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  جهـاد الغرام د. 

  قسم ٕالاعالم والاتصال  -ذ محاضرأستا
  كلية ٓالاداب واللغات والعلوم ٕالانسانية 

  الجمهورية الجزائرية  –جامعة املدية 
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨مخسة أعوام من الدراسات التارخيية

  ملخص
ر من الدول الثورة التحريرية الجزائرية كانت تواج ه عدو يعت

رة احتالل طويلة  ي تلك املرحلة ترسخت بالجزائر لف العظم 
ى  ن معها، إضافًة إ ر من العمالء واملتعامل أوجدت خاللها الكث
ى ديانته  ر ع ر ثقافة الشعب الجزائري والتأث استخدامها سياسة تغ

ًرا، وقيمه ٕالاسالمية ومحاولة ربطه بالدولة الفرنسية فكًرا وتفك
وهنا نالحظ مدى الصعوبة ال واجهها ٕالاعالم املقاوم للثورة 

ر  ي نوفم ، بكل ما ١٩٥٤الفرنسية والثورة الجزائرية ال اندلعت 
ا من وسائل بشرية ومعنوية ومادية ودعائية وإعالمية  لد
ى الشعب الجزائري أواًل،  متواضعة، مصّوبة إلبالغ رسالة الثورة إ

ى الشعب الف ًرا.ثم إ ي أخ ى الرأي العام الدو  رنس ثانًيا، وإ
ا  أما مسار ٕالاعالم الفرنس ؤالاسلوب الذي انتهجته ألداء مهم

الكاملة لهجمات أول  ي خدمة الاحتالل، كان من خالل التغطية
ا دفة ف ر من حيث مواقعها واملراكز املس والخسائر الناجمة  نوفم

ا، وكذا تطور العمليات العسكر   ية، مع تصوير جنود جيشع
رها من الصور البشعة،  ن وغ ن وقطاع طرق ومخرب التحرير كمجرم

ى  جيش ي مقابل تمجيد الاحتالل وٕالاشادة ببطوالته الهادفة إ
ٔالامن والسلم الذي كانت تنعم به البالد قبل الثورة  إحالل

ي إطار ا الجزائرية، وهو ما يصب   .تحجيم الثورة والتقليل من شأ
ي الرأي العام الجزائري بنعت و  ى زرع الشك والريب  ال سعت إ

ي  ا والدعم العربي والدو الثورة بمختلف ٔالاوصاف لعزل الشعب ع
ر من  ا الشعبية، وتجريد أحداث نوفم لها،  وتجريدها من صف
ى مجرد أعمال إرهابية  مفهوم الوطنية والاستقالل لتحولها إ

  ومؤامرة خارجية.
ي إن دور ٕالا  ر مجااًل نوعًيا  ي مثل هذه الظروف يعت عالم 

ا وتجنب األزمةتحديد نوع وطبيعة  ، وكيفية التعامل والتغلب عل
ر مثل هذه الدراسات  ا مستقباًل،  لذلك تعت ا والاستفادة م سلبيا

ر العديد من  أداة فعالة ر من الحقائق الغامضة وتفس لكشف الكث
انت مؤيدة أو معارضة أو متحاملة سواء ك املواقف تجاه الثورة،

ن  ى جهود الباحث ى أن املوضوع ما زال بحاجة إ ا، وٕالاشارة إ عل
ي كتابة موضوعية للتاريخ الجزائري  ن لالستفادة منه    .املخلص

  مقدمة
ر ٕالاعالم أحد أهم دعامات الثورات وتوجيه ٔالازمات  يعت

ى كل الفرد نظًرا  الدولية من نزعات وحروب، وأنعكس ذلك ع
ي رات املستحدثة  آلياته ونمط حياة ٕالانسان مقارنة مع ما  للتغي
ي الحقب فقد أدركت الثورة ، التاريخية السابقة كانت عليه 

من اندالعها بأن ٕالاعالم هو أحد  األولىالجزائرية منذ اللحظات 
ي  ، يقف  ي نضالها ضد املستعمر الفرنس ٔالاسلحة املهمة والفاعلة 

ي مواجهة الخصم لربح املعركة، خندق واحد إ ى جانب السالح 
هذا ٕالادراك القوي بأهمية الكلمة وتوظيفها جاء نتيجة املعاناة ال 
ر  افرزها الصراع الطويل واملرير الذي خاضه الشعب الجزائري ع
ا من خالل  ر ع ي كفاحه ضد املستعمر، واملع أجيال وأجيال 
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، مما املقاومات املسلحة والانتفاضات ال شعبية ونضاله السياس
ر لإلعالم من أول يوم  ا يولون اهتماًما كب جعل قادة الثورة ورجاال
ي وراء تعبئة  ي هدفها للس بدأت فيه الثورة والذي كان واضًحا 
ا للوصول  ا ومساند ي للوقوف بجان ي والخار الرأي العام الداخ

ى الاستقالل والحرية ومحاربة الاستعمار الفرن ي إ س الغاشم، و
كل  املقابل كانت تدرك فرنسا مدى هذه ٔالاهمية لإلعالم فجّندت

ا وتشويه  ا ملحاربة الثورة والتقليل من شأ وسائلها وإمكانيا
ا ، وعليه ستعالج إشكالية الدراسة ٕالاعالم لدى الرأي العام صور

رة (  ١٩٥٤وٕالاعالم املضاد إبان الاحتالل الفرنس للجزائر خالل الف
ي مواجهة ١٩٦٢ – )، وكيفية استخدام الاحتالل الفرنس لإلعالم 

ا الثورة الجزائرية  الثورة الجزائرية، والوسائل ٕالاعالمية ال اعتمد
.   لكسب الحرب ٕالاعالمية ضد الاستعمار الفرنس

: اإلعالم كبعد رئيس ومهم في إدارة أوًال
  األزمات الدولية

ي كل ر  ر كب مجال الحياة وسلوكيات أفراد  أحدث ٕالاعالم تأث
والقيم الاجتماعية، هذا فضاًل  املجتمع، شملت ٔالاعراف والقواعد

دولية بعدما جعلت من  عن ما تعرضه وسائله املتعددة من أحداث
ا رة، وقد نجحت السياسة بكل مقوما ا  العالم قرية صغ وأسالي

راتيجيةي توجيه دفة ٕالاعالم نحو أهدافها   مة رغماملرسو  الاس
تناقض أقوالها مع أفعالها، وتعريض البشرية لحروب وأزمات 

ووسائله الدور  وحقيقية تارة أخرى، جعل من ٕالاعالم مفتعلة تارة،
ي هذه ٔالازمات. ي بعض ٔالاحيان العامل الحاسم    املؤثر، و

ي واقع الحياة البشرية واملؤسسية، وهذا  إن ٔالازمات جزء رئيس 
ر بصور  ى التفك ا والتعامل معها يدفع إ ي كيفية مواجه ة جدية 

ى الحد من النتائج السلبية لها، والاستفادة إن  بشكل فعال يؤدي إ
أمكن من نتائجها ٕالايجابية، فه حالة توتر ونقطة تحول تتطلب 
ى  قراًرا ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية تؤثر ع

ذه ٔالازمات تحدًيا تشكل هو  )١(،مختلف الكيانات ذات العالقة
لإلنسان الذي يكون باألساس محور ٔالازمة فهو بالضرورة يكون 
ا، وهذه  ي نشوء ٔالازمة وتصاعدها والتعامل معها ومعالج سبًبا 
ا  ا وحجمها وتشع ي طبيع ٔالازمات بطبيعة الحال تتفاوت 
ى حياة ٕالانسان وألننا نعيش اليوم عصر  رها ع ا ومدى تأث وخطور

، ذلك العصر الذي أصبح فيه ٕالاعالم يمثل عصب الحياة ٕالاعالم
ي ٔالاحداث ال  ى تنوعها، عاماًل مؤثًرا  وأصبحت وسائل ٕالاعالم ع
يشهدها العالم كل يوم، بل ومحرًكا لها، فقد أصبح من الضروري 
أن تتعامل وسائل ٕالاعالم مع أزمات املجتمع املختلفة، باعتبارها 

ر العنصر ٔالاساس ؤالاول لو  ى قدر كب سائل ٕالاعالم، هذا العنصر ع
ى طبقات متعددة  من التعقيد، ذلك ألن الجمهور متنوع و ينتم إ

وهنا يظهر الدور ٕالاعالمي  )٢(ومتصل ببعضه البعض بطرق عديدة،
الذي تحدثه الرسالة املوجهة من شخص أو مجموعة أشخاص، 

ر مطل ر مطلوب أو غ ى إحداث تأث وب، ويحقق وهو ما يؤدي بدوره إ
ى مستوى ضعيف أو قوي، وهذا  الهدف أو ال يحققه، وذلك ع

ى تلك الوسائل أن تتعامل مع ٔالازمة بحكمة وحرفية ح  يفرض ع
  )٣(يتم تجاوزها.

ر من ٔالاحيان ٔالاداة الرئيسية إلدارة  ي كث قد يكون ٕالاعالم 
ا بأقل  ي تجاوز ٔالازمة، والخروج م ٔالازمة، وربما يكون النجاح 

دوًرا مؤثًرا  أجندة ٔالازمات الدولية إال أن لهالنجاح   لخسائر، نتيجةا
 ي تحديد كيفية معالجة هذه ٔالازمات، نظًرا لحساسية وخطورة

ن الدول والسلم ؤالامن  رات العالقات ب ى متغ ر ٔالازمة الدولية ع تأث
ن ن، وتصاعد حدة التوتر ب ٔالاطراف املختلفة وبروز احتماالت  الدولي

ي هذه الس يناريوهات ٔالاسوأ، تعمل العديد من الوسائل ٕالاعالمية 
ى ال تؤدى هذا ا، و ر ف ر والتأث ى جذب اهتمام الجماه  الحالة ع

ي أدوات إدارة ٔالازمة، وإنما تؤديه من خالل  الدور بمعزل عن با
ي لحظة حرجة،  إدراك واضـح لعالقات متداخلة وأدوار متكاملة 

ى، ساعًيا نحو هدف محدد، ال مجال فيه متناغًم  ليأتي ٔالاداء ي و ا 
الهدف املنشود من وراء  لصراع أو تناقض أو خروج عن سياق

ي التحكم أو توجيه ٔالازمة.   )٤(استخدام وسائل ٕالاعالم 
ي إدارة ٔالازمة داخل الجهاز ٕالاعالمي، سواًء كان  إن النجاح 

فريق العمل  مسموًعا أو مرئًيا أو مقروء، يكون رهًنا بمدى إدراك
خالل الوسيلة ال يعمل  ٔالازمة، وتناولها من معاملنوط به التعامل 

إتباعها  ا، وهذا يتطلب مجموعة من ٔالاسس والخطوات ال يجب
رة أو  عند حدوث ٔالازمة سواًء كانت هذه ٔالازمة طويلة املدى أو قص
ى ٕالاطالق أو محتملة الحدوث،  ر متوقعة ع مفاجأة تماًما أي غ

  .ناك بوادر ومقدمات لهاوه

اإلعالم الفرنسي ضد الثورة  استراتيجيةثانًيا: 
   الجزائرية

ي الجزائر، حيث ضاعفت  تنوعت وسائل الدعاية الفرنسية 
ى جانب الوسائل العسكرية  ى الثورة، فإ من وسائلها للقضاء ع
ي تضخيم انجازات  ى السالح ٕالاعالمي  الضخمة، اعتمدت ع

اهل معارك رجال املقاومة وما ألحقوه من الجيش الفرنس وتج
ي صفوف جيشها، ومن أجل هذا كانت مهمة ٕالاعالم  خسائر وقعت 
ى  ا ع ي الحرب النفسية وهجمة شرسة واسعة النطاق شن جلًيا 
الثورة باختالق ٔالاكاذيب ؤالاساليب الرخيصة، كما ركز الاستعمار 

ى الحمالت الصحفية وٕالاذاعات واستخدام ٕالامك انيات الهائلة ع
ال كان يمتلكها لنشر ٔالاكاذيب والدعاية املزيفة لكل الحقائق، 
ر  باستخدام مختلف أجهزة ٕالاعالم من صحف وإذاعة ومناش
ا الحكومة الفرنسية للتقليل من أهمية ما يحدث  دعائية ال جند
ي الجزائر، من خالل مجموعة من السياسات ؤالاهداف عملت 

ا طوال اندال  ي:عل   ع الثورة التحررية و
  القمع الفكري:  -١

ي مواجهة الثورة أدرك الاستعمار أهمية ٕالاعالم من  دور 
بتطبيق سياسة الكبت الفكري وفرض الرقابة املشددة  الجزائرية

ا أن  ى مختلف ٕالاصدارات ومختلف النشاطات ال من شا ع
ي مواجهة فقد لجأ الاستعمار،  تقوي من عزيمة الثورة الجزائرية 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...دور اإلعالم، جهاد الغرام

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

א    
٧٤ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ى ى كل َمن  تطبيق ٕالاعالم الاستعماري إ سياسة القمع الفكري ع
ى جانب الثورة التحريرية منذ انطالقها ي حجز  يقف إ واملتمثل 

محاضرة  ومنع كل كتاب يصدر، أو مقال ينشر، أو عريضة تحرر، أو
ا، أمثال محمد ديب الذي استطاع أن يوظف كتاباته  تلقى تتعلق 

ر  ي هذا الجانب ي الجزائر وتوعية الجماه لفضح مساوئ الاستعمار 
" فقامت السلطات  الشعبية، حيث اصدر كتاب ي املقه بعنوان "

ي الجزائر، فعلقت مجلة الفكر التونسية  الفرنسية بمنع تسويقه 
 قائلة "لقد أمتنع أصحاب املكتبات بالجزائر باتفاق مع الحكومة

ل أصدرها الكاتب الاستعمارية عن بيع مجموعة القصص ا
)  الجزائري محمد ديب ي (املقه ر دار للنشر بفرنسا تحت عنوان  بأك

عن الوسائل الاستعمارية املستعملة  ألن هذا الكتاب يرفع الستار
وير الانتخابات، وعن أساليب العنصرية ي ترك دعائم  ل الوحشية 

ر بل سبق  لها أن الاستعمار بالبالد"، ولم يكن هذا ٔالاول ؤالاخ
ن  أوقفت جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء املسلم

ي  ن  ، وتوقيف جريدة ١٩٥٦جانفي (يناير)  ٧الجزائري
)L’humanité(  بشعة نفذها الجيش الفرنس  بسبب نشرها لصور

ي  ن  راير) ٢٥ي حق الجزائري كتاب  ، وحجز١٩٥٧فيفري (ف
ري عالق، الذي يتحدث  ي "الاستنطاق" للصحفي ه عن التعذيب 

  )٥(.١٩٥٨مارس  ٢٧ي  الجزائر
 ممارسة التضليل والتحريف وتشويه الثورة: -٢

ى تشويه  دف إ لقد كانت الهجمة ٕالاعالمية الفرنسية املكثفة 
ا  ن الشعب الجزائري، لكي يبتعد ع ي أع صورة الثورة الجزائرية 

ا والتقزيم من ا  وبذلك تتم عملية عزلها والتقليل من أهمي مطال
ا بمختلف النعوت ؤالاوصاف  املشروعة، وذلك من خالل رم
ن  ى جانب م الباطلة، فركزت السلطات الفرنسية ع املسيئة وال
ن من جوانب ٕالاعالم والتوجيه: فمن ناحية سلطت ٔالاضواء  رئيسي
ى حياة بعض الثوار ممن لهم "ماض إجرامي أو عالقات مشبوهة  ع

، وح مع القضاء"، وذلك للتقل ة التحرير الوط يل من قيمة ج
يتخلف أبناء الشعب الجزائري عن الالتحاق بصفوف املجاهدين، 
ومن جملة  ما نشرته جريدة "صدى الجزائر": أن جيش التحرير 
ن قيادات أركانه شخصيات بارزة يمكن أن نذكر  املزعوم يضم من ب

ر الذي يبلغ م ر قرين بلقاسم بن بش ا: الشه ن العمر سبًعا من جمل
ى  وعشرين سنة ويجر وراءه سوابق عدلية ال تقوى الجبال ع
حملها، ألجل ذلك، فإنه ال مجال للدهشة عندما نعلم أنه بفضل 
ن  م، ترأس عصابة من ٕالارهابي الالتحاق بأصدقائه املحكوم عل
ي السجن سنوات ٔالاشغال  بداًل من أن يستسلم للعدالة ويق 

  ".١٩٥٠ا عليه سنةالشاقة ال حكم 
ى تعميم  ومن جهة ثانية راحت الصحافة الفرنسية تعمل ع
الفكرة القائلة بأن الثوار إنما هم جماعات معزولة ومنبوذة من 
ي أن تبقى فرنسية كاملة الحقوق  ر ال ال ترغب سوى  الجماه
ًرا مفاده أن  ذا الصدد نشرت "صدى الجزائر" خ والواجبات، و

ي غنيف  ن إرهابًيا سكان ت ن وثالث ى اثن قد حاولوا الاعتداء ع

(تقصد هنا رجال الثورة حسب وصفها) وقعوا أسرى أثناء عملية 
"، ففي هذا النطاق، افتعلت  ا قوات الجيش الفرنس قامت 
ي جبال أوراس، قد  ٔالاخبار وٕالاشاعات ال مفادها "أن املتمردين، 

ا دول أجنبية قصد تلقوا، عن طريق الجو، ٔالاسلحة ال أرسل
ي بحر من الفو والاضطراب وانعدام ٔالامن، ومن  إغراق البالد 

م". ن ٔالاشقاء وتوسيع هوة الخالف بي    )٦(أجل زرع الشقاق ب
ا الضاربة  ى ذلك؛ بدأت الصحافة الاستعمارية حمل باإلضافة إ
ضد الثورة من يومها الثاني، وقد ازدادت شراسة وعدوانية وتزييًفا 

إلحداث، وقلًبا للحقائق، ضاربة بذلك عرض الحائط كل ٔالاعراف ل
والتقاليد الصحفية، والقيم ال تشكل أخالقيات املهنة، حيث 
ييف وتزوير بضعة أعداد من صحيفة املجاهد اللسان  قامت ب

ي ٔالاعداد: ( ، و ة التحرير الوط ، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١املركزي لج
  )٧(.١٩٦١، ١٩٦٠) الصادرة سن ٦٦

، اعتمد أسلوب الحرب النفسية  إن الخطاب ٕالاعالمي الفرنس
ى تجريد املجاهدين من خصلة من خصال ال  والدعائية، وعمل ع
ي نظر هذا  يفرضها الثوري كالبطولة والشجاعة والتضحية، فالثوار 
ن أو قطاع طرق أو خارجون  الخطاب ما هم إال مجموعة من ٕالارهابي

ى القانون أو متمرد ا تجريد ع ون، كلها أوصاف ونعوت القصد م
الثورة من أهدافها ٔالاخالقية وٕالانسانية والوطنية، واستخدمت 
ء  لذلك كل وسائلها ٕالاعالمية املسموعة واملكتوبة، فعلت كل 
ي ضد الثوار، بتصويرهم  ي والخار لتجند الرأي العام الداخ

ن، واملطاردين بمقت الحق العام ممن ال  يخسرون شيًئا باملجرم
ي املغامرة، ذلك من خالل ممارسة التضليل وتزييف الحقائق 

ى الثورة. والوقائع   للقضاء ع
  نشر البلبلة وإثارة الشكوك حول مصداقية الثورة الجزائرية: -٣

إن الهجمة ٕالاعالمية الشرسة والواسعة النطاق وٕالامكانيات 
ا السلطات الاستعمارية الفرنسية  املادية الضخمة ال جند

ر من خالل مختلف أجهزة  للتقليل من أهمية أحداث أول نوفم
ا السياسية  ا واتجاها ٕالاعالم والوسائل الدعائية، بمختلف مشار
ن بنعت هذه  ي نفوس الجزائري الحزبية بدون اختالف تزرع الشك 
ا مجرد تمّرد من قطاع الطرق  ٔالاحداث بكل ٔالاوصاف، بأ

ا و"الفاّلقة"، وذلك قص د عزل الثورة وخنقها ثم تجريدها من صف
ى مجرد  ي الحرية والاستقالل، لتحّولها إ الشعبية وهدفها املنشود 
أعمال إرهابية ليس لها أي صلة بالشعب الجزائري املسالم والذي 
ي بلد واحد، مرتبط بالوطن ٔالام فرنسا،  ن  يريد العيش مع ٔالاوربي

ا لفرنسية تحاول طمأنة  وراحت هذه الصحافة ووسائل ٕالاعالم
م الكاملة فيما تتخذه  م يجب أن يضعوا ثق ي الجزائر بأ ن  ٔالاوربي
دئة وضمان ٔالامن و"القضاء  السلطات الفرنسية من إجراءات ل
ى هذه الشرذمة املتمردة وهذه العصابات املجرمة من اللصوص  ع

ر، ظه )٨(وُقطاع الطرق، رت ي صباح اليوم الثاني من شهر نوفم
ن: فه تدعو  ن مختلف ى هدف الصحافة الاستعمارية بعناوين ترمي إ
ام الهدوء، ومنح الثقة للسلطات املختصة ال  ى ال من جهة، إ
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ى  ر جًدا من القضاء ع ي ظرف قص ا  تملك من الوسائل ما سيمك
ر أعمال ٕالاجرامية، ومن جهة أخرى، فإن  الثورة باعتبارها ال تعدو غ

ن لقادة تلك العناوي ن جاءت عبارة عن ترهيب ووعيد موجه
ى  ا ع ا وقدر وأعضاء الحركة الجديدة، مذكرة بقوة فرنسا وعظم
ى  ى استعمال العنف والقمع من أجل التوصل إ رد الفعل، وع

   )٩(استتباب ٔالامن.
  املؤامرة الخارجية: -٤

ى من اندالع الثورة أوعزت السلطات  منذ اللحظات ٔالاو
بواقها ٕالاعالمية بالتصدي للثورة باعتبارها مؤامرة الفرنسية أل 

ي العملية  م بالخارج، مادة دسمة  خارجية، ال وجدت الصق ال
رهن للعالم أن الثورة الجزائرية ليست كما  ٕالاعالمية الدعائية، لت
ي حركة  ، وإما  ى شعور وط يظن البعض، ثورة قومية مستندة ع

دف الوجود الحضاري عصيان وتمرد مدفوعة من الخار  ج تس
ي الجزائر خاصة وشمال أفريقيا عامة، دد هيمنته   )١٠(لفرنسا و

ى الثورة مما جعلها تجد  ي القضاء ع ا تغطية فشلها  محاولة م
ي تن إعالمها وجهة نظر الحكومة املركزية القائلة أن املسالة  الحل 

ا أيد أجنبية، لت رر ملف الجزائر ال تعدو أن تكون محاولة تقوم 
ي  ى هيئة ٔالامم املتحدة ملأل الفراغ الخاص بالجزائر  الذي قدم إ
م عمالء موسكو ومرة  ام الثوار بأ ملف شمال أفريقيا، وذلك با
م عمالء القاهرة، تطوان، لندن، وهذا ما أشار إليه الصحفي  بأ

ي جريدة ، بالقول أن الذين  L'AUROREالفرنس "روبرت بونيت" 
  )١١(وا العمليات العسكرية تلقوا ٔالاسلحة و ٔالاوامر من الخارج.نفذ

ى إفراغ الثورة التحريرية من  لقد عمل ٕالاعالم الفرنس ع
بعدها الوط التحرري، وجعلها عماًل من إيحاء الخارج، وأن 
املنفذين سوى أدوات استخدموا أحسن استخدام من طرف 

ر ٔالاوضاع الداخلية  ي شمال أفريقيا لحساب فرنسا، والذين تغي
ن  ي الجزائر ال يعدو إال صراًعا ب مصالحهم، وأن الصراع الدائر 
ذه الذريعة  ى التمسك  الشرق والغرب، لقد كانت فرنسا مضطرة إ
أي املؤامرة الخارجية، وذلك من أجل الدفاع عن ملفها أمام هيئة 

ام الثورة ا ا من وسائل، وهو ا لجزائرية ٔالامم املتحدة بكل ما لد
ام يدعم موقفها عند الدول املناهضة  بالشيوعية، وهو ا
ر  للشيوعية، وخاصًة الواليات املتحدة ٔالامريكية ؤالاوروبية ال تس
ا كحركة وطنية تحررية  ى التقليل من شأ ي فلكها، باإلضافة إ
ا مجرد عصابات مأجورة من الخارج إلحباط عزيمة الثوار من  وأل

م  ى املحافل الدولية بالتعريف بالقضية الجزائرية توصيل صو إ
ى أرضها.    وتدويلها، وشرح حقيقة ما يجري ع

ى استخدام املزيد من القوة: -٥   التحريض ع
ا الاستعمارية  عملت الصحافة الفرنسية بالتنسيق مع حكوم
ا املادية  ويل والتضخيم واملبالغة لتجند كل إمكانيا ى ال ع

ي است ي الجزائر، ففي والبشرية  خدام القوة لوضع حد للثورة 
رقية  ى الرأس" كتبت جريدة ال ا بـ "اضربوا ع ا ال عنون افتتاحي
ا انتقادات الذعة لإلدارة  اليومية التابعة لالستعمار بعد توج

الفرنسية تذكر أن الوقت مالئم لكي يقوم املسئولون بالسهر 
سكان ٔالاوربيون واملسلمون، والتخطيط لسياسة واقعية يأملها ال

ن  "يجب ضرب هذه الكمشة من املهرج وتختم مقالها بالقول: ّ
ى الرأس". م ع     )١٢(وضر

ى ي الجزائر ٕالاعالم كان ع   أن تلعب  خاصةً  الفرنس الصادر 
ا خاضعة من  ي غالبي ا كانت  الدور الرئيس ؤالاهم بحيث أ

ى أوامر  الناحية املادية ية إ وتعليمات املعّمرين. لهذا كانت  والتوج
ر ٔالاساس الذي ن  املن من خالله يدافع هؤالء املُعّمرين ٔالاوربي

نظرهم، ضمن حملة شرسة  أو"الكولون" عن مصالحهم ووجهات
ن وإثارة الغضب ي أوساط  ضد املسلم والسخط والعنصرية 

ي وا الجزائر ال كان الجالية ٔالاوربية املسيحية والتشبث بالبقاء 
ى ٔالابد، ا قطعة من فرنسا باقية إ وباشرت هذه  )١٣(يعتقدون أ

ي  ي واجهات جرائدها، بإثارة الغضب  الصحافة حملة شرسة 
ى الثورة  ي القضاء ع أوساط الجالية ٔالاوروبية املسيحية، وٕالاسراع 
رب  قبل أن يستفحل أمرها، وهذا ما دفع الصحافة الاستعمارية تق

ر من بعضها، مقل ا مادة واحدة عن أك ا، يقرأ ف صة الفوارق بي
ي بعض التفاصيل  ي الجزائر، وال تختلف إال  وقائع ما يحصل 

ي الصناعة الصحفية.   )١٤(الدقيقة 
ر لدى  راتيجية ٕالاعالمية صدى كب لقد وجدت هذه ٕالاس
ي هذه ٔالاجندة الدعائية  الاحتالل الفرنس الذي كان يساهم 
ي  ا  ن، أن فرنسا لن تتنازل عن سياد لطمئنت املعمرين ؤالاوربي
الجزائر مهما كانت الظروف، وإن الثوار مجرد عصابات متمردة 

ا بقبضة من حديد، و  ي سيتم القضاء عل كان ذلك واضًحا 
نتصريحات  الذي كانوا يرفضون أي مفاوضات محتملة مع  املسؤول

ا  الثوار، وقد سبق هذه التصريحات الحملة الصحفية ال ش
املعمرين من خالل وسائل ٕالاعالم التابعة لهم من صحافة وإذاعة 
ا  ي الهيئات الحكومية املختلفة، ينتقدون ف م  بواسطة ممثل

ى حماية مصالحه، وحملة شرسة ٕالادارة ا لفرنسية ال عجزت ع
ى  ضرورة التكثيف من العمليات العسكرية  ا ع يطالبون ف
ى  النوعية والعمل بسرعة وبشدة لضرب الثورة للحفاظ ع

ي الجزائر.   مصالحهم ومصالح فرنسا الاستعمارية 

ا: اإلعالم المضاد للثورة الجزائرية لكسب ثالًث
  ضد االستعمار الفرنسيالحرب اإلعالمية 

ة التحرير الوط باعتبارها حركة تحرر وط  لقد أولت ج
طرح موضوع  ٢٢ٕالاعالم والدعاية دوًرا أساسًيا، إذ أن اجتماع 

ي كيفية أخبار الشعب الجزائري بأهداف هذه  ر  ٕالاعالم والتفك
ر  ى صدور بيان أول نوفم الحركة الثورية، حيث أرس النقاش ع

ت بذلك جماعة الخمسة ال بلورت الفكرة الداعمة وقد تكلف
لضرورة إنشاء صحافة ثورية تتصدى لصحافة العدو وتفضح 
ن أعضاء  أكاذيبه، وقد ترسخت هذه الدعوة بعد نقاش معمق ب
ا بيان أول  هذه الجماعة حول الكيفية والطريقة ال ينشر 

ى أن يصدر كمنش ي البداية ع ر، حيث تم الاتفاق  ور، باعتبار نوفم
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ر عند  املنشور يتم بالبساطة واملرونة والسهولة، وال يكلف الكث
ر التابعة  ى أن تقوم املؤسسات ٕالاعالمية غ توزيعه ونشره، ع
ى نطاق واسع فيما بعد، وبالفعل فقد  ة بنشره وتوزيعه ع للج
ى نطاق واسع وكذلك بعض  تولت إذاعة صوت العرب نشره ع

  )١٥(الصحف العربية.

ا الثورة الجزائرية -١   الوسائل ٕالاعالمية ال اعتمد
ا  ة التحرير الوط ميدان ٕالاعالم بإمكانيا لقد دخلت ج
الضعيفة للدفاع عن مبادئ الثورة، ومواجهة الدعاية الاستعمارية 
ا تواجه  ي، ال كانت تدرك من أ املضللة للرأي العام الوط والدو

رات أو إمكانيات خصًما متمرًسا وعريًقا  ي امليدان ال يمتلك خ
ي هذا املجال، لكنه يدرك بأهمية الكلمة وتوظيفها نتيجة  مادية 
املعاناة ال أفرزها الصراع الطويل املرير واملستمر الذي خاضه 
الشعب الجزائري ضد املستعمر، مسخًرا كل إمكانياته رغم ضعفها 

رسانة الدعائية لهذا املستعمر  ومن أهم الوسائل ملواجهة ال
ي:  ا الثورة    ٕالاعالمية ال اعتمدت عل

  النشرات والبيانات: -أ
ى  ى موضوع ما، يوزع ع إن املنشور عبارة عن ورقة تحتوي ع
ي العادة ال يتعدى  ى حدث ما، وهو  الناس مجاًنا قصد اطالعهم ع
ر يصبح نشرة  ن أو أك ى صفحت الصفحة الواحدة، ألنه إذا تعداها إ

س منشوًرا، ويحرر بأسلوب مبسط، وكان املنشور السياس أول ولي
وسيلة من وسائل ٕالاعالم استعملته اللجنة الثورية الطالع الرأي 
ة التحرير الوط من جهة، وعن  ي عن ميالد ج العام الوط والدو
ر الذي  اندالع الثورة املسلحة من جهة أخرى، وهو نداء أول نوفم

ي صفحة منشور،  ن كتب  ي الليلة الفاصلة ب أكتوبر وأول  ٣١ووزع 
ر    )١٦(.١٩٥٤نوفم

ا  ي حد ذاته أهم وثيقة إعالمية صاغ ر  ر بيان أول نوفم يعت
ي ٕالاعالم الثوري،  ر قفزة نوعية  ، الذي اعت ة التحرير الوط ج
ة وجيش لتحرير الوط  ي دعم الشعب الجزائري لج ساهم بقوة 

ى استعمال املنشور منذ انطالق الرصاصة ٔالا  ى، كما كانت تلجأ إ و
ر بحيث يوزع  ى الجماه ا الصادرة ع قصد تعميم إحدى قرارا
ي القطر الجزائري ويكون توزيعه  ي جميع نوا بواسطة املجاهدين 
ر  ر الثورة أسلوًبا إعالمًيا للتأث ي وقت واحد، وقد شكلت مناش

ر، إذ كانت ت ى الجماه ي تحليالت السياس واملعنوي ع نطلق دائًما 
ر حول الثورة هو الوسيلة  وتعليقات مبدأ أن التفاف الجماه

ى الاستقالل والحرية.   الوحيدة للوصول إ
  :الصحف - ب

ة التحرير  ١٩٥٥ي شهر ماي (مايو)، وجوان (يونيو)  بدأت ج
ي تأسيس صحافة تابعة لها، وناطقة باسمها،  ر  الوط التفك

ى املناش ي فرنسا فزيادة ع ر قررت إنشاء عدة صحف إحداها 
ي تونس، وسميت هذه الصحف  ي املغرب والثالثة  والثانية بتطوان 
باسم واحد هو "املقاومة الجزائرية"، وكانت تطبع باللغة الفرنسية 

ي صيف  والعربية. وأنشأت صحيفة رابعة تحمل اسم "املجاهد" 
ن العربية والفرنسية. ١٩٥٦   )١٧(ناطقة باللغت

ي سنة لقد ع نوًعا من  ١٩٥٥رفت صحافة الثورة ال ظهرت 
الالمركزية بفعل الظروف الخاصة ال كان يجتازها الكفاح املسلح، 
ونظًرا للتطور الذي عرفته الثورة الجزائرية بعد مؤتمر الصومام، 
ى وحدة  ا ع وتقديًرا من قيادة الثورة ألهمية ٕالاعالم وحرًصا م

، فأوقفت ١٩٥٧صحافة الثورة سنة  توحيدالتوجيه قررت 
ي هيئة تحريرية  ا  ن  صحيفة املقاومة الجزائرية، وجمعت العامل
ة  ي إطار جريدة "املجاهد" ال أصبحت لسان حال ج واحدة 
ى نطاق واسع داخل الجزائّر،  ، ال كانت توزع ع التحرير الوط

ي الخارج، وبدأت تنتشر بمدينة تطوان باملغرب ثم  كما كانت توزع 
ر  ى تونس بعد أن قررت قيادة الثورة  ١٩٥٧ي شهر نوفم نقلت إ

   )١٨(اتخاذ مدينة تونس مركًزا لها.
 الصحافة الجزائرية النضالية واملناهضة لالستعمار لم تظهر إال

ن  بعد عام من انطالق الثورة، وذلك راجع لالضطهاد والقوان
ا خاصة باملتصرف أو سلطات الاحتالل ال التعسفية ال وضع

ي عن الجريدة، حيث تتطلب منه أن يتمتع بجميع  املسؤول الشر
حقوقه املدنية وأن ال يكون محكوًما عليه، وهذه الحقوق ال يتمتع 

ن طبًعا، إال أن هذا لم يمنع الثورة من استخدام وسيلة  ا الجزائري
ييف ال مارسه الا  ي مواجهة التضليل وال ستعمار ٕالاعالم املكتوب 

ي  الفرنس وللتعريف بالثورة التحريرية، وقد لعبت جريدة املجاهد 
ي إنجاح الثورة والتعريف بمواقف  ًرا  هذا املجال دوًرا هاًما وكب
ي بقية  ي العالم العربي، أو  ي الجزائر، أو  الثورة من ٔالاحداث سواًء 

ى القاعدة املكافحة.   العالم، ونقل أفكار وأخبار الثورة إ
  :ٕالاذاعة - ج

ر سنة  ى ألجهزة ٕالاعالم السمعية  ١٩٥٦تعت الانطالقة ٔالاو
ي هذه السنة أركاًنا  ، أنشئوا  ة التحرير الوط الناطقة باسم ج
ي معظم ٔالاقطار العربية، وكانت ٕالاذاعة من الوسائل  إذاعية 
ي ذلك الوقت تم توسيع البث  القوية والفعالة إبان الثورة، و

ي الج ي  ن، حيث ٕالاذا ى كل الجزائري زائر إليصال "صوت البالد" إ
ر أنشأت ٕالاذاعة الجزائرية السرية  ي السادس عشر من ديسم

ى ظهر  ، أمرت قيادة١٩٥٦ بت ع ا، فُرّكِ اتصاالت جيش التحرير 
ى الحدود الجزائرية املغربية، متخفية من العدو  شاحنة تتنقل ع

كانت هذه ٕالاذاعة تبدأ  )١٩(الذي لم يتمكن من تحديد موقعها،
ة  برامجها بعبارة "هنا إذاعة الجزائر املكافحة"، أو "صوت ج
التحرير يخاطبكم من قلب الجزائر"، وكان يبث بالعربية والفرنسية 
والقبائلية. وتضمنت برامج ٕالاذاعة البالغات العسكرية والتعاليق 

را رها من ال ى الدعاية الاستعمارية وغ مج ذات السياسية والرد ع
لقد كان لإلعالم املسموع الدور  )٢٠(الطابع الدعائي والتعبوي.

ر إذاعة الجزائر السرية داخل الوطن، ثم فيما  ي الثورة ع الفاعل 
بعد صوت الجزائر كان يذاع يومًيا من إذاعة تونس واملغرب 
ا، و علت من محطات  ا الثورة بقوة ودعم الشقيقة، ووظف
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يقة صوًتا لكلمة الجزائر، ومن عواصم ٕالاذاعات العربية الشق
ى كسب  العالم ميداًنا للتعريف بقضية الجزائر العادلة وعملت ع

ي.   التأييد و التضامن الدو
تعكس نشاطات جيش التحرير الوط  لقد كانت وسائل ٕالاعالم

ّود الشعب باألخبار  لتكون سمَع الرأي العام وبصره وصوته، ول
ن مجاهدي جيش التحرير الحقيقية فتكون صلة الوص ل بينه وب

ن، قامت وسائل ٕالاعالم الثوري بدور فعال  ، ومنذ ذلك الح الوط
ي بحقيقة الثورة الجزائرية، وكذا  ي إبالغ الرأي العام الدو وأساس 
ي التقاط املعلومات  ه  ي وتوج أداة لتعبئة الرأي العام الداخ

ا قصد  ي حاجة ماسة إل تتبع مسار الثورة الحقيقية ال هو 
م املتواصلة ضد القوات  ر وجنود جيش التحري ي عمليا الوط 

ا الشعب  الاستعمارية، وسرد مراحل املقاومة الباسلة ال يبد
  الجزائري.

راتيجية -٢   ٕالاعالمية للثورة الجزائرية وأهدافها الاس
راتيجيةتحددت أهداف  ي للحصول  اس ي الس ى  الثورة  ع

 ن من التأييد املادي واملعنوي والنفس بتدويل القضيةأقوى ما يمك
ى لجنة الخمسة  ي املحافل الدولية، فأسند ذلك إ الجزائرية 

وأسند أمر تنظيم الحمالت ٕالاعالمية  ٢٢اجتماع  املنبثقة عن
رية من  ى التنظيمات النقابية والجماه والتظاهرات وٕالاضرابات إ

لثورة باألعمال ٕالاجرامية ا أجل تكذيب الدعاية الفرنسية بوصف
ى هيئة ٔالامم  أمام الهيئات العاملية وعرض القضية الجزائرية ع

ي برنامج مؤتمر الصومام سنة   ١٩٥٦املتحدة، وكان ذلك جلًيا 
راتيجية الثورة مسألة  ي اس ن املسائل ٔالاساسية  الذي حدد من ب

ى أهمية ٕالاعالم والدع رت وثيقة الصومام ع اية ٕالاعالم، حيث ع
ي الكفاح املسلح كضرورة لتكثيف النشاط  ى طبيعة دورهما  وع
ة  ي عن طريق إنشاء مكاتب وبعثات ج ى الصعيد الدو الدعائي ع

ي الخارج.   )٢١(التحرير الوط 
ة ال يتم  لقد تم عن طريق الندوات ال يعقدها ممثلو الج

ى  استخدام نشرها عن طريق وكاالت ٔالانباء الدولية، باإلضافة إ
ي البلدان الشقيقة  ي الخارج وسائل ٕالاعالم  ممثلو الثورة 

راتيجيوالصديقة تحقيق  ٕالاعالمية للتعريف بالثورة  ماس
ة برامج  الجزائرية وبأهدافها وأبعادها الحقيقية، فقد نظمت الج
إذاعية بعنوان "صوت الجزائر" باللغة العربية من الرباط وتطوان 

ي تونس والقاهرة، علًما بأن وطنجة باملغرب ٔالا ، وأيًضا  ق
ى ٕالاذاعات العربية ال خصصت  إذاع القاهرة وتونس كانتا أو
رات ثابتة إلذاعة أخبار الثورة الجزائرية، وقد  ي ف برامج محددة 
ي  رامج تذاع ح بعد إنشاء ٕالاذاعة السرية للثورة  ظلت هذه ال

إذاعات للدول الصديقة  ، كما كانت هناك١٩٥٧قلب الجزائر سنة 
ُتذيع أخبار الثورة الجزائرية بصفة متواصلة وبلغات متعددة، فإن 
ى ٕالاذاعات  مساندة الدول العربية للثورة الجزائرية، لم تقتصر ع
ى وسائل إعالمية أخرى مثل الصحف  فقط، بل تعدى دورها إ
ي  واملجالت املكتوبة، فقد قامت صحيفة البعث الدمشقية بدورها 

ساندة الثورة التحررية وتنوير الرأي العام، حيث كانت القاعدة م
ر  ي أن الثورة الجزائرية من اك ٔالاساسية لإلعالم العربي آنذاك 
ا  الثورات وأهمها، فمعركة الجزائر ضد فرنسا، بمقدار قو
ى  وتحريرها للشعب الجزائري، تحرر العالم كله، والعالم العربي ع

  )٢٢(وجه الخصوص.
ي فقد كانأما ع ى الدعاية  ى الصعيد الداخ الاهتمام منصًبا ع

ى  ن إ ن السياسي ي هذا ٕالاطار تم  إنشاء سلك املحافظ وٕالاعالم، و
جانب مصالح الاستعالمات ٔالاخرى، وقد قام هذا الجهاز بدور هام 
ا، ومقاومة  ر حول ثور ي التوعية والتعبئة والتفاف الجماه

زا مية ال كان العدو يروج لها، وذلك بشرح الحلول الجزئية والا
ى انتصارات وحدات جيش التحرير  أهداف الثورة وإطالع الشعب ع

الوط باستخدام ٕالاعالم املكتوب وٕالاعالم املسموع واملرئي، لتكون 
ي الثورة التحررية.   مهمة املناضل ورجل الاستعالمات متكاملة 

ة التحرير الوط  لإلعالم أهمي ي أعطت ج ي  ة بالغة ووظفته بو
خدمة املعركة والقضية الوطنية، وللتصدي لسياسة التعتيم ال 
ن  ي الجزائر ال لم تكن تسمح لإلعالمي ا الدوائر الاستعمارية  اتبع
ى أرضها، ونشر الحقائق  راب ملعرفة حقيقة ما يجري ع من الاق

ا الثورة التحريرية، جعل ال  ى ؤالاحداث ال كانت تقوم  زًما ع
الثورة الجزائرية أن تدخل مجال ٕالاعالم، وتكتسب هذا السالح 
ى جانب ٔالاسلحة ٔالاخرى، وعليه  لخوض معاركها ضد العدو إ

   )٢٣(حددت أهداف ٕالاعالم املقاوم الجزائري كاآلتي:
ي  )١( ن متطلبات الرأي العام الوط والدو ضرورة إيجاد التوازن ب

مختلف الوسائل ؤالاساليب قصد بعرضه للقضية الجزائرية ب
ي بمصداقية هذه الثورة.   إقناع الرأي العام الدو

ى أجهزة ٕالاعالم الغربية والسيما  )٢( ضرورة الرد الفوري واملباشر ع
.   وكاالت ٔالانباء املنحازة لوجهة النظر الاستعماري الفرنس

ى دقة البيانات والبالغات املقدمة  )٣( ضرورة الحرص الشديد ع
ى و  كاالت ٔالانباء ٔالاجنبية خشية تحريفها أو عدم فهمها إ

ى املبادئ الجوهرية للثورة.   للحفاظ ع
ر،  )٤( ي التعب ا  ى وسائلها الخاصة، من ضمان حري الاعتماد ع

ا وتقديم برنامجها، وسرعة التحرك حسب  وشرح سياسا
ى الساحات العسكرية، والسياسية  مقتضيات املستجدات ع

بما يخدم أهدافها ويحقق بلوغ الاستقالل  والدبلوماسية،
  )٢٤(والحرية.

  خاتمة
مع الاندالع الثورة الجزائرية ازداد الاهتمام بالجانب ٕالاعالمي 
ي هذه ٔالاثناء عدد املنشورات ال توزع  رت  بصفة عامة حيث ك
ي هذه املرحلة  من قبل أعضاء الحركة الوطنية، لكن املالحظ 

ر هو تمركز العمل ٕالاعالمي والصحفي الجديدة من تاريخ الجزائ
ة  الوط )  التحرير بصفة عامة بيد الحركة الوطنية ( حركة ج

ى إنشاء جرائد ناطقة باسم الحزب، و إذاعات  ال عمل رجالها ع
ا،  ى تكوي ى الكفاءات ال قامت ع مسموعة، وذلك باالعتماد ع
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بالتوازي مع كانت الحرب ٕالاعالمية للمقاومة تأخذ مجراها فقد 
ي ميدان املعركة، فقد أدركت الثورة الجزائرية منذ اليوم  الضربات 
ي املعركة الوطنية، والعمل  ٔالاول الندالعها، أهمية ٕالاعالم ودوره 
 ، ى إنجاحها باستخدام الوسائل املختلفة الكتساب الرأي العالم ع

ي هذا امل ومساندة القضية الجزائرية جال كان ي املحافل الدولية، و
ر مساند للثورة الجزائرية ملواجهة ٕالاعالم الفرنس  ٕالاعالم العربي اك

  وحملته الدعائية لتشويه الثورة وحقيقة ما يحدث بالجزائر.
فقد قدمت معظم البلدان العربية الدعم وبذلت مجهودات 
ي التعريف بالقضية الجزائرية، سواء كان من خالل  فعالة ساهمت 

ا ٕالاعالمية ر التسهيالت الالزمة ملختلف قنوا ، أو من خالل توف
ة التحرير الوط ال فضلت نقل صحفها  وسائل إعالم ج
ى هذه الدول العربية، خاصًة أن  ونشاطها ٕالاعالمي الجزائري إ
ى الثورة،  الوضع كان حرًجا بسبب املحاوالت الاستعمارية للقضاء ع

ى ا لخارج ضمن املوقف مما دفع رواد الكفاح الجزائري للجوء إ
ى ميدان ٕالاعالم  ة التحرير الوط إ املؤيد ألهدافهم، فقد لجأت ج
باإلمكانيات املتوفرة ال تتسم بالضعف وعدم التجربة للدفاع عن 

الذي فرضته الدولة  مبادئ الثورة وأهدافها، وفك الحصار ٕالاعالمي
جرائم والدعاية ال يمارسها من أجل التغطية عن ال ،املستعمرة

ي حق الشعب الجزائري، ولكن رغم ال رفها  القمع والتعذيب  يق
ى جانب الثورة ى كل من وقف إ الجزائرية  الذي سلطه املحتل ع

 برأيه، إال أن الثورة الجزائرية بقيت صامدة وعازمة، ألن ما كان
ي حق أصحاب ٔالاقالم النظيفة، زاد  رفه املحتل من جرائم  يق

عزيمة ودعًما وتعاطًفا وتضامًنا لدى الرأي العام  للثورة الجزائرية
ى وجه ن ع   الخصوص. عامة واملثقف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
، الريـــاض: ٓالاليـــات –املراحـــل  –إدارة ٔالازمـــات: ٔالاســـس فهـــد أحمـــد الشـــعالن:  )١(

  .٢٦، ص٢٠٠٢أكاديمية نايف العربية للعلوم ٔالامنية، 
راتالنظريات والوظائف علم الاجتماع الاعالمي .. منال أبو الحسن:  )٢( ، والتـأث

  .٤٦، ص ٢٠٠٧مصر: دار النشر للجامعات، -القاهرة
الاســــــكندرية: الهيئــــــة  -، مصــــــرقــــــاموس علــــــم الاجتمــــــاعمحمــــــد عــــــاطف غيــــــث:  )٣(

  .٤٣٢، ص ١٩٧٩املصرية العامة للكتاب، 

)٤(  : نـس ،  ٢٠١٠ عالم الكتـب،  :، القاهـــرةٕالاعالم وإدارة ٔالازمات الدوليةالســيد 
  . ٢٤ص 

ر  ٠٥، عددها الصادر بتاريخ صدى الجزائرانظر:  )٥(   .١٩٥٤نوفم
، والعـدد ١٩٥٥افريـل (أبريـل)  ٠٩، العدد الصـادر بتـاريخ صدى الجزائرانظر:  )٦(

ر  ٠٨الصادر بتاريخ    .١٩٥٤نوفم
، الجزائـــــر : دار الخطـــــاب ٕالاعالمـــــي العربـــــي .. آفـــــاق وتحـــــدياتأحمـــــد حمـــــدي:  )٧(

  .٢٥٨ - ٢٤٧، ص  ٢٠٠٢هومة ، 
ــــــري: محمــــــد العر  )٨( ـــــــر (بــــــي الزب ـــــــر املعاصـ ـــــــخ الجزائــ ، دمشــــــق: )١٩٦٢ - ١٩٥٤تاريـ

  . ٢٨ - ٢٠، ص ١٩٩٩منشورات اتحاد الكتاب العرب ، الجزء الثاني، 
ن الاســــــتعمار والثــــــورة الجزائريــــــة مــــــن خــــــالل مجلــــــة الفكــــــر  )٩( ي بــــــ الصــــــراع الثقــــــا

  .٢٠١٠أكتوبر  ٢٨، )http://elrayen.rigala.net( :نسيةالتو 
ي غربـــــي :  )١٠( ر مـــــن خـــــالل الصـــــحافة الفرنســـــيةالغـــــا ، انـــــدالع ثـــــورة أول نـــــوفم

تقى الوط ٔالاول حول ٕالاعالم وٕالاعالم املضاد_ منشـورات املركـز الجزائر: املل
رالـــوط للدراســـات والبحـــث  ،  ٢٠٠٥، ١٩٥٤ ـــي الحركـــة الوطنيـــة وأول نـــوفم

  .٢٢٧ - ٢٢١ص 
ي غربي: مرجع سبق ذكره ، ص )١١(  .٢٣٠ - ٢٢٤الغا
الـــــورتيالني الفضـــــيل: الجزائـــــر الثـــــائرة، الجزائـــــر: دار الهـــــدى للطباعـــــة والنشـــــر  )١٢(

  .٨٠، ص ١٩٩٢زيع، والتو 
، الحــــــــرب ٔالاخـــــــرى للمقاومــــــــة، الثــــــــورة الجزائريـــــــة إعــــــــالم :محمـــــــد ختـــــــاوي  )١٣(

http://www.alnoor.se ،٢٠٠٨اكتوبر  ٢٤.  
ــــ )١٤( ــــي ظــــروف ٔالازمــــةالخطــــاب النصــــر الــــدين:  العيا ، صــــحفي الاســــتعماري 

  .١٠، ص ١٩٨٩، ٣الجزائر: مجلة علوم الاعالم والاتصال، العدد 
ــــــي ٕالاعــــــالم الثــــــوري: حمــــــديأحمــــــد  )١٥( ، الثــــــورة الجزائريــــــة وٕالاعــــــالم.. دراســــــة 

  .٠٨ - ٠٧، ص ٢٠٠٧الجزائر: وزارة الثقافة وٕالاعالم، 
ي:  )١٦( ــــــــــي التجنيــــــــــد و حســــــــــن بومــــــــــا راتيجية الثــــــــــورة الجزائريــــــــــة  التعبئــــــــــة اســــــــــ

ــى غايــة مــؤتمر الصــومام ريــة منــذ انــدالع الثــورة إ ، الجزائــر: امللتقــى الجماه
الـــــــــوط ٔالاول حـــــــــول ٕالاعـــــــــالم وٕالاعـــــــــالم املضـــــــــاد_ منشـــــــــورات املركـــــــــز الـــــــــوط 

رللدراسات والبحث    .٤٩، ص٢٠٠٥، ١٩٥٤ ي الحركة الوطنية وأول نوفم
لجزائــر: ديــوان ، اعــالم الاتصــالومجموعــة مــن ٔالاســاتذة:  الــرحمنعــزي عبــد  )١٧(

  .١١٨، ص ١٩٩٠املطبوعات الجامعية، 
ر )١٨( ي الصحافة وٕالاعالم: أبو عرجة تيس ، عمان: دار مجدالوي للنشر دراسات 

  .٢٥٥، ص ٢٠٠٠والتوزيع، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الجزائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٕالاذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة  )١٩(  :الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطع

)http://aljazairi.ahlamontada.net راير  ٦) بتاريخ   .٢٠٠٩ف
: املركـــــــز الـــــــوط )١٩٦٢ - ١٨٣٠الجزائـــــــر ( تـــــــاريخ، الجزائـــــــر إذاعـــــــة صـــــــوت  )٢٠(

ر  ــــــــــــــي الحركــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة وثــــــــــــــورة أول نــــــــــــــوفم ، ١٩٥٤للدراســــــــــــــات والبحــــــــــــــث 
)http://www.1novembre54.com.(  

، واقـــــــع ٕالاعـــــــالم الـــــــوط أثنـــــــاء الثـــــــورة التحرريـــــــةمحمـــــــد الشـــــــريف عبـــــــاس:  )٢١(
الوط ٔالاول حول ٕالاعالم وٕالاعالم املضاد_ منشـورات املركـز  الجزائر: امللتقى

رالـــوط للدراســـات والبحـــث  ، ٢٠٠٥، ١٩٥٤ ـــي الحركـــة الوطنيـــة وأول نـــوفم
  .٢٢ص 

)٢٢(  : ـــي وســــائل إعـــالم العــــالم محمـــد الشـــريف ســــيدي موســـ الثـــورة الجزائريــــة 
، الجزائـــــــر: منشــــــورات املركــــــز الــــــوط للدراســـــــات الثالــــــث والكتلــــــة الشــــــرقية

ر، البحث و    .٣٠٨ - ٣٠٧ص  ،١٩٨٨ي الحركة الوطنية وأول نوفم
:أبــــو خليـــــل  )٢٣(  العـــــراق: ، الحـــــرب ٕالاعالميـــــة (إعـــــالم الثـــــورة الجزائريـــــة) التميمـــــ

-www.al( ،2009، الســـــــــــــــــــــــنة التاســـــــــــــــــــــــعة، 18العـــــــــــــــــــــــدد   مجلـــــــــــــــــــــــة املحـــــــــــــــــــــــرر،
moharer.net.(  

ر الســعيد عبـــادو:  )٢٤( ـــي ثـــورة نـــوفم الـــوط ، الجزائـــر: امللتقـــى ٥٤ٕالاعـــالم ودوره 
حــــــول ٕالاعــــــالم وٕالاعــــــالم املضــــــاد_ منشــــــورات املركــــــز الــــــوط للدراســــــات  ٔالاول 

روالبحث   .١٤، ص ٢٠٠٥، ١٩٥٤ ي الحركة الوطنية وأول نوفم
  


