
كَرى األوَلى مِليالِدَها بعام من امِلصَداقّيِة »أخَباُر الَوطِن« َتَتِفي يف الذِّ

َكلمٌة للمواطن وَصوٌت للوَطن!
عدد خاص

  ِرياض هِويلـي: »أخباُر الَوطن«..
َصـوُت َوطــٍن فــوَق االحِتـــواء!

  تِويَقــر عبــد الَعِزيـــز:»أخباُر الَوطن«.. 
عاٌم من احُلضوِر وأعواٌم أخَرى َقادمٌة!

ـَاس: »أخباُر الَوطِن« واَكبْت    ُمحِسـن بلعّبـ
احَلراك وَغّطتُه بكـلِّ ِحيادّيــٍة وُجــرأٍة!

  ُبوعبد اهلل بن َعجمَية: »أخباُر الَوطن«   
مت ِخدمًة ُعمومّيًة يف َظرٍف َوجيٍز! قدَّ

الَوطــــــِن«  بوَشافــــــة:»أخبــــاُر    
بــِق! السَّ قبـــَل  امِلصداِقّيــِة 

الّسعيد بوطاجني:

ِجيـُدور َحاج َبِشير:

حسينــة بوشيـخ :

 عــز الّديـن َمعــزة:

  ُمصطَفـى ِكيحـــل:

َلــــــــو   كَمــــــا 
أّنهــــا ِخبــــرة   

أعـــــــــــواٍم!

  ِرحلــُة األلــِف َميــٍل 
مــع »أخَبار الَوطـِنّ 
َتبدُأ بحبِّ الَوطـن!

»أخبـاُر الَوطن«.. 
ُفرصــة إلَشاعــِة 

امَلعرفـــــــــــــِة!

كلمُة ُشكٍر وَتقديٍر 
َجِريــدة  لَطاقــِم 

»أخَبار الَوطن«

 َتربــــــــــــــٌة 
 َجديـــــــــدة

ٌ فـي الِكتاَبـة!

األسُطوَرة خلَضر بّلوِمي:

أتمنــى للَجريــدة 
 الَمزيــد مـن التَّألق 
فـي مشوارَها النَّير!
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  َعبد الّرزاق ُبوكّبــة: "أخباُر الَوطـــِن" 
وَحضـــــــاري! إعاَلمـــــّي  َمشـــــــروع 

صانع أمجاد »العميد« طارق لعزيزي:

ألـــف مبـــروك 
وأهنئكـم على هذا 

النجـــــــاح!

ِ



02
عدد خاص 

السنة 02 - العدد 303 -االثنني  19 صفر 1441  هـ  - 05 أكتوبر 2020م

سفيان سي يوسف

شبكة  وهي  الوطن“،  “أخبار 
الوسائط،  متعددة  جزائرية  إخبارية 
أكتوبر  من  اخلامس  يف  النور  رأت 
صحفيني  إرادة  بفضل   ،2019
الشعبي  احلراك  خضم  ويف  شباب 
لبناء  اجلزائريني  وتأهب  السلمي، 
جاءت  والتي  جديدة،  جزائر 
للممارسة  االعتبار  إعادة  مبسعى 
بني  التصالح  وإحداث  اإلعالمية، 
بصفة  والصحافة  واملشاهد  القارئ 
الصادقة،  املعلومة  خالل  من  عامة 
املوضوعي  والتحليل  اليقني،  واخلبر 
واملنهجي وفق القيم املهنية املتعارف 

عليها عامليا.

الوطن«،  »أخبار  واستطاعت 
اجلريدة  إلى  باإلضافة  حتوز  التي 
رقمية  إخبارية  طبعة  على  الورقية، 
العربية،  وهي  لغات   3 بـ  تصدر 

عامها  خالل  والتيفيناغ،  الفرنسية 
10 آالف  أزيد من  األول، من نشر 
خبر و300 ملفا إضافة إلى األخبار 
والرسوم  املصّورة  والريبورتاجات 
تلفزيون  جانب  إلى  الكاريكاتورية، 
الذي يتجدد  الرقمي،  الوطن  أخبار 
مصورة  بتقارير  الساعة  مدار  على 
شتى  من  املواطن  انشغاالت  تنقل 

ربوع الوطن.

ومتكنت »أخبار الوطن« بفضل 
التموقع  من  الشاب،  طاقمها 
اإلعالمي  املشهد  وسط  وبجدارة 
اجلزائري، وباتت حتوز ثقة متابعيها 
يف  حصدتها  التي  األرقام  بدليل 
التي  األولى،  السنوية  حصيلتها 
ملوقعها  زيارة  ماليني   5 جتاوزت 
منشوراتها  وصول  وكذا  اإلخباري، 
الفايس  يف  الرسمية  صفحتها  يف 
موقع  إدارة  طرف  من  املوّثقة  بوك، 
الشهير  االجتماعي  التواصل 

من  أزيد  إلى  الزرقاء«،  بـ«الشارة 
مليون متابع شهريا

الذي  الوطن«،  »أخبار  طاقم 
تعهدوا  متمرسون،  صحفيون  يقوده 
منذ انطالق املشروع، على أن تكون 
املؤسسة »مؤسسة صحفيني«، متكنوا 
وقانون  نظام  تبني  من  كاملة  لسنة 
بالدرجة  الصحفي  يخدم  داخلي 
العمال  حقوق  ضمان  مع  األولى، 
من  ومراسلني  صحفيني  من  الـ40 
كالراتب  الوطن،  واليات  مختلف 
التكوينية  الدورات  وحتى  والتأمني 
رغم  الزمالء،  كل  بشهادة  وهذا 
تعيشه  الذي  االقتصادي  الوضع 
على  السلبية  وانعكاساته  البالد 
»أخبار  لتكون  املؤسسات،  مختلف 
للمؤسسة اإلعالمية  منوذجا  الوطن« 

الناجحة »إقتصاديا«.

الوطن«،  »أخبار  صحفيو 
من  األولى  السنة  بذكرى  واحتفاال 
اليوم  يراهنون  مؤسستهم،  ميالد 
تأسيس  مشروع  نحو  الذهاب  على 
قناة تلفزيونية عبر الساتل، ويعدون 
من  يوما  الرهان  لهذا  يكون  بأن 
وسط  وثقة  وازنة«  »مكانة  األيام 

مشاهديها.

»أخبــــار الوطــــن«.. »أخبــــار الوطــــن«.. 
لــــم القــــناة  لــــم القــــناة َسنــــة تمـــّر وحِِ َسنــــة تمـــّر وحِِ

يـــــراود  طاقـــــمها!يـــــراود  طاقـــــمها!
وسط تفاؤل عشرات صحفييها الشباب بغد أفضل، تطفئ 
»أخبار الوطن«، اليوم االثنني، شمعتها األولى.. 365 يوما 
كامال من التحدي واملثابرة، آخذة على عاتقها مسؤولية 
مواكبة ما عاشته اجلزائر من أحداث ووقائع، وّثقت لها 

بالصورة والصوت، ونقلتها على »ورقيتها« بكل صدق وأمانة، 
لتشّكل رافدًا من روافد اإلعالم اجلزائري ومنبرا صحفيا 

حرا امتاز باحلياد وكان دائما يف قلب احلدث دون تقليل أو 
تهويل.

أسماء بوصبيع 
فإن  اإلخباري،  املوقع  إحصائيات  وحسب 
عدد  استقطاب  من  متكنت  الوطن«  أخبار   « شبكة 
وتيرة تصاعدية مبهرة، حيث فاق  الزوار يف  كبير من 
عدد الزيارات املباشرة 80 ألف شهريا، دون احتساب 
اخلارجية  الروابط  من  الواردة  املباشرة   غير  الزيارات 

ومنصات التواصل االجتماعي.

والى جانب  املوقع اإللكتروني حتوز الشبكة  على   
ويعرض   ، الساعة  مدار  على  يتجدد  رقمي  تلفزيون 
آخر األخبار والتقارير املصورة من طرف مراسليها عبر 
مع  حوارات  جانب  إلى   ، الوطن   واليات  مختلف 

أن  والثقافية وغيرها،  دون  السياسية  الوجوه  مختلف 
ننسى إتاحة املوقع طبعتني   بالتفيناغ   والفرنسية، مع 

محتويات متعددة الوسائط.

متكنت صفحة الفايسبوك هي األخرى، من رفع 
ألف   200 قارب  الذي  املشتركني يف صفحتها   عدد 
املنشورات  مع  تفاعلهم  خالل  من  وذلك   ، مشترك 
الى  شهريا،  تفاعل  ألف   300 عددهم  وصل  حيث 
الفيديوهات،  عبر  مشاهدة  ألف   254 حتقيق  جانب 
دقيقة مشاهدة شهريا  ، ومتكنت  ألف   110 يعني  ما 
من  الفايسبوك  منصة  عبر  الصفحة  منشورات 

والوصول  االنتشار 
حساب  مليون  قرابة  الى 

فايسبوك يف اجلزائر.

قصير  ظرف  يف  احملققة  األرقام  هذه  وتأتي 
املواقع  مع  الشرسة  املنافسة  خضم  ويف  ووجيز،  
بقيتهم  عن  مييزها  ما  لكن  األخرى،  اإلخبارية 
حرصها على تقدمي معلومات صادقة وحتري اخلبر، الى 
جانب التحليل املوضوعي واملنهجي وفق القيم املهنية 
املتعارف عليها عامليا، ومحاولتها خلق قاعدة جماهرية 

متابعة لها.

يحقق وتيرة تصاعدية منذ انطالقته
نصـــفنصـــف   مليــــــون متابـــع لموقـــع »أخبــار  مليــــــون متابـــع لموقـــع »أخبــار 

الوطـــن« فــــي الوطـــن« فــــي 33  أشهــــر فقــــــــطأشهــــر فقــــــــط
حقق املوقع اإللكتروني لشبكة »أخبار الوطن« أرقاما مميزة ومبهرة منذ انطالقته، حيث 

سجل خالل الثالثة أشهر األخيرة فقط نصف مليون زائر، فيما فاق عدد املشتركني يف منصة 
التواصل االجتماعي 200 ألف مشترك، وهي أرقام تسير على وتيرة تصاعدية مذهلة.
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»أخبـــاُر الَوطــــِن«..»أخبـــاُر الَوطــــِن«..
صـوُت َوطن فوَق االحِتواء!صـوُت َوطن فوَق االحِتواء! »أخبـــاُر الَوطــــن«.. 

عــاٌم  مـــن الُحضـــــوِر 
وأعـــواٌم أخــــَرى َقـادمٌة!

ــن«.  ــار الوط ــميته »أخب ــى تس ــتقر عل ــروعا اس ــَد مش ــت لتل ــة تالَقَح ــباب مجتمع ــذه األس ــه، أن ه ــا أعرف كل م
واحلقيقــة أن الشــهور أو لنقــل العــام الــذي ســبق ميــالد شــبكة »أخبــار الوطــن«، كان حاســما يف مســاري املهنــي، وأنــا 
ــع  ــرا، صان ــرا ومتأث ــر، فاعــال ومؤث ــار بعــدة جرائــد وقنــوات كرئيــس للتحري الــذي تقلبــت بــن قاعــات وغــرف األخب
وشــاهد ومشــرف علــى مطابــخ القنــوات واجلرائــد يف جــو سياســي يســوده الغمــوض والضبابيــة، ويف جــزء مــن املهنــة 

يســير خــارج القانــون.
ــة  ــا االنســحاب مــن الســاحة اإلعالمي ــث لهمــا: إم ــن ال ثال ــن خياري ــل هــذه األجــواء، وضعــت نفســي ب يف مث

ــا هــو موجــود يف الســاحة! ــة علــى م ــة تختلــف كلي ــق رؤي وهجــر ممارســاتها أو املغامــرة مبشــروع وف
يف الواقــع، مــا كانــت متــر بــه قنــاة »الشــروق نيــوز« بقيــادة املرحــوم علــي فوضيــل، والتــي كنــت رئيــس حتريرهــا 
املركــزي،  مهنيــا ماليــا وسياســيا )أعِنــي األجــواء التــي ســادت املشــهد آنــذاك(، حــددت خياراتــي ســالفة الذكــر.
كان االتفــاق مــع زمــالء املهنــة يف مختلــف جلســات النقــاش يتمحــور حــول خيبــة األمــل يف مهنــة لــم تعــد كباقــي 
املهــن، مهنــة ســيطرت عليهــا قــوى غيــر مهنيــة، فلــم تعــد الصحافــة بــن أيــادي الصحفيــن، أحكــَم الدخــالء قبضتهــم 
علــى صاحبــة اجلاللــة، وأصبحــت املســاومات وقطــع األرزاق مالزمــة لألقــالم احلــرة واألصــوات الصادقــة. إنــه زمــن 

الزحــف علــى البطــون، أكل الســحت ورفــع احلقيــر. 
غِييــــــــر! احَلـــــراُك.. َفجــــــُر التَّ

ــواع الهمــوم،  ــة بــكل أن ــّي وعلــى املهن إذن؛ األجــواء مشــحونة، مضغوطــة، يف ليــل سياســي أرخــى ســدوله عل
ــاك والتهديــد؛ إنهــا إرهاصــات اخلامســة! حلظــات مــن الّشــك والتــردد، اخلــوف مــن املجهــول، االرتب

هنــا،  أيضــا، كان للتاريــخ أن يعيــد نفســه، البــد لليــل أن ينجلــي، وكان البــد للشــعب أن أن يســتيقظ، كان البــد 
لألحــرار أن يرفعــوا صوتهــم عاليــا. .. هنــا الثانــي والعشــرون مــن فبراير..هنــا قطــع الشــك باليقــن× انــه فجــر التغييــر، 
إنهــا إرادة شــعب يف الكرامــة، احلريــة، العدالــة،  الدميقراطيــة. ببســاطة، إرادة يف احليــاة يف بلــد ال يعــرف االنحنــاء 

وال االنكســار.
ــة  ــوات الوطني ــة يف القن ــة ومرافع ــيرا وكتاب ــعب، س ــن إرادة الّش ــت ع ــي، دافع ــكل جوارح ــراك ب ــُت احَل احتضن

ــدة! ــر اجلدي ــاء اجلزائ ــة لبن ــة تاريخي ــا فرص ــة، إنه والدولي
بعــد شــهور مــن مســيرة الشــعب نحــو التغييــر، وبعــد ســقوط نظــام العصابــة بقيــادة املخلــوع عبــد العزيــز بوتفليقــة، 
بــدأت نقاشــات حــادة حــول مســتقبل البلــد، أدوات التغييــر، الكيفيــة التــي يتــم بهــا جتســيد حلــم الّشــعب؛ نقاشــات 
وصلــت حــدَّ االختــالف والتناقــض. ســقف االتهامــات ارتفــع، ولغــة الّتخويــن بــدأت تشــق طريقهــا بــن الســائرين؛ 

األمــر صعــب وخطيــر !
الّصحافُة هدُف احَلراك !

ــز بوتفليقــة، انســحب جــزء مــن الصحافــة مــن تغطيــة احلــراك، لتكــون  بعــد ســقوط نظــام املخلــوع، عبــد العزي
األشــهر الالحقــة فاصلــة يف عالقــة احَلــراك بالصحافــة. يف اجلهــة املقابلــة، فشــلت ســلطات األمــر الواقــع - آنــذاك – يف 

إقنــاع النــاس بخيارتهــا ونيتهــا يف التغييــر؛ كيــف ال ووســائل اإلعــالم فقــدت مصداقيتهــا!؟
كان رأيــي أن احَلــراك يجــب أن ينتقــل مــن الشــوارع إلــى املؤسســات، رافعــت مليــالد أحــزاب جديــدة، جمعيــات 
ــراك  ــَد احَل ــى اآلن - أال يل ــي إل ــرأي - وهــذه قناعت ــال ُيعقــل ب ــدة، ف ــدة، وســائل إعــالم جدي ــات جدي ــدة، نقاب جدي

أدواتــه السياســية ومنابــره اإلعالميــة.
ُهنــا، عــدت إلــى اخلياريــن اللذيــن وضعتهمــا لنفســي؛ االنســحاب أو طــرح بديــل ِقوامــه االســتقاللية، املصداقيــة 

ملهنية. ا
كان لــي مشــروع مهنــي، لكننــي ســرعان مــا جّمدتــه، بعــد جلســات مــن النقــاش مــع صديقــي وأخــي عبــد العزيــز 
تويقــر، وتوســعة النقــاش إلــى أخــواي احلــاج وعلــي لنســتقر يف نهايــة املطــاف علــى مشــروع إعالمــي اخترنــا لــه مــن 

األســماء »أخبــار الوطــن«. 
»أخباُر الَوطن«.. َشمعٌة بدَل الّلعنِة!

ــات السياســية والظــرف  ــم، فرغــم الصعوب ــة لتجســيد املشــروع احلل ــف 2019، انطلقــت اخلطــوات العملي يف صي
ــوى.  ــا األق ــة كان ــي املصــادر، إال أّن حــَبّ املغامــرة وشــغف املهن ــردي، واملهن االقتصــادي املت

ــر  ــوم 05 أكتوب ــى الوجــود ي ــار الوطــن« إل ــي، خرجــت »أخب ــادي والتقن ــر اإلداري وامل ــن الّتحضي ــد شــهور م بع
2019؛ يــوم ليــس كســائر األيــام، إنــه ميــالد كلمــة احلــق وصــوت الصــدق. شــبكة أخباريــة بجريــدة ورقيــة وموقعــن 
رقميــن إخباريــن، واحــد  بالعربيــة وآخــر بالفرنســية وتلفزيــون رقمــي. انخرطنــا مباشــرة دون تأخيــر يف نقــل صــوت 
ــر كل  ــراك عب ــيرات احَل ــا مس ــيرات، غطين ــى املس ــروب عل ــار املض ــك احلص ــر، ف ــه يف الّتغيي ــة إرادات ــعب، ترجم الش
ــوم  ــم ل ــن رغ ــن اجلزائري ــوار ب ــى احل ــا عل ــا، دافعن ــا نتلقاه ــي كن ــزات الت ــض الغم ــم بع ــا، رغ ــي منلكه ــائط الت الوس
الالئمــن، رافعنــا للبنــاء املؤسســاتي دون تقوقــع وال انحيــاز، خضنــا االنتخابــات الرئاســية بــكل حياديــة، واجهنــا الوبــاء 
بالتضامــن مــع شــعبنا يف محنتــه بالتحســيس والتوعيــة، فتحنــا منابرنــا لــكل جزائــري يف األريــاف واملــدن، يف السياســة 

والثقافــة، يف االقتصــاد والرياضــة، لــم نتــرك مجــاال إال ورفعنــا صوتــه عاليــا.
هــي »أخبــار الوطــن« هكــذا؛ تســع اجلميــع وال ميكــن أن يحتويهــا أحــد، إنهــا مــن الوطــن والوطــن أكبــر مــن أن 
حتتويــه جهــة أو منطقــة أو حــزب أو كيــان أو ســلطة؛ متســلحون باملصداقيــة واملهنيــة، غايتنــا خدمــة شــعبنا ورفــع صــوت 

وطننــا يف زمــن كثــر فيــه النهيــق!
عــام مــّر بأفراحــه وأقراحــه، بدعــم اخلّييريــن وعراقيــل احلاســدين. وعــام قــادم نتمنــاه خيــرا علــى البــالد والعبــاد. 

كل عــام وصــوت »أخبــار الوطــن« مدويــا يف ســماء اجلزائــر!

مســيرة إثبــاث الوجــو، كان اخليــار مرتكــزا علــى بلــورة مجموعــة مــن األفــكار واخلبــرات التــي تراكمــت عبــر 
ســنوات املمارســة، وعــدم االكتفــاء بتقــدمي مــادة تقليديــة يف شــكل تقليــدي؛ فقــد كان هاجــس انحصــار عصــر 
الــورق يــؤرق كل مبــادر إلــى خــوض جتربــة اإلعــالم، وكان املَخــرج عبــر إنشــاء أّول قاعــة حتريــر مدمجــة جتمــع 
بــن الكتابــة للصحيفــة وممارســة اإلعــالم الســمعي البصــري واإللكترونــي يف آن واحــد، عبــر شــبكة متكاملــة 
ــي  ــل االجتماع ــات التواص ــات وصفح ــالث لغ ــي بث ــع اإللكترون ــا املوق ــة، أهمه ــد الصحيف ــز بع ــن الركائ م
الرســمية والتلفزيــون الرقمــي. كان الرهــان كبيــرا والطمــوح أكبــر يف توجيــه الصحفــي نحــو فضــاءات أرحــب يف 

نقــل املعلومــة واملــزج بــن هــذه اآلليــات والتحكــم فيهــا وهــو مــا وفقــت فيــه الشــبكة إلــى حــّد مــا.
لقــد جــاءت شــبكة »أخبــار الوطــن« إلــى الوجــود، ويف أدبياتهــا تقــدمي إعــالم موضوعــي ومســؤول ينهــل 
مــن التجــارب الســابقة؛ ويحــاول الّتميــز عبــر احتــرام املعاييــر اإلعالميــة املتعــارف عليهــا، مــن تدقيــق وفحــص 
ومتحيــص والتفريــق بــن اخلبــر والــرأي، وتكســير الكثيــر مــن القواعــد الباليــة التــي انتشــرت يف قاعــات التحريــر 
ــة؛ فــكان الوطــن خــط أحمــر ومــا  ــر اإلعالمي ــة والتوجهــات غي ــة القبلي ــة، التــي تهيمــن عليهــا الرقاب اجلزائري

دونــه أخبــار.
ــه البــالد، وســطعت مــن عمــق احلــراك  ــّر ب ــت مت ــار الوطــن« يف وضــع اســتثنائي كان جــاءت شــبكة »أخب
الشــعبي؛ فكانــت مــن املؤسســات اإلعالميــة التــي غطــت احلــراك ونقلــت صرخــات احلراكيــن يومــي اجلمعــة 
ــاء علــى صــدر صفحاتهــا األولــى. فــكان حــق املتلقــي يف املعلومــة الصادقــة واملوضوعيــة هاجســنا، ال  والثالث
غيــر. وتفاعلــت الشــبكة مــع مختلــف األحــداث وعلــى رأســها االنتخابــات الرئاســية؛ فكانــت تغطيتنــا بعيــدة 
عــن الزبائنيــة والنضــال والتموقــع؛ فاســتوى اليمــن واليســار واإلســالمي والوطنــي وكان البــاب مشــرعا للجميــع 
للمعــارض واملنخــرط يف العمليــة دون متييــز؛ وبفضــل طاقــم صحفــي شــاب ديناميكــي تســكنه الرغبــة يف التميــز 
ــت  ــا فتح ــاحة اإلعالمية. كم ــهمها يف الس ــن« اس ــار الوط ــبكة »أخب ــت ش ــان. ورفع ــبنا الره ــرد كس ويف التف
النقــاش واســعا أمــام اجلميــع حلظــة طــرح املشــروع التمهيــدي لتعديــل الدســتور مــن قبــل رئيــس اجلمهوريــة؛ 
فاحتضنــت مختلــف اآلراء التــي بــادر بهــا مختصــون وسياســيون مــن مختلــف املشــارب؛ رؤيــة تتوافــق مــع مفهــوم 

اخلدمــة العموميــة واالبتعــاد عــن اإلقصــاء واالنخــراط يف تكريــس مبــادئ اإلعــالم الســامية.
ــات  ــن الطموح ــر م ــاء الكثي ــل الوب ــد فرم ــد؛ فق ــدأ بع ــم تب ــة ل ــن« الفعلي ــار الوط ــبكة »أخب ــة ش انطالق
واملشــاريع ودفعنــا دفعــا إلــى توقيــف الســحب مبطبعتــي ورقلــة وبشــار، كمــا جعلنــا نؤجــل إطــالق الســحب يف 
مطبعــة الشــرق، واكتفينــا بالوســط يف انتظــار ظــروف أحســن وعــودة أقــوى لنالمــس القــارئ يف الشــمال واجلنوب 
ــا  ــف تغطياتن ــم تتوق ــك اآلن؛ فل ــوم بذل ــرى تق ــائط األخ ــف الوس ــع ومختل ــم أن املوق ــرب رغ ــرق والغ ويف الش
وتكيفــت املؤسســة مــع الوضــع املســتجد بشــكل ســريع، فتــم اعتمــاد صيغــة العمــل عــن بعــد مــع اإلبقــاء علــى 
احلــد األدنــى مــن العمــال باملقــر املركــزي، مــع ضمــان احلقــوق املاديــة واملعنويــة للصحفيــن والتقنيــن. ومضــي 
بعــد ســتة أشــهر مــن التعايــش مــع الوضــع الــذي فرضتــه اجلائحــة عــاد اجلميــع إلــى املقــر ودبــت احليــاة فيــه 

مــن جديــد.
شــبكة »أخبــار الوطــن« التــي راهنــت علــى الوســائط اإلعالميــة احلديثــة متكنــت مــن تخطــي ســقف املائتــي 
ــاب  ــون حس ــة ملي ــى قراب ــهريا إل ــورات ش ــول للمنش ــار ووص ــوك بانتش ــس ب ــة الفاي ــى صفح ــترك عل ــف مش أل
فايســبوكي يف اجلزائــر، والتفاعــل مــع املنشــورات بلغ 300 ألــف تفاعــل شــهريا. أمــا املوقــع اإلخبــاري فقــد فــاق 
عــدد زائريه 80 ألــف زيــارة شــهريا ووصــل عــدد الزيــارات خــالل األشــهر الـ3 األخيرة 400 ألــف زيــارة، بينمــا 

بلــغ عــدد الفيديوهات 254 ألــف مشــاهدة )110 ألــف دقيقــة مشــاهدة(.
و كمــا تفخــر شــبكة »أخبــار الوطــن« بصحفييهــا وتقنييهــا وكل الطاقــم املســّير واملســؤول عــن التحريــر ترفــع 
ــر فضــاء »أقــالم الوطــن« وهــو الفضــاء الــذي يتشــرف باســتضافة  ــا لكتابهــا واملســاهمن فيهــا عب القبعــة عرفان
دكاتــرة مشــهود لهــم بقيمتهــم وقامتهــم العلميــة بدايــة مــن الكدتــور جيــدور حــاج بشــير، الدكتــور مصطفــى 
كيحــل، الدكتــور مهمــاه بوزيــان، الدكتــور عــز الديــن معــزة، الدكتــورة حســينة بوشــيخ، والدكتــور الســعيد 
بوطاجــن وكثيــر مــن األســماء احملترمــة التــي كتبــت يف مناســبات عــدة عبــر »أخبــار الوطــن« وهــي األســماء 
التــي كانــت إضافــة حقيقيــة يف زمــن جنحــت فيــه الصحــف إلــى االبتــذال وتقــدمي الفكــر الــذي يحــدد معالــم 
املســتقبل عبــر رؤيــة نقديــة تســتمد جذورهــا مــن واقــع معــاش؛ ســواء كان ذلــك سياســيا أو اقتصاديــا أو اجتماعيا 
أو ثقافيــا. وعمــدت الشــبكة إلــى جعــل مســاهمات »أقــالم الوطــن« يف مقدمــة اهتمامهــا عبــر إبــراز املســاهمات 
يف الصفحــة األولــى ونشــرها عبــر مختلــف الوســائط األخــرى؛ وهــو إميــان مــن القائمــن علــى الشــبكة بأهميــة 
تقــدمي القــراءات املبنيــة علــى منهجيــات نقديــة واضحــة؛ ليســت يف متنــاول احملرريــن والكتــاب العاديــن بقــدر 

مــا هــي ديــدن الباحثــن واألســاتذة املتمرســن املتمكنــن.
احللــم والرغبــة يف إقامــة شــبكة إعالميــة تعتمــد علــى نقــل املعلومــة الصادقــة وتبتعــد عــن التهويــل، وتقــدم 
خدمــة حقيقيــة للقــارئ واملتلقــي عمومــا مــا يــزال يســكننا، وهــي محــور سياســتنا التحريريــة وســتبقى يف قــادم 

الســنوات. وهــي رهــان يجعلنــا نســعى إلــى التموقــع ضمــن الصفــوف األولــى للصحــف

لم أعرف من أين أبدأ، هل أبدأ من إرهاصات مهنة وقعت فريسة بني محتالني، أم من واقع 
فق فيما بعد على أنها قوى غير دستورية،  سياسي ُفرض على اجلزائريني من قبل قوى اتُّ

بل أجمع القوم على أنها عصابة! أتراني أبدأ من واقع »سوسيو- مهني« شّكل خيبة أمل 
جليل بأكمله أم من طموح يف ممارسة مهنية أفضل يف بلد يستحق األفضل دائما.

متّر، اليوَم، سنة كاملة على صدور أول عدد من جريدة »أخبار الوطن«؛ يوم 
يصادف اخلامس من أكتوبر وما له من دالالت مرتبطة بالّتوق إلى احلرية وبناء 
جزائر تتسع فضاءاتها ملزيد من التعايش. عام سعت من خالله »أخبار الوطن« 
إلى تقدمي هوامش أكثر رحابة يف خدمة القارئ واملتلقي عموما، عبر تقدمي 

املعلومة األقرب إلى احلقيقة دون بهرجة أو تهويل أو مبالغة.

بقلم: رياض هويلي

بقلم: تويقر عبد العزيز
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بوطاجيـــــن الّسعيد  الّدكتور 

كَمـا لو أّنها خبرُة أعوامكَمـا لو أّنها خبرُة أعوام
  تابعت، بكثير من االهتمام، نشأة يومية أخبار الوطن مذ كانت مجرد فكرة في الغمر، وفي سديم السياق التاريخي 
للبلد المتحول، الغامض، والمتشظي. ال بد أن األفكار واآلمال مهمة، لكن تحيينها بشكل احترافي تأسيسا على معرفة 

التوصيف،وبموضوعية وحياد، يظل شيئا من عالم المثل، وكنت أتساءل عّما إذا كان بمقدور فريق صحفي محدود العدد 
واإلمكانات تجسيد ذلك في زمن قياسي .

دون الوقوع يف مطبات النزعة التبسيطية ومختلف الغوايات التي تدّمر املشروع فيغدو وجها من أوجه الدعاية للتوجهات السياسية واجلماعات الضاغطة، 
وذلك بحثا عن أموال اإلشهار التي عادة ما تقدم بأشكال مريبة، وليست ذات عالقة بالقيمة اإلعالمية لهذه اجلريدة أو تلك، ما يجعلك تتنازل عن 

املصداقية كنواة قاعدية موجهة للفعل الصحفي النزيه، وذلك من أجل احلصول على الدعم لتستمر يف الوجود، ضد قناعاتك وخياراتك.
إلى عدة  بالنظر  أمرا مثيرا  الفعل، شكال ومتنا، وكان ذلك   ظهرت اجلريدة، بداية من األعداد األولى، مشروعا مبنيا على معرفة 
الطباعة  الدولي برمته وفرمل  19 الذي أربك املجتمع  التمويل والقراءة يف سياق كوفيد  اليومية وقضايا  اعتبارات، ومنها حداثة عهد 
والنشر. لقد كانت هناك، يف املرحلة التجريبية، بعض الفجوات اإلخراجية التي مّت جتاوزها الحقا، باقتدار وروح حضارية مردها األخذ 
مبالحظات القراء على صفحات شبكة التواصل االجتماعي.كان ذلك حتمية فنية بالعودة إلى قيمة العناوين والعتبات واأللوان يف 
ترقية القراءة البصرية وتقويتها، يف توجيه املتلقي، ويف الدالالت التي تترتب عنها من حيث إنها ليست ترفا ذهنيا عابثا، أو تنميقا 

عدمي املعنى، وذاك ما حصل.
 أعجبت، مع مرور الوقت، بالقدرات التحليلية للصحفيني الذين عادة ما ركزوا على مواضيع متنوعة تهّم حاضر املجتمع وواقعه 
وآفاقه، بكثير من اجلرأة املسؤولة عن الطرح واالستنتاج، وبزاد معريف مؤهل لبلورة اخلبر، دون حتامل على األفراد، ودون اعتداء على 
التخصصات الغيرية التي تتطلب دربة وإحاطة باجلزئيات قبل الكتابة عن قضية ما، مهما كانت طبيعتها. كان ذلك، بالنسبة إلي، 
مدعاة للفخر بأخبار الوطن ألني ظللت أنظر إلى الصحافة من عدة زوايا، ومن عدة نقاط قد تبدو طوباوية للغير، ومنها: األخالق، 
الصدق، االستقاللية، الثقافة، امللكة اللسانية، إضافة إلى ما تعلق بقدرات اإلقناع، باملعجم، وبأساليب الكتابة التي تتخذ املوضوع 
هدفا، مع إهمال مكوناته وطرائق تبليغه، كما يحدث لبعض اليوميات التي ال تدقق، وال تصحح األخطاء اإلمالئية والنحوية التي 

تلحق ضررا باجلريدة، وباخلبر أيضا، مهما كانت قيمته أو سبقه الصحفي.
 لم أشكك حلظة يف قدرات اإلعالميني عبد العزيز تويقر ورياض هويلي اللذين أشرفا على اجلريدة منذ نشأتها، أي عندما كانت 
مجرد فكرة يف الغمر. لقد كانا قادمني من احلقل اإلعالمي ومضمراته التي يعرفانها بفعل جتربة أعوام يف اإلعالم املكتوب واملرئي. 
كان ذلك مؤشرا إيجابيا جدا، وفاحتة تنبئ بتوظيف هذه الكفاءة املهنية بالشكل املناسب، بعيدا عن سفسفة القضايا، عن تبديهها 
أو تضخيمها مبا ال يخدم املتلقي الذي يبحث عن إعالم متزن، ال شرقي وال غربي، ذلك أن االنتماءات واملرجعيات املعيارية عادة 
ما جتعل اجلريدة أحادية التوجه، منوذجية ومغلقة بفعل التأسيس على يقني صنمي غير قابل للمساءلة، ما يتنافى وطبيعة العقل 
احلّي. لقد أفلح هذان الصحفيان، إلى حّد كتابة هذه الورقة كشهادة بسيطة، يف إعطاء أهمية للسؤال كقيمة فلسفية وحضارية 
تدعم اجلدل املؤثث معرفيا، وهذا مكسب يف حد ذاته من حيث إن اإلغالق ال يخدم املجتمع وتلويناته، بقدر ما يسهم يف اختالق 
صدامات مدمرة. لذا وجب علّي، كمتتبع ملا ينشر يف أخبار الوطن، أن أرفع لهما القبعة عاليا عرفانا مبا يقدمانه رفقة الطاقم 
الصحفي، واملدققة اللغوية شهيرة عنان التي كانت تتصل بي أحيانا للتأكد من بعض القضايا اللغوية، وهذا ال يحدث إال نادرا 

بالنظر إلى شعورنا بالتفوق، العقدة امللتصقة بنا منذ فجر اخلالئق.
 أزعم، وأنا أكتب عن هذه التجربة اإلعالمية الفاخرة، أني حاولت تقدمي ما استطعت تقدميه يف ركني األسبوعي الذي 
التزاما مني جتاه اجلريدة وصحفييها، كما فعلت مع يوميات أخرى: اجلمهورية،  الكلمة«. كان ذلك  يحمل عنوان: »عني 
صوت األحرار، اجلزائر نيوز، اخلبر األسبوعي. لقد حدث أن طلب مني السيد رياض هويلي، بكثير من السمّو واألبهة، أن 
أسهم بعمود أو ورقة أو مقالة دائمة، مانحا أياي احلرية التامة، وذاك ما فعلته من البدايات األولى لشعوري بأني حّر يف املجّرة، 
غير منتم، ال حزب لي أو جماعة أو فئة أو قبيلة تدفعني إلى التعصب من أجلها. لقد كان الصدق قناعتي األولى ومنطلقي، 
وهديف األسمى يف حياة بهيمية مريبة، ولم يحدث أن تعرضت لرقابة ألني أراقب نفسي، وأفكر يف طبيعة السياقات التي أتعامل 

معها، ويف ما تعلق بالعقل التداولي كنقطة مفتاحية.
  لقد انصب اهتمامي، يف ما نشرته من مقاالت كّل خميس، على قضايا تتعلق باألدب والفن واجلمال والفكر واملجتمع والترجمة والثقافة، إضافة إلى بعض الهوامش السياسية القريبة من مداركي، مع محاولة 
إثارة أسئلة كثيرة تخص املفاهيم املوروثة، القناعات اليقينية، االستيراد اإلمالئي للمنظورات الغيرية وتطبيقها يف مجتمع مخصوص، الفهم القاصر للمنجز الوافد إلينا من ثقافات بنت على احللقية اخلالدة. لكني ظللت، 
يف كّل مقاربة، أؤسس على النسبية املطلقة لفتح مجال البحث والسؤال هربا من كلية احلضور وكلية املعرفة، وهي خاصية مدمرة أصبحت تتحكم يف كتابنا ومثقفينا، ويف اجلامعة التي لم تتخلص من احلفظ والبطاقات 
الداللية ذات املرجعيات النمطية. كانت تلك رؤيتي يف عني الكلمة، مع فائق االمتنان لهذه اجلريدة التي خصصت لي مساحة أكتب فيها ما ميكن أن يكون مضيئا، وقابال للقراءة واملراجعة. بانتظار أن جتد أخبار الوطن 

الدعم املناسب، وأن تفتح آفاقا أخرى، سمعية وبصرية، وأن توزع توزيعا الئقا، نتمنى أن تبقى واقفة، وساهرة على ما يخدم األمة وهويتها ووحدتها.

»أخباُر الَوطـن«..»أخباُر الَوطـن«.. فرَصة إلشاعة الَمعرفة فرَصة إلشاعة الَمعرفة
 د. حسينة بوشيخ 

قد  اقتصاديا  رهانا  ليس  اآلن،  ورقية،  صحيفة  مشروع  أّن  كما 
الصحافة  العام نحو  املزاج  إّن  أو صعبا فقط، بل  للكثيرين فاشال  يبدو 
املطبوعة بات يتغّير سريعا، مما يجعل مقروئية الصحف على احملك. ويف 
لتحصيل اإلشهار ال  البعض وسيلة جتارية  نظر  قد يجعلها يف  اجلزائر، 
أكثر، مع طغيان الصحافة اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي واجتاه 
كل وسائل اإلعالم نحو استخدام شبكة اإلنترنيت كبديل يقربها من 

املتلقني. 
ويف هذه البيئة الصعبة بالنسبة إلى أي صحيفة ورقية، اقتصاديا، 
لتناول  الوطن« صفحاتها  »أخبار  فتحت  وإعالميا،  اجتماعيا  سياسيا، 
الناس  ما يشغل حياة  أهم  تغفل  لكّنها ال  تساير األحداث  موضوعات 
وثرّية  جميلة  جتربة  الوطن«  »أقالم  جتربة  فكانت  واقعهم،  ويالمس 
الشأن  ملناقشة  اجلامعيني  واألساتذة  الكتاب  من  لعدد  املجال  أتاحت 
العام وطرح أفكار مهمة يف كتاباتهم، حيث استمتعت شخصيا بتجربة 
الذي مّكنني من اخلوض يف موضوعات عديدة  الركن  الكتابة يف هذا 

وقضايا ومشكالت تهم املجتمع اجلزائري ونتطّلع إلى جتاوزها. 
الفرصة  إتاحتها  إلى  بالنظر  أهميتها  التجربة  هذه  تكتسي  كما 
للّتحليل والتفكير بصوت عال، واإلضاءة على قضايا متعّددة من خالل 
املعلومة املوّثقة والسعي للموازنة بني سقف احلرية املتاح واملوضوعية يف 
الطرح، إضافة إلى النزوع نحو األسلوب العلمي غير املتكّلف يف الكتابة، 
ممّا يجعلها يف متناول جميع القراء، بغض الّنظر عن اخلوض يف شؤون 
يف  العلمي  البحث  أو  واإلعالم  الصحافة  كعالم  أحيانا،  متخّصصة 
اجلامعة أو املفاهيم السياسية والفلسفية غيرها.. لقد كانت هذه التجربة 
فرصة لتقريب بعض املفاهيم من كل القراء إلشاعة املعرفة واالطالع، 
العالم  وسطحّية  سرعة  وأّن  السّيما  حولها،  والغموض  اللبس  ورفع 
الرقمي الذي يجرف وسائل اإلعالم اليوم يجعالن وقت القراءة املتأنية 

والتحليل غير متاحني دائما. 
لشبكة  والتوفيق  االستمرارية  أمتنى  أن  إال  يسعني  ال  األخير،  يف 
»أخبار الوطن« وجريدتها، ولكل من يرفع حتدي اإلبقاء على الصحيفة 

الورقية يف عالم دهسه منذ سنوات قطار املعلومات فائق السرعة. 

لم يكن مجّرد التفكير في إطالق صحيفة ورقية قبل سنة من اآلن أمرا هّينا، بل إّنه مغامرة حقيقّية محفوفة بالمخاطر في بيئة إعالمية ال تشّجع وال تحّفز على ذلك، بل 
إنها أصبحت بيئة خانقة على كل األصعدة، غير أّن الزمالء في »أخبار الوطن« قّرروا المغامرة ورفع التحدي.



)الثالوث  البداية  إرهاصات 
وسط  املثمرة  الشجرة  متييز  األول(: 

غابة كلها أشجار وثمر
خارقة  قدرة  إنسان  أي  ميلك  ال 
تام  فاصل  حكم  له  يحدث  حتى 
نهائي يف مسألة أو قضية أو شخص، 
ذلك أن )إشكالية األشباه( ماثلة ال 
قضية  أو  مسألة  جتد  فلن  متحي، 
أشباه  له  ليس  شيئا  أو  شخصا  أو 
األمر  لذلك  حتكم  وأن  ونظائر، 
الوهلة األولى هو  أو سلبا من  إيجابا 
من قبيل )السذاجة( وقلة احلكمة، 
لذلك لم يكن ميالد جريدة جديدة 
اللعاب  تسيل  مسألة  اجلزائر  يف 
وسط  عنوان  ألنه  احلبر  حتى  أو 
مضى  وقت  عكس  على  عناوين، 
واإلعالمي  السياسي  االنفتاح  غداة 
يف اجلزائر، عندما كان ميالد العنوان 
وأقوال  وجزر  ومد  إرهاصات  تسبقه 
وحتليل وقراءات عن توجه هذا املولود 
االفتتاحي  وخطه  وإيديولوجيته 
يف  اجلرأة  وحجم  احلرية  ومقدار 
تناول قضايا الشأن العام، وشخوص 
الصفحات  ميهرون  الذين  الكتاب 
بتوقيعاتهم، بل حتى العنوان يف حد 
التعاطي  من  كبيرا  حيزا  يأخذ  ذاته 
التي  والرسائل  ومدلوله  شكله  يف 
يستهدفه،  الذي  واجلمهور  يخفيها 
يكون  أن  األمر  يعدو  فال  اليوم  أما 
إال »ُنقلة« من )دار أفكار( إلى )دار 

أوراق(.
كان يوما من أيام األسبوع األول 
من شهر أكتوبر 2019 عندما وقعت 
يف  عنوان  على  األولى  للمرأة  عيني 
»شيغيفارا«  بشارع  )الهقار(  كشك 
جريدة  ورقلة«،  »مدينة  بوسط 
دينارا كغيرها،  بـ20  اجلرائد  كباقي 
لكن جذبني إليها يف البداية أمران، 
األول أنها جديدة على مرمى العني 
العنوان  والثاني  وجودها  أعهد  فلم 
لنفسي  قلت  )الوطن(،  الكبير 
وأيضا  املصرية«  »الوطن  أعرف  أنني 
العربية،  غير  بلغة  لكنها  اجلزائرية 
املعلوم  ودفعت  إليها  يدي  مددت 
أول  عند  أجلس  ومضيت  ألجلها، 
كعادته،  املكتظ  الشارع  يف  مقهى 
بدا  هكذا  أو  األولى  الصفحة  قرأت 
أبحث عن مستطيل  ثم رحت  لي، 
مرة  كل  يف  عنه  أبحث  كنت  لطاملا 
مكرر  مستطيل  جريدة،  أشترى 
اجلريدة  اسم  فيه  اجلرائد  يف  وجوده 

حتريرها  ورؤساء  مديريها  وأسماء 
ومقرها وعنوانها، تعودت فعل ذلك 
لي  لعل  املعريف(،  )الترف  باب  من 
اجلريدة(  )ظل  ملعرفة  قدميا«  »هوسا 
من  خلفياتها  استقراء  ومحاولة 
وجدته،  الذي  املستطيل  ذك  خالل 
فاكتشفت أن العنوان الذي رسخ لي 
التي  عيني  لي  ابتداء مجزوء جزأته 
وغاب  )الوطن(  كلمة  إال  تتبني  لم 

)أخبار(،  كلمة  ابتداء  حلظها  عن 
إلى الصفحة األولى فوجدت  عدت 

العنوان )أخبار الوطن(.
اسما  وجدت  املستطيل  يف 
موجودا على الئحة األصدقاء عندي 
املدير  أنه  على  )الفيسبوك(  على 
وكنت  الوطن،  ألخبار  التنفيذي 
مركزي«  حترير  »رئيس  أنه  أعرف 
هو  اإلخبارية  اليوميات  إحدى  يف 

رياض(،  )هويلي  األستاذ  شخص 
ألجد  املواضيع  بعض  تصفحت  ثم 
اسما بدا لي أيضا دارجا مألوفا أعرفه 
املقاالت،  ألحد  توقيعا  ُكتب  وقد 
الصحفي  القلم  غير  يكن  لم 
أقرأ  كنت  وقد  بومعزة(،  )األستاذة 
ورقية(  )جريدة  بـ  كصحفية  لها 
وتقرأ هي لي كمدون على )الشبكة 
االفتراضية(، فاكتمل الثالوث األول 

أبرحها  لم  املقهى  طاولة  على  وأنا 
بعد، وقد قرأت من اجلريدة نصفها 
النصف بقليل... ومن  أكثر من  أو 

هنا ابتدأت احلكاية.
الثاني(:  )الثالوث  البداية  قبل 

نظرة بابتسامة فسالم!
مرت مرحلة )العصف الذهني( 
يف مرحلتها األولى على طاولة املقهى 
وقد حتددت يف نفسي أركان الثالوث 
وركنان  اجلديد  العنوان  ركن  األول: 
فيهما اسما )هويلي وبومعزة(، حيث 
خلط  السابقة  املعرفة  جزئية  كسرت 
األستاذين هالة الغموض التي حتيط 
بعدها  األول،  الركن  بصدمة  وجوبا 
يكتب  ما  و«أتعاطى«  أقتنيها  بدأت 
ما  أكثر  يزال  وال  كان  حيث  فيها، 
التي  امللف(  )ثقافة  إليها  يجذبني 
عدد  لكل  يختار  حيث  تنتهجها، 
ملف يتم تشريحه وحتليله واستقصاء 
جنباته من خالل مقاالت حتليلية أو 
إيراد أخبار أو احلوار مع صانع احلدث 

أو املعلق عليه.
الثالث(:  )الثالوث  البداية 
جتربتي يف حوض اجلدّية واملصداقية 

وقبول االختالف
اجلريدة  قبلت  كيف  أعرف  ال 
بعض  ونشرت  بل  أكتب  ما 
كان  فقد  ذلك  ومع  »خربشاتي«، 
يف األفق مفارقة متثلت يف أن اجلريدة 
مؤسسة إعالمية وإطار صحفي واملادة 
إخبارية  طبيعة  ذات  فيها  املقدمة 
بالتحليل  مطعمة  لكنها  ابتداء 
والتفسير والشرح، وأنا لست صحفيا 
تيار  إلى  أنتمي  بل  إعالميا  وال 
مقارب لكنه ليس نظيرا، فعملي يف 
التدريس اجلامعي وانشغالي بالبحث 
العلمي يف العلوم السياسية باعتبارها 
يجعل  إليه،  أنتمي  تخصص  إطارا 
أكادميي  أكتبه  ما  شكل  بالضرورة 
بحت وتبتعد لغته )يف األصل( عن 
نشترك  أننا  غير  اإلعالمية،  اللغة 
املعلومة،  وصدق  الطرح  جدية  يف 
»عالقات  أولى  وقعت  هنا  ومن 
ومسؤوليها  اجلريدة  مع  االرتباط« 
)األستاذة  التحرير  رئيس  وبخاصة 
األمر  أول  عبرها  فنشرت  بومعزة(، 
مقاال حتليليا نقديا بعنوان »الوسواس 
بناء  يف  السلطة  ومعضلة  القهري 
الرئاسي«  صورة جميلة لالستحقاق 
وذلك يف العدد 42 ليوم 23 نوفمبر 
يف  السلطة  أزمة  عالج   ،2019

لـ  الرئاسية  االنتخابات  إجناح 
12/12/2019 يف ظل تأجج الشارع 
فاعلني  ووجود  الرافض  احلراكي 
يريدون السير إلى أول انتخابات بعد 
استقالة الرئيس بوتفليقة، ثم توالت 
اجلريدة  عبر  املساهمات  ذلك  بعد 
فكتبت  واملصداقية،  اجلدية  يف ظل 
اجلزائريني  بني  التخوين  أزمة  عن 
على  االنفتاح  »تكريس  مقال  يف 
خلطاب  قاتل  سم  تصويبا:  التاريخ 
إشكاليات  وتناولت  الكراهية«، 
ظل  يف  الدميقراطية  مصطلح  قصور 
»حربائية  يف:  البراديغمات  تعدد 
على  تختار  عندما  أو  الدميقراطية: 
وتنوعت  يراقصها«،  من  هواها 
املواضيع عبرها عن أزمة الوباء ودروس 
بني  العالقة  معضلة  وعن  الدمقرطة 
والسياسية يف عدة مقاالت  املجتمع 
يف  و)التفكيك(  »)التركيب(  مثل: 
فقه املجتمع والسياسة: أزمة فهم أم 
صعوبة إدراك؟« و«الظاهرة األخالقية 
يف  القانون  وحكم  السياسة  يف 
الالعبني«، كما كان للجريدة موعد 
اعتبره هاما عندما أفردت عددا خاصا 
الشعبي  للحراك  األولى  الذكرى  يف 
يومها مقاال  فبراير، ونشرت لي   22
عن »محاكم الشارع وكليات القانون 
املفتوحة يف حراك 22 فبراير 2019: 
»العدل  أن  ثقافة  البسطاء يف  مقاربة 

أساس امللك«.
اليوم، ونحن منشي رويدا رويدا 
حياة  يف  الثاني  العام  ولوج  نحو 
قوسا  أفتح  املعطاء،  اجلريدة  هذه 
ألستدرك مبقولة العماد األصفهاني: 
أَحُدُهم يف  َكَتَب  ما  أّنه  رأيُت  )إّني 
ُغّيَر  لو  َغِدِه:  يف  قاَل  إال  ِكتابًا  َيوِمِه 
لَكاَن  ذاَك  ُزيَِّد  ولَو  أَحسن  لَكاَن  هذا 
َم هذا لكاَن أفضل  ُيسَتحسن، ولَو ُقدِّ
ولو ُتِرَك ذاَك لَكاَن أجمل.. وهذا ِمن 
استيالِء  على  َدليٌل  وهو  الِعبر  أعَظِم 

الّنْقِص على ُجمَلِة الَبشر(.
واحلكمة  الرشادة  فإن  وعليه 
)االنفتاح  التمييز:  ثالثية  يف 
املبدأ(  على  و)الثبات  النقد(  على 
و)اعتقاد التقصير دائما( هي مفاتيح 
جناح يف خزانة اجلريدة وشموع إضاءة 
عليها،  والقائمني  مؤسسيها  يد  يف 
على  الصعب(  )املرتقى  بها  يرتقون 

رأي )عمرو بن هشام بن املغيرة(
د. جيدور حاج بشير

  منذ سنة بالّتمام والكمال ُولد 
حلم صحفيني شباب ؛ حلم المس 
عنان السماء ، ُحلم شباب يحذوهم 
إخراج  يف  احلسنة  والنية  الصدق 
مولود إعالمي وطني جديد، ليشارك 
بقية إخوته يف تنوير الرأي العام ونقل 
األخبار الوطنية بكل صدق وصراحة 
على  لتخرج  واحترافية  ومصداقية 
اإلعالمية  الساحة  إلى  أياديهم 
الصدق  عنوانها  جريدة  الوطنية 
واملصداقية واالحترافية؛ هي جريدة 
عنوانها  هو  ذاك   ، الوطن«  »أخبار 
ضمن خطها الوطني ، جناح إعالمي 
كل  الوطن«  »أخبار  جريدة  صنعته 
من  كاملة  سنة  خالل  كان  ذلك 
واملتواصل  اجلاد  اإلعالمي  العمل 
استطاع  الشباب  من  إعالمي  لطاقم 
أن يثبت عن جدارة أن املهنية تنطلق 

من قناعات الصحفي ومتسكه بها.
املتميز  اإلعالمي  اخلط  هذا 
وبال  أكيد  الوطن«  »أخبار  جلريدة 
ال  وعراقيل  لصعوبات  تعرض  شك 
لكن   ، تفاصيلها  يف  اخلوض  أريد 
وبفضل نضال طاقمها استطاع جتاوز 
وصف  من  فصدق  منها،  بعض 
مهنة الصحفيني مبهنة املتاعب، فال 
حصانة حتمي الصحفي من أصحاب 
األموال الذين يريدون دائما منهم أن 
لهم  وبوق  عنهم  مدافع  إلى  يتحولوا 
السياسي  النظام  عن  نفسه  والشيء 
له،  موجه  نقد  أي  يرفض  الذي 
الوصول  إلى حرمانهم من  باإلضافة 
هذا  وليس  املعلومات.  مصدر  إلى 
من  يأتي  األكبر  اخلطر  بل   ، فقط 
تهدد  التي  اإلجرامية  املنظمات 
حياتهم يف حالة كشف املستور عنها 

تلك  كل  إلى  ويضاف  العام.  للرأي 
املقروئية  ضعف  واملتاعب  العراقيل 
والعزوف عن متابعة ما تنشره وسائل 
باألمر  ليس  املتنوعة.  اإلعالم 
يف  نزيها  صحفيا  تكون  أن  السهل 
عالم ترفض فيه قوى الضغط كشف 
بالصحافة  تعترف  وال  املستور، 
التنفيذية  السلطة  بعد  رابعة  كسلطة 
تصل  لم  والقضائية،  والتشريعية 
الصحافة يف أوطاننا العربية - وليس 
اجلزائر وحدها فقط – إلى أن تكون 
سلطة  وجود  ظل  يف  رابعة  سلطة 
واحدة هي اخلصم وهي احلكم وهي 

الكل يف الكل.
الصعوبات،  تلك  كل  رغم    
الوطن«  »أخبار  جريدة  استطاعت 
مواصلة عملها بكل ثقة وجناح وأمل 
ألن  جديدة،  وجزائر  أفضل  غد  يف 

برسالته  اإلميان  كل  مؤمن  طاقمها 
كل  على  ومصر  النبيلة  اإلعالمية 
التحدي،  قبول  على  اإلصرار 
التي ال حصر  العراقيل  متجاوزا كل 
إميانه  من  نابعة  طاقمها  فقوة  لها، 
النبيلة  وبرسالته  اإلعالمي  بالعمل 
وبنقل اخلبر والتوعية والتنوير. ليس 
الطاقم  هذا  يعمل  وإمنا  وحسب  هذا 
العام  الرأي  تشكيل  على  الشباني 
املعلومات  عن  واإلفصاح  وتوجيهه 

معتمدا على ثقة ُقرائه األوفياء.
  صراحة شكلت جريدة »أخبار 
الوطن« يف الصحافة الوطنية املكتوبة 
قيمة مضافة، ولم تكن مجرد كمية 
بال  الوطنية  اجلرائد  لبقية  مضافة 
جدوى وال هدف، أضافت األسلوب 
رغم  واملتابعة  التحقيق  يف  الصحفي 
الصدق  واعتمدت  املعلومات،  شح 

والنقد  الطرح  يف  واجلرأة  واملصداقية 
تستقطب  أن  واستطاعت  والتنوير 
أدباء ومفكرين ومؤرخني  إليها أقالم 

فاحتة لهم صفحة كل يوم.
الوطن«  »أخبار  جلريدة  أمتنى    
وأمتنى  والتوفيق،  النجاح  من  املزيد 
توزيعها  يف  النظر  ُيعاد  أن  كذلك 
ليصل إلى كافة أنحاء الوطن، وإلى 

أكبر عدد ممكن من الُقراء.
 مع متنياتي لها يف عامها الثاني 
يف  رائدة  وطنية  جريدة  تصبح  أن 
يف  التميز  على  ومحافظة  اإلعالم 
أنها  مع  اآلراء  يف  والتنوع  األفكار 
فقط  واحدة  سنة  خالل  استطاعت 
أن تتميز بنوعية مواضيعها املمتازة.  
 د.  عز الدين معزة 
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ُيحَكى أنَّ الَغيث َقطٌر ثَم َينهِمر...

 .. .. ِرحــــلُة األلـــِف َميــٍل مـع أخَبــار الَوطنِّ ِرحــــلُة األلـــِف َميــٍل مـع أخَبــار الَوطنِّ
َتبــــدُأ بحــــبِّ الَوطــــن!َتبــــدُأ بحــــبِّ الَوطــــن!

أصعب شيء أن تكتب شيئا عن بداية أي شيء مّر بك، والصعوبة شر البد منه وأنت حتاول 
تالفيها باملرور على تلني: َتّل تصنعه أنت بنفسك يف مسيرة التذليل )تذليل الصعاب(، وَتّل 
تصنعه لك نفسك وهي تفرض عليك التدليل )التدليل على قلة احليلة(، فأما التّل الذي 
تصنعه أنت بنفسك هو جتاهلك لتراكمية األحداث وأنت تعبرها حدثا بعد حدث من أول 

يوم بدأت فيه قصتك حتى نويت بداية الكتابة عن البداية، وأما التل الذي تصنعه لك 
نفسك فهو أن تخفي عنك احلدث األهم من بني األحداث التي تربط بداية القصة بيوم 
كتابة شيء عن تلك البداية، فتدخلك يف »مأزق االختيار« بني مجموعة »بدائل أحداث« 

مرت بك وأنت عاجز عن تخّير أي منها يكون مبتدأ وأيها يكون خبرا.

اَقم َجريــــــدِة  اَقم َجريــــــدِة َكلمـــــُة شكـــــٍر وَتقـــــديٍر لطـــــَ َكلمـــــُة شكـــــٍر وَتقـــــديٍر لطـــــَ
»أخَبــار الَوطــن« بُمنــاسبِة إطَفـاِئها »أخَبــار الَوطــن« بُمنــاسبِة إطَفـاِئها َشمعَتــها األوَلـــــىَشمعَتــها األوَلـــــى
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شهيرة عنان مدققة لغوية بـ »أخبار الوطن«

 طلبــت وظيــفًة فُألـِقَي إلــيَّ مشــُروٌع! طلبــت وظيــفًة فُألـِقَي إلــيَّ مشــُروٌع!
  في أكتوبر الذي خال كانت البداية؛ بلغني أن "أحبار الوطن" وليدة إعالمية قد أجد فيها ضالتي. قصدت مقرَّ الجريدة وكلي أمل في أن ترجعني اليومية إلى سابق عهدي بمهنة 
التدقيق اللغوي، مهنة أعشقها حّد الغيرة الُمتعبة، وأنتصر لها حّد الّتطرف المذموم. ضبطت نبضي على توقيت موعد مقابلة التوظيف، فدّق إنها العاشرة منذ انفصل الخيطان األبيض 

واألسود. لكّن العاشرة، يومها، لمست شغفي الكبير بها فتأخرت ساعة، ُتعاندني.
بنفسه  عرفني  النشر،  مسؤول  مكتب  دخلت  عشرة،  احلادية  متام   يف 
الفكرة  الوطن"؛ فشّرح  "أخبار  يف عجالة واستطرد يف عرض مشروع شبكة 
وخضت  فيها  معهم  انخرطت  وقد  إال  وجدتني  فما  مفّصال،  تشريحا 

خوضهم، بل توظفت وشرعت يف التدقيق ودقائق املقابلة لم تنقِض بعد!
 كان إميان املدير العام املسّير األستاذ عبد العزيز تويقر واملدير التنفيذي 
ال  كبيرا  الوطن"  أخبار  "شبكة  بـ  هويلي  رياض  األستاذ  النشر  مسؤول 
يضاهى، فحرضني حماسهما كي أقنعهما بأنني – رمبا – خير من يوظفان 
إلى  بإظهار مدى حبي لعملي سعيا مني  املنصب. وحني هممت  يف هذا 
إنه  وقال  املسافات  واختصر  الطريق  محّدثي  علّي  قطع  الوظيفة  افتكاك 

يرشحني للمنصب.
  حينها، سكت الكالم ونطقت األرقام حتّدد أي راتب سأتقاضاه. كان 

ما عرض علي بعيدا عما توقعته؛ فاجلريدة انطلقت دون إشهار واحلديث - 
وقتذاك - عن عائدات التوزيع غير معقول، ويف حلظة ذهول تشظى فيها أملي 
منكسرا، وحني جتاذبني عامالن كتب لهما أال يلتقيان بوجه منصف، قال 
مسؤول الّنشر: "أستاذة نحن ال نسلمك وظيفة بل ندعوك لتبني املشروع"، 

فألزمني اإلميان بـ "أخبار الوطن".. فعلت!
التحرير  قاعة  فكانت  بالّنشاط،  مفعم  شاب  فريق  إلى    انضممت 
أشبه ما تكون بخلية نحل كلٌّ بعمله املنوط يؤديه يف حينه وعلى وجهه. 
توجيهات املسيرين كانت تيّسر لنا الصعب وتلنّي املستعصي، فما شعرنا بهم 
.  اليوم، متّر سنة على تأسيس "أخبار الوطن"، سنة كبرُت فيها  مسؤولني قطُّ
مهنيا سنوات عديدة. تعلمت فيها الكثير وصّوبت فيها ما كان خطأ وظننته 
حقا، فزادت ُعرى الوّد بيني وبني مهنتي توثيقا، بل وخضت جتربة إعداد 

ملف فكان لي أن اخترت مسّكن الباراسيتامول حتقيقا وكان لهم أن اختاروه 
 – البصري  السمعي  القسم  عززه  ملف  األولى،  للصفحة  رئيسا  موضوعا 
مشكورا - بتسجيل فديو كان بحق إضافة تذكر. وألن الكرم بأهله  يعرف، 
أصبح حريا بي أن أشكر القائمني على "أخبار الوطن" بأن أتاحوا لي خانة 
كتبت فيها رأيي يف احَلراك الشعبي يوم قلت إن اجلزائريني ملح الهبة الشعبية 
فإن ُهُم فسدوا فسدت، قلت كلمتي ودلوت بدلوي  يف ذكرى احلراك األولى 

والفضل متنُّ علي به جريدتنا بال ريب أو شك.
الكلمات  وتاهت  مني  احلروف  وضاعت  خذلتني  الذكرى،   بحلول 
يليق  من  مبا  الوطن"  "أخبار  لـ  أتوجه  الَكِلم كي  نظم  علي  فصُعب  املعاني 
واجب الّشكر. بحلول الذكرى، أجدني سوى مؤمنة باملشروع مصدقة به، 

مستسمحة معتذرة عن تقصير مني إن بدا!

"أخباُر الَوطن".. "أخباُر الَوطن".. 
الّتحِدي الُمستِمر!الّتحِدي الُمستِمر!

 
موهوب رفيق

"أخبار  الشعبي،  احَلراك   كم كانت صعبة حلظة ميالدها من رحم 
الوطن" هي عصارة جتارب مختلفة، لصحفيني كان شغلهم الشاغل إرجاع 
املهنة إلى أصحابها احلقيقيني، يف وقت حتولت الصحافة إلى مهنة من 

ال مهنة له!
أن  سبيل  يف  الوطن"  "أخبار  على  القائمون  خاضها  كثيرة  محطات 
تطورات  االعتبار  بعني  تأخذ  األبعاد،  متعددة  شبكة  يف  الفكرة  تتبلور 
العصر التكنولوجية؛ إذ تعمد على حتيني أخبارها عبر املوقع اإللكتروني، 
وكذا صفحة الفايسبوك الرسمية، ونقل انشغاالت املواطن املوجود يف أخر 

نقطة يف البلد بالصوت والصورة.
كما أن حرص الشبكة الكبير هو نقل احلقيقة كما هي عبر االتصال 
بأطراف اخلبر حلظة وقوعه، ونترك للقارئ احلكم بعد التدقيق، يف الوقت 
الذي انتشر فيه التدليس عبر الصور املفبركة، والفيديواهات املبتورة، ويف 
األحداث  مع  واجلمعيات  الرسمية  الهيئات  من  كثير  تتفاعل  ال  وقت 
القارئ اإلشباع اإلخباري وتغيب فيه احلقيقة  بالقدر الذي يحقق لدى 

وحتل محل ذلك اإلشاعة.
والقوة الضاربة يف "أخبار الوطن" تتمثل يف أولئك املراسلني املرابطني 
يف اجلزائر العميقة، الذين يلقون الضوء يوميا على مناطق الظل التي لم 

تصل إليها عيون املؤسسات الرسمية أو الوسائل اإلعالمية األخرى.
قرى  بتمنراست،  اجلنوب  أقصى  إلى  بتبسة  الشرق  أقصى  من 
الذي  صوتهم  الوطن"  "أخبار  كانت  أحد،  بها  يسمع  يكن  لم  ومداشر 
إلى  املاء  لتفقد حالهم، وسببا يف تعبيد طرقهم وإيصال  حّرك املسؤولني 
يف  ومكتبنا  مراسلنا  يجد  ال  العميقة  الصحراء  فيايف  حنفياتهم، ويف 
اجلنوب أي حائل يعيق ترصد كل همسة يطلقها مواطن معزول ومهمش.
صفحات  أربع  عبر  التحدي  الواليات  كل  يف  مراسلونا  رفع  كما 
إخبارية يف اجلريدة تهتم بالشأن احمللي، وصفحات أخرى تهتم بالثقافة 
إلى  الفاخرة  مكاتبهم  من  البلديات  رؤساء  لتحريك  مهما  رافدا  احمللية 
نزايد على أحد، بل كان  لم  ووزراء يف خرجاتهم،  رافقنا والة  امليدان، 

الهم الوحيد هو نقل انشغاالت مواطني اجلزائر العميقة.
األكيد أن "أخبار الوطن" لم تصل بعد إلى حتقيق أحالم متابعيها يف 
القائمني عليها،  الشباب  بإرادة  لكننا سنصل حتما  الواليات،  مختلف 
إننا نؤمن أن أحالم األمس حقائق الغد وبتفاعلكم تكون "أخبار الوطن" 

الشبكة األقرب إليكم.

الدكتور : مصطفى كيحل
اجلزائرية  الوطنية  للصحافة  مضافة  قيمة  الوطن"  "أخبار  جريدة   تشكل 
واملكتوبة منها على اخلصوص، وذلك بسبب جودة أدائها والتزامها بخط افتتاحي 
واالقتصادية  السياسية  املواطن  وقضايا  اجلزائري  العام  الشأن  يولي  ومسؤول،  حّر 
واالجتماعية األولوية يف املعاجلة املوضوعية والرصينة من خالل نشر اخلبر الصحيح 
تبرير  أو  آخر،  لطرف على حساب طرف  االنتصار  أو  التهويل  أنواع  بعيدا عن كل 

سياسات سلطوية منحرفة.
وبناء  األفكار  طرح  يف  راقيا  منبرا  اجلريدة  يف  أقالم"   " صفحة   وتشكل 
والسياسي  الثقايف  احلدث  تفكر  أن  شأنها  من  التي  الرؤى  وبلورة  االستدالالت 
التحليل  يف  املنهجية  والصرامة  العلمية  الروح  على  يستند  تفكيرا  واالجتماعي 
والتفسير واقتراح احللول ملختلف اإلشكاالت املطروحة، والتي تهم املواطن اجلزائري 

والنخبة املثقفة منه بالتحديد.
ليوم  األسبوعي  املقال  من خالل   " "أقالم  ركن  يف  املتواضعة  جتربتي  عن   أما 
األحد، فيمكن أن أصنف مقاالتي التي قاربت خمسني مقاال، إلى مقاالت تفكر 
الراهن وتنظر علميا وفلسفيا للحدث، حيث تزامن ظهور اجلريدة مع احلراك الشعبي 
الذي أنطلق يف 22 فيفري 2019، وكان لهذا احلدث نصيبا من االهتمام من خالل 
تخصيصي عدة مقاالت، منها ما متحور حول لغة احلراك املتمثلة يف شعاراته املختلفة 
حفرا يف مضامينها األيديولوجية والوظائف السياسية املنوطة بها والفئات االجتماعية 
ومفهوم  و"النوفمبرية"   " ومفهوم  "الباديسية"  مفهوم  مع  األمر  هو  كما  عنها،  املعبرة 
منها  مقاالت  عدة  لذلك  حيث خصصت  الشعارات،  من  وغيرها  املدنية"  "الدولة 
"احلراك.. . املدونة واخلطاب" ومقال "سردية الباديسية : من التضمني األيديولوجي 
القراءة  استئناف  ضرورة  أو  واحلراك  خلدون  "ابن  ومقال  السياسي"،  التحيني  إلى 
والسلطة  "اللغة  ومقال  الزائفة"  الكاريزما  ووهم  الشعوب  "خبية  ومقال  اخللدونية" 
واحلراك" ومقال "اجلزائر من الفساد إال الفساد النسقي" و"مقال "السياسة.. والكذب 

السائل" ومقال "احلراك وسيكولوجيا احلشود".
 أما احلدث الثاني الذي نال مساحة كبيرة أيضا يف مقاالتي األسبوعية، فهو 
طبعا "وباء كورونا" حيث خصصت له عدة مقاالت، قدمت فيها مقاربات مختلفة 
لفهم ظاهرة الوباء وآثارها السلبية على اإلنسان ومن بني تلك املقاالت ما تعلق "الوباء 
والعلم بني طوبى اخلالص وفوبيا الكاوس" ومقال "أولوية احلق يف البقاء على احلق 
يف احلرية" ومقال "كورونا املستجد وأطروحات املابعد" ومقال "أزمنة الاليقني" ومقال 
"اجلائحة.. . أسئلة وتخمينات". وعملت يف هذه املقاالت التي تزامنت كتابتها مع 
األفكار  وحتى  والسوسيولوجية  والنفسية  الفلسفية  األفكار  أحلل  أن  املنزلي  احلجر 
البشري واملقاربات  العقل  التي طرحتها جائحة كورونا على  االقتصادية والسياسية 

النظرية التي قدمها الكثير من املفكرين واملنظرين يف العالم.
 أما احملور الثالث يف اهتماماتي فكان إشكالية الهوية خاصة يف الثقافة اجلزائرية 
يف  الهوية  سؤال  تكتنف  التي  األيديولوجية  واالستقطابات  السياسية  والتجاذبات 
املجتمع اجلزائري، فعكس ما يقوله اخلطاب الرسمي بأن عناصر الهوية مفصول يف 
أمرها، فإن الصراع الهوياتي واضح للعيان يف اجلزائر، وقد خصصت عدة مقاالت 
ملعطيات  ومراعية  واإلقصاء،  التخوين  لغة  بعيدة عن  علمية موضوعية  رؤية  لتقدمي 
يف  الهوية  يستعمل  الذي  للهوية  السياسي  التوظيف  عن  وبعيدة  وحقائقه  التاريخ 
الصراع على السلطة، وذلك يتعارض طبعا مع الطرح العلمي املعريف الذي يرنو إلى 
الهوية وغيرها من املوضوعات. ومن أهم املقاالت  العلمية يف موضوع  بناء احلقيقة 
مقال  اجلزائري،  والسياسي  الثقايف  اخلطاب  يف  الهوية  إشكالية  فيها  عاجلت  التي 
"معارك احلرية ومعارك الهوية" و" مقال "الهوية بني األيدولوجيا والتاريخ" ومقال "جدل 
السلب بني أطروحة اجلزائر اجلزائرية وأطروحة اجلزائر العربية اإلسالمية" ومقاالت 
"السلفية  منها  املعاصر  العربي  اخلطاب  يف  الهوية  إشكالية  تخوم  على  تقع  أخرى 

والتاريخ" و"السلفية الوهابية واالنسداد التاريخي".
 ومتحور جزء آخر من مقاالتي األسبوعية يف جريدة "أخبار الوطن" حول مفاهيم 
شغالة يف اخلطاب الفكري والسياسي اجلزائري، حيث أفردت لها مقاالت حتليلية 
الداللي  التشويش  من  اخلروج  هو  وغرضها  واملجتمع،  االنسان  علوم  إلى  تستند 

ومفهوم   " األيديولوجيا   " مفهوم  مثل  من  املفاهيم  لهذه  االيديولوجي  والتوظيف 
"املواطنة"  "السلطة" ومفهوم  "الدولة املدنية" ومفهوم  "الدولة" ومفهوم  "املثقف" ومفهوم 
ومفهوم "األبوية" ومفهوم "نظام التفاهة" ومفهوم "األزمة" ومفهوم "االستبداد" ومفهوم 
املفاهيم  هذه  من  مفهوم  لكل  فقد خصصت  إلخ،  "النضال"..  ومفهوم  "العقالنية" 
مقاالت غرضها حتليل املفهوم وكشف خصائصه واحلفر يف جذوره بغية تنوير القارئ 
واخلروج من الغموض وربح "معركة املفاهيم "كما يقول املفكر "عبد اهلل شريط"، كما 
أن ذلك يقع يف جوهر اهتماماتي الفكرية واألكادميية يف اجلامعة وخارجها ويجد يف 
نفسي ميال كبيرا، فحوار الطرشان وهيمنة السلطان على البرهان يف ثقافتنا من بني 
أسبابه " غموض املفهوم " والرغبة على اإلبقاء على غموضه بهدف التالعب الداللي 

به والتوظيف االيديولوجي له.
الشخصيات  بعض  حول  الكتابة  إلى  مقاالتي  من  أخرى  مجموعة  اجتهت  و 
ومالك  فانون،  فرانز   : مثل  من  والعلمية  الفكرية  الشخصيات  خاصة  اجلزائرية، 
لكل  فخصصت  بوباكير،  العزيز  وعبد  أركون،  ومحمد  باديس،  وابن  نبي،  بن 
القضايا من مثل  فيها بعض  أعالج  فكرية  الشخصيات مقاالت  شخصية من هذه 
فساد التأويل الذي يخضع له األثر الفكري لهذه الشخصية أو تلك، ورفع القداسة 
يف  الشخصيات  تلك  وضع  ومحاولة  الشخصيات  بعض  عن  اجلزائري  املتخيل  يف 
سياقها التاريخي وعدم حتميلها أكثر مما تتحمل، فأكبر ظلم للمفكر هو تأويل فكره مبا 
يتناسب مع حاجات احلاضر السياسية وااليديولوجية، وأكبر قتل للفكرة هو حتويلها 

إلى صنم ال يقبل القراءة اجلديدة والتحيني املستمر.
 وتالقي مقاالتي يف جريدة "أخبار الوطن " تفاعال إيجابيا كبيرا عند أهل الفكر 
والثقافة من كتاب وباحثني وأساتذة جامعيني وحتى قراء عاديني، ولقد سعيت فيها 

للمزاوجة بني الطرح العلمي األكادميي ومقتضيات املقال الصحفي.
أسبوع،  كل  املساحة  هذه  لنا  أتاح  الذي  الوطن"  "أخبار  جريدة  لطاقم  فشكرا 
لنساهم ولو بشكل متواضع يف بلورة معالم ثقافة تنويرية وعلمية تشيع روح التفكير 
أن  شأنه  من  ذلك  وكل  الصحيحة،  االستدالالت  على  األحكام  وبناء  النقدي 

يساعد يف إحداث التجديد والتغيير الثقايف املنشود.

من ِخالل َمقاِل األسُبوِع يف َجريدِة "أخَبـــــاُر الَوطــــــن"

َتجربـٌة َجديـدٌة فـي الكتاَبـةَتجربـٌة َجديـدٌة فـي الكتاَبـة
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شتى من  وبرملانيون   سياسيون 
يختلفون واأليديولوجيات   التوجهات 
 يف كل شيء، لكنهم أجمعوا على متيز
أثبتت إنها  قالوا  التي  الوطن«   »أخبار 
اإلعالمية الساحة  يف  الفاعل   حضورها 
وقائمة جديرة  مؤسسة  ألنها   الوطنية، 
 بذاتها، قادرة على مواصلة دربها بثبات
 راسخ يف إطار مبادئ وقيم ارتكزت عليها
 يف عملها، بفضل صحافييها ومراسليها

 وكل األقالم التي أثرت صفحاتها بالفكر
والسياسة، واألدب  والثقافة   واملعرفة 
»أخبار احتضنوا  الذين  قّرائها   وبفضل 
 الوطن«، بتواصل دؤوب معها وحميمية

.غير معهودة
»أخبار تشق  أن  يف  أمل   وكلهم 

 الوطن« طريقها نحو إرساء إعالم وطني
وحّر شفاف  فضاء  ضمن  ونبيل   هادف 
ربقة من  الّتحرر  يف  أحالمها   يستوعب 

والتهميش واالستبداد   االضطهاد 
كي »اإلشهار«،  وريع  الرقيب   ومقص 
لوظيفتها، وفيًة  الوطن«  »أخبار   تكون 
وترقيته الوعي  ترشيد  يف   وُتساهم 
ومواقفها، وآرائها  أفكارها  خالل   من 
الديني االستبداد  إكراهات  عن   بعيدًا 
وحتى واالجتماعي   والسياسي 

.اإلعالمي
عّمـــــار قــــردود

 قال األستاذ عبد املالك بوشافة، يف
 تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، إني
املولود بهذا  تهنئتكم  أوّد  البداية   »يف 
األولى، شمعته  يطفأ  وهو   اإلعالمي 
جاء مولود  القراء.  ولكل  لكم   فتحية 
الذي خاص  وطني  ظرف  ظل   يف 
منذ سلمية  شعبية  ثورة  باندالع   متيز 
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بقائه مبررات  كل  فقد  لنظام   واملنظم 
جزائرية دولة  جتسيد  يف  الذريع   وفشله 
أول بيان  إطار  يف  واجتماعية   دميقراطية 

.نوفمبر وأرضية الصومام
 اعتمدت اجلريدة مبدأ الصدق قبل

ما هو  الصدق،  فيه  قل  زمن   السبق يف 
ورؤيتها لها  االفتتاحي  اخلط   يوضح 
 للمستقبل، ففتحت صفحاتها لكل من
مختلف من  النقاش  يف  املساهمة   يريد 
وقضايا موضوعات  عاجلت   االجتاهات، 
الصعاب رغم  الطمس،  عن   بعيًدا 
يتعرض مازال  الصحفي  ألن   والعقبات 
ظل يف  واإلمالء  واإلكراه  الضغط   إلى 
بكل احلقيقية  التعددية  ترفض   سلطة 

مبنطق اإلعالم  مع  وتتعامل   أبعادها 
 الوالء، فهي ال تريد إعالًما مستقاًل كما
سياسيا ومتثيال  مستقلة  عدالة  تريد   ال 

 .حقيقيا
العكرة، املياه  يف  يصطاد  ال   إعالم 

أو زيادة  دون  هي  كما  احلقيقة   ينقل 
 نقصان، دون تلميع أو تقصير. رغم هذه
الوطن« »أخبار  أن  إال  وغيرها   الظروف 
الطرح يف  محايدة  تكون  أن  إلى   سعت 
كل قبل  رسالة  الصحافة  بأن   إلميانها 
بها سينجح مهما كانت فاملؤمن   شيء، 
حليف يكون  النجاح  ألن   التحديات 

 .املبادئ والرسالة الصادقة
ولطاقمها للجريدة  التوفيق   كل 

.»مزيدا من التألق والنجاح
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ولطاقمها للجريدة  التوفيق   كل 

.»مزيدا من التألق والنجاح

للجالية األسبق  الدولة  كاتب   قال 
بن حليم  الدبلوماسي  باخلارج   الوطنية 
»أخبار به  خص  تصريح  يف  اهلل،   عطا 
أتوجه األمر  بادئ  »يف  إنه   الوطن« 
 بتهانّي احلارة إلى كل الطاقم الصحفي
 واإلداري لشبكة »أخبار الوطن« وخاصة
 اجلريدة الورقية التي كانت إضافة نوعية

مجرد وليس  الوطني  لإلعالم   ومؤثرة 
باتت من اجلريدة  أن هذه  أعتقد   رقم،و 
والفارقة املهمة  الوطنية  اإلعالم   وسائل 
من الكثير  متابعتها  على  يحرص   التي 
القرار وصّناع  النخبة  خاصة   اجلزائريني 
 بسبب طريقتها املتفردة يف نقلها األخبار
اليومية وملفاتها  األحداث   وتغطيتها 
ذلك وكل  للنظر،  والالفتة   املتميزة 
 بفضل طاقمها الصحفي املاهر واحملترف.
والتي والعراقيل  الصعوبات   ورغم كل 
 زادت من حدتها الوضعية الوبائية التي
منذ والعباد  البالد  على  بظاللها   ُتلقي 
الوطن« »أخبار  أن  إال  املاضي،   مارس 
وباتت أقدامها  الوقوف على   استطاعت 

 رقما صعبا يف معادلة الصحافة اجلزائرية
.»ويكفيها ذلك فخًرا

 وأضاف بن عطا اهلل »كانت جريدة
تزال وما  العام،  طيلة  الوطن«   »أخبار 
 منارة تصدح باحلق وصدق الكلمة وتنقل
إلى جاهدة  وتسعى  الصادق   التعبير 
رفعته على  والعمل  الوطن  قضايا   دعم 
النجاح من  املزيد  لكم  أمتنى   ونهضته، 
مستوى يف  واالرتقاء  والسداد   والتوفيق 
على تظل جريدتكم  أن  وأرجو   األداء، 
ونافذة للتنوير  منارة  دوًما  بها   عهدي 
احلق كلمة  تعلي  الصادقة  احلرة   لآلراء 

.»وتغلب املصالح الوطنية

 أبدى الوزير املنتدب السابق املكلف
والنائب اخلارج،  يف  الوطنية   باجلالية 
شعابنة، يف واإلعالمي سمير   البرملاني 
 تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن« سعادته
 البالغة مبرور سنة أولى على والدة »أخبار
 الوطن« التي أعطت للصحافة اجلزائرية
موجوًدا، يكن  لم  ومتيًزا  خاصة   نكهة 
 بسبب طريقة معاجلتها األخبار وتغطيتها
 األحداث وحتقيقها للسبق الصحفي يف
 كثير من املرات، بالرغم من أن شعارها
لكنها الصحفي  السبق  قبل   املصداقية 
ناهيك مًعا،  االثنني  حتقيق  يف   جنحت 
اجلريدة عن  أحتدث  هنا  تفردها-و   عن 
يتطرق والذي  اليومي  مبلفها   الورقية- 
املواطنني يهم  مهم  ملوضوع  مرة  كل   يف 
سواء املعنيني  بتصريحات   مدعوما 
 كانوا سياسيني أو مسؤولني أو خبراء يف
 االقتصاد واملال واالجتماع والنفس وغير

.ذلك
 بال شك أن صحفيي »أخبار الوطن« 

 بذلوا قصارى جهودهم ورمبا تعرضوا حملن

 كثيرة ولكنهم بصبرهم ومثابرتهم جتاوزوا
كان وبالتالي  والصعاب،  العقبات   كل 
نظير املقدمة  يف  فكانوا  السبق   لهم 
جهودهم ونظير  جهود  من  بذلوا   ما 
على وإصرارهم  ومثابرتهم   ومتابعتهم 
»أخبار كانت  هكذا  نعم   النجاح، 
أن لها  ونتمنى  ومتألقة  متميزة   الوطن« 

.تبقى على الدرب نفسه
أقدم التي  الناجحة  التجربة   إن 

عبد األستاذ  املبدعان  اإلعالميان   عليها 
هويلي رياض  واألستاذ  تويقر   العزيز 
بل لهما  فقط  ليس   هي ال شك مفخرة 
يف التحدي  رفعا  ألنهما  جميًعا؛   لنا 
 ظروف صعبة ومميزة وبفضل اهلل وبفضل
طاقم ووراءهما  ومثابرتهما   جهودهما 
 صحفي مميز جنحا يف استحداث جريدة
وأخبارها مبلفاتها  ومتميزة   محترمة 
أعماق من  خاصة  األحداث   وتغطياتها 

.اجلنوب اجلزائري
قال: بأن  كالمه  شعابنة   وختم 

النطالقة األولى،  بالذكرى   »نهنئكم 
أسرة جميع  ونهنئ  الغراء،   جريدتكم 
مواصلة لكم  متمنني  الوطن«   »أخبار 

.»التقدم والنجاح

املكلف الوطني  األمني   قال 
مجتمع بحركة  واالتصال   باإلعالم 
 السلم »حمس« الدكتور بوعبد اهلل بن
»أخبار به  خّص  تصريح  يف   عجمية، 
الذكرى مرور  »مبناسبة  إنه   الوطن«، 
 األولى لتأسيس جريدة »أخبار الوطن«
 أتقدم بتهانّي اخلالصة وتقديري لطاقمها
 الصحفي وكل العاملني بها. واحلقيقة-
مجاملة-استطاعت أو  مبالغة   وبدون 
 جريدة »أخبار الوطن« الفتية ويف ظرف
إعالمية عمومية  خدمة  تقدم  أن   وجيز 
طاقما بها  وأن  خاصة  جًدا   نوعية 
يحاول ومسؤول  وجاد  خبرة  ذا   محترما 

 أن يصل إلى املعلومة بكل ما أوتي من
هذا أحترم  أنا  وبالتالي  ومهارات،   عزم 

.الطاقم وأمتنى له التوفيق والسداد
»و يقول:  عجمية،  بن  أضاف   و 

 باإلضافة إلى ما تقّدم، فإن هذا املولود
 اإلعالمي اجلديد جاء يف ظرف صعب
من نوعا  الصحافة  فيه  تشهد   جًدا 
على التحديات  من  ونوعا   التضييق 
 أرض ملغمة ومع ذلك بات هذا املولود
 اإلعالمي يف عامه األول رقًما صعًبا وأنا
التي األعداد  بعض  أطالع  احلقيقة   يف 
واحد وأنا  وإعدادها  بإخراجها   تقومون 
الوطن« »أخبار  جلريدة  املتتبعني   من 
فال يوفقكم،  أن  اهلل  ونسأل   ندعمكم 
فكما والعراقيل  للتحديات   تستسلموا 
 يقولون »العبرة ليست يف نقص البدايات

.»وإمنا العبرة يف كمال النهايات

املالية جلنة  وعضو  النائب   قال 
الوطني الشعبي  باملجلس   وامليزانية 
لـــ«أخبار تصريح  يف  زنتوت،   مهدي 
 الوطن«: »اليوم ونحن ندخل يف السنة
الوطن« »أخبار  جريدة  عمر  من   الثانية 
اجلزائر يف  ومواطن  مسؤول  بكل   حري 
لهؤالء واحتراًما  تقديًرا  الُقبعة  يرفع   أن 
, فخططوا  فكروا  الذين   الصحفيني 
, رغم أن كثيرين كانوا فأبدعوا   ونفذوا 
إكمال متوقعني عدم  بعد   يتفرجون عن 
 اليومية املسيرة بل ويتمنون ذلك يف قرارة
 أنفسهم املريضة، إْن حقًدا أو غيرًة، غير
 أن القائمني على اجلريدة أثبتوا للجميع
املسؤولية، من  كبير  قدر  على   أنهم 
 فالتقت أكفهم بالتصفيق والثناء لهؤالء

.»اإلعالميني األكفاء
تأسيس »عيد  زنتوت  بارك   كما 

تدخل وهي  الوطن«  »أخبار   جريدة 
العاملني دور  مثمًنا  الثاني«،   عامها 
مبسافة والوقوف  احلقيقة  بنقل   فيها 
 واحدة من اجلميع، قائاًل: » إن »أخبار
تتبنى بامتياز  حيادية  جريدة   الوطن« 
انتقاد على  وتعمل  النظر  ُوجهات   كل 
نقًدا أيضا  واملواطن  والبرملان   احلكومة 
تشهير أو  قذف  وال  فيه  جتريح  ال   بناًء 
وتقف تشويش،  أو  سمعة  تشويه   أو 
 على مسافة واحدة من جميع األحزاب
 والكيانات السياسية«، مبيًنا أنها »تضم
 شبكة مراسلني ومحررين جيدين وكتاًبا
كتابة يف  يبدعون  وصحفيني   بارزين 
 وحترير اخلبر بأسلوب قوي ومشوق وغير

.»معهود يف اإلعالم الوطني

َشبكُة »أخَبار الوَطن« َسنٌة إعالِمّيٌة فاِرقٌة بامِتياز

ِسياسّيـــون وَبرلماِنّيـوَن يشَهـــُدون.. 
الَمشــــروُع أعــاَد اإلعـالم لَوِظيفــِته

األستاذ عبد املالك بوشافة:
»أخبــار الوطــــن« اعتمــدت مبــدأ المصداقية 

قبـــل الّسبـــق الّصحفــــــي!

كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بالشباب سابقا، بلقاسم مالح:
ملفــات »أخبـــار الوطـــن« المتـــميـزة واليـومية 

عالمــة الجريــدة المسجـــــلة! 

كاتب الدولة للجالية الوطنية باخلارج سابقا، حليم بن عطا اهلل:
»أخبـــار الوطـــــن« إضـافة نوعــية فـي اإلعـالم 
الوطنـــي وليــست مجـــرد رقـــم!

نائب بالبرملان  سمير شعابنة:
»أخبـار الوطن« جريدة 
محتـرمة تمّيـزت بتغطيتها 
األحــداث فــي الجنـــوب 

قيادي بـ »حمس«، الدكتور بوعبد اهلل بن عجمية:
»أخبـار الوطن« قّدمت 
خـدمة عموميـة إعــالمية 
نوعـية في ظـرف وجيـز! 

الّنائب وعضو جلنة املالية باملجلس الشعبي الوطني، مهدي زنتوت:

»أخبـار الوطــن« 
حيــادية بامتيـاز 
وتعـــرض كــــل 
ُوجهـــات النـــظر!
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التحرير
ــن ــن م ــار الوط ــت »أخب  اقترب

تســتطلع وجمعيــات   نقابــات 
 آراءهــم مــن بــاب تقييــم عملهــا،
 فــكان لهــا أن حصــت إشــادة عــدة
 نقابــات وجمعيــات،  كلهــا أثنــت
خــال اجلريــدة  مــردود   علــى 
ــها ــن تأسيس ــى م ــنة األول .الس
بوديبة: مَلسنا ِدالالٍت 

االحِترافّيًة منذ انِطالَقة 
»أخَبار الَوطن«

بوديبــة مســعود   أوضــح 
املجلــس يف  باإلعــام   املكلــف 
القطــاع ملســتخدمي   الوطنــي 
 ثاثــي األطــوار للتربيــة أن جريــدة
مولــود هــي  الوطــن«   »أخبــار 
 جديــد يف الســاحة اإلعاميــة،
يف جديــدة  إضافــة   وكانــت 
املكتوبــة الصحافــة   ميــدان 
 اجلزائريــة. ومنــذ بدايتهــا ســجلنا
 عامــات تــدل علــى أن جريــدة
إلــى تطمــح  الوطــن«   »أخبــار 
نظــرا واملصداقيــة،   االحترافيــة 
 للمواضيــع التــي تناولتهــا علــى
 صفحاتهــا، وأملنــا أن تتصــدر »
ــام ــة اإلع ــن« واجه ــار الوط  أخب
ــون ــر، وأن تك ــوب يف اجلزائ  املكت
ــة ــا للكلمــة الصادق ــا حقيقي  بدي
ــذي ينشــده املواطــن  واإلعــام ال

.»اجلزائــري
أن تســتمرَّ َنتمّنــى   دزيــري: 

نقــِل يف  الوطــن«   »أخبــار 
املُواِطنــَن انِشــغاالِت 

 قــال صــادق دزيــري رئيــس
 االحتــاد الوطنــي لعمــال التربيــة
 والتكويــن، يف تصريــح جلريــدة
ــار الوطــن«: »نقــول جلريــدة  »أخب
ســعيد عــام  الوطــن«   »أخبــار 
 مبناســبة إطفــاء شــمعتها األولــى،
إضافــة تكــون  اهلل  شــاء   وإن 
ــا ــى له ــة ونتمن ــة اجلزائري  للصحاف
 مزيــدا مــن املصداقيــة واملوضوعية
ــل ــي، وأن تواص ــبق الصحف  والس
انشــغاالت رفــع  يف   مســيرتها 
 املواطنــن والنقابــات، الســيما يف

.»قطــاع التربيــة الوطنيــة
بركاني: »أخباُر الَوطن« 
اسَتهّلت َعمَلها بَطريقٍة 

َصِحيحة
ــاء ــادة األطب ــس عم  أشــار رئي

 اجلزائريــن بقــاط بركانــي إلــى
الوطــن« »أخبــار  جريــدة   أن 
 هــي جريــدة إخباريــة محضــة،
 ومــن املعــروف صعوبــة العمــل
ــيما ــر، س ــدان يف اجلزائ ــذا املي  به
 ونحــن نعلــم أن الصحافــة احملترفــة
ــاس ــام الن ــل إع ــن أج ــط م  تنش
 باحلقيقــة، وهــذه األخيــرة مــن
 الصعــب أن تظهــر للعيــان. وأردف
 محّدثنــا يقــول: »اجلريــدة شــرعت
صحيحــة بطريقــة  عملهــا   يف 
مســارها يف  مواصلتهــا   ونتمنــى 

.»اإلعامــي
حجيمي: أرُجو أن َيتوّسَع 

امُلَجّمُع إلى قناٍة 

ِتلفزيوِنّية
ــة ــة األئم ــس نقاب ــح رئي  أوض

ســعد أنــه  حجيمــي   جلــول 
»أخبــار جريــدة  مــع   بالتعامــل 
 الوطــن«. وقــال يف هــذا الّصــدد:
ــا ــى خطه ــا للمحافظــة عل  »أدعوه
والوســطي احملافــظ   الوطنــي 
ــا لهــا مزيــدا مــن  املعتــدل، متمني
 التألــق والنجــاح وخدمــة الصالــح
 العــام، وكــذا التوســع يف مجالهــا
قنــاة إنشــاء  ال  وملــا   اإلعامــي 
يف مبجمعهــا  خاصــة   تلفزيونيــة 

.»املســتقبل
زبدي: »أخَباُر الَوطن« 
ذاُت ِمصداقّيٍة يف َزمٍن 

َصعب!
جمعيــة  رئيــس   أعــرب 

املســتهلك وإرشــاد   حمايــة 
 مصطفــى زبــدي، مــن جهتــه،
 عــن رأيــه، فقــال: »يف احلقيقــة
هــي الوطــن«  »أخبــار   جريــدة 
اإلعاميــة للســاحة   إضافــة 
ســعداء ونحــن   اجلزائريــة، 
 بتطورهــا الســريع وتوســعها عبــر
يــدل وهــذا  الوطــن،   واليــات 
وموضوعيتهــا احترافيتهــا   علــى 
نقلهــا وكــذا   ومصداقيتهــا، 
ــة، ســيما وأن ــكل حيادي ــَع ب  الواق
 املصداقيــة باتــت نــادرة يف هــذا
ــق ــى التوفي ــن نتمن ــن، ونح  الزم
يف اإلعاميــة  املؤسســة   لهــذه 

النبيــل املهنــي  .»مســارها 

 كمــا تلقــت جريــدة »أخبــار
ــي ــن التهان ــًا م ــا هائ  الوطــن« كًم
 يف ذكــرى ميادهــا مــن طــرف عدد
 مــن رؤســاء األحــزاب والسياســين
نذكــر الوطنيــة.   والشــخصيات 
 بينهــم جمــال أحمــد بــن عبــد
 الســام النائــب البرملانــي الســابق،
اجلزائــر جبهــة  حــزب   ورئيــس 
 اجلديــدة، الــذي قــال: »تهانينــا
النجــاح لهــا  متمنيــا   جلريدتكــم 
اإلعامــي احلقــل  يف   والتألــق 
ــا ــكل طاقمه ــي ول ــي والدول  الوطن

والنجــاح الصحــة  .»موفــور 
ــر ــي وزي ــن ميهوب ــا عــز الدي  أم

العــام واألمــن  األســبق   الثقافــة 
التجمــع حلــزب  ســابًقا   بالنيابــة 
فخــص الدميقراطــي،   الوطنــي 
فيهــا: قــال  بتهنئــة   اجلريــدة 
إلــى بأجمل التهانــي   »أتقــدم 

 جريــدة »أخبــار الوطــن« الفتيــة
ــا ــو له ــرة ونرج ــدت كبي ــي ول  الت
ــن ــى العامل ــك وإل ــى كذل  أن تبق
ــى ــة إل ــدم بالتهنئ ــا أتق ــا، كم  فيه
 شــبكة »أخبــار الوطــن« اإلعاميــة
 التــي تعــد العنــوان األكبــر ملؤسســة

محترمــة .»إعاميــة 
نائــب  الــدان  أحمــد   أمــا 

ــي«، ــاء الوطن ــة »البن ــس حرك  رئي
»مبناســبة مرور مهنئــا:   فقــال 
جريــدة تأســيس  علــى   ســنة 
ــة أســرة ــار الوطــن« نتقــدم إل  »أخب
وموظفــن صحافيــن   اجلريــدة، 
ــات ــمى آي ــن بأس ــن وإداري  وعامل
داعــن والتبريــكات،   التهانــي 
 املولــى عــز وجــل أن يعيــد عليكــم
ــاح ــن النج ــد م ــبة مبزي ــذه املناس  ه
 والتألــق، ومواصلــة الــدور الريــادي
ــدة ــه اجلري ــذي قدمت ــري، ال  التنوي

ــر  طــوال ســنة كاملــة، فكانــت خي
مهنًيــا الوطنيــة  للصحافــة   مثــال 

.وأخاقــا
 وبهــذه املناســبة نتقــدم إليكــم

 بالشــكر والعرفــان علــى التغطيــات
 الصحافيــة املتميــزة، التــي قدمتهــا
 »أخبــار الوطــن« ألنشــطة وفعاليات
 وإجنــازات احلركــة، فكانــت ســندًا

.طيبــًا لنــا
بهــذه التهنئــة  نكــرر   وإذ 

 املناســبة الســعيدة، والشــكر لــكل
 مــا قدمتمــوه للوطــن واملواطــن،
 ندعــو اهلل لكــم مبوفــور الصحــة،
 وللجريــدة وفريــق عملهــا مزيــدًا
ــوا ــار. وتفضل ــدم واالزده ــن التق  م
.»بقبــول فائــق االحتــرام والتقديــر
عّمـــــار قــــردود

 أمــا النائــب باملجلــس الشــعبي الوطني عن
 جاليــة إفريقيــا والشــرق األوســط، أميرة ســليم،
ــن«، ــار الوط ــح لـــ«أخب ــت يف تصري ــد قال  فق
 »يســرني أن أقــدم التهانــي والتبريــكات مبناســبة
 مــرور الذكــرى األولــى علــى تأســيس جريــدة
ــًدا ــا مزي ــى له ــدة، وأمتن ــن« الرائ ــار الوط  »أخب
ــة  مــن االنتشــار والتقــدم ألداء رســالة الصحاف
ــو ــا أرج ــريف. كم ــي واملع ــاء الدميقراط  يف البن
فيهــا صحفيــن وموظفــن العاملــن   جلميــع 

ــق والنجــاح ــن التوفي .ومراســلن وإداري
الصحفيــن أيــدي  علــى  أشــدد   و 

 واإلداريــن ومــا يبذلونــه يومًيــا مــن جهــود
ــى ــون، وأمتن ــا يك ــل م ــدة بأفض ــراج اجلري  إلخ
التقــدم والنجــاح املزيــد مــن   لهــم جميًعــا 
 وخدمــة اجلزائــر واجلزائريــن مــن خــال ســلطة
 الصحافــة. وكل عــام و«أخبــار الوطــن« وأهلهــا

ــت ــز الف ــم ومتي ــق دائ ــر ويف تأل .بخي
الوطــن« »أخبــار  جريــدة  متيــزت   لقــد 

ــح ــدف الواض ــزن واله ــي املت ــرح اإلعام  بالط
ــت ــث المس ــا حي ــتقيم يف تقدمه ــار املس  واملس
 احتياجــات املواطنــن عبــر معظــم واليــات
 الوطــن، بفضــل شــبكة مراســليها الواســعة
الداخــل يف  املناســبات  كل  علــى   ووقفــت 
ــر ــة لكثي ــدر للمعلوم ــت مص ــارج وأصبح  واخل
 مــن الوســائل اإلعاميــة وهــذا مــا أكــده كثيــر
ــة  مــن اإلعاميــن. كمــا متيــزت مبلفاتهــا القوي
ــن أن ــس باله ــر لي ــو أم ــة وه ــة واليومي  والهادف
 تعــد ملًفــا بشــكل يومــي مدعومــا باألرقــام
العلــم أهــل  وتصريحــات   واإلحصائيــات 

.والدرايــة
 كمــا أثمــن عالًيــا جهودكــم املتميــزة يف

الرســمية والنشــاطات  األحــداث   تغطيــة 
 والشــعبية بشــكل شــامل ومهنــي هدفــه تقــدمي
ــم ــس إال. وفقك ــة لي ــة إعامي ــة عمومي  خدم
 اهلل ودمــت وأدام اهلل تألقكــم ومتيزكــم يف أداء

اإلعاميــة .»رســالتكم 

ــس ــال باملجل ــام واالتص ــر اإلع ــاد مدي  أف
 الشــعبي الوطنــي، مختــار بوروينــة، يف تصريح
 لـــ«أخبــار الوطــن«، بأنــه »يحيل االحتفــال
 بســنة مــن عمــر جريــدة » أخبــار الوطــن »إلــى
االنطاقــة علــى  األول  املقــام  يف   تهنئتهــا 
نفســه، الوقــت  ويف  والتطــور.   والصمــود 
 محاولــة ضبــط تقييــم أولــي بالنظــر إلــى دوافــع
 إصدارهــا املعلــن عنهــا يف افتتاحيــة العــدد
 األول، وبالنظــر إلــى تفاعــل خطهــا اإلعامــي
ــي ــة مــع األهــداف الت ــة وطني  كشــبكة إخباري
مادتهــا تنويــع  صعيــد  علــى  حتقيقهــا   تــود 
 اإلعاميــة يف زمــن تعــددت وتنوعــت فيــه
ــة التــي حتتلهــا  وســائل نشــر املعلومــة، واملكان
ــي صعــب ــع الورق ــو أن التوزي ــراء ول ــدى الق  ل
والعــرض التوزيــع  اختــال  أمــام   تقييمــه 
اجلريــدة لــرواج  وكمعيــار  األكشــاك،   يف 
ــة ــع الصحاف ــا تراج ــل أيض ــه يف ظ ــن عدم  م
ــن ــي م ــات األخــرى، وه ــام التقني ــة أم  الورقي

املطروحــة  .»التحديــات 
ــة ــول: »وألن يومي ــة، يق ــاف بوروين  و أض

ــزا ــا ممي ــون رقم ــن« أرادت أن تك ــار الوط  »أخب
 بإضافــة مهنيــة ونوعيــة يف املشــهد اإلعامــي،

 فــإن مســؤولية تقييــم ذلــك ليــس باألمــر الهــن
ــاك ــم، هن ــن عناصــر التقيي ــد م  لتقاطــع العدي
 مــا يحســب عليهــا وهنــاك مــا هــو خــارج
 إرادتهــا لعوامــل عــدة، لكــن يكفــي أن أقــول،
 وأنــا املتابــع لصفحتهــا الورقيــة عبــر املوقــع
 اإللكترونــي إنهــا انفــردت بشــخصية مميــزة لهــا
 يف تنــاول اخلبــر ومتابعتــه بتقنيــات مكملــة لــه،
 ووازنــت يف تقدميــه وعرضــه علــى القــارئ،
ــى عناصــر ــاظ عل ــع احلف ــا، م  شــكا ومضمون

ــه .تركيب
 يكفــي أن صفحتهــا األولــى حتــس بتوازنهــا

 ومتيزهــا مــع التحكــم يف عناوينهــا بالشــكل
 الــذي رســمته افتتاحيــة تقــدمي العــدد األول،
ــظ ــدي ياح ــط تصاع ــن خ ــك ضم ــم ذل  ويت
 ويبشــر مبكانــة حتتلهــا الصحيفــة لــدى متتبعيهــا

ــراء جــدد .وكســب ق
ــة ــو حيوي ــة ه ــى الصحيف ــجل عل ــا يس  م

 الطاقــم الصحفــي الشــاب الــذي متكــن بفضــل
ــن البحــث عــن ــه م ــد ل ــر احملكــم واجلي  التأطي
 املعلومــة واالنفــراد يف الكثيــر مــن املــرات
ــا، ــة يف رصيده ــة إضافي ــذه نقط ــرها، وه  بنش
املفتوحــة األقــواس  حجــم  عــن   ناهيــك 
 للتصريحــات ممــا يؤشــر علــى مــا حتظــى عليــه
 مــن مصداقيــة لــدى الفاعلــن علــى مختلــف

.»مســتوياتهم وفئاتهــم

 يف تصريــح أدلــى بــه لـــ«أخبــار الوطــن«،
 ثّمــن رئيــس حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة
»الــدور بلعبــاس،  محســن   والدميقراطيــة، 
 اإلعامــي الكبيــر الــذي أّدتــه جريــدة »أخبــار
بــكل باملوقــرة،  وصفهــا  التــي   الوطــن«، 
 مصداقيــة وشــفافية يف نشــر الرســالة اإلعاميــة
 املميــزة طــوال فتــرة عملهــا. ويف هــذا الصــدد
ــا ــزازي مب ــن اعت ــر ع ــا أعب ــا: »كم ثن ــال محدِّ  ق
 حققتــه اجلريــدة مــن جنــاح وتطــور منــذ نشــأتها
ــا ــرأة. وأن ــة وج ــكل حيادي ــار ب ــا لألخب  ونقله
 شــاهد علــى ذلــك خاصــة خــال تغطيتهــا
 مســيرات احلــراك الشــعبي قبــل أن يفرملهــا

 وبــاء كورونــا وكانــت مــن وســائل اإلعــام
 الوطنيــة النــادرة التــي ُتقــدم علــى تغطيــة
 احلــراك ونقــل مــا يحــدث للقــراء بــكل حياديــة

.»ودون زيــادة أو نقصــان
ــي ــب ل ــول: »يطي ــاس، يق ــاف بلعب  و أض

 أن أقــدم لــإدارة ولكافــة أســرة جريــدة »أخبــار
 الوطــن« أطيــب التهانــي وأصــدق التبريــكات
ــم ــدور جريدتك ــى ص ــنة عل ــرور س ــبة م  مبناس
ــم ــزة رغ ــة متمي ــوأت مكان ــي تب ــرة، والت  املوق
باالحتــرام وحظيــت  واألعــداء،   الــداء 
ــر ــة، األم ــا العالي ــا ومهنيته ــر لكفاءته  والتقدي
إلســهاماتها العالــي  التقديــر  يؤكــد   الــذي 
ملؤسســتكم راجيــًا  الوطنيــة   اإلعاميــة 

والنجــاح التقــدم  دوام  .»اإلعاميــة 
عّمـــــار قــــردود

يف الّسنِة األوَلى من َتأِسيسها
َنقـــــاباٌت وَجمـــــــعّياٌت 

ُتِشيـــد بَمــردوِد »أخَبــار الَوطــن«

 رؤسـاء أحــزاب وسيــاسيون يهّنئــــون

النائب باملجلس الشعبي الوطني أميرة سليم:
 »أخبـار الوطـن« تميـزت بالطرح 
اإلعـالمي الُمّتزن وانتهجت مسارا مستقيما

مدير اإلعالم واالتصال باملجلس الشعبي الوطني مختار بوروينة:
»أخبــار الوطـــن«

 انفــردت بمتـابعة الخبـر 
وعـرضـه شـكاًل ومضمــوًنا 

بتقـــنيات مكــــّملة!

رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، محسن بلعباس:
»أخبــــار الوطــــن« 
واكبـــت الَحـراك الّشعبـي 

وغّطـــــته بكــــــل 
حيــــادية وجـــــرأة!

حتتفي جريدة »أخبار الوطن« بإطفاء شمعتها األولى يف ميدان الصحافة 
اجلزائرية، وهي التي تأسست يف 5 أكتوبر 2019، سنة كانت استثنائية حاولت 

اجلريدة فيها مواكبة األحداث الوطنية والدولية واحمللية. 



الكاتب األستاذ حازم فيصل من عنابة:
»أخبار الوطن« أعطت 

الجميع حّقه ولم تقصر في 
إيصال المعلومة باحترافية

ولم تقصر يف  الوطن« أعطت اجلميع حّقه  »أخبار 
إيصال املعلومة باحترافية

جريدة مختلفة عن غيرها، اطلعت على صفحاتها 
سلبت   « الوطن  »أخبار  قراءتها.  أدمنت  ما  فسرعان 
املواضيع  مختلف  إلى  لتطرقها  واملتابعني  القراء  عقول 
واالختصاصات.  املجاالت  كل  يف  املواطن  تهم  التي 
التي  مبقاالتي  ساهمت  أن  العظيم  الشرف  لي  وكان 
بالتاريخ  اهتمت  اجلريدة  فهذه  تردد.  دون  نشرتها 
والرياضة.  بالثقافة  واالقتصاد،  وبالسياسة  واحلاضر 
وأعطت للمجتمع حقه الكامل لإلطالع على كل متغير 
طرحوا  وسياسيني  مثقفني  مبساهمة  بتاريخه  تذكير  أو 
أفكارهم بكل موضوعية. بل إنهم اختاروا أسلوبا يفهمه 
املعلومة  تقدمي  يف  مقصرين  غير  املجتمع  شرائح  جميع 
أتقدم  أن  يفوتني  وال  للقارئ.  والدقيقة  الصحيحة 
جناح  على  الساهرين  لكل  والصادق  اخلاص  بالشكر 
التحرير  رئيس  إلى  مديرها  من  الوطن«  »أخبار  جريدة 
احترفيتهم  مدى  أثبتوا  الذين  ومراسليها  وصحافييها 
للوصول إلى هذه املكانة بعد مرور سنة واحدة فقط من 

ميالدها ».
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منذ الوهلة األولى بدا لي أّن »أخبار 
إلى مشهدنا  رائعة ومهمة  الوطن« إضافة 
اإلعالمي، وأجمل ما يف اإلضافة اعتماد 
الشباب؛ لقد  عنصر  على  الصحيفة 
الفريق  بهذا  الوطن«  »أخبار  استطاعت 
إلى  االنتباه  تلفت  أن  احليوي  الصحفي 
وتفادي  املهنية  بني  التي جتمع  مضامينها 
الذي  اإلثارة  بفعل  املرتبطة  املبالغات 
أمام  عقبة  األحيان  بعض  يف  يشّكل 
االحترافية. إّن » أخبار الوطن« باستنادها 
مهما  رقما  أصبحت  احملترفة  الكتابة  إلى 

وقت  يف  الوطنية  الصحف  عناوين  بني 
قصير.

هذا  يعود  اخلاص  رأيي  يف   ورمبا 
لهم  صحفيني  كتاب  على  االعتماد  إلى 
مؤسسات  يف  اشتغلوا  محترمة  خبرة 
إعالمية سابقا. ودعوني باملناسبة نفسها 
الذي  هويلي  رياض  والزميل  األخ  أحيّي 
جمعتني به مقاعد الدراسة منذ 1996، 
وجمعتني به نضاالتنا يف عالم الصحافة 
مساره  إلى  اليوم  أنظر  ذا  أنا  وها  الحقا، 
ليس  كبير.  بفخر  فأشعر  الصحفي 
املباشرة فقط بل لكون جامعتنا  لعالقاتنا 
املشاكل  كل  رغم  استطاعت  اجلزائرية 
صحفيا  تنجب  أن  بها  احمليطة  والظروف 
محترفا ومحنكا وجريئا هو رياض هويلي، 
نقل  إعالمية  مبؤسسة  حّل  إن  ما  الذي 
فتحية  للمهنة.  وحبه  ديناميكيته  إليها 
وآمُل  األول،  عامها  يف  الوطن«  لـ«أخبار 
يف أن تستمر عنوانا للمهنية واالحتراف. 

»برافو« يا شباب.«.

»يف ذكرى تأسيس مؤسسة »أخبار الوطن« 
تتمنى لكم »ديوانية الفن« يف اجلزائر كل التوفيق 
الذي  واالحتراف  املهنية  هذه  نظيرا  والتشجيع 
لذلك  واملوقع،  اجلريدة  مستوى  على  الحظناها 
ونتمنى  املؤسسة  لطاقم  واالحترام  التقدير  كل 
االزدهار  فتية  وكمؤسسة  شاب  كفريق  لكم 

والنجاح والتطور.«

عند االطالع على جريدة »أخبار الوطن« وحتى 
دون النظر يف أسماء الصحفيني واملسؤولني القائمني 
من  راٍق  إعالمي  منتوج  أنه  مباشرة  تدرك  عليها، 

صنع محترفني!
ولعل طموح القائمني عليها هو ما وسع نظرتهم 
شبكة  إلى  الورقية  الطبعة  وجتاوز  املشروع  إلى 
إلى  يوتوب  قناة  إلى  إخباري  موقع  من  متكاملة 
متسارع  بشكل  متابعيها  يتزايد  فايسبوك  صفحة 
بفضل َسبقها الصحفي يف أكثر من مرة ومصداقية 

أخبارها.
احَلراك  زرعه  الذي  األمل  مع  الشبكة  ظهور 
واإلرهاصات  العراقيل  تقتله  ال  أن  نتمنى  والذي 
املشهد  يف  مكانة  للشبكة  سيجعل  واكبته،  التي 
يتغير  أن  الذي يجب  املتهالك أساسا،  اإلعالمي، 
بروح شباب طموح ميلك من اخلبرة ما يجعله يحتل 
هويلي  رياض  األستاذين  يف  نلمسه  وما  الصدارة 

وعبدالعزيز تويقر

الهوامش  من  معاناتنا  ظل  يف 
من  واسع  قطاع  يخصصها  التي  البسيطة 
اإللكترونية  مواقعها  مع  املكتوبة  جرائدنا 

ملا هو ثقايف، جند نخبة قليلة منها حتتفي 
به وبفاعليه، منها »أخبار الوطن« التي ال 
تكتفي مبواكبة الفعاليات الثقافية وإضاءة 
تعمل  بل  فقط؛  اإلبداعية  التجارب 
أيضا على خلق اجلدل الثقايف من خالل 
يعتمل  ممّا  تقترب  ملفات  على  االشتغال 
وهواجس  قضايا  من  الثقايف  مشهدنا  يف 
متيزها  تؤكد  الروح  بهذه  وهي  وأسئلة، 
وحملها مشروعا إعالميا وحضاريا حقيقيا 
تقليدا مشتركا بني كل  نتمنى أن يصبح 

منابرنا اإلعالمية«.

محترمة  مؤسسة  الوطن«  »«أخبار 
يف  املهنية  لها،  أسلوبا  املهنية  وتعتمد 
نقل احلقيقة كما هي ومبصداقية، شعارها 
من  هذا  بدأ  السبق«،  قبل  »املصداقية 
أكن  لم  أنني  رغم  معها  تعاملي  خالل 
أعرفها ولكن تأكدت أنها محترفة. أمتنى 
النجاح  من  املزيد  الشاب  ولطاقمها  لها 

والتوفيق«.
اإلعالمي رشدي رضوان:

املهنة  اعطِّ  أو  خلبازه،  اخلبز   اعطِّ 
ألهلها تعطيك »أخبار الوطن«

اجلدوى  أسئلة  فيه  تثار  وقت  »يف 
مبهنة  املرتبطة  املفاهيم  صياغة  فيه  وتعاد 
املطبوعة  خصوصا  وجناعتها،  الصحافة 
منها. برزت مغامرة جريدة »أخبار الوطن« 
اإلعالمي  املشهد  يف  الفارق  لتصنع 
وفاعل  قوي  حضور  خالل  من  اجلزائري 
الصحفية،  العناوين  أعتى  وزاحم  نافس 
وحاز يف سنته األولى على احترام املهنيني 
السبب  عن  سألتم  وإذا  القراء.  قبل 
االستغناء،  زمن  يف  االستثناء  هذا  وراء 
ألصحابها  املهني  الشغف  أن  فاعلموا 
هو  الصحافة  ملهنة  املتأصل  وانتمائهم 
ببساطة  الصمود.  لهذا  السحرية  اخللطة 
اعط  أو  خلبازه،  اخلبز  اعط  أقول،  املثل 
الوطن«..  »أخبار  تعطيك  ألهلها  املهنة 

كل عام وأنتم صحفيون.«

أواّل، ألف مبروك لـ »أخبار الوطن« يف 
عيد ميالدها األّول، نتمنى لها املزيد من 
للمشهد  إضافة  اجلريدة  برأيي،  الناجح. 
بالنسبة  خاصة  اجلزائري  اإلعالمي 
يف  عرفت  التي  املكتوبة،  الصحافة  إلى 
صعيد  على  تراجعا  األخيرة  السنوات 
التجديد.  على  القدرة  عدم  أو  التكرار 

من  متكنت  الوطن«  »أخبار  أّن  وأعتقد 
فرض كلمتها ونفسها يف املشهد اإلعالمي 
من حيث تنوع األخبار، حيث اجلدية يف 
املوقع  يف  ويالحظ  األخبار  مع  التعامل 
الفيديو  تسجيالت  ففيه  ثراؤه  اإلخباري 
هو  ما  تنافس  معاصرة  كثيرة  أبواب  وفيه 

موجود يف الصحافة العاملية والعربية.
الوطن«،  »أخبار  إلى   وبالنسبة 
فإني أراها سدت بعض ثغرات الصحافة 
بعض  وجود  رغم  بالعربية،  الناطقة 
مكانتها.  لها  والتي  العريقة  الصحف 
»أخبار الوطن« استطاعت يف مدة قصيرة 
الوصول إلى القراء بنظرة جديدة ومبحتوى 
جديد وبالرغبة يف التنوع وبإعطاء الكلمة 

لكل القراء.

الوطن«  »أخبار  مؤسسة  أهّنئ  أّوال، 
يف ذكرى تأسيسها األولى وعيد ميالدها 
للطاقم  بالتهنئة  أتوجه  كما  األّول، 

أعتبرهم  والذين  بها،  العامل  الصحفي 
الصحافة  سبيل  يف  ومناضلني  مجاهدين 
»أخبار  اإلعالم،  وحرية  الفكر  وحرية 
اإلعالمية  للساحة  كبير  الوطن« مكسب 
اإلعالمية  وسائلها  مبختلف  اجلزائرية 
الصحافة  وخاصة  املرئية  أو  املسموعة 

املكتوبة.
لهذه  والنجاح  بالتوفيق  متنياتي 
واغتنم  واملجاهدة،  املناضلة  املؤسسة 
هويلي  رياض  صديقيَّ  تهنئة  باملناسبة 
املشروع  هذا  على  تويقر  العزيز  وعبد 
والثقافة  الفكر  أجل حرية  من  ولد  الذي 

والصحافة.

احلرف  لعيد  مبروك  ألف  »أواّل، 
منذ  التي حتاول  احملترمة  األول جلريدتكم 
الرأي  تنّور  التي  احلقائق  نقل  تأسيسها 
كل  ومعاجلة  واحترافية،  مبصداقية  العام 
املواضيع الراهنة وبحيادية وأمتنى لطاقمها 
ودوام  النجاح  وتقنيني  صحافيني  من 
وانتم  عام  وكل  الصحافة  عالم  يف  التألق 

بألف خير«.

جتربة »أخبار الوطن« بدأت لتستمر، 
الشأن  متابعو  اعتقد  وقت  يف  وجاءت 
املشاريع  عهد  أن  البالد  يف  اإلعالمي 
اجلديدة قد ولّى، لكن الفريق اإلعالمي 
الساحة  أّن  وأثبت  القاعدة  كسر  املبدع 

ليست ُمشَبعة؛ ألن التقييم العددي لواقع 
للصواب؛ أعتز  مجانب  اإلعالم  وسائل 
بصداقة عدد من صحفيي »أخبار الوطن« 
الالمعة  األسماء  بعض  مع  عملت  وقد 
مستوى  يف  أنهم  مطمئن  أنا  لهذا  بها، 
من  املشروع  حماية  من  بداية  التحدي 
إعالمية  مادة  تقدمي  إلى  وصوال  العقبات 
كإعالميني  نحن  املطلوب.  املستوى  يف 
لسنا  وكفى.  اإلعالم  مبمارسة  مطالبون 
موالني  وال  معارضني  وال  سياسيني، 
أبدعنا  عاليا  للمهنة  وفاؤنا  كان  وكلما 
احلفل  يف  موعدنا  حليفنا،  النجاح  وكان 

السنوي القادم لـ«أخبار الوطن«.

الصحفي عبد العالي مزغيش:
»أخبـــار الوطــن« أصبــحت رقـــما 
مـــهما  بيـــن عنـــاوين الصــــحف

حمزة بونوة رئيس »ديوانية الفن«:

»أخبـار الوطـن« 
مؤّسسـة محتـرفة

بركان بودربالة مدير نشر جريدة »اللقاء«

طمـوح القائميـن عـلى 
»أخبار الوطن« تمّخض 
عنـه شبكـة متكـاملة!

الكاتب والصحفي عبد الرزاق بوكبة:
 »أخبـــار الوطــن« تحمــل مشــروعا 

إعالميــا وحضــــاريا  حقيقـــيا

آسيا بلحاج ناشطة ثقافية وسياسية جزائرية بإيطاليا:
 المهنـية عنــوان »أخبــار الوطــــن«

فيصل مطاوي إعالمي:
 »أخبـــار الوطـــن« فرضـــت نفســها 

فـــي المشــــهد اإلعــــالمــي

علي ذراع:
 »أخبــار الوطــن« ولــــدت مـن أجـــل 

حريـــة الصحـــافة والفــــكر

توفيق ومان شاعر وناشر:
 »أخبـــار الوطـــن« تعالـــج  
األحـــداث  بحيــادية واحتــــرافيــة

صغير سالم.. إعالمي جزائري باإلمارات:
 تجــربة »أخبــار الوطـن« بـدأت لتستمر

دايرة عبد الوهاب النائب باملجلس 
الشعبي الوطني عن والية عنابة 

الّشبكة كانت شريك النواب في 
رفع هموم المواطن العنابي

»يسعدني باسمي اخلاص ونيابة عن سكان مدينة 
مبناسبة  والتبريكات  التهاني  بأجمل  أتقدم  أن  عنابة 
احتفال شبكة »أخبار الوطن« بالذكرى األولى لتأسيسها، 
سائال اهلل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة يف السنة املقبلة 
وجريدتكم املوقرة تنعم بالتقدم إلى أحسن حال«؛ هكذا 
بدأ النائب بالبرملان عن والية عنابة »دايرة عبد الوهاب » 

رسالة التهنئة املوجهة لشبكة »أخبار الوطن«. 
الوضع  هذا  ظل  يف  إنه  »دايرة«  النائب  وقال 
االستثنائي الذي متر به البالد سياسيا وصحيا واجتماعيا 
الوطن«  »أخبار  جريدة  عمر  من  األولى  الشمعة  تنطفئ 
بارزة  محطات   - أكد  كما   - معها  حتمل  وهي  الغراء، 
من اإلبداع والتألق يف مجال العمل الصحفي ويف مهنة 
يف  جذورها  لتغرس  نشاطها،  مدة  قصر  رغم  املتاعب 
املواطن  هموم  حتمل  جريدة  أنها  بإثباتها  الصحافة  عالم 
األحداث  وتواكب  الشارع  نبض  معه  وتنقل  بامتياز 
وحلت،  كانت  أينما  وترصدها  املتعددة  والوطنية  احمللية 
كله  ذلك  أن  يف  شّك  وال  مغالطات.  أو  مزايدات  دون 
تكلل باحترافية الصحفيني واملراسلني الشباب الناجحني 

واملميزين الذين يشهد لهم باالحترافية واملهنية. 

قالــــوا بمناســـبة إطفــــاء 
»أخبــار الوطــن« شمــعـتها األولـــى



10
عدد خاص

السنة 02 - العدد 303 -االثنني  19 صفر 1441  هـ  - 05 أكتوبر 2020م

الِقسُم الّرياضّي في »أخَبار الَوطن« َيصنُع الحدَث 

األسطورة لخضر بلومي:

 أتمنـى للجريــدة المزيـــد 
من التألق في مشوارها الّنير

وّجه األسطورة اجلزائرية خلضر بلومي، مبناسبة إطفاء جريدة »أخبار 
الوطن« شمعتها األولى، وإشعالها أخرى وسط حضور طاقمها الصحفي 
والتقني ومسؤولي اجلريدة، تشجعاته لطاقمها الصحفي الذي متنى له 

النجاح يف باقي املغامرة.
وصرح بلومي الذي يصنفه البعض كأفضل العب على اإلطالق 
يف تاريخ الكرة اجلزائرية، نظرا إلى ما أظهره من مستوى رفيع كالعب 
مع منتخب »محاربي الصحراء«، خاصة يف مونديال إسبانيا 1982، 

رغم أن مسيرته مع األندية انحصرت يف البطولة على غرار فريقه 
األصلي غالي معسكر ومولودية وهران، بأن التميز يأتي بالعمل واملثابرة 

وأن جريدة »أخبار الوطن« تركت بصماتها على الساحة اإلعالمية، 
قائال: »التميز يأتي بالعمل اجليد وباملعلومة الصحيحة؛ فالصحافة تعتبر 
شريكا رئيسا بالنسبة إلى الرياضة، خاصة رياضة كرة القدم«، ليضيف 
راجيا: »أمتنى لكم النجاح يف مسيرتكم وإنشاء اهلل املزيد من التألق ألن 

املشوار ما يزال طويال.«
ويعد خلضر بلومي واحدا من الالعبني املتوجني بالكرة الذهبية اإلفريقية، بعد اختياره كأحسن العب يف القارة 
السمراء سنة 1981، كما يعد أحد صانعي ما اصطلح عليها ملحمة خيخون، عندما قهر كبرياء املاكينات األملانية 

بثنائية لواحد، حني كان سجل العب غالي معسكر السابق الهدف الثاني يف الدقيقة الـ 68 من تلك املباراة.
وخاض العب جنم مولودية وهران سابقا 100 مباراة بقيمص »اخلضر«، وهو الالعب األكثر مشاركة يف تاريخ 

املنتخب الوطني اجلزائري، حيث سجل 27 هدفا.

بعَد ُمضيِّ سنٍة من االجِتَهاد والُمثابَرة

صنعت جريدة "أخبار الوطن" اإلخبارية الناطقة باللغة العربية بعد مرور سنة من إصدارها التميز في الساحة اإلعالمية الوطنية بفضل محتواها المتنوع عن طريق استغالل ونشر المعلومات الموجهة 
إلى جميع شرائح المجتمع، من خالل صفحاتها المتنوعة التي تتناول أخبار الداخل، أخبار السرايا.

أخبار اجلنوب، أخبار الثقافة واملجتمع، باإلضافة إلى 
صفحات احلدث وامللفات والروبورتاجات وأخبار الرياضة، 
الساحرة  عشاق  إلى  بالنسبة  اجلريدة  واجهة  تعتبر  التي 
املستديرة واملهتمني بالشأن الرياضي، سواء على املستوى 
احمللي أو الدولي ملا تقدمه من أخبار وآخر املستجدات التي 

تصنع احلدث وجتلب فضول الرأي العام الرياضي.
صفحات  أربعة  الوطن"  "أخبار  جريدة  وخصصت 
تتناول الشأن الرياضي بكل تخصصاته، نظرا إلى أهميته 
يف تطوير ومرافقة الشباب خاصة املولوع مبحاربي الصحراء 
والبرازيل   2010 إفريقيا  جنوب  مونديال  يف  صنعوه  وما 
تاريخ  يف  الثانية  للمرة  اإلفريقي  بالتاج  وتتويجهم   2014

اجلزائر 2019.
فيروس  جائحة  رغم  احلدث  الرياضي  القسم  ووكب 
كورونا التي زادته إصرارا يف تسليط الضوء على عدة قضايا 

واحلوارات  واألخبار  امللفات  خالل  من  احلدث  صنعت 
الشيقة التي كان يسرد فيها أصحابها على أعمدة جريدة 
"أخبار الوطن" عن أسرارهم وطموحاتهم وحتى خالفاتهم، 
الساحة  يف  يحدث  مبا  القراء  إطالع  يف  منهم  رغبة  وهذا 
الرياضية سواء على مستوى أعلى الهرم أو يف الكواليس.

"أخبار  تتيحها  التي  الرياضية  الصفحات  تكتفي  وال 
الدولية  األخبار  تأخذ  بل  فقط،  احمللي  بالشأن  الوطن" 
والرياضات الفردية واجلماعية وباقي التخصصات األخرى 
حصة األسد وهذا كله سعيا لترقية وإجناح اجلريدة واحلفاظ 
للحفاظ  إليه، وكذلك  الذي وصلت  املستوى اجليد  على 
وقت  يف  استمراريتها،  ثمة  ومن  استقرارها  على  أيضا 
يعرف فيه قطاع اإلعالم مرحلة صعبة تسببت يف اختفاء 

العديد من اجلرائد.
محمد هشام

صانع أمجاد "العميد" طارق لعزيزي:

ألـــف مبـروك وأهنئكـم 
علـــى هــذا النجـــاح

وّجه الالعب الدولي السابق طارق لعزيزي، الذي يعتبر 
من أبرز الالعبني الذين لعبوا يف اجلزائر وتونس وتركيا وفلندا 
ونال بجدارة احترام وتقدير اجلميع يف سنوات التسعينيات 
وبداية األلفية اجلديدة، تهانيه لطاقم جريدة "أخبار الوطن" 

بعد مرور سنة عن صدورها يف الساحة اإلعالمية.
عميد  أمجاد  صانعي  أحد  يعتبر  الذي  لعزيزي  وقال 
األندية اجلزائرية مولودية اجلزائر يف العديد من املناسبات، 
وأبرز صانعي أمجاد املنتخب الوطني الذي توج برفقته بكاس 
"ألف  19 سنة:  1990 باجلزائر وعمره لم يتجاوز  إفريقيا  أمم 
مبروك.. أهنئكم على هذا النجاح، مسيرتكم التي مر عليها 

سنة كاملة تعتبر أفضل حتٍد.. واصلوا على هذا املنوال".

القائد السابق لشباب بلوزداد، كريم بختي:

أتمنـــى لكــم التوفيــق 
فـــي هــذه المسيـــرة

 كرمي بختي الدولي السابق والقلب النابض لشباب بلوزداد 
هو   - يفّوت  لم  اجلديدة  األلفية  وبداية  التسعينات  فترة  خالل 
اآلخر - فرصة تشجيع الطاقم الصحفي جلريدة »أخبار الوطن«، 
القائد  الرياضية.  الصفحات  على  القائمة  العناصر  وباألخص 
السابق لفريق »لعقيبة« أكد، يف تصريح مقتضب، أنه مهتم بكل 
األخبار التي لها عالقة بفريقه السابق شباب بلوزداد وباألخص 
أخبار املنتخب الوطني، مؤكدا أنه يفضل اإلبحار عادة على مواقع 
التواصل االجتماعي، وقال إن موقع »أخبار الوطن« على الشبكة 
العنكابوتية ميّكنه من اإلطالع على آخر املستجدات سواء املتعلقة 
»أمتنى  الرياضية.  األخبار  وخاصة  اخلارجي  أو  الداخلي  بالشأن 

لكم التوفيق يف هذه املسيرة«، ختتم بختي حديثه.

شريف الوزاني أحد أبرز من أنجبتهم الكرة الجزائرية:

كل عام وأنتم بخير وأشكركم على جهودكم!
 شارك الالعب الدولي )سابقا( وأحد جنوم املنتخب الوطني ونادي مولودية وهران، سي الطاهر شريف الوزاني، والذي يعتبر من أبرز من أجنبتهم الكرة اجلزائرية على مستوى خط 
الوسط، طاقم جريدة »أخبار الوطن« فرحتهم بعيد ميالدها األول، حيث لم يتردد يف توجيه تهانيه اخلالصة مبناسبة هذا احلدث لكل عمال اجلريدة، قائال »كل عام وأنتم بخير وأمتنى 

لكم املزيد من النجاح الدائم والتوفيق يف كل أعمالكم واجلهود التى تبذلوها من أجل نقل املعلومة الصحيحة وإيصالها للقراء«.
البطولة اجلزائرية غير قميص فريق مولودية وهران الذي ترعرع فيه، رغم جتربة احترفية يف فريق  يرتِد يف  الثمانينيات، والذي لم  الوطني يف  املنتخب  وأضاف جنم خط وسط 
»إيدينسبور« التركي والرجاء املغربي بني 1993 و1995 أنه يتوقع التألق الباهر للجريدة يف مسيرتها خاصة لو ضاعفت جهودها لتكون أحسن منافس لباقي الصحف اإلخبارية التي 

تزخر بها الساحة اإلعالمية اجلزائرية.

سمير زاوي أحد صانعي ملحمة أم درمان:

أهنـئ كـّل من ساهم في نجاح 
جريـدة »أخبـار الوطــن«

يعد  الذي  زاوي،  السابق سمير  الدولي  املدافع  يفوت  لم 
من صانعي ملحمة أم درمان بالسودان، وأحد أعمدة املنتخب 
»أخبار  جريدة  احتفال  فرصة  القدم،  لكرة  اجلزائري  الوطني 
واخلالصة،  القلبية  تهانيه  لتقدمي  األول  ميالدها  بعيد  الوطن« 
تقني  وطاقم  من صحفيني  اجلريدة  عمال  يشارك  أن  إال  وأبى 

فرحتهم.
من  كل  »أهنئ  الشلف:  ألوملبي  السابق  الالعب  وقال 
ساهم من بعيد أو من قريب من طاقم صحفي وتقني وإداري، 

ولكل من عمل على إجناح جريدة أخبار الوطن«.
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 رشيد شويخ

   »أخبار الوطن« سنة من الّتحدي وسط 
رمال الصحراء بالوادي

كان حادث التسرب النفطي الذي وقع قبل شهر، على مستوى قرية البعاج التابعة 
لبلدية أم الطيور، بعد أن تدفقت كميات هائلة من النفط من األنبوب النفطي ولوثت 
الوطن« خالل سنتها  أهم خبر غطته »أخبار  األنبوب  يعبره  الذي  إيتل  وادي  مجرى 
األولى، و انفردت من خالله بتصريح ملسؤول سونطراك بخصوص أول كميات ضخ 

النفط وتناقلت بعدها عديد وسائل اإلعالم التصريح. 

احلالية  السنة  مطلع  وقع  الذي  األليم  املرور  بحادث  اخلاصة  التغطية  كانت  كما 
بعد  16 شخصا  وفاة  خلف  والذي  الوالية،  شمال  أقصى  يف  الواقعة  اسطيل  ببلدية 
اصطدام بني حافلتني. أما آخر التغطيات اإلخبارية التي تابعها سكان الوادي باهتمام 
من خالل جريدة »أخبار الوطن« فكانت احلريق الذي وقع قبل نحو 10 أيام باملؤسسة 

االستشفائية العمومية األم والطفل.

  »أخبار الوطن« تخرج قرى الظل إلى النور
كانت »أخبار الوطن« أّول من أماط اللثام عن قرى كانت مدفونة يف رمال وادي 
احلدودية  الغنامي  قرية  غرار  منذ عقود، على  إعالمية  أّي وسيلة  تزرها  لم  و  سوف، 
الواقعة جنوبي بلدية دوار املاء، حيث سمح لهم بنقل انشغاالتهم ألول مرة، ونفض 
الرمال عنها ومعاناتهم التي استمرت لسنوات. قرية ميه الغزالة التابعة لبلدية وادي 

العلندة، حالهم لم يختلف كثيرا عن حال قرية الغنامي، فرغم أنها أقل عزلة نسبيا منها 
إلى أن مشاكلها »البسيطة » مازال تعاني منها رغم أننا يف 2020، وحاول القاطنون يف 
ميه الغزالة توصيلها من خالل جريدتينا لعلها جتد من املسؤولني التفاتة ونهاية ملعاناة 
دامت سنوات. سكان قرية الدميثة التابعة لبلدية قمار، واملعرفون بطيبتهم، لم يجدوا 
ملجأ بدورهم إال »أخبار الوطن« لطرح مشاكل، كان من السهل على املسئولون احمللني 
بلدية  مستوى  على  أو  بالوالية،  القطاعية  املديريات  عديد  تسيير  على  تعاقبوا  الذين 
قمار حلها، لكن طيبة السكان وعزوفهم عن تنظيم أي احتجاج أجال حل مشاكلهم.

توصيل  خالل  من  عنهم  طويل  غنب  رفع  يف  املساهمة  حاولت  الوطن«  »أخبار 
انشغاالتهم للمسؤولني، انشغاالت - بحسب املعلومات التي استقيناها من املسؤولني 
املنشور يف  الربورتاج  الوادي اجلديد على  والي  اطلع  أن  بعد  للحل  - ستعرف طريقها 

»أخبار الوطن« مؤخرا.

َتغطّياٌت مميزة َحّلت َمشاِكَل الُمواِطنيَن وُقرى ُتخَرج من الُظلماِت إلى النُّوِر

حـراء  »أخبـــاُر الَوطــِن« َتغـــوُص في ُعمــِق الصَّ
وتعايــــش ُمعانــاَة ُسّكــان الجنــوب

»أخبار الوطـن« ترفـع التاسيلـي 
نازجــر مــن قــاع النسيــن 

مربع  كلم   284618 مساحتها  تبلغ  التي  إليزي  بوالية  وبالتحديد  للبالد،  الشرقي  اجلنوب  أقصى  يف 
)مبعدل 11 باملائة من مساحة اجلزائر( كان لـ«شبكة أخبار الوطن« زيارات ميدانية ووقفات على عدد كبير من 
مناطقها؛ زيارات كشفت عن النقائص املوجودة على مستوى الوالية فيما يتعلق بالتنمية احمللية وركزت على 
نقل انشغاالت ومعاناة الساكنة من البلدية إلى احلي وصوال إلى القرى النائية وخاصة مناطق الظل للبلدية 

األم عاصمة الوالية. 
من متاجرت إلى ميهرو تاست أهرهر، فضنون افني وادي سامن تكزير، وصوال إلى آخر نقطة التماس على 
احلدود الليبية، حيث توجد منطقة تارات النائية، كلها مناطق ظل زارتها »أخبار الوطن« وحرصت على نقل 
انشغاالت سكانها عبر صفحاتها وكانت خير وسيط بني املواطن واملسؤول من أجل حتسني واقعهم املعاش. 
وبالرجوع إلى تقارير شبكة »أخبار الوطن« جرى إعادة برمجة العديد من املشاريع التنموية بتلك املناطق وخير 
دليل على ذالك وعلى سبيل املثال ال احلصر آخرها منطقة اميهرو والتي برمجت فيها السلطات احمللية مشاريع 
املناطق  التي جابت مختلف  الصحية  القوافل  إلى  باإلضافة  الوالية،  الظل عبر  بعد تسجيلها ضمن مناطق 
للوقوف على مدى تدني اخلدمات الصحية. هذا، فضال عن إعادة فتح مسالك وتعبيد طرقات بها  النائية 
احليوانات وسط  تربية  متنع حظائر  تعليمة  وفرض  قاطنيها  معاناة  على  وقفت جريدتنا  والتي  اهرهر  كمنطقة 
التجمعات السكنية مبقر بلدية إليزي بعد تطرق »أخبار الوطن« للموضوع ومدى تأثيره على اإلنسان والبيئة. 

هذا، وانفردت »أخبار الوطن« بكونها الوسيلة اإلعالمية الوحيدة التي وقفت على معاناة سكان منطقتي 
اهرهر ووادي سامن النائيتني اللتني يعاني فيهما الساكنة من جملة من النقائص انعكست سلبا على حياتهم 
الوالية  نقاط  أقصى  املوجود يف  املواطن  فيإيصال صوت  التي ساهمت  الوسيلة اإلعالمية  لتؤدي دور  اليومية 
وأبعدها رغم تضاريسها اجلبلية الوعرة التي لم متنعها من زيارتها والوقوف ميدانيا على ظروف عيش الساكنة 
بها محطمة بذالك كافة األساليب اإلعالمية التقليدية التي هيمنت على الساحة اإلعالمية احمللية باملنطقة 
أكبر  بني  من  تعتبر  التي  احلدودية  تارات  ملنطقة  زيارتها  عن  التواتر. فضال  عبر  منقولة  انشغاالت  يف صورة 
التي تواجه  الرعوية بالوالية لتنقل معاناة رعاة اإلبل واملاشية بها، باإلضافة إلى املشاكل الصحية  احملميات 

املجمع السكني بالقرية. 

الرفيق الدائم للسياحة بالجنوب الشرقي
رافقت »أخبار الوطن« ديوان احلظيرة الثقافية لتاسيلي نازجر وكذا مديرية السياحة لغرض مسايرة القطاع 
وضرورة احلفاظ على املوروث املادي والالمادي بكل أنواعه، كما ساهمت بشكل كبير يف نشر ثقافة احلفاظ 
على التنوع البيولوجي والبيئي عبر حظيرة التاسيلينازجر التي حتوي على أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق. 
وعلى غرار اإلرث الثقايف الطبيعي الذي ال يستهان به لتكون شبكة »أخبار الوطن« الوسيلة اإلعالمية الوحيدة 
التي حملت على عاتقها رفع قيمة البيئة السياحية املناسبة التي وجب حمايتها للوصول إلى تسويق سياحي 

داخلي وخارجي يخدم متطلبات اجليل احلالي والقادم يف إطار التنمية املستدامة من جميع نواحيها. 
براهيم مالك

»أخبار الوطن« تفّك عزلة سكان قصور أدرار 
ألن أدرار هي والية بحجم قارة، فهي تضم واليتني منتدبتني برج مختار وتيميمون كان لزاما علينا أن نسمع املواطن وننقل انشغاالته من كل 
مناطقها. فرافقت "أخبار الوطن" سكان الوالية املنتدبة برج مختار التي تبعد 800 كم عن الوالية األم. فرغم فتوها إال أنها استطاعت يف ظرف وجيز 
أن ترفع صوت السكان وتنقل هموم املواطنني فكانت اجلريدة منبرا لهم، فتطرقت إلى مواضيع عدة تخص التهيئة وغياب النظافة ومشاكل الصرف 
املشكل  هذا  على  الضوء  الذين سلطوا  األوائل  من  فكانت  تيمياوين  املاء يف  أزمة  إلى  أيضا  الوطن"  "أخبار  وتطرقت  والفالحة.  والكهرباء  الصحي 
العويص.وقد قال األستاذ محمد لنصاري وهو ناشط جمعوي إن هذا املولود اإلعالمي وخصوصا يف جانبه املكتوب كان إضافة كبيرة لهذه املنطقة، 
وثمن جهود املراسل الذي كان على دارية مبشاكل املنطقة، إلنه سبق أن عمل بها - على حد قوله. كما أكد الناشط باملجتمع املدني ببلدية تيمياوين 
نصر الدين هناني على أن جريدة "أخبار الوطن" كانت السباقة إلى تسليط الضوء على معاناة سكان املقاطعة اإلدارية برج باجي مختار، وأضاف أنه من 

هذا املنبر يتقدم لهم بالشكر اجلزيل، داعيا إياهم إلى مواصلة عملهم من أجل إيصال صوت املواطن ورفع انشغاالته.
ووقفت شبكة "أخبار الوطن" على معاناة السكان يف أدرار بجميع أقاليمها الثالثة. ومن بني ماساهمت يف نقله إلى املسؤولني وتدخلوا مباشرة 
مشكل تسرب مياه الصرف الصحي يف بلدية سالي وبالضبط يف قصر موالي العربي، وهو املشكل العويص الذي اشتكوا منه الساكنة عدة سنوات 
ولكن بعد التطرق إلى املشكل عبر صفحات اجلريدة باشرت السلطات احمللية يف إجراء دراسة مستعجلة ومعمقة إلبعاد مياه الصرف الصحي وحرق 
األعشاب الضارة احمليطة به وتسليك البالوعات. ولقد أعرب الشريف جنا أحد ممثلي املجتمع املدني ببلدية سالي عن شكره وامتنانه لـ "أخبار الوطن" 

عما قامت به من تغطيات لشؤون هذه البلدية مثمنا اجلهود الذي يبذلونها إلجناح هذا الصرح اإلعالمي املتميز. 
 كما ساهمت اليومية - أيضا - يف فك العزلة عن بعض القصور يف بلدية دلدول شمالي أدرار وبالوالية املنتدبة تيميمون على غرار قصر أوالد 
عبدالصمد بعد ظاهرة زحف الرمال الذي عرفتها هذه املناطق شهر جانفي املنقضي. كما تطرقت إلى مشكل انعدام النقل بالقصور الشمالية لبلدية 
فنوغيل جنوبي أدرار، ليتم التدخل مباشرة من والي أدرار الذي اتصلت مصاحله باجلريدة عن طريق مراسلها، حيث قامت هذه املصالح باالتصال 
وتغطية  بالوالية،  والتوظيف  التشغيل  إلى قضايا  التعرض  إلى جانب  إلى مستخدمي هذه اخلطوط،  إعذارات  بإرسال  قامت  التي  الوصية  باملديرية 
مختلف االحتجاجات احمللية والتنموية. ولكي يسهل علينا التواصل ولنقل معاناة املواطنني أنشأنا صفحة فايسبوكية محلية أنضم أزيد من 4000 
شخص إليها، هدفها نشر مواضيع اجلريدة واستقبال انشغاالت املواطنني يف الوقت نفسه. وقال دحاني محمد أحد ناشطي املجتمع املدني ببلدية 

املطارفة التي عاجلت "أخبار الوطن" أحد قضاياها املتمثلة يف وضعية الطريق الرابط بينهم والطريق الوطني رقم 6 إن
عبد اهلل مجبري

"أخبار الوطن" تغوص في أعماق مناطق الظل باألغواط 
كانت جلريدة "أخبار الوطن" جوالت ميدانية قادتها إلى مناطق الظل املعزولة لنقل انشغاالت سكانها ومعاناتهم اليومية من الشريط احلدودي 
لوالية تيارت، حيث جند مناطق قنيفيذ واملرارة ببلدية البيضاء إلى مناطق عمار والتربي وحلس العود ووزاجة ببلدية قلتة سيدي سعد إلى مناطق 
الرصاف وامللعب ببلدية عني سيدي علي، إلى مناطق الشريط احلدودي مع والية البيض ببلدية احلاج املشري.وتعد منطقة الوادي املدسوس بآفلو من 
أكثر املناطق التي يعيش سكانها وضعا اجتماعيا مزريا بسبب العزلة والتهميش. وكان جلريدة "أخبار الوطن" اهتماما خاصا بها من خالل التواصل مع 
سكانها، حيث نقلت تفاصيل معاناتهم مع انعدام املسالك والعطش والظالم واملياه القذرة املتدفقة عبر مجرى الوادي املدسوس، ومعاناة أطفالهم مع 
النقل املدرسي وغياب التكفل الصحي، وهي االنشغاالت التي صمت آذان املسؤولني عنها. إال أن "أخبار الوطن" حركت الضمائر فجرى تخصيص 
عمليات تنموية سريعة للمنطقة فتم إجناز منشأين فنيني على الوادي املدسوس وفتح مسلك مبنطقة وادي الصفصاف لتسهيل تنقل حافالت النقل 
املدرسي ومركبات املواطنني وتزويد قاعة العالج بوسائل طبية للتكفل باملرضى، ناهيك عن إجناز مطعم وملعب ماتيكو معشوشب مبدرسة الوادي 
املدسوس، وحفر بئر وإجناز خزان مائي وتوصيل الكهرباء لبعض السكان وتزويد البعض األخر بالطاقة الشمسية، كما حظيت عدة مناطق ظل أخرى 

بالبلديات سالفة الذكر ببرامج تنموية لتحسني الظروف ملعيشية لسكانها. 
ع.نورين

عملت »شبكة أخبار الوطن« طيلة سنة من الجهد المضني، والعمل المتواصل، على أن تكون منبرا لسكان الجنوب، وساهمت في نقل العديد من المشاكل واالنشغاالت، فكانت منبرا 
للمواطنين وصوت الغالبى والمتعففين، فساهمت في حّل الكثير من القضايا، وأماطت الّلثام عن عديد مناطق الظل التي سجلت فيها حضورها بامتياز، وأخرجت المسؤولين من 

مكاتبهم في زيارات تفقدية لالستماع النشغاالت المواطنين وحل مشاكلهم. 
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األهداف: 
ـ جتشيع وترقية اإلنتاج الصحايف الوطني بكل أشكاله.                 

الوطنية  الصحافة  يف  واإلحترافية  واإلبداع  التميز  على  التحفيز  ـ 
بالتأسييس لثقافة اإلستحقاق.      

جماعيا  أو  فرديا  إما  املنجزة  الصحفية  األعمال  احسن  مكافأة  ـ 
واملتعلقة باملوضوع املقترح.

األصناف:
اإلفتتاحي،  املقال  النقد،  الرئيسي  املقال  املكتوب:  اإلعالم  1ـ 

الربورتاج أو التحقيق.
األشرطة  اإلستقصائية  التحقيقات  الربورتاج،  التلفزي:  اإلعالم  2ـ 

الوثائقية أشرطة األحداث املصورة
3ـ اإلعالم اإلذاعي: البرامج اإلحبارية، الربورتاج.

4ـ اإلعالم اإللكتروني: أحسن عمل إعالمي يتم نشره على األنترنت
الكاريكاتوري  أو  الصحايف  الرسم  الفوتوغرافية،  الصور  الصورة:  5ـ 

الذي ينشره جهاز إعالمي وطني.
شروط املشاركة:

ـ أن يكون حامال جنسية جزائرية
ـ أن ال يكون عضوا يف جلنة التحكيم

ـ ميكن املشاركة يف املسابقة بشكل فردي أو جماعي
الفئات  إحدى  يف  عمل  من  بأكثر  يشارك  أن  للمترشح  الميكن  ـ 

بإستثناء جائزة الصورة التي ميكن أن يبلغ 
عددها عشر 10 ُنسح من الصور الفتوغرافية أو الرسم الصحفي أو 

الكاريكاتوري
ـ األعمال املقدمة البد أن تكون موضوع نشر من طرف إحدى وسائل 

اإلعالم الوطنية يف الفترة 2019
 2020/

شروط منح اجلائزة

يتم إختيار الفائزين يف مختلف الفئات، من طرف جلنة التحكيم، 
تسلم اجلائزة ألحسن منتوج من بني 

املترشحني الثالثة، باإلضافة إلى الشهادة التقديرية، متنح للفائزين 
مكافآت مالية ُيحدد مبلغها كالتالي:

       أـ بالنسبة للفئات األربعة األولى: 

ـ مليون دينار *1.000.000* دج للفائز األول
ـ خمسة مئة ألف دينار *500.000* دج للفائز الثاني

ـ ثالث مئة ألف دينار *300.000* للفائز الثالث
      ب.ـ بالنسبة للفئة اخلامسة:

ينال أحسن صاحب صورة فوتوغرافية رسم صحفي أو رسم كاريكاتور، 
مبلغ*100.000*دينار جزائري

ملف املشاركة

يتكون ملف املشاركة من الوثائق التالية
      أ/ الوثائق اإلدارية:

ـ نسخة من البطاقة الوطنية للصحفي احملترف
ـ شهادة عمل يقل تاريخ إصدارها عن ثالثة أشهر

 ب/ املادة موضوع املشاركة: الرقمنة.. جسر نحو اجلزائر اجلديدة
يف  بها  املعمول  املهنية  واملقاييس  التقنية  الشروط  وفق  املادة  تقدم 

ميدان الصحافة
ج/ استمارة املشاركة: 

وتتضمن املعلومات التالية:
ـ البيانات الشخصية للمترشح

ـ البيانات اخلاصة باملادة موضوع املشاركة 
ـ إقرار البث والنشر موقع من طرف املشارك واملؤسسة املستخدمة

إيداع امللفات: 

رئيس  جلائزة  التحكيم  جلنة  رئيس  إلى  املشاركة  ملفات  ترسل 
اجلمهورية للصحفي احملترف، وزارة اإلتصال 3 شارع الغخوة بوعدو، بئر 

مراد رايس، اجلزائر، عن طريق البريد العادي »ختم البريد 
العام  التنظيم  مكتب  لدى  املباشر  التسليم  اإلرسال«.  تاريح  ُيثبت 

بوزارة اإلتصال
أخر أجل ألستالم امللفات حدد ليوم 18 أكتوبر 2020

إستمارة الترشح:

تصفح املوقع اإللكتروني لوزارة اإلتصال
www.ministerecommunication.gov.dz

اجلمهــــورية اجلزائـــرية الدميقـــــــراطية الشعـــبية
وزارة اإلتــــــــصال

جائــــزة رئيــــس اجلمهــورية للصحــــفي احملتـــــرف
الطبـــــعة الســــــادسة 2020

الرقمــنة.. جســر نحــــو اجلزائـــــر اجلديــــــدة

تُعلن وزارة اإلتصال عن تنظيم الطبعة اخلامسة جلائزة رئيس اجلمهورية للصحفي احملترف وهذا مبناسبة اليوم الوطني للصحافة 
املوافق لـ 22 أكتوبر2020.

هذه اجلائزة تُعد اعترافاً باملسار النضالي لإلعالم اجلزائري إبان الثورة التحريرية وتكرميا ملهني الصحافة الوطنية التي تساهم 
بإعالمها املكتوب السمعي البصري وااللكتروني يف جتسيد حق املواطن يف إعالم موضوعي وذي مصداقية.
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  -  نسخة من شهادة اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية الصادرة من فرع السجل التجاري سارية املفعول 
إلى غاية تاريخ فتح األظرفة.

 ،)casnos, cnas et cacobath( نسخ من شهادات أداء املستحقات لكل من الصناديق الوطنية  -  
سارية املفعول إلى غاية تاريخ فتح األظرفة.

  -  نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف املهني )صنف 2 و ما فوق النشاط أساسي البناء أو األشغال 
العمومية(، سارية املفعول إلى غاية انتهاء صالحية العروض.

  -  نسخة من احلوصلة املالية لثالث سنوات األخيرة مؤشرة ومصادق عليها من طرف مصالح الضرائب.
.C N°20 (( نسخة لشهادة الوضعية اجلبائية مدة صالحيتها ال تتجاوز 12 شهرا عند تاريخ إيداع العروض  -  

  -  قائمة اإلمكانات البشرية للمؤسسة مبررة بشهادات انتساب العمال جتاه CNAS، مرفقة بنسخ من 
شهادات النجاح أو الدبلوم بالنسبة للتأطير التقني للمؤسسة.

  -  قائمة اإلمكانيات املادية و التجهيزات للمؤسسة التي ستستعمل يف تنفيذ املشروع مبررة بالبطاقة الرمادية 
أو وصل اإليداع + شهادات التأمني سارية املفعول إلى غاية تاريخ فتح األظرفة باسم املقاولة بالنسبة للعربات 

املتحركة و محضر احملضر القضائي مدة صالحيته ال تتجاوز 12 شهرا بالنسبة للعتاد غير املتحرك.
  -  نسخ من املراجع املهنية ) شهادات حسن التنفيذ مسلمة من طرف أصحاب املشاريع العمومية(.

  -  نسخ من عقد اتفاق التجمع الرابط بني األعضاء.
  -  شهادة التصفية البنكية سارية املفعول.

ظرف يحمل العرض التقني: ويحتوي الوثائق التالية:

  -  التصريح باالكتتاب طبقا للنموذج املرفق لدفتر الشروط ممضى و مؤشر و مؤرخ.
  -  دفتر الشروط مؤشر ويجب إلزاميا أن يحمل عبارة » قرئ وقبل« ممضى ، مؤشر و مؤرخ من كل صفحة من 

كل جزء من دفتر الشروط.
  -  مدة االجناز مرفقة باجلدول الزمني لتنفيذ األشغال.

  -  املذكرة التقنية التبريرية الجناز املشروع ممضاة مؤشرة و مؤرخة.

ظرف يحمل العرض املالي: ويحتوي الوثائق التالية:
  -  رسالة التعهد، حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط ممضاة مؤشرة و مؤرخة.

  -  جدول األسعار األحادية ممضى مؤرخ و مؤشر.
  -  الكشف الكمي و التقديري للمشروع ممضى مؤرخ و مؤشر.

.مدة حتضير العروض محددة بـ 15 يوما من تاريخ صدور أول إعالن يف اجلرائد الوطنية ويف النشرة الرسمية 
.)BOMOP( لصفقات املتعامل العمومي

.يحدد تاريخ أخر أجل لتسليم العروض ب 15 يوما قبل منتصف يوم 12h00، والذي يسري ابتداء من تاريخ أول 
ظهور لهذا اإلعالن، يؤجل هذا التاريخ ضمنيا الى أول يوم عمل موالي اذا تصادف مع يوم عطلة أو يوم راحة 

قانونية.
.يتم فتح األظرفة يف جلسة واحدة علنية من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض بحضور املتعهدين، مبقر 
مديرية الشباب و الرياضة لوالية بشار يف أخر يوم إليداع العروض، على الساعة الرابعة عشر بعد الظهر 14:00 

سا .
يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مضافا إليها 03 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض 
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اجلــــمهوريـــة الـجزائريــة الدميوقراطيــة الشــعبيـــة
     وزارة الشبــــاب والرياضـة

    مديرية الشباب والرياضة لوالية بشار 

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 03/2020
 رقم العملية: ص خ  ت  م  ج 2019 )089 -  302(

عنـــــوان العمليـــــــــة: دراسة، متابعة وإجناز 10 مالعب رياضية جوارية بالعشب اإلصطناعي عبر الوالية 05 على مستوى           
بشار القاعة املتخصصة بواكدة، دور الشباب البرقة، حب لقار، حي عدل، opow، تاغيت، مازر، تامثرت، الواتة، وبني يخلف

تعلن مديرية الشباب والرياضة لوالية بشار عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
قصد:

اجناز 10 مالعب جوارية عبر والية بشار بحصص متفرقة موزعة كاآلتي : 

احلصة 1: ملعب رياضي جواري ـ واكدة                 احلصة 6: ملعب رياضي جواري ـ تاغيت
احلصة 2: ملعب رياضي جواري ـ البرقة                احلصة 7: ملعب رياضي جواري ـ مازر

احلصة 3: ملعب رياضي جواري ـ حي لقار             احلصة 8: ملعب رياضي جواري ـ تامترت
احلصة 4: ملعب رياضي جواري ـ حي عدل            احلصة 9: ملعب رياضي جواري ـ الواتة

احلصة 5: ملعب رياضي جواري ـ opow             احلصة 10: ملعب رياضي جواري ـ بني يخلف

ميكن للمتعهدين املشاركة يف جميع احلصص لكن يستفيدون من منح حصة واحدة فقط ) املنح يكون حصة بحصة 
وفقا للتسلل احلصص(

بإمكان املؤسسات املتخصصة واملؤهلة يف ميدان البناء أو األشغال العمومية ) الصنف 02 فما فوق( أن يسحبوا دفاتر 
الشروط من:

مديرية الشباب والرياضة لوالية بشار حلي احلرقة بشار:
العروض تشمل ملف املترشح، العرض التقني، والعرض املالي

يوضع كل من : ملف املترشحن العرض التقني، العرض املالي يف أظرفة منفصلة، ومقفلة بإحكام يُبني كل منها تسمية 
املؤسسة، ومرجع طلب العرض، وموضوعه، وتتضمن عبارة »ملف الترشح«، »أوعرض تقني« أو »عرض مالي« 

حسب احلالة، وتوضع هذه األظرفة يف ظرف آخر مقفل بإحكام  ومبهم يحمل عبارة : 
»اليفتح إاّل من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض«

طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم )03 /2020(
املشروع: إجناز 10 مالعب عبر والية بشار بحصص متفرقة 

احلصة رقم .........
مديرية الشباب والرياضة لوالية بشار حي البرقة بشار 

ظرف يحمل ملف الترشح: ويحتوي على الوثائق التالية 
ـ    التصريح بالترشح طبقا للنموذج املرفق للدفتر الشروط ممضى ومؤشر ومؤرخ

ـ    التصريح بالنزاهة طبقا للنموذج املرفق لدفتر الشروط ممضى مؤشر مؤرخ 
ـ    نسخة من القانون األساسي للشركات

ـ    شهادة أصلية للسوابق العدلية للمتعهد سارية املفعول إذا كان األمر يتعلق بشخص طبيعي وللمسير أو املدير 
العام عندما تكون يف الشركة 

يف حالة جتمع مؤسسات يجب على جميع األعضاء تقدمي شهادة أصلية للسوابق العدلية تكون سارية املفعول إ لى 
غاية تاريخ فتح األظرفة.

ـ نسخة من السجل التجاري اإللكتروني ساري املفعول.
)nif( ـ نسخة من بطاقة حتمل رقم التعريف اجلبائي

ـ نسخة من شهادة كشف الضرائب سارية املفعول ال تزيد عن 06  أشهر من تاريخ فتح األظرفة حتمل عبارة ) 
غير مسجل يف قائمة الغشاشني(.
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ï أول وسيلة إعالمية تلج عمارات املوت »بتابريحت« بجيجل
لم يكن سهال علينا أن نلج عمارات املوت بتابريحت 
ببلدية امليلية، والتي كانت فيها عبارة املوت مرافقة لنا 
دافعا  قاطنيها كانت  معاناة  أن  تلك، غير  تغطيتنا  يف 
بالدموع واأللم واخلوف ؛  لنا حيث استقبلنا سكانها 
نساء ورجال وشباب وكهول اجتمعوا كلهم على جملة 
شيء  كل  كان  احلياة.  قيد  على  ونحن  أموات  نحن 
رؤوسنا.  فوق  ستسقط  العمارات  إحدى  بأن  ُيوحي 
النظر  نسترق  ونحن  السكان  تصريحات  نسجل  كنا 
بني العمارات ورغم اخلوف إال أننا أصررنا على دخول 
الدعاء  فكان  الصورة،  ونقل  املأساة  وتوثيق  العمارات 
إلى  تخطوا  وأقدامنا  به  قمنا  ما  أول  الشهادة  ونطق 
الداخل لنتفاجأ بهول املشهد والذي يخيل لك وكأنك 
الساللم  صعود  واصلنا  هذا  رغم  رعب.  فيلم  تشاهد 
اخلوف  وحالة  املعاناة  وننقل  الطوابق  ألعلى  لنصل 
العمارات  لنكون بذلك أول وسيلة إعالمية تلج تلك 

وتوثق املعاناة. وبعد ساعات من التصوير والتسجيل خرجنا من العمارات ودموعنا مرافقة لنا وودعنا السكان واحلي 
واعدين إياهم بأننا سنسمع صوتهم وأنينهم وستصل معاناتهم للمسؤولني، وهذا الذي وقع حيث وبعد موضوعنا مت 
تشكيل جلنة والئية للوقوف على حالة العمارات والتي رفعت بعدها تقرير لوالي الوالية، والذي أكد أنه سيتم ترحيل 

قاطني عمارات املوت إلى عمارات جديدة ويف انتظار حتقيق احللم والوعود ستبقى »أخبار الوطن« متابعة للقضية.

ï »أخبار الوطن« تشق طريق أوالد رابح وتنقل معاناة السكان
على بعد عشرات الكيلومترات من مقر والية جيجل، وبأعلى بلدية بالوالية، شّقت شبكة »أخبار الوطن« طريقها 

بني جبال وغابات املنطقة لتصل إلى إحدى البلديات 
لتكون  بالوالية،  بلدية  كأفقر  صنفت  والتي  النائية 
تضع  إعالمية  وسيلة  أول  بذلك  الوطن«  »أخبار 
مواطنيها  معاناة  وتنقل  رابح،  أوالد  ببلدية  أقدامها 
والذين رافقونا يف جولتنا إلى املنطقة، حيث حاولنا 
أن نلم بكل التفاصيل ونوثق كل املعاناة؛ هذه املعاناة 
التي رسمت لنا صورة منطقة مستعمرة لم تدق بعد 
احلربية  الطائرة  ينقصها  كان  والتي  االستقالل  طعم 
 - املشهد  يكتمل  لكي  املدوي،  وقصفها  الفرنسية 
أكد  والذي  املنطقة،  شيوخ  أحد  لنا  قاله  ما  حسب 
أنهم لم يستفيدوا من أي شيء باجلزائر سوى بطاقة 
املأساة  تلك  عن  واضح  تعبير  هو  الوطنية.  التعريف 
التي يعيشوها السكان. واليوم، وبعد شهور عن نقلنا 
هي  ها  السكان،  رفعها  التي  واالنشغاالت  الصورة 
أولى املطالب تتحقق وتتجسد وعود املسؤولني لنا، إذ 

انطلقت األشغال بالطريق الوالئي الرابط بني بلدية أوالد رابح وسيدي معروف، وهو املطلب الذي كان يف مقدمة النقاط 
املسجلة، وتثبت »أخبار الوطن« مرة أخرى أنها صوت املواطن البسيط ونافذته على مسؤولي الوالية.

ï قطاع الصحة ينال نصيبه من التحقيقات
أهم  من  كان  جيجل  بوالية  الصحة  قطاع 
متابعته  الوطن«  »أخبار  حاولت  التي  القطاعات 
التي  واملشاكل  نقائصه  ونقل  أخباره  ورصد 
األدوية  نقص  فمن  القارئ؛  إلى  بها  يتخبط 
إلى  بالوالية  والصحية  االستشفائية  باملؤسسات 
نقص املتخصصني باملستشفى الوالئي مرورا بنقل 
معاناة مرضى السرطان بالوالية وصوال إلى معاناة 
ومن  بالوالية حاولنا  الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم 
ومطولة  مفصلة  مواضيع  وكذا  حتقيقات  خالل 
نقل صورة قطاع الصحة )املريض( بجيجل. وألن 
فقد  األصوات  كل  إلسماع  منبر  الوطن«  »أخبار 
وعمال  مهني  من  الفئات  مواضيعها كل  شملت 
لتكون  جيجل،  ومواطني  الصحة  قطاع  وموظفي 
وتطبيقا  الفئات.  جلميع  إعالمية  وسيلة  بذلك 
ملبدأ حق الرد وحفاضا على الشفافية والصدق يف 

نقل املعلومة فقد عكفت الشبكة على نقل وأخد آراء مسؤولي القطاع بالوالية كرد منهم على مختلف االنشغاالت

ï جائحة الكورونا.. تغطية شاملة
رغم فرض احلجر املنزلي الصحي وانتشار فيروس كورونا والتخوف من اإلصابة به إال أن شبكة »أخبار الوطن« لم 
تتوقف عن نشاطها وواصلت مسارها املهني بخطوات ثابتة. رصدت شبكة »أخبار الوطن« أراء الشارع اجليجلي وتابعت 
تفاصيل اإلصابات وأرقامها ونقلت النقائص التي تعرفها مستشفيات الوالية باملنطقة. كما دونت الشبكة وبحروف 
من ذهب تضحيات ومجهودات اجليش األبيض من طواقم طبية وشبه طبيني. وألن مواجهة اجلائحة هي حرب جميع 

األطياف فقد كان لعمال النظافة والتعقيم صفحة خاصة بهم.
 

ï نخبة جيجل تناقش مسّودة الدستور عبر صفحات »أخبار الوطن«
بعد صدور مسّودة الدستور اجلديد، وبعد فتح شبكة »أخبار الوطن« أبوابها أمام السياسيني واملثقفني واألكادمييني من 
أجل مساهمتهم يف إثراء النقاش حول املسّودة، كان للنخبة بوالية جيجل النصيب يف النقاش حيث رصدنا أراء أساتذة 
تدخل  لنسجل  اختصاصه،  جانب  من  ورؤيته  تدخله  لكٍل  يكون  أن  وحاولنا  االختصاصات  مختلف  يف  جامعيني 
ومشاركة متخصصني يف علم االجتماع واالقتصاد والعلوم السياسية وحقوقيني ومنتخبني عبر حوارات ومساهمات، 
لتجمع – بهذا - »أخبار الوطن« شمل أبنائها األكادمييني ورجال النخبة بوالية جيجل يف مناقشة أهم القضايا املصيرية 

يف الوقت الراهن بالبالد، حيث أتاحت لهم الفرصة يف إبداء آرائهم وتقدمي اقتراحاتهم

ï »أخبار الوطن« ُتخِرج والي املدية يف زيارات تفقدية
 

بعد زيارة يومية »أخبار الوطن« لفرقة احلمادية ببلدية جواب أقصى شرق 
حتت  الفرقة  هذه  نقائص  الضوء على  يسلط  روبورتاجا  وإجنازها  املدية، 
طالب  الذي  جواب«،  ببلدية  احلمادية  فرقة  التبصر  التنمية  عنوان«عني 
سكان الفرقة والي الوالية بإنصافهم ورفع الغنب عنهم حيث يعانون نقائص 
إلى معاناة مستمرة، فالغاز وال ماء وال  أثقلت كاهلهم وحولت يومياتهم 
كهربا ليتنقل نهاية ذات الشهر والي املدية »جهيد موس« يف زيارة فجائية 
مبعاينته  الفرقة  قاطني  وكذا  احملليني  املسؤولني  فاجأ  حيث  الفرقة،  إلى 
واعدا  املنطقة  أهل  انشغاالت  السكان متفاعال مع  النقائص، وحتدث مع 
إياهم بالتكفل مبعاناتهم وفق اإلمكانات املتاحة واألولويات. والي الوالية 

كان مرفوقا يف زيارته الفجائية مع املصالح ذات العالقة بالنقائص وكذا رئيس دائرة السواقي ومصالح بلدية جواب. سكان الفرقة 
بدورهم أثنوا على زيارة الوالي واعتبروها سابقة فلم يزرهم أي واٍل من ذي قبل شاكرين له ذلك، مثنني يف الوقت ذاته على جريدة 
»أخبار الوطن«، التي زارت الفرقة رغم بعد املسافة وأجنزت الروبورتاج، ناقلة بذلك انشغاالتهم، حيث حتدث إلينا شيخ من الفرقة فرح 
كثيرا بزيارة الوالي ودعاه للمبيت لينحر كبشا - على حد تعبيره - قائال بوركت جريدتكم ويوم تلبى نقائصنا سندعوكم يف ضيافتنا فلم 
يزر منطقتنا أحد إال نارا.                                                                                                                                                       

عمر ب

» اخبار الوطن« تغوص يف خبايا مناطق لم يزرها أحد بالبيض
 

زمن  قصر  رغم  الوطن«  »أخبار  شبكة   استطاعت 
على  نفسها  فرض  من  البيض  بوالية  وجودها 
املستوى احمللي، وصارت صوت الكثير من الناس، 
ذكرياتهم  وإحيائهم  البيض  أفراح سكان  نقلت  إذ 
معاناة  نقل  وخاصة  التحرير  ثورة  خالل  البطولية 
أمامه  وسدت  ضاقت  من  وكل  منهم،  املغبونني 

أبواب اإلدارة أو العمل وغيرها من هموم احلياة. 
أكثر  ومعاناة  االجتماعية  التجزئات  ملف    ولعل 
من 5 آالف شاب ومشكل السكن وتسوية امللفات 
احملطات  أبرز  من  كانت  املالية  واإلعانة  العالقة 
تعلق  مع  خاصة  ونقلها،  حلها  يف  ساهمت  التي 
باالعتصامات الليلة وقطع الطريق من قبل الشباب 

احملتج. 
بها  كان  نقطة  كل  إلى  وتنقلت  جالت   الشبكة 
الفالح  والتقت  االستثناء،  صنعت  أو  حدث 

واملوظف والبطال واملجاهد والشيخ الكبير والصغير وطبعا املسؤول. بوالية البيض كانت شبكة األخبار حاملة هموم املواطنني واستطاعت 
أن تنفض الغبار عن مشاكل وهموم سكان الغاسول وبوعالم وسيدي طيفور وسيدي عمر واالبيض سيدي الشيخ وليغن والفرش، كل 
من تقدم ذكرهم يتذكرون وقوف شبكة »أخبار الوطن« إلى جانبهم وكيف نقلت همومهم، هموم تنوعت بني البحث عن ماء الشرب 
والكهرباء الفالحية والريفية والبحث عن التهيئة العمرانية والنقل املدرسي وتسرب التالميذ والبحث عن وظيفة للحصول على لقمة 

العيش، وهي املشاكل التي يعاني منها السكان بجل مناطق والية البيض التي زرناها. 

ï »احلضنة« لم تصلها أي وسيلة إعالمية إال »أخبار الوطن«
 

مناطق عديدة بوالية البيض كانت شبكة »أخبار 
وتنقل  تزورها،  إعالمية  وسيلة  أول  الوطن« هي 
معاناة سكانها. وكمثال على ذلك، نذكر التجمع 
أي  تصلها  لم  التي  احلضنة  مبنطقة  السكاني 
وسيلة إعالمية من قبل وال حتى مسؤول بوالية 
ببساطة  ألنها  سكانها  ذكره  ما  حسب  البيض 
إليها.  يوصل  مهيأ  طريق  بال  معزولة  منطقة 
عبر  إليهم  للوصول  األمرين  وقاسينا  عانينا  وقد 
طريق مليئة باحلجارة واألودية، ونقلنا انشغاالت 
الريفية  بالكهرباء  الربط  بغياب  اخلاص  السكان 
الذي ميس  املدرسي  التسرب  وباألخص مشكل 
أغلب أطفال سكان التجمع، األمر الذي أدهش 
اعتبرتها  التي  بالبيض  احمللية  السلطات  حتى 

نقطة سوداء وتعهدت بالتكفل بها. 

َشبــكة »أخبـــاِر الَوطـــن« 
َنبــُض الَجزائـــِر الَعِميـــَقة

مثلما كتبت األيام الكثير من األحداث وخلدتها ووثق تاريخها بكل التفاصيل سيحتفل التاريخ بنفسه 
وهو يعلن بحلول شهر أكتوبر من كل عام والدَة شبكة »أخبار الوطن« بفروعها، الشبكة التي رافقت 

احلقيقة وبحثت عنها منذ خطواتها األولى صوب االحتراف واملهنية واحليادية، فتنقلت إلى كل 
بلديات ومداشر وقرى الواليات الشرقية لتغوص يف واقع املواطن البسيط وتنقل صوته ومعاناته. 

ï »أخبار الوطن« تواكب احلدث وتنقل معاناة حي اخلربة املنكوب
مع وقوع الهزة األرضية بوالية جيجل شهر جانفي املنصرم كان 
لـ »أخبار الوطن« التدخل الفوري والنقل املباشر ملخلفات الهزة، 
مبواضيع  منصاتها  مختلف  عبر  احلدث  الشبكة  واكبت  حيث 
رافقت  كما  باحلدث.  خاص  مفصل  روبورتاج  وكدا  وصور 
الهزة األرضية،  املنطقة عقب  زار  الذي  الوزاري  الوفد  الشبكة 
الزيارة ورصدت  تلك  تفاصيل  وبكل حيادية وشفافية  ونقلت 
حي  وبفيديو  نقلت  كما  الوزاري.  الوفد  من  املواطنني  غضب 
البلدي واحتجاج  الشعبي  املجلس  لرئيس  املنطقة  طرد سكان 
الوطن« قبل شهرين  لـ »أخبار  السكان من جهة أخرى. كان 
ميلة  بوالية  املنكوب  اخلربة  حي  معاناة  نقل  يف  فعال  دورا 
وسيلة  أول  الوطن«  »أخبار  كانت  األرضية حيث  الهزة  عقب 
إعالمية ترصد معاناة املواطنني وتنقل صور حية عن احلالة التي 
وصل إليها احلي والتي كانت صادمة وتناقلتها كبرى القنوات 

العربية. 
سهام عاشور
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عدد خاص

حـوار بلحيمـر لـ»أخبار الوطن« 
يصنـــع الحـــدث إعالميـــا

حسان.م
وكالة األنباء اجلزائرية خصصت حلوار الوزير عمار بلحيمر مساحة مهمة 
من بني أخبارها، ونقلت أبرز احملاور والقضايا التي حتدث عنها بلحيمر لـ"أخبار 
بخصوصه:  قال  الذي  الدستور  تعديل  مبشروع  يتعلق  ما  وخاصة  الوطن" 
رئيس  صالحيات  من  وهو  شفافا  يزال  وما  كان  الدستوري  التعديل  "مسار 
اجلمهورية"، مشيرا الى أن الرد على مسألة التوافق حول التعديل سيأتي من 

الشعب لكونه "هو السيد وهو من يقرر من خالل االستفتاء".
وبدورها عادت اإلذاعة اجلزائرية إلى  مقابلة بلحيمر مع "أخبار الوطن" 
لها  وأفردت  هويلي  رياض  باملؤسسة  النشر  ومسؤول  اإلعالمي  أجراها  التي 

حيزا زمنيا ومكتوبا مهمني يف موقعها اإللكتروني ونشراتها اإلخبارية.
الناطق  به  صّرح  ما  الوطن"  "أخبار  عن  نقلت  اخلاصة  "النهار"  صحيفة 
يخص  فيما  خاصة  كثيرة  ملفات  حول  بلحيمر  عمار  للحكومة  الرسمي 

التعديل الدستوري وما يسمى اصطالحا "الثورة املضادة" التي اعتبرها الوزير 
كل جهد معطل لقرارات الدولة وحتدث أيضا عن "التغيير" الذي يدعو إليه 

رئيس اجلمهورية يف كل خطاباته.
تطرقت  كثيرة  جزائرية  وصحف  مواقع  املذكورة،  الوسائل  إلى  وإضافة 
الوسط اإلعالمي وعلى مواقع  والتفاعل يف  الذي صنع احلدث  إلى احلوار، 

التواصل االجتماعي.

صنع حوار وزير االتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر مع "أخبار الوطن" و الصادر بالجريدة والموقع السبت المنقضي ، الحدث وسط وسائل اإلعالم الجزائرية سواء 
المكتوبة أو السمعية بصرية واإللكترونية. مقابلة بلحيمر مع »أخبار الوطن« تصدرت أخبار التلفزيون الجزائري في نشرة الثامنة، التي أفردت لها حيزا زمنيا مهما.

من "الحراك إلى "الدستور"..أبرز محطات "أخبار الوطن"
حسان مرابط

العالم  أبهر  الذي  الشعبي  احلراك  خضم  يف  الوطن"  "أخبار  ولدت 
املشهد  يف  مهمة  مكانة  حتتالل  من  وجيز   ظرف  يف  ومتكنت  بسلميته، 
التقدم  هذا  يكن  فلم  اإللكتروني،  املكتوب  خاصة  اجلزائري،  اإلعالمي 
والتطور وليد الصدفة، بل جاء انطالقا من استراتيجية اتبعتها املؤسسة على 
صعيد معاجلة األخبار واألحداث مبهنية واحترافية كسبت بها قلوب القراء.
األحداث  من  مجموعة  واحد  عام  ظرف  يف  الوطن"  "أخبار  عايشت 
إلى  الشعبي  احلراك  من  بدء  اجلزائر،  شهدتها  التي  السريعة  والتطورات 
"النقاشات األخيرة" حول مشروع التعديل الدستوري الذي سيستفتى عليه 

شعبيا يف الـفاحت نوفمبر املقبل.
بالقلم والصوت  الوطن" جميع األحداث وتفاعلت معها  "أخبار  رافقت 
والصورة بأسلوب احترايف جوهره املصداقية قبل السبق، فلم تغفل ما يشغل 
الوقائع كما  العام ولم ُتفّضل جهة على أخرى، بل نقلت األحداث  الرأي 

هي دون حتّيز.
أفردت  بل  تفاصيله،  بكل  فيفري   22 حراك  الوطن"  "أخبار  عاجلت 
باعتبار  سابقة  وكانت  األولى  ذكراه  24 صفحة يف  من  خاصا  ملفا  لذلك 

تناوله باحتشام يف باقي الوسائل اإلعالمية.
"أخبار الوطن" تتبعت آثار احلراك على مستوى هرم السلطة، بداية من 
عاما  بعد عشرون  بوتفليقة سّدة احلكم  العزيز  الرئيس األسبق عبد  مغادرة 
قضاها يف قصر املرادية، ثم عاجلت باحترافية تامة السباق نحو كرسي املرادية 
بني الرئيس احلالي عبد املجيد تبون ومرشحني أخرين، فلم متل ملرشح على 
 12 انتخابات  غاية  إلى  املترشحني،  بني  واحدة  مسافة  على  وكانت  أخر، 

ديسمبر 2019.
وتفاعلت "أخبار الوطن"  مع وفاة وجنازة نائب وزير الدفاع الوطني وقائد 
أركان اجليش الوطني سابقا ، أحمد قايد صالح، بكل حيثياتها، وصورت 
للقارئ  نقله  يجب  ما  فنقلت  وبالتالي  اجلنازة،  خالل  الشعبية  املسيرات 

اجلزائري.
وبعد االنتخابات الرئاسية نقلت "أخبار الوطن" تغطيات ملفات الفساد 
واحملاكمات التاريخية لرموز الفساد من "العصابة" على غرار الوزيرين األولني 

عن  فضال  بوتفليقة،  عهد  وزراء  وباقي  أويحيى  وأحمد  سالل  املالك  عبد 
محاكمات رجال األعمال مثل اإلخوة كونيناف وعلي حداد ومحي الدين 

طحكوت وكمال البوشي وغيرهم والعمل مستمر.
ويف ظل وباء كورونا واحلجر املنزلي كانت "أخبار الوطن" املؤسسة األولى 
التي طبقت التدابير الصحية وتعاملت مع الطاقم اإلداري والصحفي والتقني 
وفق القانون، فقررت املؤسسة اللجوء إلى نظام العمل عن بعد )من املنزل(.

الوطن"  "أخبار  عادت  كورونا  بفيروس  املصابني  أعداد  تراجع  ظل  ويف 
إلى العمل امليداني مع أخذ كافة التدابير واإلجراءات الصحية والوقائية من 
الفيروس، متحدية الوباء من أجل نقل املعلومة إلى القراء عبر كامل التراب 

الوطني.
وفيما يتعلق مبحطة "مشروع تعديل الدستور" ركزت املؤسسة على القضية 

التي تهّم اجلزائريني وعاجلتها مبنح الكلمة للمجتمع املدني ولكل األطراف 
السياسية وفتحت الباب أمام كل النقاشات حول املشروع وتطرقت إلى كل 

مفاصل وثيقة الدستور الذي سيستفتي عليه الشعب يوم 1 نوفمبر املقبل.
وتولي "أخبار الوطن" أهمية كبرى للملفات سواء يف الشق السياسي أو 
االجتماعي أو الثقايف.. مبعنى كل ما يهم املواطن اجلزائري، فاملؤسسة تعّد 
منذ انطالقها ملفا يوميا وعلى مدار السنة، كما فتحت الباب أمام مساهمات 

الكتاب واملثقفني واألكادمييني إلبداء آرائهم يف قضايا مختلفة.
للجنوب  إعالمية  أهميه  إيالء  على  عدد  أول  منذ  املؤسسة  وحرصت 
اجلزائري املهمش إعالميا، فخصصت طبعة خاصة للجنوب، كما حتوز على 
شبكة مراسلني يف مختلف النقاط بواليات اجلنوب الكبير، حرصا منها على 
نقل مشاكل ومعاناة السكان وقد حدث ذلك حيث تصدرت مشاكل السكان 
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