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ماألدسماظـؼاصقةمظألعةماىزائرؼة:م حمؿدمحربي
مبعنيم ماظدؼين ماظؾعد مأخذ متػرتض ماىزائرؼة مظألعة ماظـؼاصقة ماألدس مععاؼـة إن

 تؽوؼـفا.مسياظيتمداػؿتممظعواعلماألخرىامذأغهمذأن،ماالسؿؾار
متشرتكمصقهماظذيمماظدؼنم،اظوضعماالدؿعؿاري،مأصؾحماإلدالممسيععمػذا،موم

ماىزائري ماجملؿؿع ماإلدعاج،مم،شاظؾقة مسؿؾقة مسي مرئقلي مطعـصر مغػله مممممؼػرض
م ماظؿعرؼبمباالدؿقواذو مو ماإلدالم مسن م)اظدصاع ماإلدالعقة ماٌرجعقات متؽنمم(سؾى

م موماظعؾؿاءتقار ماظلقادقة ماظشرسقة ماطؿلاب مثّممعن ماألخرىممعن ماظؿقارات إجؾار
مظؾقرطةماظورـقةمسؾىماًضوعمظه.

عنموجفةماظـظرمػذه،مؼؿوجبمإسادةمضراءةماظؿأرؼخماظؼوعيموماظؿـوؼهمبأدؾؼقةم
متقارماظعؾؿاءمسؾىماظؿقارماٌقصاظيمصقؿامؼؿعؾقمباظؼضقةماظورـقة.

م مدسممػذاعع مسي ماٌاضوؼة ممتـالته متلؿؿر ماظذي مو ماإلصالحي ماٌوروث مصإن ،
م.اظـؼدمسنمتاعاممؼرتصعاظؿارؼخماظـؼاسيمظؾفزائرماٌلؿؼؾةمالم

ايرطةماإلصالحقةمم-األعةماىزائرؼةمم-األدسماظـؼاصقةم:ماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة
مرؼخماظورين.أاظؿم-ايرطةماٌقصاظقةمم-

م؟مظألعةمإذؽاظقةماظـؼاصات.مأؼةموماظلقادةماظدؼن،م:طوظوغامصاغي
ماٌرتؾطةماظؿفرؼؾقةماظـؿائجموماظػرضقاتماظرؤى،مبعضمسصارةمػوماٌؼالمػذا
مايضرؼةمشريماٌـارقمسيماىزائريماجملؿؿعمسيماإلدالممباظؿقدؼدموماظدؼنممبؽاغة

م.0532مدـةمضؾل
مسيم0553موم0541مدـيتمبنيماٌقداغيمظؾعؿلمطـؿقفةماظرؤىمػذهموجدتمضدمو

م.ذـوامعـطؼةمسيمحؿىموماألوراس،مسيمثممضورارةمعـطؼة
مبنيماٌؿؿدةماظػرتةمسيمحدثماظذيماظؾؼاءمحولماٌؼالمػذامعوضوعمؼدور

مػذا"مبنيماًؿلقـاتمإديماظـالثقـات مسنماظذيماظدؼن" مممممم"ماٌدن"مدؼنمخيؿؾف
مطذظك مطاغتموإنمحؿىماٌدؼـة،معنماظؼادمماظؾادؼليماإلصالحيماإلرذادمسنمو

مؼؿطرقمذظك،مبعد.ماحملؾيمظؾؿؼؾقدماظػاسؾةماظعـاصرماحملؾي،ماٌلؿوىمسؾىمتؿؾـاه
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محؿىموماالدؿؼاللمبعدمعامدـواتمحاضرمسيمبؼوةماٌؿواجدةماظؾؼاءمػذامآثارمإديماٌؼال
م.ػذهمأؼاعـا

ماظؾغاتموماظـؼاصاتم–ماظدؼنموماألعةم-اإلصالحماحملؾيم:مماٌػؿاحقةماظؽؾؿات
م.اظلقاديمتدؼنيم-ماحملؾقة

مبعضمم:اىقالظي اٌلؿاري ماىزائرؼة: ماٌدردة مسي ماظدؼين اًطاب
 اٌالحظاتماظـؼدؼةمسؾىمطؿبمعادةماظرتبقةماإلدالعقةمسيماظـاغوي

متؽوؼنم ماىزائرؼة ماظؿعؾقؿقة ماٌؤدلة مسي ماظعام ماظدؼين ماظؿعؾقم مؼلؿفدف ال
مسـدم ماظدؼـقة مباهلوؼة م ماظشعور متؽوؼن مبل ماظدؼين، ماٌعرسي ماجملال مسي عؿكصصني

م متؿعؾق مساعة. ماىزائرؼني مظؾؿالعقذ مؼؿوجه متعؾقم موػو ممبضؿوناٌؿؿدرس معلاػؿؿـا
م ماظدؼـقة ماهلوؼة مػذه متؽوؼن مؼلؿفدف ماظذي معؤدلاتماًطاب مأػم مإحدى سي

عوجهماٌدروسمػـامم اًطابم.اظؿـشؽةماالجؿؿاسقةموغعينمبذظكماٌدردةماظعؿوعقة
ظؾؿالعقذمعنمخاللماظؽؿابماٌدرديمسيماٌلؿوىماظـاغويمواٌؼررمشداةماإلصالحاتم

،مسيمحماوظةمعـامظرصدم0221اىدؼدةماظيتمتعرصفاماٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةمعـذم
عامغلؿفدصهمماًطابماهلوؼاتيمعنمخاللمعادةماظرتبقةماإلدالعقة.موعؿابعةمعضؿون

مخاللم معن ماظقوم ماظؿعؾقؿقة ماٌؤدلة مسي ماظدؼـقة ماظؿـشؽة مخطاب محبث مػو أؼضا
اًطابماٌردلمسربماظؽؿابماٌدرديماًاصممبادةماظرتبقةماإلدالعقةمسيماٌلؿوىم

مه مععرصقةمضواعفا متـشؽةمؼؼوممسؾىمأدس ؼققماالغدعاجماظـاغوي،مػلمػومخطاب
ماظؼقؿي،مأممؼؿعدىمذظكمإديمخطابمتعؾويمؼؿضؿنمعـطؼامدفاظقاممأؼدؼوظوجقام؟

مظؼقمم مواوزػا موإعؽاغقات ماظدؼـقة ماظؿـشؽة معضؿون محول مأدؽؾة ماٌؼال مؼـري طؿا
اىؿاسةماظدؼـقةمورؤاػاماٌذػؾقة،موطذامإذؽاظقةماظوضوفمسـدماٌعارفماظيتمؼـؿففام

واوزمذظكمإديمعؼاربةمتؾكماٌعارفمسؾىمضوءمأدؽؾةمطلمدؼنمسنمذاتهموإعؽاغقاتم
مواالجؿؿاسقةماٌعاصرة. وعـاػجماظعؾومماإلغلاغقةم

م-ماهلوؼةماظدؼـقةم-ماظرتبقةماإلدالعقةم-ماًطابماظدؼينم:ماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة
ماىزائر.م-ؼدؼوظوجيمإلامم-ماٌدردة،ماٌعرسي

ماألغامػوؼةمسيمصؿقمماآلخرونم:ايضاراتمصدامموراءم:معا ؾيشدقماغزوشصقـ
مياٌؿودطمعاملاظمسي

محمددةمضواظبمسيماظـؼاصاتمتضعماظيتماٌػاػقممطلمواوزمإديماٌؼالمػذامؼفدف
معؿأثرامؼزالمالماظذيمومصقهمغعقشماظذيماىقودقاديماظلقاقمعنماغطالضاموذظك
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مجزءموجودمصؽرةمؼدسمماٌؼالمندماظغرض،مهلذامومايضاراتمبنيماظؿصادممبػؽرة
م-مإخػاءهمحماظةماٌضرمعنمدقؽونماظذيموماهلوؼاتمعنمػوؼةمطلمسيماظغريؼةمعن
ماٌػاػقممسؾىمايػازمسيمؼلفممعامػومباظضؾطماظؿعددؼةموماالخؿالفمطؾحمأنمإذ

مصراعمسيماألصلمػيماألحقانمعنماظؽـريمسيمتعدمٌظاػرمواألحادؼةماظـابؿةماألصوظقة
ماٌزسوممراتاايض مسيممباماهلوؼة،معػفوممسيماظـظرمإسادةمصإنماٌـظور،مػذامعن.

مسؾؿيمادؿكداممإديمذاتهماظوضتمسيمحيقلومهذبإغؼامؼلؿحماظغريؼة،معدبصيمذظك
م،اٌعاصرماالجؿؿاعمسؾممجمالمسيمناسؿهمإغؽارمميؽنمالمحقثمسؾؿيموأخالضي،

م.اظؿؼدعقةموماظؿقررؼةمايرطاتمسنمايدؼثمؼؽونمحنيموأخالضي
موضرورةمأػؿقةمأطـرمذيءمالمإذمحؼه،ماٌػفوممػذامبإسطاءماظعؿقمسيماألعرمؼؿعؾق

مطلمحاظةموػيمذعقؿًا،مادؿكداعامادؿكداعهماجؿـابمععمباهلوؼة،ماظشعورمعن
م.ةاألصوظقمسنماظـاذيةماهلوؼاتقةماظؿصؾؾات

م-اظؾقرماألبقضماٌؿودطمم–اظؿعددؼةمم–اظغريؼةمم–اهلوؼةم:ماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة
 صراعمايضارات.

 اهلوؼةماظـاسؿةمموماهلوؼةماًشـةم:محلنمرذقق
طاغتماهلوؼةماىؿاسقةماظـاسؿةمضائؿةمسؾىمأصؽارمعؾفؿةماٌالعحمومهؿؾفام ذاإ

ذرحيةماجؿؿاسقةمشريمحمددة،مصأنماهلوؼةماىؿاسقةماًشـةمهؿؾفا،مباٌؼابل،م
ذياسةمإغلاغقةمعصيفقؽؾةمومؼؼعمسؾىمساتقمصػوتفامعفؿةمإغؿاجمومغشرمإؼدؼوظوجقام
عؿـادؼة.ودمنمغفدف،معنمخاللمػذاماٌؼال،مإديماظشروعمسيموضعمخمططمإذياظيم
معرتؾطًةم مػـا ماٌدرودة ماألدادقة معالحمفا متؽون ماظيت مو ماًشـة؛ ماهلوؼة هلذه

مؼؿؿقزمم متصـقف موػو ماهلوؼة مػذه متػرضه ماظيت مأيصري مو ماألحادي باظؿصـقف
م ماآلِعرة ٌُِطفرة، ما ٌُو ٍِِحدة، ما ماظطؾقعقة، مبدورػامباظؿصورات متؤدس ماظيت ماظشؿوظقة و

مػذهماهلوؼة.

ـؼاصقة اهلوؼة :اٌػؿاحقة اظؽؾؿاتم ماظعرضيم- اظ مم-اظؿػاسل مم-اىؿاسة مم-اظؿؼؾقد
ماظؿداخلماظـؼاسي.م

م مم:مسؾقدأريد مغؼد مو متؼققم م: ماىزائري ماىزائرياظؿأرؼخ ماظعفدماظة مسي
ماظعـؿاغي

ؼؿـاولماٌؼالمعلأظةمإسادةمطؿابةماظؿارؼخماظورينمعنمخاللمبعضماألرروحاتم
األطادميقةمسيماىاععةماىزائرؼة.مؼـطؾقماٌؼالمعنمصؽرةممأّنمإسادةمطؿابةماظؿارؼخ،م
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عازاظتمتشّؽلمعلأظةمتشغلمحاضرماظؾؾدانماٌغاربقةمعـذماالدؿؼالل،موأّنماظؿػؽريم
مت ماظؾؾدان مهلذه ماظورين ماظؿارؼخ مظؾؿؤّرخنيمسي مباظـّلؾة ماظرئقلقة ماالػؿؿاعات معن عّد

معنم ماإلؼدؼوظوجقة مواظّؿقارات ماظلقادقة مظؾقرطات مباظـّلؾة مو مجفة معن واظؽّؿاب
عنمبنيماٌلائلماألخرىماظيتمتـريمأؼضاماػؿؿامماٌؤرخنيماىزائرؼنيمجفةمأخرى.م

ممممصؿاذامسنمػذاماظـؼاش؟م.ؼاظةماىزائرإاظػرتةماظعـؿاغقةموموضعقةمػيم

االدؿعؿارمم -مؼاظةماىزائرإ - اظدوظةماظعـؿاغقة - :ماىزائرماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة
 اظؿارؼخماظورين.م-ماظػرغلي

مذياسةممعؿكقؾةمبوصػفاماظؾالدماٌغاربقةم:نمرععوناحل

ماألروارممممما معن مسدد مسؾى مؼؼوم مبـاءا مؼشؽل ماٌغرب مأن مػو مصقه مرؼب ال
ماٌعطقاتم معن ماظعدؼد مصقفا متؿداخل ماظيت مو ماظؿارؼخ مسن مورثفا ماظيت واًصائص

مسـفا، ممتقض ماظيت ماظلودقوأغـروبوظوجقة ماًاصقة متعاضبممذات معع مذظك و
ما ماٌغرب متارؼخ مسي ماظـادرة ماظػرتات مبعض مسن ماظـظر مبغض مذؿى. ٌؿأثرمظؿلؿقات

)اظػرتةماظروعاغقةماظؼدمية،ماظػرتةماٌوحدؼةمعرطزؼةمطاغتمأومشرؼؾةمسـهمباواػات
مايرطةم مأغصار مبعض مبفا مضام ماظيت ماحملاوالت مرشم مو ماظػرغلي( ماالدؿعؿار أو
ماظوحدةم مهؼقق معن مؼؿؿؽن ممل ماألخري مػذا مأن مإال مايدؼث، مذؽؾفا مسي اظورـقة

م"ى معشابفة ماٌـطؼة مطاغت مإن مو مؼوعاماظلقادقة. متؽن ممل مصإغفا معؿكقشيؾة"، ؿاسة
ضادرةمسؾىماظؼقاممطأعةمععاصرةمحؿىمومإنماجؿؿعتمبعضماًصائصماظيتمذطرػام

مبـدؼؽتمأغدردنم)وجودمظغةمرؾاسة،ماظرأمساظقةم،وظومسيمذؽؾفاماالدؿعؿاري(.
دـقاولمسيمػذاماٌؼالماظؿطرقمإديماظلريورةماظؿارخيقةماظعاعةمظـؼرتح،معنممثة،م

متمهلذاماظوضع.بعضماظشروحا

م:ماٌػؿاحقةماظؽؾؿات مم–اٌغرب ماٌؿكقؾة مم–اىؿاسة مم–األعة ظغةمم–اظؿارؼخ
ممماالدؿعؿار.م–اظرأمساظقةمم–اظطؾاسةم

معػفومسديمػواري معؼارباتماظعالضاتمسيماجملؿؿعم: مغظرؼةماظدوظقة.
ماظدوظقةماظلاحةمظلودقوظوجقا

ماظدوظيماجملؿؿع" ماظعاٌيماجملؿؿع"مو" مسيمعشروسقؿفؿاماطؿلؾامتعؾريانمػؿا"
ممممممماىاععقةماألوداطمسيمعؿزاؼًدامتداوالمؼشفدانمػؿاموماظدوظقة،ماظعالضاتمضوء

م.اإلسالعقةمبشؽلمطؾريمسيماألوداطمو
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مؼؿؾّقنماٌؼالمػذامحياول مخضممسيمصالحقؿفاموماظؿعابريمػذهمعـلمحؼقؼةمأن
ماجملؿؿع"معػفوممإظقهمؼـؿؿيماظذيمظؾؿفالماظـظرؼةماٌؿطؾؾات مسؾممسيماٌؿؿـلمو"
م.االجؿؿاع

ماظؽائـاتمعنمجمؿوسةمظقسماجملؿؿعمأنمجفة،معنم،ؼؾنيمأنمحياولمإغه
مأخرى،مجفةمعنمأغه،موماظذوات،معنمجمؿوسةمػومبلماظروح،معنماجملردة

م.عرطزيمثـوإماغؿؿاءمسنمؼؽؿلؾفامػوؼةمعنماغطالضامشؽلؿؼ
ممذظك،معع مشريمعنمؼصؾحماظعامل،مسيمعوحدةمسرضقةمغزسةموجودمظغقابوغظرا
 دوظيمصوقمّدمبمؼؿلممدوظقامعلرًحامػـاكمأنمشريم،"ساٌيمجمؿؿع"موجودماٌؿؽن
ممماماظعوٌة،محرطةمسيماغصفرتمحمؾقةمجمؿؿعاتماغػؿاحمسنمؼعربماظؽـاصةمعؿزاؼد

مهأغمإالماظواضع،مسيمعوجودةمطوغفامرشمماظيتمومدوظقةمصوقمجمؿؿعاتمخؾقمإديمأدى
م.اىغراسيماٌلؿوىمسؾىمهلاموجودمال

جمؿؿعمم–اجملؿؿعماظدوظيم–اجملؿؿعماظعاٌيمم–اجملؿؿعم:ماٌػؿاحقةماظؽؾؿات
 اظعالضاتماظدوظقة.م–اظلاحةماظدوظقةم–صوقمدوظيم

معوضفورـقة.مأحؽاممومقالخممي،االبلؿقؿقم:ماًطاب دوراريماظرزاقمسؾد
مععؿريمظودوٌ"ماٌـلقةماظربوةم"عنمرواؼةماألذرفمعصطػى

مبعدمحّؿىمسصرػؿامسيمراأّثمعؾؿزعانمعـؼػانمععؿريموعوظودمظشرفمعصطػى
م.اظـؼديموماظدؼـاعيمصؽرػؿامبػضلمشقابفؿا،

ماجملؿؿعمسيمذظكمصإنماظعامل،مسيماٌـؼػنيمبنيمذائعاماىدلمطانمإذامو
متؼؾقدامؼعدمالماىزائري مسيمظشرفمعصطػىمومععؿريمعوظودمؼدخلمػؽذامو.

م.اجملابفةممثةمعنمظؿؼعم،ظرواؼةمحمضمدرديمإرارمسيمواجفةاٌ
مظؾـؼاصةماظالذسةماٌػرداتموراءمؼؿكػىمعامدرؼعاماٌعاصرماٌـؼفمأنماظواضحمعن

ماظشعؾقة مدـواتمسيماظؿارخييماظلقاقمإرارمسيماظـاذئماىدالمادؿؿرمضدمو.
م:مػومػـامغػلهمؼطرحماظذيماظلؤالمصإنمظذامذظكمبعدمروؼؾةمظػرتةماًؿلقـات

مبعدماٌلريةمواصؾواماظذؼنماألذكاصمضؾلمعنماإلؼضاحموماظؿؿققزمسيمرشؾةمةمّثمأظقس
ماالدؿؼالل؟

ماظضقعة"مبـماٌودومماظروائيماظعؿلمصرصمحولمباًصاممػـاماألعرمؼؿعؾق
محمؿدمؼؼوممطلمعنمثة،معنموماظػرتة،متؾكمسيمبفامحضيماظيتماظشفرةمو"ماٌـلقة
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مععماٌػارضةمؼعؾنمحؿىمععؿريمعوظودمدؿوضافابمظشرفمعصطػىمومصاييمذرؼف
م.اإلصدارمهلذاماظؾاػرماألدبيماظـفاحمعنمؼلؿػقدمأنمبودعهمطانماظذيماالدؿعؿار

مسـدمذاتهمػومآغذاكمؼؽنمملماظورنمعلؿؼؾلمتصورمظؽنموماظوجود،مػيماظؽؿابة
م.اظـاسمذيقع
مأنمومغشأتفا،مزروفموظقدةمػيماظػؽرةمبأنماظؿذطريمةاظصدصمبابمعنمظقسوم

م.اًؾودمؼدسيمأنمميؽـهمالموماغؾعاثه،ميظةموظقدمػوماظؿصور

م-االدؿعؿارمم-مايداثةم-ماًقالم-مععؿريم-مذرفاأل:مماٌػؿاحقةماظؽؾؿات
م.اٌؾؿزمماٌـؼفم-ماظـاضدماٌـؼفم-ماظؿصورم-ماظورـقة

مطاعي،ماظغقابمبوصػهمعؽانمظؿواجدماآلخر:مدقديمحمؿدمًضرمبرطة

م مطاعي" مأظؾري م"ظـص ماٌفقؿن متؾؼي ماظطابعمؼؿقدد مذات ماٌلؾؼة باألحؽام
ماظلقاقم ماظؿؾؼي مػذا مؼؿفاػل مو ماٌؿودطي، ماظعامل معن ماىفؿني مسي األؼدؼوظوجي
مبوصػهم"جماالم ماياضر ماٌؿودطي ماظؾقر اًارجيمظعاملمايؽي،مومحدوثه.مػذا
موماظيتم ماٌـلوبةمظؽاعي شريمعلؽون"مهلذام"اآلخر".مإنمػذهم"اهلوؼةماىزائرؼة"

الم)أوروبا(ماظذيمالمحيؿػظمظهمإالم"بايائزمسؾىمجائزةمغوبل"متـؽرمسـهمسيماظشؿ
ضؿنماظؾغةماظػرغلقةمبقـؿامػيمشائؾةمصقؿامؼؿعؾقمباىزائري.مومملمؼرماظشؿالمسيم
ػذاماظغقابمإالمسيماظـؼدماٌؤدلاتيماًاضعمظؿؼؾقدمآخرمخيؿؾفمسنمتؼؾقده،ماألعرم

ممخيرجمضقؿةماألسؿالماظذيمدقأخذمحفؿامطؾريامسؾىمذؽلمغؼاشمحاد،مومػومترعق
األدبقةمومطذظكماألدؼبمسنماظلقاقماظذيمبرزمصقه.مومبطؾقعةمايال،مصؼدمحصرم
ماظؿصورم مإدي ماآلخر ماظؿػت مبقـؿا مظوحده، ماظؾلاغي مجاغؾه مسي مايدث مػذا أحدػؿا
مظػؽرةم مذاته ماىوػر مسؾى مععا مؼشددان مظؽـفؿا ماٌدحوض، ماظزعين مو ايلي

ماٌؿودطي.
دمقازهمعنمسدعهمباظـلؾةمهلؤالءمومأوظؽك،مومأبرزمومضدمشذيمػذاماظلفال،ما

مميـحم ممما ماٌؿعارضة، ماظلردؼة ماظــائقة مو مأسؿاظه، ممتقز ماظيت ماٌؤٌة ماٌػارضة ػذه
مدواءم معؿققزة، مضراءة ماخؿقار مصرصة محدى، مسؾى مواحدة مطل ماىؿاسؿني، ظؼراء

ماضرتاحه،مسيمإرارماظؿؽاعلموماظؿض مدماول ماظصراسي،مأومطؿا اعنمضؿنماالخؿالف
معنمأجلمعلؿؼؾلمعشرتكمؼؾـىمعنمضؾلماىؿقع.

ماٌػؿاحقة مايؽيم:ماظؽؾؿات ماظؾلاغيم-ماظزعؽانم-سامل م–مايدثم-اظواضع
ماهلوؼةماىزائرؼة.م-مطاعي

م
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:معدؼـةماىزائر:عـؾعمظألدبمومعؽانمظؾؽؿابةمسـدمعقكاؼقلممأبيمسقادمأريد
مدارصـؿقس

م مأػؿقة ماٌؼال مػذا مخالل معن مغؾني مأن مسصرمدـقاول مسي ماىزائر عدؼـة
ماىزائرمدارصـؿقس. معدؼـة ماحؿؾت ماٌؿودط،ظؼد ماألبقض مظؾؾقر مممممممطعاصؿة

ماٌدن مبني مبارزة معؽاغة مطوزعوبوظقؿاغقة مطاغم،وطؿدؼـة مبفاتمتحقث صؽاتممعقش
ماظشعوب معن ماظؾغةممخمؿؾػة مصقفا ممبا ماظؾغات معن ماظعدؼد مبفا ممتارس مطاغت و

وجدم،سيمماظشؼاءمونعقشؼمواطاغمذؼناظمنياٌلقققاألدرىم.موعنمبنيمآالفمااظػرغؽ
مأدريا مغػله ماىزائرمدارصـؿقس موضدٌممبدؼـة مدـوات. مزيلة ممدة مبه إضاعؿهمأدت

،سيمومظؽـفاممسقتمظهماظطوؼؾةمبفذهماٌدؼـةمإديماظعقشمسيمزروفمصعؾةمومضادقة
سيمتؽوؼنمذكصقؿهممداػؿتموربةمحامسةموثرؼةمخيوضمشؿاربأنممغػسماظوضت،

متـعؽسمومتؤثرمسيمجلمأسؿاظهممػاومتطور مصقفامعدؼـةماىزائر إديمدرجةمأصؾقت
متؼرؼؾا. مماألدبقة مدائم مبشؽل مؼلؿذطر مدارصـؿقس مطان ماظعدؼدممأدرهظؼد مإظقـا ظقـؼل

مثؼاصقة ماظلودقو ماىواغب مٌدؼـؿـاممعن متارخيي مواضع مجدؼد معن مغعقش مظقفعؾـا و
مومػومعامجيعلمعنمعدؼـةماىزائرمعصدرامحؼقؼقامإلهلاعهممصؾغةمإغلاغقةب عـاظقة

 ممومعؽاغامظؽؿاباته.ممماألدبيم
م-اظؽوزعوبوظقؿاغقةمماألدرمم-دارصـؿقسمم-عدؼـةماىزائرم:ماٌػؿاحقةماظؽؾؿات

 .عؼاربةمجدؼدةم-متـلمومصورةم


