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  1130/1554الملتقى الوطنً االتجاهات الصحفٌة فً الجزائر فً الفترة 
 قسنطٌنة : ضرورة إقامة مؤسسات بحثٌة لتتبع تارٌخ مسار الصحافة فً الجزائر

المشاركون فً الملتقى الوطنً االتجاهات الصحفٌة فً الجزائر اوصى  -)وأج(  2022ماٌو  11قسنطٌنة، 
و  2022ماي  11الذي نظمته جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسالمٌة ٌوم  1545 – 1130فً الفترة : 

بإقامة مؤسسات بحثٌة لتتبع مسار الصحافة فً الجزائر على اختالف   احتضنته قاعة المحضرات الكبرى
فادة منها تارٌخٌا وثقافٌا إضافة إلى تدارس تارٌخ الصحافة الجزائرٌة بالتركٌز أكثر على توجهاتها لالست

 .الجوانب القانونٌة )تطورها( للصحافة الجزائرٌة تارٌخٌا
و فً مستهل هذا الملتقى الوطنً، أكد األساتذة المحاضرون على ضرورة التركٌز على العواقب القانونٌة  

التً واجهتها الصحافة الجزائرٌة خالل تطورها من خالل إبراز أعالم الصحافة  االقتصادٌة و االجتماعٌة
اإلصالحٌة فً الجزائر و التعرٌف بهم عبر تنظٌم ملتقٌات وندوات علمٌة. كما شدد المتدخلون على أهمٌة 

ٌف االعداد لملتقى ٌختص بالصحافة اإلصالحٌة كونها مجال واسع وخصب ال ٌزال ٌحتاج للمزٌد من التعر
 .نظرا لفحوى الجرائد الكبٌر و الثري

'' أبرز األستاذ الدكتور 1554فً مداخلته حول ''ارهاصات النشاط الصحفً فً الجزائر واتجاهاته قبل سنة 
أحمد عبدلً، )جامعة األمٌر عبد القادر للعلوم اإلسالمٌة( أن ظهور الصحافة فً الجزائر كان ضمن سٌاقات 

ذي عاشه المجتمع الجزائري من خالل سٌطرة فرنسا على المجتمع الجزائري داخلٌة متمثلة فً الوضع ال
وتبنٌه مشروع فرنسا الجزائر عن طرٌق استبعاد اللغة العربٌة وكل عناصر الهوٌة الوطنٌة من أجل إلحاق 

الجزائر بفرنسا وجعلها محمٌة فرنسٌة وهو وضع خانق فرضه الوجود الفرنسً مما دفع المجتمع 
 .ى البحث عن بدائل من أجل مقاومة هذا الوجودالجزائري إل

السٌاقات الخارجٌة فتمثلت فً الوضع اإلقلٌمً والعالمً أُّسسا فً تلك الفترة حٌث كانت هناك سٌاقات  أما 
عربٌة كتشابه الوضع فً العالم اإلسالمً من حٌث وقوعه تحت االستعمار الفرنسً ونمو ظهور الحركات 

 .إضافة إلى الرحالت التً كانت بٌن الجزائر والمشرق العربً
المتدخل أٌضا إلى الحقب الزمنٌة التً مرت بها الصحافة الجزائرٌة والتً تأثرت فً كما تطرق ذات  

 .تقسٌمها بمختلف العوامل التً عاشها المجتمع الجزائري
من جهته، أفاد الدكتور محمد قرٌن )جامعة ٌحً فارس المدٌة( أن الصحافة فً العالم العربً و اإلسالمً 

لصحافة فً الجزائر كانت استعمارٌة تخدم المشروع االستعماري تعد ظاهرة استعمارٌة وان بداٌات ا
بالدرجة األولى اما الصحافة اإلصالحٌة فقد ظهرت مع بداٌات القرن العشرٌن والتً جاءت نتٌجة عاملٌن 
رئٌسٌٌن وهما سٌاسة الحاكم العام التً تمٌزت باللٌونة التً كان ٌتبعها مع األهالً الجزائرٌٌن من أجل 

 .جزائرٌٌنادماج ال
هذا واعتبر ذات المتدخل أن الصحافة فً الجزائر كانت تعتبر مشروعا إصالحٌا والمنبر الذي استغله  

الجزائرٌون للتصدي لمشارٌع التغرٌب الفرنسٌة ومختلف سٌاساتها الجهنمٌة على كافة المستوٌات فقد 
ضت اإلستعمار ،كما ركز رواد تناولت قضٌة التربٌة والتعلٌم من أجل انقاض الشباب الجزائري من قب

الصحافة فً تلك الفترة على ضرورة تعلٌم المرأة وتوعٌتها إذ أن الصحافة فً الجزائر كانت بمثابة 
 .المدارس المتنقلة التً ساهمت فً تنوٌر المجتمع الجزائري

أوت  20 و فٌما تعلق بالشخصٌات الثقافٌة والفكرٌة المفرنسة، فقد تطرق االستاذ حكٌم رماش )جامعة
والذي ٌعتبر صحفٌا ممٌزا فً  ''سكٌكدة( لشخصٌة ''محمد العزٌز قسوس'' وهو صدٌق لـ ''فرحات عباس

مستوى فرحات عباس ولكن ما كان ٌعٌبه أنه لم ٌكن ٌؤمن باستقالل الجزائر من فرنسا وكان ٌعتبر أن 
 )أجاالستقالل سٌوقع الجزائر فً استعمار جدٌد رغم أنه لم ٌكن اندماجٌا. )و

 


