
0
وطنً

اقتصادي

اجتماعً

فكري

سٌاسً

مً الؽيل العابم ًخطح لىا ما ًلي:
احخالٌ اإلالاالث الفىشٍت اإلاشجبت ألاولى دوما بّذد  21ملاال ،جليها اإلالاالث
العُاظُت بّذد  17ملاال ،زم اإلالاالث الاكخفادًت ب 8ملاالث ،وجليها اإلالاالث
الاحخماُِت في اإلاشجبت الشابّت ب  5ملاالث ،زم جحخل اإلالاالث الىوىُت اإلاشجبت
الخامعت ب  3ملاالث.
ومً خالٌ هزا جخجلى امامىا هدُجت جإهذ ما اظخىضحىاه في الؽيل العابم مً
وىن مالً بً هبي مفىشا  ،وأن حعمُخه باإلافىش اظخىضحها الباحثىن مً خالٌ ما
هخبه مً فىش ولى في الجشاةذ واإلاجالث  ،التي وحذها وظُلت ليؽش وبّث أفياسه ،
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لزلً وان مً اإلاىىلي أن جحخل اإلالاالث الفىشٍت اإلاشجبت ألاولى لخليها اإلالاالث
العُاظُت التي اظدىذ مالً بً هبي للىخابت فيها أهثر بّذ الاظخلالٌ هٍشا إلاا ؼهذجه
هزه الفترة مً زىساث في افشٍلُا واظُا  ،وهزا اظخلالٌ الّذًذ منها وما اهجش ِىه
مً مؽاول ،ئلافت لبّن الاحذار الّشبُت العاخىت هىىعت .1967
وهالحَ أن اإلالاالث الاكخفادًت كذ صاد ِذدها في هزه اإلاشحلت هٍشا للمؽاول
الاكخفادًت التي جخبي فيها الّالم الثالث بّذ خشوج الاظخّماس ،همّملت الخبُّت
الاكخفادًت وأزاسها.
 خالصت الذساظيت: مىاكشت الىخائج الػامت:خشحذ الذساظت بّذد مً الىخاة الّامت مً أهمها:
بذاًت خشحذ هزه الذساظت ئلى هدُجت ِامت مفادها أن الصحافت الجضاةشٍت
خذمذ فىش مالً بً هبي باِخباسها واهذ الىِاء ؤلاِالمي الىحُذ الزي لجأ ئلُه
اإلافىش ليؽش أفياسه وسؤاه ،ولىال أسؼُف الصحافت لفلذها الىثحر مً فىش الشحل ،
هزا الفىش الزي ًمىً اِخباسه أًما جأسٍخا لألحذار واللماًا التي واهبها اإلافىش
وحاوٌ ِالحها وجحلُلها.
أما الىخاة باإلالاسهت مْ الدعاؤالث التي ظّذ الذساظت لإلحابت ِنها فهي والخالي:
 باليعبت للدعاؤل ألاول :في أي فترة صمىيت حشكلذ غضاسة املىخىج الصحفيملالك بً هبي؟
فلذ جىـلذ الذساظت ئلى أن ِذد اإلالاالث التي هخبها مالً بً هبي بّذ الاظخلالٌ
أهثر مً ِذدها كبل الاظخلالٌ ،وىن فترة الاظخّماس ؼهذث حفاسا كىٍا ِلى ـذوس
الصحف ،حُث ؼهذث جىكُفاث معخمشة للّذًذ منها  ،هصحُفت الؽباب اإلاعلم
التي جىكفذ لعبّت أؼهش واملت كبل أن حعخمش في الفذوس لححن جىكفها النهاتي.
ئلافت ألى الىابْ الّام لجشاةذ وصحف جلً الفترة التي لم جىم جفذس بؽيل
ًىمي أو حتى أظبىعي وبؽيل مىخٍم ما كلل ئهخاج مالً بً هبي بعبب هزه الّشاكُل
ؤحرها.
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 أما باليعبت للدعاؤل الثاوي :ماهي أبشص الصحف التي هخب فيها مالك بًهبي وملارا؟
جىـلىا مً خالٌ بحثىا ًِ الصحف التي هخب فيها مالً بً هبي ئلى أهه هخب في
أسبْ صحف حضاةشٍت هي :الجمهىسٍت الجضاةشٍت ،الؽباب اإلاعلم ،اإلاجاهذ ،الثىسة
ؤلافشٍلُت، 1وجأهذها مً هزا وىن مجمىُ هزه اإلالاالث كام بجمّها ووؽشها في هخب
هي :بحن الشؼاد والخُه ،مً أحل الخُٕحر ،وفي مهب اإلاّشهت  ،ووّخلذ أن هزه فلي
الصحف التي وؽش بها اِخمادا ِلى الخىاسٍخ وأظماء الصحف اإلازوىسة في الىخاب
واإلافاحبت لجمىُ اإلالاالث اإلايؽىسة لمنها  ،وئرا ما وان مالً بً هبي كذ وؽش في
صحف أخشي فلم هخحفل ِليها هما لم هجذ اإلافىش كذ جىشق لها ولى رهشا.
وبخصىص الدعاؤل الثالث :ماهي أبشص املىاطيؼ وألافكاس التي طغذ غلىهخاباث مالك بً هبي؟
مً خالٌ جدبّىا وكشاءجىا إلاجمل ملاالث مالً بً هبي  ،جىضح لذًىا أن حل ما
هخب فُه هزا اإلافىش هى اإلاجاٌ الفىشي ظىاء ما هخبه كبل الاظخلالٌ أو بّذه .
 ومً هىا جخجلى حعمُخه باإلافىش باِخباس ألادبُاث الفىشٍت التي ٔلبذ مجمىُما هخبه في الصحافت  ،ئلافت لىخبه ألاخشي التي ظاسث في هزا العُاق أًما ،أي
العُاق الفىشي الىابْ مً زلافت ألاها ومحاولت بّث الفىش والخفىحر مً حذًذ لىلْ
حلىٌ إلاجمل اللماًا التي جخبي فيها الّالم الّشبي وؤلاظالمي.
وأخيرا وفيما ًخػلم بالدعاؤل الشابؼ وألاخير :ئلى أي مذي ظاهمذ الصحافتفي خفظ فكش مالك بً هبي؟
 -1هخب مالً بً هبي في صحف ومجالث خاسج الجضاةش ،خفىـا في اإلإشب حُث وؽشث بّن
الصحف اإلإشبُت للىثحر مً ملاالجه منها  :الحم ،1962والؽشاُ 1961والحعنى  ،وبّن هزه
اإلالاالث اكخىّذ مً هخبه بّذ وؽشه
اهٍش :مالً بً هبي في راهشة الصحافت اإلإشبُت ،مىلىد ِىٍمش ،وؽش اإلالاٌ بخاسٍخ-4-14
http://www.pjd.ma2017جاسٍخ الضٍاسة 2017-11-14
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فبالىٍش ئلى الّذد الىبحر مً اإلالاالث اإلايؽىسة في الصحف الجضاةشٍت وِلى
امخذاد مشحلت جاسٍخُت وىٍلت وهامت ظبلذ زىسة الخحشٍش وجلذ الاظخلالٌ (-1948
 )1971ما ًمىً الخأهُذ ِلى ما كذمخه الصحافت في مشحلت جاسٍخُت ما مً خذمت
للفىش وللمفىشًٍ ،أمثاٌ الؽُخ ِبذ الحمُذ بً بادٌغ والبؽحر ؤلابشاهُمي وـىال
إلاالً بً هبي  ،الزي وحذ في الصحف اإلاخىفشة آهزان مخىفعا فىشٍا ليؽش أفياسه
وآساءه .
وِلُه أهذث الذساظت وحىد ِالكت جىظل بالصحافت ،وزبذ أًما أن الصحافت
واهذ وظُلت فىشٍت وزلافُت وان اإلافىشون ٌّخمذون ِليها وبالخالي ًلّبىن دوسا هبحرا
في الخأزحر ِلى الىاط.
ما جثيره هزه الذساظت مً بدىر معخلبليت: جحلُل مممىن ملاالث مالً بً هبي الصحفُت في الصحافت الجضاةشٍت
والّشبُت.
 اإلالاٌ الفىشي ودوسه في وؽش الىعي العُاس ي في الجضاةش ( مالً بً هبي
همىرحا)
ملحم ًدىي حذاول لكامل ملاالث مالك بً هبي التي وششها في الصحفالجضائشٍت كبل الاظخلالل وبػذه.
ملاالث مالك بً هبي كبل الاظخلالل
غىىان امللال
ألاظاط الغيبي
لفلعفت الاوعان في
الاظالم
سومان سوالن و سظالت
الهىذ
جديت الى داغيت
الالغىف

ظىت اليشش

مكان اليشش

هىع امللال

1950

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

فىشي

1952

الؽباب اإلاعلم

ظُاس ي

1952

الؽباب اإلاعلم

ظُاس ي
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مً خظاسجىا
الاظخػماس ًفخذ وحهت
زالثت في الخاسٍخ
وخذة الثلافت في
الهىذ
الذساظاث الػصشٍت و
الخصىف إلاظالمي
خلذ غلى الاظالم
بال خىف و مً دون
جأهيب
مً املإجمشاث الى
املإامشاث
ظيكىلىحيت
الاظخػماس
الفىض ى الاظخػماسٍت
امللك مدمذ بً
ًىظف ٌػترف
مً مإجمش هىلىمبى الى
مإجمش حىيف
أكالم و ابىاق
الاظخػماس
سحل و وحهان
بصيص امل
مً احل اصالح
التراب الجضائشي
كظيت املشأة املعلمت
طشوسة مإجمش حضائشي
لخىحيه الػمل
باغت الحظاسة

1952

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

فىشي

1952

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

احخماعي  /فىشي

1953

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

فىشي

1953

الؽباب اإلاعلم

فىشي

1953

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

دًني  /ظُاس ي

1953

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

ظُاس ي  /فىشي

1953

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

اكخفادي

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

ظُاس ي  /فىشي

1954

الؽباب اإلاعلم

ظُاس ي

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

ظُاس ي

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

ظُاس ي

1954

الؽباب اإلاعلم

فىشي

1954
1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت
الجمهىسٍت الجضاةشٍت

احخماعي
فىشي

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

فىشي

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

احخماعي  /فىشي

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

ووني

1954

الؽباب اإلاعلم

فىشي

120

مجلت الحكمت للذساظاث الاغالميت والاجصاليت
املجلذ /6الػذد2012/ 4
EISSN :2600-6863
ISSN :2353-0502
جاسٍخ الػشض  / 2012-00-22:جاسٍخ اللبىل  / 2012-11- 04:جاسٍخ اليشش 2010-01-02:
بين ألافكاس امليخت
وألافكاس اللاجلت
اهخب بظميرن
الىلذ العليم
تهىس ام جطىس

1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت

فىشي

1954
1954
1954

الجمهىسٍت الجضاةشٍت
الجمهىسٍت الجضاةشٍت
الجمهىسٍت الجضاةشٍت

فىشي
فىشي
احخماعي

ملاالث مالك بً هبي بػذ الاظخلالل
مالك بً هبي صحفيا
ألاظباب الصغشي و
املعبباث الكبري
صحافت الػالم الثالث
هظشة غلى غلم احخماع
الاظخلالل
الػامل الجضائشي في
فشوعا
العياظت و الاخالق
العياظت و الاًذًىلىحيت
العياظت و الثلافت
العياظت و خكمت
الجماهير
اسغً الامبرًاليت
غششون ظىت مً بػذ
الاطشاد الثىسي
لحظت ( فالش)
لحظت جأمل
هيئت ألامم جذًً شػب
فلعطين

مالك بً هبي
صحفيا

مالك بً هبي
صحفيا

مالك بً هبي
صحفيا

1965

الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي

1965

الثىسة الافشٍلُت

فىشي

1965

الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي

1965

الثىسة الافشٍلُت

احخماعي

1965
1965
1965

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي  /فىشي
ظُاس ي  /فىشي
ظُاس ي  /فىشي

1965

الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي  /فىشي

1967
1967
1967
1967
1967

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي
ظُاس ي
ظُاس ي
ظُاس ي
ظُاس ي  /فىشي

1967

الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي
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مإجمش 22
حغيير الاوعان
حىلت البترول الػشبي
ششوط إلاكالع
الاكخصادي
الػمل و الاظدثماس
اكخصاد اللىث و الخىميت
ألافكاس و البىاء الاحخماعي
املزهب الاكخصادي
الاحخماعي املىخظش
جللباث غبر اظخلالل
حذًذ
فلىخكلم غً الػاسطت
ظىق البرهت
الخفكش و سداث الفػل
مهمت الىخبت الافشٍليت
وصن الىكذ
زمً الىخذة الػشبيت
الخخطيط و الخخطيط
الذكيم
دفاغا غً سأظمال
الافكاس
هذاء كعطىطت شكلخه
الثلافت
اللغت و الثلافت
جأمالث غلى كبر دًييت في
بىظػادة
داللت اطشاب الجامػت
اخىة في إلاظالم

1967
1967
1967

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

اكخفادي
فىشي
اكخفادي

1967

الثىسة الافشٍلُت

اكخفادي

1967
1967
1967

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

اكخفادي  /فىشي
اكخفادي
فىشي

1967

الثىسة الافشٍلُت

ووني

1967

الثىسة الافشٍلُت

ظُاس ي

1967
1967
1967
1967
1967
1967

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

فىشي
احخماعي
فىشي /اكخفادي
ظُاس ي
فىشي
ظُاس ي

1968

الثىسة الافشٍلُت

فىشي

1968

الثىسة الافشٍلُت

فىشي

1968

الثىسة الافشٍلُت

فىشي

1968

الثىسة الافشٍلُت

ووني  /احخماعي

1968

الثىسة الافشٍلُت

احخماعي  /فىشي

1968
1968

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

ووني  /فىشي
احخماعي
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مإجمش هيىدلهي
وشتري ام هصىؼ ؟
الػبرة مً حشٍمت
الاخالق و الثىسة
مػالم غلى طشٍم الحشهت
اليعائيت الجضائشٍت
مفاجيذ الحشب

1968
1968
1968
1968

الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت
الثىسة الافشٍلُت

اكخفادي
اكخفادي  /فىشي
فىشي
ظُاس ي

1968

الثىسة الافشٍلُت

احخماعي

1971

اإلاجاهذ

ظُاس ي  /فىشي

123

مجلت الحكمت للذساظاث الاغالميت والاجصاليت
املجلذ /6الػذد2012/ 4
EISSN :2600-6863
ISSN :2353-0502
جاسٍخ الػشض  / 2012-00-22:جاسٍخ اللبىل  / 2012-11- 04:جاسٍخ اليشش 2010-01-02:

كائمت املشاحؼ:الكخب: .1أحمذ حمذي :دساظاث في الصحافت الجضاةشٍت ،داس هىمت ،الجضاةش د.ث
 .2أدًب خمىس :مذخل ئلى الصحافت هٍشٍت ومماسظت ،العلعلت ؤلاِالمُت ،
دمؽم ،ه2008،3،
 .3ئظماُِل ئبشاهُم :اإلالاٌ الصحفي ألاظغ الىٍشٍت وجىبُلاجه الّملُت،
اللاهشة ،داسالفجش2001
 .4صهحر ئحذادن :جاسٍخ الصحافت اإلاىخىبت في الجضاةش ،دًىان اإلاىبىِاث
الجضاةشٍت .الجضاةش ،د.ث
 .5حان حبران هشم :مذخل ئلى لٕت ؤلاِالم ،داس الجُل ،لبىان1986 ،
 .6فمُل دلُى :جاسٍخ الصحافت في الجضاةش ،2013-1830داس هىمت لليؽش،
ه1،2014
 .7مالً بً هبي :بحن الشؼاد والخُه (ظلعلت مؽىالث الحماسة) :داس الفىش
دمؽم ،داس الفىش الجضاةش ،ه.1988،2،
 .8مالً بً هبي :في مهب اإلاّشهت ،داس الفىش  ،دمؽم  ،ه 1981 ، 3
 .9مالً بً هبي :مً أحل الخُٕحر ،داس الفىش  ،دمؽم  ،ه1995 ، 1
امللاالث:ِ -10بذ الشحمً ِضي :ؤلاِالم في فىش مالً بً هبي ،ملاسبت اظخلشاةُت ،مجلت
الحىمت ،3ُ ،العىت الثاهُت.2010،
املىاكؼ إلالكتروهيت:-11الصحافت الجضاةشٍت مىز أهثر مً كشن/www.djazairess.com
-12 .1حشٍذة البفاةش www .albassair.org
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