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حمؿدمحربي :ماألدسماظـؼاصقةمظألعةماىزائرؼة م

إنمععاؼـةماألدسماظـؼاصقةمظألعةماىزائرؼة متػرتضمأخذماظؾعدماظدؼينمبعنيم
االسؿؾار،مذأغهمذأنماظعواعلماألخرىماظيتمداػؿتمسيمتؽوؼـفا.
ععمػذا،مومسي ماظوضعماالدؿعؿاري،مأصؾحماإلدالم ،ماظدؼن ماظذيم متشرتكمصقهم
شاظؾقة ماجملؿؿع ماىزائري ،مؼػرض مغػله مطعـصر مرئقلي مسي مسؿؾقة ماإلدعاج،مممممم
ومباالدؿقواذ مسؾىماٌرجعقاتماإلدالعقةم(اظدصاعمسنماإلدالمموماظؿعرؼب) ممتؽنم
تقار ماظعؾؿاء معن ماطؿلاب ماظشرسقة ماظلقادقة مو معن مثمّ مإجؾار ماظؿقارات ماألخرىم
ظؾقرطةماظورـقةمسؾىماًضوعمظه .م
عنموجفةماظـظرمػذه،مؼؿوجبمإسادةمضراءةماظؿأرؼخماظؼوعيموماظؿـوؼهمبأدؾؼقةم
تقارماظعؾؿاءمسؾىماظؿقارماٌقصاظيمصقؿامؼؿعؾقمباظؼضقةماظورـقة .م
عع مػذا ،مصإن ماٌوروث ماإلصالحي مو ماظذي متلؿؿر ممتـالته ماٌاضوؼة مسي مدسمم
اظؿارؼخماظـؼاسيمظؾفزائرماٌلؿؼؾةمالمؼرتصعممتاعامسنماظـؼد .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماألدسماظـؼاصقةم -ماألعةماىزائرؼةم -مايرطةماإلصالحقةم
-مايرطةماٌقصاظقةم-ماظؿأرؼخماظورين .م

صاغيمطوظوغا:ماظدؼن،ماظلقادةموماظـؼاصات.مأؼةمإذؽاظقةمظألعةم؟ م

ػذا ماٌؼال مػو مسصارة مبعض ماظرؤى ،ماظػرضقات مو ماظـؿائج ماظؿفرؼؾقة ماٌرتؾطةم
مبؽاغة ماظدؼن مو مباظؿقدؼد ماإلدالم مسي ماجملؿؿع ماىزائري مسي ماٌـارق مشري مايضرؼةم
ضؾلمدـةم .0532م
و مضد موجدت مػذه ماظرؤى مطـؿقفة مظؾعؿل ماٌقداغي مبني مدـيت م 0541مو م 0553مسيم
عـطؼةمضورارةمثممسيماألوراس،مومحؿىمسيمعـطؼةمذـوا .م
ؼدور معوضوع مػذا ماٌؼال محول ماظؾؼاء ماظذي محدث مسي ماظػرتة ماٌؿؿدة مبنيم
اظـالثقـات مإدي ماًؿلقـات مبني م"ػذا" ماظدؼن ماظذي مخيؿؾف مسن مدؼن م"اٌدن"ممممممم
و مطذظك مسن ماإلرذاد ماإلصالحي ماظؾادؼلي ماظؼادم معن ماٌدؼـة ،محؿى موإن مطاغتم
تؿؾـاه مسؾى ماٌلؿوى ماحملؾي ،ماظعـاصر ماظػاسؾة مظؾؿؼؾقد ماحملؾي.مبعد مذظك ،مؼؿطرقم
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اٌؼالمإديمآثارمػذاماظؾؼاءماٌؿواجدةمبؼوةمسيمحاضرمدـواتمعامبعدماالدؿؼاللمومحؿىم
أؼاعـامػذه .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة م:ماإلصالحماحملؾيم-ماألعة مو ماظدؼن م–ماظـؼاصات مو ماظؾغاتم
احملؾقةم-متدؼنيماظلقادي .م

اٌلؿاري اىقالظي :ماًطاب ماظدؼين مسي ماٌدردة ماىزائرؼة :مبعضم
اٌالحظاتماظـؼدؼةمسؾىمطؿبمعادةماظرتبقةماإلدالعقةمسيماظـاغوي

ال مؼلؿفدف ماظؿعؾقم ماظدؼين ماظعام مسي ماٌؤدلة ماظؿعؾقؿقة ماىزائرؼة متؽوؼنم
عؿكصصنيمسيماجملالماٌعرسيماظدؼين،مبلمتؽوؼنماظشعورممباهلوؼةماظدؼـقةمسـدم
اٌؿؿدرسموػومتعؾقممؼؿوجهمظؾؿالعقذماىزائرؼنيمساعة.متؿعؾقمعلاػؿؿـاممبضؿونم
اًطاب ماظذي مؼلؿفدف متؽوؼن مػذه ماهلوؼة ماظدؼـقة مسي مإحدى مأػم معؤدلاتم
اظؿـشؽةماالجؿؿاسقةموغعينمبذظكماٌدردةماظعؿوعقة .ماًطاب ماٌدروسمػـامعوجهم
ظؾؿالعقذمعنمخاللماظؽؿابماٌدرديمسيماٌلؿوىماظـاغويمواٌؼررمشداةماإلصالحاتم
اىدؼدةماظيتمتعرصفاماٌـظوعةماظرتبوؼةماىزائرؼةمعـذم،0221مسيمحماوظةمعـامظرصدم
وعؿابعةمعضؿونماًطابماهلوؼاتيمعنمخاللمعادةماظرتبقةماإلدالعقة.معامغلؿفدصهم
أؼضا مػو محبث مخطاب ماظؿـشؽة ماظدؼـقة مسي ماٌؤدلة ماظؿعؾقؿقة ماظقوم معن مخاللم
اًطابماٌردلمسربماظؽؿابماٌدرديماًاصممبادةماظرتبقةماإلدالعقةمسيماٌلؿوىم
اظـاغوي،مػلمػومخطابمتـشؽةمؼؼوممسؾىمأدسمععرصقةمضواعفامهؼققماالغدعاجم
اظؼقؿي،مأممؼؿعدىمذظكمإديمخطابمتعؾويمؼؿضؿنمعـطؼامدفاظقاممأؼدؼوظوجقام؟م
طؿا مؼـري ماٌؼال مأدؽؾة محول معضؿون ماظؿـشؽة ماظدؼـقة موإعؽاغقات مواوزػا مظؼقمم
اىؿاسةماظدؼـقةمورؤاػاماٌذػؾقة،موطذامإذؽاظقةماظوضوفمسـدماٌعارفماظيتمؼـؿففام
طلمدؼنمسنمذاتهموإعؽاغقاتمواوزمذظكمإديمعؼاربةمتؾكماٌعارفمسؾىمضوءمأدؽؾةم
وعـاػجماظعؾومماإلغلاغقةم واالجؿؿاسقةماٌعاصرة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:ماًطابماظدؼينم-ماظرتبقةماإلدالعقةم-ماهلوؼةماظدؼـقةم-م
اٌدردة،ماٌعرسيم-مماإلؼدؼوظوجيم-ماىزائر .م

صقـشاغزو مدقشؾي :معا موراء مصدام مايضارات :ماآلخرون مسيمصؿقم مػوؼة ماألغام
سيماظعاملماٌؿودطي م
ؼفدفمػذاماٌؼالمإديمواوزمطلماٌػاػقمماظيتمتضعماظـؼاصاتمسيمضواظبمحمددةم
وذظك ماغطالضا معن ماظلقاق ماىقودقادي ماظذي مغعقش مصقه مو ماظذي مال مؼزال معؿأثرام
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بػؽرةماظؿصادممبنيمايضاراتمومهلذاماظغرض،مندماٌؼالمؼدسممصؽرةموجودمجزءم
عن ماظغريؼة مسي مطل مػوؼة معن ماهلوؼات مو ماظذي مدقؽون معن ماٌضر محماظة مإخػاءه م-م
إذ مأن مطؾح ماالخؿالف مو ماظؿعددؼة مباظضؾط مػو معا مؼلفم مسي مايػاز مسؾى ماٌػاػقمم
األصوظقة ماظـابؿة مواألحادؼة مٌظاػر متعد مسي ماظؽـري معن ماألحقان مػي ماألصل مسي مصراعم
ايضارات ماٌزسوم.معن مػذا ماٌـظور ،مصإن مإسادة ماظـظر مسي معػفوم ماهلوؼة ،ممبا مسيم
ذظك مصيبعد ماظغريؼة ،مؼلؿح مبإغؼاذه موحيقل مسي ماظوضت مذاته مإدي مادؿكدام مسؾؿيم
وأخالضي ،مسؾؿي محقث مال مميؽن مإغؽار مناسؿه مسي مجمال مسؾم ماالجؿؿاع ماٌعاصر،م
وأخالضيمحنيمؼؽونمايدؼثمسنمايرطاتماظؿقررؼةموماظؿؼدعقة .م
ؼؿعؾقماألعرمسيماظعؿقمبإسطاءمػذاماٌػفوممحؼه،مإذمالمذيءمأطـرمأػؿقةموضرورةم
عن ماظشعور مباهلوؼة ،معع ماجؿـاب مادؿكداعه مادؿكداعا مذعقؿاً ،موػي محاظة مطلم
اظؿصؾؾاتماهلوؼاتقةماظـاذيةمسنماألصوظقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:اهلوؼةم–ماظغريؼةم–ماظؿعددؼةم–ماظؾقرماألبقضماٌؿودطم-م
صراعمايضارات.

حلنمرذققم:ماهلوؼةماًشـةموماهلوؼةماظـاسؿةم

إذا طاغتماهلوؼةماىؿاسقةماظـاسؿةمضائؿةمسؾىمأصؽارمعؾفؿةماٌالعحمومهؿؾفام
ذرحيةماجؿؿاسقةمشريمحمددة،مصأنماهلوؼةماىؿاسقةماًشـةمهؿؾفا،مباٌؼابل،م
ذياسةمإغلاغقةمعصيفقؽؾةمومؼؼعمسؾىمساتقمصػوتفامعفؿةمإغؿاجمومغشرمإؼدؼوظوجقام
عؿـادؼة.ودمنمغفدف،معنمخاللمػذاماٌؼال،مإديماظشروعمسيموضعمخمططمإذياظيم
هلذه ماهلوؼة ماًشـة؛ مو ماظيت متؽون معالحمفا ماألدادقة ماٌدرودة مػـا معرتؾطةًم
باظؿصـقف ماألحادي مو مأيصري ماظيت متػرضه مػذه ماهلوؼة موػو متصـقف مؼؿؿقزمم
باظؿصوراتماظطؾقعقة،ماٌُوٍِحِدة،ماٌُطِفرة،ماآلعِرةموماظشؿوظقةماظيتمتؤدسمبدورػام
ػذهماهلوؼة .م
ماظؽؾؿات اٌػؿاحقة :اهلوؼة اظـؼاصقة  -ماظؿػاسل ماظعرضي -ماىؿاسة م -ماظؿؼؾقد م-مم

اظؿداخلماظـؼاسي.م م

أريد مسؾقد م :ماظؿأرؼخ ماىزائري م :متؼققم مو مغؼد مياظة ماىزائر مسي ماظعفدم
اظعـؿاغي م
ؼؿـاولماٌؼالمعلأظةمإسادةمطؿابةماظؿارؼخماظورينمعنمخاللمبعضماألرروحاتم
األطادميقةمسيماىاععةماىزائرؼة.مؼـطؾقماٌؼالمعنمصؽرةممأنّمإسادةمطؿابةماظؿارؼخ،م
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عازاظتمتشؽّلمعلأظةمتشغلمحاضرماظؾؾدانماٌغاربقةمعـذماالدؿؼالل،موأنّماظؿػؽريم
سيماظؿارؼخماظورينمهلذهماظؾؾدانمتعدّمعنماالػؿؿاعاتماظرئقلقةمباظـّلؾةمظؾؿؤرّخنيم
واظؽؿّاب معن مجفة مو مباظـّلؾة مظؾقرطات ماظلقادقة مواظؿّقارات ماإلؼدؼوظوجقة معنم
جفةمأخرى.معنمبنيماٌلائلماألخرىماظيتمتـريمأؼضاماػؿؿامماٌؤرخنيماىزائرؼنيم
ػيماظػرتةماظعـؿاغقةموموضعقةمإؼاظةماىزائر.مصؿاذامسنمػذاماظـؼاش؟ممم م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:ماىزائر  -اظدوظةماظعـؿاغقة  -إؼاظةماىزائرم -ماالدؿعؿارم

اظػرغليم-ماظؿارؼخماظورين.

حلانمرععون:ماظؾالدماٌغاربقةمبوصػفامذياسةممعؿكقؾة م
مما مال مرؼب مصقه مػو مأن ماٌغرب مؼشؽل مبـاءا مؼؼوم مسؾى مسدد معن ماألروارمم
واًصائص ماظيت مورثفا مسن ماظؿارؼخ مو ماظيت متؿداخل مصقفا ماظعدؼد معن ماٌعطقاتم
ذات ماًاصقة ماظلودقوأغـروبوظوجقة ماظيت ممتقض مسـفا ،مو مذظك معع متعاضبم
ظؿلؿقاتمذؿى.مبغضماظـظر مسنمبعضماظػرتاتماظـادرةمسيمتارؼخماٌغربماٌؿأثرم
باواػات معرطزؼةمطاغتمأومشرؼؾةمسـه(اظػرتةماظروعاغقةماظؼدمية،ماظػرتةماٌوحدؼةم
أو ماالدؿعؿار ماظػرغلي) مو مرشم ماحملاوالت ماظيت مضام مبفا مبعض مأغصار مايرطةم
اظورـقة مسي مذؽؾفا مايدؼث ،مإال مأن مػذا ماألخري ممل مؼؿؿؽن معن مهؼقق ماظوحدةم
اظلقادقة .مو مإن مطاغت ماٌـطؼة معشابفة م"ىؿاسة معؿكقشيؾة" ،مصإغفا ممل متؽن مؼوعام
ضادرةمسؾىماظؼقاممطأعةمععاصرةمحؿىمومإنماجؿؿعتمبعضماًصائصماظيتمذطرػام
بـدؼؽتمأغدردنم(وجودمظغةمرؾاسة،ماظرأمساظقةم،وظومسيمذؽؾفاماالدؿعؿاري) .م
دـقاولمسيمػذاماٌؼالماظؿطرقمإديماظلريورةماظؿارخيقةماظعاعةمظـؼرتح،معنممثة،م
بعضماظشروحاتمهلذاماظوضع .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة م:اٌغربم– ماىؿاسةماٌؿكقؾةم– ماألعةم– ماظؿارؼخم– مظغةم
اظطؾاسةم–ماظرأمساظقةم–ماالدؿعؿار.مم م
ػواري مسدي :معػفوم ماجملؿؿع مسي ماظعالضات ماظدوظقة .معؼاربات مغظرؼةم

ظلودقوظوجقاماظلاحةماظدوظقة م

"اجملؿؿع ماظدوظي"مو م"اجملؿؿع ماظعاٌي"مػؿا متعؾريان ماطؿلؾا معشروسقؿفؿا مسيم
ضوء ماظعالضات ماظدوظقة ،مو مػؿا مؼشفدان متداوال معؿزاؼدًا مسي ماألوداط ماىاععقةممممممم
ومبشؽلمطؾريمسيماألوداطماإلسالعقة .م
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حياول مػذا ماٌؼال مأنمؼؿؾقّن محؼقؼة معـل مػذه ماظؿعابري مو مصالحقؿفا مسي مخضمم
اٌؿطؾؾات ماظـظرؼة مظؾؿفال ماظذي مؼـؿؿي مإظقه معػفوم م"اجملؿؿع"مو ماٌؿؿـل مسي مسؾمم
االجؿؿاع .م
إغه محياول مأن مؼؾني ،معن مجفة ،مأن ماجملؿؿع مظقس مجمؿوسة معن ماظؽائـاتم
اجملردة معن ماظروح ،مبل مػو مجمؿوسة معن ماظذوات ،مو مأغه ،معن مجفة مأخرى،م
ؼؿشؽلماغطالضامعنمػوؼةمؼؽؿلؾفامسنماغؿؿاءمإثـومعرطزي .م
عع مذظك ،موغظرامظغقاب موجود مغزسة مسرضقة معوحدة مسي ماظعامل ،مؼصؾح معن مشريم
اٌؿؽن موجود م"جمؿؿع مساٌي" ،مشري مأن مػـاك معلرحًا مدوظقا مؼؿلم ممبدّ مصوق مدوظي
عؿزاؼد ماظؽـاصة مؼعرب مسن ماغػؿاح مجمؿؿعات محمؾقة ماغصفرت مسي محرطة ماظعوٌة ،مممام
أدىمإديمخؾقمجمؿؿعاتمصوقمدوظقةموماظيتمرشممطوغفامعوجودةمسيماظواضع،مإالمأغهم
الموجودمهلامسؾىماٌلؿوىماىغراسي .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:اجملؿؿعم–ماجملؿؿعماظعاٌيم–ماجملؿؿعماظدوظي–مجمؿؿعم
صوقمدوظيم–ماظلاحةماظدوظقة–ماظعالضاتماظدوظقة.

سؾد ماظرزاق مدوراري :ماًطاب ماالبلؿقؿقي ،مخمقال مو مأحؽام مورـقة.عوضفم
عصطػىماألذرفمعنمرواؼة"ماظربوةماٌـلقة"مٌوظودمععؿري م

عصطػى مظشرف موعوظود مععؿري معـؼػان معؾؿزعان مأثّرا مسي مسصرػؿا محؿّى مبعدم
شقابفؿا،مبػضلمصؽرػؿاماظدؼـاعيموماظـؼدي .م
و مإذا مطان ماىدل مذائعا مبني ماٌـؼػني مسي ماظعامل ،مصإن مذظك مسي ماجملؿؿعم
اىزائري مال مؼعد متؼؾقدا .مو مػؽذا مؼدخل معوظود مععؿري مو معصطػى مظشرف مسيم
اٌواجفةمسيمإرارمدرديمحمضمظرواؼة،مظؿؼعمعنممثةماجملابفة .م
عن ماظواضح مأن ماٌـؼف ماٌعاصر مدرؼعا معا مؼؿكػى موراء ماٌػردات ماظالذسة مظؾـؼاصةم
اظشعؾقة .مو مضد مادؿؿر ماىدال ماظـاذئ مسي مإرار ماظلقاق ماظؿارخيي مسي مدـواتم
اًؿلقـات مظػرتة مروؼؾة مبعد مذظك مظذا مصإن ماظلؤال ماظذي مؼطرح مغػله مػـا مػو م:م
أظقسممثّةمرشؾةمسيماظؿؿققزموماإلؼضاحمعنمضؾلماألذكاصماظذؼنمواصؾواماٌلريةمبعدم
االدؿؼالل؟ م
ؼؿعؾق ماألعر مػـا مباًصام محول مصرص ماظعؿل ماظروائي ماٌودوم مبـ م"اظضقعةم
اٌـلقة"مو ماظشفرة ماظيت محضي مبفا مسي متؾك ماظػرتة ،مو معن ممثة،ؼؼوممطلمعن محمؿدم
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ذرؼفمصاييمومعصطػىمظشرفمبادؿوضافمعوظودمععؿريمحؿىمؼعؾنماٌػارضةمععم
االدؿعؿارماظذيمطانمبودعهمأنمؼلؿػقدمعنماظـفاحماألدبيماظؾاػرمهلذاماإلصدار .م
اظؽؿابة مػي ماظوجود ،مو مظؽن متصور معلؿؼؾل ماظورن ممل مؼؽن مآغذاك مػو مذاته مسـدم
ذيقعماظـاس .م
ومظقس معن مباب ماظصدصة ماظؿذطري مبأن ماظػؽرة مػي موظقدة مزروف مغشأتفا ،مو مأنم
اظؿصورمػوموظقدميظةماغؾعاثه،مومالمميؽـهمأنمؼدسيماًؾود .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:ماألذرفم-مععؿريم-ماًقالم-مايداثةم-ماالدؿعؿارم-م
اظورـقةم-ماظؿصورم-ماٌـؼفماظـاضدم-ماٌـؼفماٌؾؿزم .م

دقديمحمؿدمًضرمبرطة:مطاعي،ماظغقابمبوصػهمعؽانمظؿواجدماآلخر م
ؼؿقدد متؾؼي ماٌفقؿن م"ظـص مأظؾري مطاعي" مباألحؽام ماٌلؾؼة مذات ماظطابعم
األؼدؼوظوجي مسي ماىفؿني معن ماظعامل ماٌؿودطي ،مو مؼؿفاػل مػذا ماظؿؾؼي ماظلقاقم
اًارجيمظعاملمايؽي،مومحدوثه.مػذاماظؾقرماٌؿودطيماياضرمبوصػهم"جماالم
شريمعلؽون"مهلذام"اآلخر".مإنمػذهم"اهلوؼةماىزائرؼة"ماٌـلوبةمظؽاعيموماظيتم
تـؽرمسـهمسيماظشؿالم(أوروبا)ماظذيمالمحيؿػظمظهمإالم"بايائزمسؾىمجائزةمغوبل"م
ضؿنماظؾغةماظػرغلقةمبقـؿامػيمشائؾةمصقؿامؼؿعؾقمباىزائري.مومملمؼرماظشؿالمسيم
ػذاماظغقابمإالمسيماظـؼدماٌؤدلاتيماًاضعمظؿؼؾقدمآخرمخيؿؾفمسنمتؼؾقده،ماألعرم
اظذيمدقأخذمحفؿامطؾريامسؾىمذؽلمغؼاشمحاد،مومػومترعقممخيرجمضقؿةماألسؿالم
األدبقةمومطذظكماألدؼبمسنماظلقاقماظذيمبرزمصقه.مومبطؾقعةمايال،مصؼدمحصرم
أحدػؿا مػذا مايدث مسي مجاغؾه ماظؾلاغي مظوحده ،مبقـؿا ماظؿػت ماآلخر مإدي ماظؿصورم
ايلي مو ماظزعين ماٌدحوض ،مظؽـفؿا مؼشددان مععا مسؾى ماىوػر مذاته مظػؽرةم
اٌؿودطي .م
ومضدمشذيمػذاماظلفال،مادمقازهمعنمسدعهمباظـلؾةمهلؤالءمومأوظؽك،مومأبرزم
ػذه ماٌػارضة ماٌؤٌة ماظيت ممتقز مأسؿاظه ،مو ماظــائقة ماظلردؼة ماٌؿعارضة ،ممما مميـحم
ظؼراء ماىؿاسؿني ،مطل مواحدة مسؾى محدى ،مصرصة ماخؿقار مضراءة معؿققزة ،مدواءم
ضؿنماالخؿالفماظصراسي،مأومطؿامدماولماضرتاحه،مسيمإرارماظؿؽاعلموماظؿضاعنم
عنمأجلمعلؿؼؾلمعشرتكمؼؾـىمعنمضؾلماىؿقع .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة م :مساملمايؽي -ماظزعؽان م -ماظواضع ماظؾلاغي -مايدث م–م

طاعيم-ماهلوؼةماىزائرؼة .م

م
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أبيمسقادمأريدم:معدؼـةماىزائر:عـؾعمظألدبمومعؽانمظؾؽؿابةمسـدمعقكاؼقلم
دارصـؿقس م

دـقاول مأن مغؾني معن مخالل مػذا ماٌؼال مأػؿقة معدؼـة ماىزائر مسي مسصرم
دارصـؿقس .مظؼد ماحؿؾت معدؼـة ماىزائر،طعاصؿة مظؾؾقر ماألبقض ماٌؿودطممممممم
وطؿدؼـةمطوزعوبوظقؿاغقة معؽاغةمبارزة مبني ماٌدن ،محقث مطاغت متعقش مبفا مصؽاتم
خمؿؾػة معن ماظشعوب مو مطاغت ممتارس مبفا ماظعدؼد معن ماظؾغات ممبا مصقفا ماظؾغةم
اظػرغؽا.موعنمبنيمآالفماألدرىماٌلقققني ماظذؼن مطاغوا مؼعقشون مسيمماظشؼاء،وجدم
دارصـؿقسمغػلهمأدريا ممبدؼـةماىزائر مٌدةمزيلةمدـوات.موضد مأدتمبهمإضاعؿهم
اظطوؼؾةمبفذهماٌدؼـةمإديماظعقشمسيمزروفمصعؾةمومضادقة مومظؽـفاممسقتمظه،سيم
غػسماظوضت،مبأنمخيوضمشؿارموربةمحامسةموثرؼةمداػؿتمسيمتؽوؼنمذكصقؿهم
ومتطورػا مإديمدرجةمأصؾقتمصقفامعدؼـةماىزائرمتـعؽسمومتؤثرمسيمجلمأسؿاظهم
األدبقةمتؼرؼؾا .مظؼدمطانمدارصـؿقسمؼلؿذطرمبشؽلمدائممأدره مظقـؼلمإظقـاماظعدؼدم
عنماىواغبماظلودقومثؼاصقة مومظقفعؾـامغعقشمعنمجدؼدمواضعمتارخييمٌدؼـؿـام
بصؾغةمإغلاغقة معـاظقةمومػومعامجيعلمعنمعدؼـةماىزائرمعصدرامحؼقؼقامإلهلاعهم
األدبيممممومعؽاغامظؽؿاباته.مم
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقةم:عدؼـةماىزائرم-مدارصـؿقسم-ماظؽوزعوبوظقؿاغقةمماألدرم-م
متـلمومصورةم-معؼاربةمجدؼدة.
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