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 (4991-6491) الجزائرية املكحوبة بالعربية الّصحافةخصائص 

  (1،2)فاطمة الزهراء قش ي

 مقذمة 

احعمذ مىز  ومً زّمّ م.19ٌ مشة في الجضائش في مىخفف اللشن ألوّّ الّصخافتٌهشث 

جُا ِلى الخدشس منها،  ت الفشوعُت التي ِملذ جذٍس رلً ّوالبذاًت بىابْ الهُمىت الاظخّماٍس

جذافْ ًِ ّوً ومىح الؽّب الجضائشي اإلامىهذ ِن حّبر أهخين، أوال: بالىفاح ِلى حب

اإلاادي، ّوىدها اإلاّىىي ك وحّشفجفاُس مً أحل البلاء وج أّنّزاهُا: ّوخلىكه اإلاهمىمت. 

ت في البذاًتوإ أـبدذ مضعجت للىٍام  فلذ ،ن خٍُذ بدشجُْ العلىاث الاظخّماٍس

ً في -إر ـاسث  ؛اللائم ّت الاهدؽاّس وظُلت -مىلْ اللشن الّؽٍش  اجفاٌ حماهيري ظَش

ً ىيرة ألاخّو بتها بؽتى الىظائل الى لشوسة جلُُذها وسكإبّاد، مما لفذ اهدباه اإلاعخّمٍش

ّ.الىشّقّو

 ر الّصحافة الجزائرية : الحطوّ 

أـىاف مً الجشائذ والذوسٍاث واهذ جفذس في الجضائش في ٌل  تزالزت زّمّ في الىاكْ،

ّجخفاُس أو جدىافغ. ،الاظخّماس الفشوس ي وواهذ جخّاٌؾ

داسة إٌو اإلايؽىساث الشظمُت التي حؽشف ِليها، أو حشجّها م الفىف ألّاًمّّ

أو  إِالمُت ألهذافوهي أٔلبها بالفشوعُت، وبّمها بالّشبُت  ،"الخيىمت الّامت بالجضائش"

1ّ.دِائُت

نها هبير حذا )مئاث ًخمثل  ذد ِىاٍو الفىف الثاوي في صخافت اإلاعخىوىين، ِو

ظُىشث ِلى العاخت وكذ  ،(هبيرة واهذ أم ـٕيرة ،اإلاذن جفذس في حّلّالتي الجشائذ 

المُت ت اإلامىىخت ْ بالخشٍّّخف جخمخّّوواهذ هزه الّصّ ،2وٕذ ِلى الشأي الّامّو ؤلِا

                                                           
 ، وهشان، الجضائش31000وخذة البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخماُِت والثلافُت،  (1)
 ، كعىىُىت، الجضائش.25000حامّت كعىىُىت،  (2)

ّ. وىُت للخىصَْ، الؽشهت الّىفي الجزائر الّصحافةثاريخ ظُف الاظالم، الضبير،  1
Ihaddaden, Z. (1983), Histoire de la presse « Indigène » en Algérie des origines jusqu’en 
1930, Alger, OPU. 
2 Montoy, L.-P. (1982), « La presse dans le département de Constantine de 1870 à 
1918 », Provence, 3 vol, 1800. 
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اإلاىاسد اإلاالُت وؤلامياهُاث اإلاادًت  ، فمال ًِ أّن18813ّللصخافت الفشوعُت بدىم كاهىن 

 وعبُا، منها ثالفىف الثال أّما لم جىً حّىصها.
ً
، وهى الزي يهمىا فلذ حاء مخأخشا

جمْ  ين "ألاهالي" و"اإلاعلمين" خعب حّبير الصخف  الّصخافتٍو الفادسة ًِ الجضائٍش

سث كذ ٌهشث لخذافْ ًِ "مفالح ألاهالي" و"خلىق اإلاعلمين"، ظىاء خشّّّوهفعها. 

ّبالّشبُت أو الفشوعُت.

جبلى ّومى الىعي العُاس ي الىوني ر ًِ هٌّبّّ الّصخافت س هزهجىىّّ فئّنّ ومً زّمّ

ت سجال ؼاهذا ِلى هزه الّملُت في مجاالث  اث الجشائذ واإلاجالث اإلادفٌى مجمِى

التربُت والعُاظت والذًً والثلافت التي الىلّذ بها الىخبت ِلى ِاجلها مىز مىلْ 

ً وختى كبله  اإلاتزاًذ فال ًىافعهّوالعُاس ي اإلالخًى  الّصخافتدوس  أّما .اللشن الّؽٍش

ت في ـىسها ؤلابذاُِت مً ؼّش  أدب ّوظىي الاهخمام الؽٕىف بمٍاهش النهمت الفىٍش

اًت اإلاىاهب بفخذ أِمذتها  ومعشح. واهذ هزه الجشائذ هي اإلاىبر الىخُذ الزي خاٌو ِس

اللفائذ واإلاداوالث ألادبُت اإلاخخلفت والّمل ِلى الخٍّشف بأصخابها في ّوللخىاوش 

ّألاوظاه المُلت للمثلفين.

ا للمّلىماث في  الّصخافت ٌٕب ًِ مؤسخي الجضائش اإلاّاـشة أّنّ لمّو جمثل مفذسا زٍش

ف مٍاهش الخُاة الاحخماُِت   ،الذًيُت والثلافُت والعُاظُتّوول اإلاجاالث وخاـت في ـو

بدىم هذفها مىداصة  الّصخافتلىً ّواظدؽهذوا بملاالتها. ّواِخمذوا ِليها  ومً زّمّ

اث ومفادس ألاهباء واإلاّلىماث. لزا ًجب الخّامل لها أفملُاث في اإلاىلّواإلاىاكف  ِى

ٕيرة ولِغ خزسا مبذئُا وّلىه في  لخزس مىهجمّها بيل خزس. فا ًىىبم ِلى ول هبيرة ـو

ّالبذاًت زم وعدؽهذ بما ًشد ِلى ِلخه مما ًىكْ في اإلإالىاث وختى الخىاكماث.

ت جدذ الاخخالٌ، صخافت همالُت كبل ول ش يء الّصخافتّو م . واهذ جلّذّالجضائٍش

ا واهذ جأحي بأخباس ومّلىماث. فالخدلُل اإلالتزم بلمُت أو بمبذأ حّالُم وآساء أهثر مّمّ

لُه ف ّ الّصخافتًىغى ِلى الخدلُم اإلاىزم. ِو
ّ
ذ إِالمىا حّشف ىا بزاتها في الىكذ الزي جٍش

ت بما ًذوس خىلها. ومً هىا اظخدلذ دساظت لزاتها إلاا جمثله مً جفاِالث زلافُت وظُاظُ

ّ
ّ
اث  ماماثما الجشائذ حّىغ اهخفي اإلاّترن/ الخشان الُىمي. إه الفئاث ّواإلاجمِى

جفىس إلاىٍىسها ّوالاحخماُِت التي جىىم باظمها. فهي حّبير ًِ دوافّها وومىخاتها 

الذساظت الىافُت إلادخىي هزه الجشائذ حعمذ بخلفي ّوجفعيراتهم لألخذار. ّوللخُاة 

ت أل د مً خىله اإلاىاكف. هما ها اإلادىس الزي جخدّذّنّّمىاكفها مً العُاظت الاظخّماٍس

اإلاىىللاث ّوحعدؽف مً كشاءتها هلاه الخماًض بين مخخلف الخعاظُاث العُاظُت 

ت  لىً إرا واهذ مىاكف الجشائذ سهُىت الىظي الاحخماعي الزي جفذس ّوالثلافُت. ّوالفىٍش
                                                           

3 Collot, Cl. (1969), « Le régime juridique de la presse musulmane Algérienne », Revue 
Algérienne des S.J.P.E, juin, p. 346 . 
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ش ّوٌشوف الىبْ  جىىم باظمه، فاّنّّوِىه  خشي مفير هزه د هي ألّاالخىصَْ جدّذّّوالخدٍش

ً دون أن وٕفل الّىفش الخاظم في هزا الفذد أال  هى ؤلاواس اللاهىوي الزي ّوالّىاٍو

جُا مْ الضمً  الزي الّصخافتجفذس في ٌله هزه  وإن اظخمشث ختى جىىس جذٍس

ت. ّاإلاماًلاث بتهمت "اإلاعاط بأمً الذولت" إلى آخش الفترة الاظخّماٍس

واهذ جىذسج في هىاق  -تي اِخمذهاها ُِىت لبدثىاال –اإلاىخىبت بالّشبُت  الّصخافتف

خاؿ بدىم لٕتها. ألّن مجشد اخخُاسها الّشبُت لٕت لها ًمّها مىز البذء في ـف 

مجشد وحىدها حّبير ًِ مىىلم فىشي ّواإلاّاسلت للىٍام اللائم واإلادُي الّام، 

لٕت  حّخبّروظُاس ي ًخّاسك مْ الىحىد الاظخّماسي في هزه الذًاس. فلذ واهذ الّشبُت 

ِىملذ ول اإلايؽىساث الفادسة بالّشبُت مّاملت الىاسداث مً الخاسج ّو ،أحىبُت كاهىها

الزي  1947بئخماِها للشكابت أو اإلاىْ أو الدجض... إلى أن ـذس "كاهىن الجضائش" لعىت 

لىً وكذ ران أـبذ اللمْ ّو ،اِترف بالّشبُت لٕت سظمُت في الجضائش بجاهب الفشوعُت

الثىسٍت منها ِلى وحه الخفىؿ بدىم اهخمائها ّوالىوىُت  ّصخافتالب ِلى ًىفّّ

ّلى واهذ بدشوف فشوعُت.ّوالعُاس ي 

ٕتوان اخخُاس 
ّ
ا لهزه  الل  الّصخافتالّشبُت للخّبير ًِ مىاكفها كذ ألاف بّذا سمٍض

ت في همالها الُىمي بيؽش الخشف الّشبي ّوالتي سجلذ الاهخماء الخماسي  الذفاُ ًِ الهٍى

لى مً خُث اإلابذأ ّوهزا ما حّل ألاخضاب العُاظُت جداٌو ّو ،ؤلابذاُ فُهو الّمل بهّو

ذة لها بالّشبُت ٔذاة  ّ.1945إـذاس حٍش

 هوغرافيةو دراسة م : 4991-4911حف فترة الّص 

أخشي ال هزهشها هىا، اسجأًىا دساظت ؼاملت ليل الجشائذ ّولإلإلاام بيل هزه الجىاهب ّو

رلً للىؽف كذس اإلاعخىاُ ّو. 1954و  1946بين اإلاجالث التي ـذسث بالّشبُت فُما ّو

ُّّالخلىُت التي جدّذّّوؤلامياهاث اإلاالُت والاخخفاء وًِ ٌشوف الفذوس  ذة د هِى ت الجٍش

مّشفت مً ًذِمها مالُا  مً زّمّّو ،اإلالاومتّوكذستها ِلى الفمىد ّودوسٍت ـذوسها ّو

ا؛ هما تهخم الذساظت بمجمل اللىاهين ّو ت التيّومّىٍى هشظذ إلهجاح مثل  الىفىؿ ؤلاداٍس

ذة ألخشي.ّوهزه الّملُت  ّحّلذ هخائجها مخفاوجت مً حٍش

شافُت  إّنّ فُت والخفيُفُت -الذساظت اإلاىهٔى ُف اإلاىهج الىمي  -الـى حعمذ بخٌى

ذة ِمىما جلاوْ. وإرا وان مدخىي اإلالاالث ًدّذّّوواإلاىهج الخدلُلي في جيامل  د اججاه الجٍش

هثرة اإلالاالث خٌى مىلُى ما ًبرهً  ظلىب. فئّنّألّاوهفاءة مدشسيها مً خُث اإلاّالجت ّو

شها. هما أّنّ ،ًِ خي ظُاس ي أو فىشي واضح ذة أو هُئت جدٍش  أي ًِ اخخُاس جخبىاه الجٍش

متى ّوخُفت اإلاذسوظت ال ًمىً أن ًفعش إال بجهل أو ججاهل. ُٔاب مىلُى في أِمذة الّصّ

ـّّ ذة مً هزا  ل الباخث إلى جشحُذ الخلفُاث ًيىن كذ حّشف ِلى مىكفجى الجٍش
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ت الاهخمام  اإلاىلُى "اإلايس ي". ِالوة ِلى هزا، فاإلاخابّت الذكُلت جبين مذي اظخمشاٍس

ً مً جدذًذ اللماًا الٍشفُت أو اإلاىظمُت ًِ جلً التي حّخبر مدىسا ّو ،بمىلُى ما
ّ
جمى

ذة. فلُاط اإلاعاخاث  الففداث ّوجشجِب اإلالاالث بين الففدت ألاولى ّوليؽاه الجٍش

ً ّوالذاخلُت  لىً هزا ال ٌّفي مً كشاءة اإلالاالث  ،خىها جىّمل الفىسةّوِشلها ّوالّىاٍو

ً ال جىفي... ّمهما واهذ مّّبرة. للخمُيز بين اإلاىاكف. فالّىاٍو

ال ٌعّىا في هزا اإلالخق اإلالخمب إال أن هىخفي بزهش أهم اإلاميزاث التي احعمذ بها ّو

ت الىاولت بالّشبُت. الّصخافت ّالجضائٍش

 كمىا بجشد ؼامل إلااّو ،ِذد مً مخخلف الجشائذ 600واُل ِلى أهثر مً الّا للذ جّمّ

ذ ًِ  ّّوِذدا.  280ًٍض
ّ
يل ِذد مهما وان لل الجشد الذكُم في ولْ فهشط إلالاالث ٍخمث

الففدت التي ـذسث بها، مْ مالخٍت خٌى ّورهش مدشسيها ّوحجمها، مْ كُاط معاختها 

 ً ألالىان... وكذ اجخزها "اإلالاٌ" والفىس ّوإؼاسة للشظىماث ّوالخي اإلاعخّمل في الّىاٍو

ت مخياملت الظخدالت جلعُمه إلى ول الىلاه الىاسدة فُه ٍش جفيُف  جّمّّو ،وىخذة جدٍش

تها. مً حهت أّما هزا ما ظمذ بخفيُف الجشائذ خعب اهخمّواإلالاٌ مً ِىىاهه ٔالبا 

ذة مً اللماًا اإلاىشوخت ِلى العاخت. ّأخشي خذدها مىاكف ول حٍش

ت بّذ  الّصخافتزث مْ الّلىد العابلت، جميّّ باإلالاسهت بذخىلها اإلاّشهت  1945الجضائٍش

ذة وظبْ مجالث ـىفذ مً بُنها  ذ. ظبْ ِؽشة حٍش ٍش العُاظُت بؽيل واضح ـو

إن واهذ زالر فلي ّوإخذي ِؽشة راث وابْ ظُاس ي، منها ظبّت هاولت باظم ألاخضاب؛ 

ذة ظُاظُت" في الّىىان.  وان الاهخمام باإلاعائل الذًيُت هبيرا. ّوهي التي أِلىذ ـفت "حٍش

فمً الصخف الّؽش راث الاهخمام الذًني الىاضح، ظبْ منها رهشجه في الّىىان، 

ذة  ف هفعها ظُاظُت ودًيُت في آن واخذ. 4"اإلاىاس"واهفشدث حٍش  بـى

ت بففت ِامت  الّصخافتوكذ جميزث  الىمالُت بففت خاـت بلفش ِمشها. ّوالجضائٍش

 ،ئذ في وكذ واخذأهثر مً ظبْ حشا 1954 و 1946لّشبُت فُما بين لم ٌّشف كشاء اف

ً.حمالي الّذد ؤلّا ِلما أّنّ جخلف بّمها واهذ  الجشائذ ّنّوهزا ٌّنى أ كذ ججاوص الّؽٍش

ولم جفذس ولها في وكذ واخذ. زالر حشائذ فلي ِاؼذ ول منها أهثر مً زماوي  بّما

ذة ّوظىىاث مخخالُت  ( لعان خاٌ حمُّت الّلماء 1956-1947) "البفائش"هي حٍش

ين في ظلعلتها الثاهُت،  ( اللعان 1955-1946) "الجضائش الجذًذة"واإلاعلمين الجضائٍش

ذة ّواإلاشهضي للخضب الؽُىعي الجضائشي،  كعىىُىت مً التي ـذسث في  "الىجاح"حٍش

با 1956لى إ 1919 ذجان اظخىاِخا البلاء أهثر مً ظيخين،  ؛دون اهلىاُ جلٍش  خمغّوحٍش

                                                           
فها. 4    اهٍش اإلالخم الخاؿ بلائمت الجشائذ و بىاكاث حٍّش
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لم ّو ،كل مً ظخت أؼهشأ لم حّمش ظىّيالبلُت  في خين أّنّ هفعها ي لم جفمذ اإلاذةأخّش

ّ.ِذدًً ازىينًفذس منها ظىي ِذد واخذ أو 

ت جد الّصخافتاإلايزة الثالثت التي اهفشدث بها  أّما  لذ جمثلذ في فذ الاخخالٌ الجضائٍش

ذة ّو ،الُىمُت ُٔاب الجشائذ ذوس لهجت هى الفاإلاّخذلت ال "الىجاح"ول ما خاولخه حٍش

ألاخضاب وفتراث كفيرة ومخلىّت؛ ولىاإلاا خاولذ الجمُّاث  فيظبُى في ألّا مشجين أو زالزا

ت لىً دون حذوي، رلً أ إلاعافت الؽاظّت التي جففل بين ا ّنّجدلُم خلم ًىمُت إخباٍس

ت ّوهىس هذاف التي سظمتها الصخف لىفعها ِىذ الٍألّا مياهاث ؤلّاوبين اللذساث البؽٍش

ّ اإلاادًت
ّ
في أسك  شة لهزا اإلاععى واهذ جىبئ بالفّىباث والّشاكُل التي واحهتهااإلاسخ

ّ .الىاكْ

ّّوفي اإلاُذان الخلني، وان هلق ِذد اإلاىابْ 
ّ
الخىصَْ مً ّوت مؤظعاث اليؽش كل

فمً لمً  ،حّلتها جخمشهض في الجضائش الّاـمتّو الّصخافتالّىامل التي هبدذ وؽاه 

ً ِىىاهّوزالزت  ذج اِؽٍش ان مً جلمعان خازيّوان مً مىابْ كعىىُىت ـذسث حٍش

ذة مً ةأي ظبْ ِؽّش ،ما جبلىّو ،أخشي مً جىوغّووواخذة مً معخٕاهم  مىابْ  حٍش

ّالّاـمت.

زالر  1940كبل فيها كعىىُىت واهذ جفذس  أّنّ هالخَلى الىساء ما سحّىا إرا إّو 

ذة ةِؽّش ذج حشائذ، بعىشة زالرّو حشائذ، ووهشان أسبْ ،حٍش ازيخان، ن اوالبلُذة حٍش

ىابت  ذة معخٕاهم ّوِو ِىىاها.  ّنّىوأسبّ تالّاـمت أسبّفي و ،واخذة في ول منهماحٍش

ّ ؽير إلىحفالىدُجت 
ّ
اس اليؽاه عواهد ،ق ِذد الجشائذ بففت مىللت مً حهتجلل

سجح لهزا الىلْ هى أن ألّاالخفعير اهىماؼه في الّاـمت مً حهت أخشي. ّوّوالصخفي 
خضب والبلاء ِلى العاخت هي جلً الىاولت باظم الصخف التي اظخىاِذ اإلالاومت 

 أّما ،واهذ جخمشهض بالّاـمت خضابشاث ألّامّلّ ّنّم إظُاس ي أو خشهت جذِمها مالُا. ز

ي ـذاس الجشائذاإلاداوالث الفشدًت إّل اث ُاث والثالزُيُالتي كام بها الىثيرون في الّؽٍش

ان أو ٍالُل ّىابشاهُم أب الؽُخ الىُب الّلبي والؽُخالؽُخ ابً بادٌغ، ّو)ومً بُنهم 

ّلم حّذ ممىىت للفّىباث اإلاادًت  (الضاهشي...العُّذ مدمذ 
ً
ّ.أظاظا

لب ر الم ًخٕيّّ ومً زّمّ ،تلم ًشجفْ ِذد اإلاىابْ بففت مدعىظ  لؽيل الخاسجي أٔل

التي  "البفائش"ـفداث، ما ِذا  4) جميزث أٔلب الجشائذ بفٕش الدجم فلذ .الجشائذ

ذة الىسق اإلاعمىح بهاهمُت  ألّنّ ،ـفداث( 8 ـواهذ جفذس ب ملىىت وكلُلت، واهذ  ليل حٍش

اداث ِالُت وعبُا لى ذ إسجفّا هما ،في فترة كفيرة فمال ًِ ظّش الجشائذ الزي ِشف ٍص

، صادث ألاظّاس مشجين في ظىت مثال 1948في ِام ف ،ِعيرةظىىاث في المّف مباؼشة 
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ض فمال ًِ مخابّت اإلاىاللين اهذ الجشائذ الىوىُت مً اإلاىْ والدجِ، هما واخذة

ّ.والباِت

ش  ن واهذ ٔير زابخت إّو ،سواند ألّااحعمذ حشائذ هزه الفترة بخّّذّمً هاخُت الخدٍش

ت دون مبرهثيرا مّو ذة دائما اظخثىِىا ما را إ ؛ س واضحا حٕيرث بعِش . "البفائش"حٍش

جُاّوسًٍ ِذد اإلادشّّاسجفْ  ،باإلالابل هممام الىلبت ّذ دائشتهم باجىّظّّو ،اإلاؽاسهين جذٍس

 .خضابألّاواإلاىاللين في ـفىف الجمُّاث الخداق ّوالجامّاث ّوذاسط اإلاخخشحين مً اإلا

اث العُاظُت إلى  تها أّما وظّذ الجشائذ مً اهخم ،اليؽاواث الخضبُتّوحاهب اإلاىلِى

بشهً  الفالخين "الجذًذة الجضائّش"ذ خفّّ احخماُِت حذًذة. لدؽمل فئاث وؼشائذ

َ ّوىم بّثذ البفائش سهً "الّلّو ،1952مىخٍم ابخذاء مً  سؼاد" ؤلّاوالفىىن" ومىبر "الِى
ي وان ٌؽشف ِلُه مىبر "العُاظت الّاإلاُت" الز أّما ،سه أخمذ سخىىّنالزي وان ًدشّّ

ُا أخمذ جىفُم ـفدت "الؽماٌ  أبى مدمذ( فلذ ألاف : وان ًىكْاإلاذوي ) أظبِى

لي" لخدلُل كماًا اإلإشب الّشبيؤلّا ت ظًِ ألّا أّما ،فٍش ماء اإلاخخاسة لألسوان فهي زٍش

ّهماٌ حىاهب مهمت منها.إال ًمىً اخخفاس الخذًث فيها دون ّو ،جدخاج وكفت مْ ول منهاّو

ً مً خُث اإلاّنى  ّّو للذ اخخلفذ الّىاٍو
ّ
وواهذ في أٔلبها  ،الضخشفتّوالشظم ّو الخي

ذة لّو كىة الشمضّوز بالىشافت جخميّّ لفاخبها افخخاخُت "في الفمُم"  "اإلإشب الّشبي"جٍش

ئت" ًدمل اهخلادا  مدمذ العُّذ الضاهشي، وسهً ـٕير اإلاعاخت بّىىان "مذاِباث بٍش

ذةِذاالرِا أّل "معامير"  أّما .مً العُاظُين، ولِغ هىان خذًث ًِ الخفىم ء الجٍش

ذة  لخلُُم  ىلْف"في اإلايزان"  أّما للخىهت... افُخفىحهت العاخشة فهي م "الؽّلت"حٍش

... "جدذ ههفع ، أي سحاالث مً الخُاسمً حمُّت الّلماءأِماٌ بّن الشخفُاث 

 "الجضائش الجذًذة" ّلتهاح " هي أسوانخىم العُف" و"اظىش ظىداء" و "ِلى اإلاىؽىف

ت  للخىذًذ بالخجاوصاث البفائش  كذ اظخّملذّو ،ي"هداء اللىش الجضائّشأفي "الاظخّماٍس

فياهذ الفىس والشظىماث  أّما ،خمش في مىاظباث مخخلفتاإلاىاس اللىن ألّاّواللىن ألاخمش 

ّ
ّ
البا ما واهذ ملخىفت مً حشائذ أحىبُت فجٌى ّ .دون مبالٕت ٔو

 خاثمة

ّإ
ّ
اث ّوت الّشبُت في هزه الفترة بالجذًّّ الّصخافتعمذ حماال للذ اح ُٔاب اإلاىلِى

ّا أِىاها وكاّسمّمّ ،الىشائفّوكلت الىىذ ّوالترفيهُت 
ً
بىظا صاد جأزشه باللهجت الىاٍِت  ا ِو

ُّّ ،للملاالث ُّّت ألّافالترب ُّّت ّوخالك ً اإلاىاوً اإلاعلم والفالح بالشحُى ت جفبى إاإلاذه لى جيٍى

م لى اللشآنإـٌى إلى ألّا ّظالمُت.إلى الدؽبْ بالثلافت الّشبُت وؤلّاّوالخمُذة العىت ّو الىٍش

ت ِمىما  الّصخافت أّنّ ،بم رهشهظوعخيخج مما  ا ّوالجضائٍش اإلاىخىبت بالّشبُت خفـى

للىفاح  وحععى يجخخبّّّوواهذ واُِت بهزا الىلْ ّو ،مىافغّومّاد واهذ حِّؾ في وظي 
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ٕتوؽش ّو ،الاظخّماس : وؽش الشوح الىوىُت لفّذّ ِلى حبهخين
ّ
الّشبُت إلاىدها الفذاسة  الل

ذة بالّشبُت هى في خّذّإ ّنّأا زهفهم مً هّو ،اإلاعلىبت راجه مىكف ظُاس ي  ـذاس حٍش

ت ًِ ّو لخماسي لم حٕفل العلىاث الاظخّماٍس ّبّاده.أ جأٍو

ذ  ،الشائجت في العاخت ذ ِلى آلاساءلخفخّّلمداولت منها ّو
ّ
ذة دوه  ا ٌّّذّخىاّس "اإلاىاس"حٍش

خُ إمياهُت خٌى لشوسة الاجداد ّو ،حمّذ فُه أهثر مً ظخين سأًا ،ِلى أِمذتها اجاٍس

 فلذ "البفائش" أّما ؛ 1953وان رلً وىاٌ ظىت ّو ،العُاظُت وشافهأ جدذًذ مْ جدلُله

م آساء الىخاب والؽّشاء أهفعهمالفترة في جلُُم ؤلاهخاج ألّا فىشث في هفغ  ،دبي ًِ وٍش

وواهذ جلً  ،ىىلىن؟"كذ اهىللذ الجىلت بملاٌ اظخفضاصي جدذ ِىىان "ما بالهم ال ًّو

ت للخّشك إ ّإلى لّف فـش
ّ
ّّوبْ مياهُاث الى

ّ
ّالصخفُين.ّو الّصخافتؽش وهلائق الي

ُّّ ّوسٔم اهدؽاسها الم
ّ
إلاىافعت الصخف الُىمُت ّواإلاثلفين ّو ِذد اإلاخّلمينت م للل

الصخف الّشبُت واهذ مؽخل  ّنّفئ ،الخلىُت العابلت الزهشّوالُت لألظباب اإلاّو ،الفشوعُت

للذفاُ ًِ  واهذ أداة هماٌّو ،الّشوبتّومذسظت الىوىُت ّوؼّشاء اإلاعخلبل ّوهخاب 

ِْلى وحىدها والذفاُ   مؤظعيها.  مؽاَس
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