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الملخص
ًٗذّ الط٘خ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ يلوبً هي ؤيالم اإلغالح ْٖ الزضائشٍٍ ،رْبً ثبسصاً هني
ٍرَُ الجالَٔ ٍاألدة ٍؤحذ ؤضْش الُٛتبة الزضائشٗ٘ي الوحنذح٘ي ،بجٌىنم هطنشٍيبً حؿنبسٗبً
يه٘وبً سؤى ِْ٘ خالظ ؤهّتِ هني استنتًجبد ٍالنزا ٍالْنَاىأل س ألرنر اتنتشدادحشىٗتْب
ٍخالغْب هي سثٗٔ استتًوبس الٓشًسٖ ْحست ،ثر ستتًبدٓ الوٛبًنٔ الىتنٖ خَّلْنب بّٗبّنب
اإلتالمٍٚ .بى التزذٗذ هجذؤ اًكالِٖ ٍْببحٔ ؤيوبلٍِ .س َشٍ برا ٍرذًبُ ٗذيَ بلٖ التزذٗذ
ْٖ اللُٔ الًشث٘ٔ ٍبح٘بءّنب ثُ٘نٔ هَاٚجتْنب لوتكلجنبع الًػنش ٍحٓهْنب هني اسًحكنبـ
ٍالتشارى يلٖ الػنً٘ذ الًنبلوٖ ٍهني حَنن حٓهْنب هني اًْ٘نبس الَْٗنٔ ٍالخٗبْنٔ الًشث٘نٔ
ٍاإلتاله٘ٔ ٍقوس هًبلوْبأل ألًِ ٚوب ٗٗبا :اللُٔ ٍيبء الٓٛش ٍالخٗبْٔ .يلٖ ّزاٖ ،وٌنب ْنٖ
الجحج الحبلٖ ثتسل٘ف الؿَء يلٖ آساء الط٘خ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘ونٖ التزذٗذٗنٔ يني
اللُٔ الًشث٘ٔ ثبتتخذام الوٌْذ الَغٖٓ التحل٘لٖأل ل٘تج٘ي لٌب سئٗتِ ًحَ بح٘بءّب ٍاسسبٗنبء
ثوٌضلتْبٍٖ .ذ نْش هي الذساتٔ ؤًِ ٗاهي ثوسبٗشٓ التكَّس ٍهًبٗطٔ الَاٖنى دٍى اسًسنال
يي الٗ٘ن ٍالتٌٛش لٛرى ٖذٗن سحتٓبل ثبللُٔ الًشث٘ٔ ٍاسسبٗبء ثوٛبًتْب ْٖ صهبًٌب الشاّي.
الكلمات الذليليةة :الط٘خ هحوذ الجطن٘ش اإلثشاّ٘ونٖ ،حشٚنٔ التزذٗنذ ،الزضائنش ،اللُنٔ
الًشث٘ٔ ،الَْٗٔ الَٗه٘ٔ.

* يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهًٔ بلوسبى(الزضائش)ْ،شو اللُٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب(ؤتتبرٓ هسبيذٓ) bestaouiimene@yahoo.fr
maryamjalaei@gmail.com
** يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهًٔ ٚبضبىْ ،شو اللُٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب(ؤتتبرٓ هسبيذٓ)
الٛببجٔ الوساٍلٔ :هشٗن رالئٖ
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المقذهة
الط٘خ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ هي ؤثشص سٍّاد اإلغالح ٍالتزذٗذ ْٖ الزضائشأل ًٍحني برا
اتتٗشؤًب ؤدة اإلثشاّ٘وٖ ٍرذًب ِْ٘ غذٕ لوطشٍيٍِ .برا ٚبى ؤدثِ ٗوخىنر هشحلنٔ الٌؿنذ
ْٖ اتتٛوبا ؤدٍاع الٛتبثْٔ ،ةًىِ ثلٍ ن يلٖ ٗذُ ن رسٍٓ اسسبٗنبء ْنٖ ْنيى الٗنَا ٍدٗجبرنٔ
الًجبسٓ ٍاتتحؿبس الج٘بى الًشثٖ ْٖ ؤصّٖ يػَسُأل رل ٙألىى اإلقبس الحؿبسٕ الىزٕ ٗتحشى٘
داخلِ اإلثشاّ٘وٖ َّ بقنبس الحؿنبسٓ الًشث٘نٔ اإلتناله٘ٔٚ .نبى رلن ٙدؤثنِ ٍٚنرى األدثنبء
الوػلح٘ي الىزٗي اتتكبيَا «ؤى ٗطَٗا قشْٗٗن ْٖ بقبس حشٚتْن اإلغالح٘ٔ بلنٖ هػنبدس
التشاث الًشثٖ اإلتالهٖ ٌٍَٚص األدة الًشثٖ ْٖ يػَسُ الضاّ٘ٔ ٍهؿَا ٌْٗلَى هي الوٌنبثى
الخشٓ لْزُ ٍبلٍُٗ ٙتشَْى ْٖ الَٖت رابِ هي سٍاْذ الٌْؿٔ الٓٛشٗٔ ٍاألدث٘ٔ الحذٗخٔ ْنٖ
الوُشة ٍالوطشٔ»(هشببؼ .)127 :1985 ،رل ٙألًىْن آهٌَا بٗوبًبً ساتخبً ثإىى بًٗبر الزضائش
هي خكش الٓشًسٔ ٍالتٌػ٘ش لي َٗٛى بسى يي قشٕٗ بح٘نبء اللىُنٔ الًشث٘نٔ ،حتنٖ بسنتً٘ذ
هٛبًتْب ٚلُٔ حٗبْٔ ٍيلن ٍؤدة ٍبح٘بء اإلتالم يي قشٕٗ بكْ٘شُ هي الخشاْبع ٍاألتنبق٘ش
الىتٖ ضَّّت هًبلوِ.
ٚبى اإلثشاّ٘وٖ ٗاهي بٗوبًبً هكلٗبً ثإىى اللُٔ الًشث٘ٔ ّٖ ٍينبء اإلتنالم ٍحبْهنٔ ٖشآًنِ
ٍبشاحٍِ ،ؤىى الوحبْهٔ يلْ٘ب بًٌٖ ثٗبء اإلتالم ٍالًشٍثٔ ْٖ الزضائش ،لزا س َنشٍ بى ٍرنذًبُ
ٌٗبْح ألرلْب ٍٗٛبْح لجٗبئْب ثطتىٖ الَتبئر الوتبحْٔٗ ،نذ ضنزّى يلنٖ بًلن٘ن الزضائنشٗ٘ي
نزَٚساً ٍبًبحبً ن ٍتًٖ لجٌبء الوذاسس الحشىٓ ٍبًطبء الػحّ الوستٗلىٔ ٍالٌَادٕ ٍالزوً٘نبع.
ْؿالً يي ؤًىِ خػّع ربًجبً ٚج٘شاً هي ح٘ببِ لتًل٘وْبٚ ،وب خعّ لْب حّ٘ضاً ٚج٘شاً ْٖ ٚتبثببِ
الُضٗشٓ الوبدّٓ الجلُ٘ٔ الحزّٔ ٍاألتلَةٍٖ .ذ التضم ْٖ رلٚ ٙلىِ ثوجبدئِ الخبثتٔ الوجٌ٘ٔ يلٖ
هٌْذ اإلغالح ٍالتزذٗذ.
ْٖ ؾَء هب ثزلِ الط٘خ اإلثشاّ٘وٖ هي الزَْد الوؿٌ٘ٔ ْٖ هسبس بح٘نبء اللُنٔ الًشث٘نٔ
ْٖ الزضائش ،هي خالا ديَبِ اإلغالح٘ٔ ٖوٌب ثةيذاد الجحنج النشاّي ل٘ٗنذم سئٗتنِ حنَا
بح٘بء لُتِ األم ،اللُٔ الًشث٘ٔ.
سؤال الذراسة
حبٍا الجحج اإلربثٔ يلٖ السااا التبلٖ:
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ن هب سئٗٔ الط٘خ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘ونٖ بزنبُ اللُنٔ الًشث٘نٔ ٍبح٘بءّنب ْنٖ خؿنن
استتًوبس الُشثٖ ،الزٕ حبٍا بذه٘شّب لتُّ٘نش هالهنح الطخػن٘ٔ الًشث٘نٔ ٍاإلتناله٘ٔ ْنٖ
الزضائش؟
أهذاف الذراسة
بْذِ الذساتٔ الحبل٘ٔ بلٖ هب ٗإبٖ:
بضبسٓ يبثشٓ بلٖ ؤّن اإلضٛبل٘بع التٖ بًبًٖ هٌْب اللُنٔ الًشث٘نٔ

ْٖ الًبلن الًشثٖ ٍالزضائش بحذٗذاً هي سئٗٔ الط٘خ اإلثشاّ٘وٖ.
بثشاص آساء الط٘خ اإلثشاّ٘وٖيي بًٗبر اللُٔ الًشث٘ٔ هي بأهش ؤيذاء

اإلتالم ٍالًشٍثٔ يلْ٘ب ٍالحٓبل يلْ٘بٍ ،هي حن الَْٗٔ الًشث٘ٔ ٍاإلتاله٘ٔ ْنٖ
ٚر ثٗبو الًبلن اإلتالهٖ.
الوسبّؤ ْٖ بٗزبد قشٔ إلح٘بء اللُٔ الًشث٘ٔ ْٖ الزضائش ٍينذم

الزٍثبى ْٖ لُبع اٙخنشٗي ٍّنَٗتْن ،يلنٖ ؤتنبس آساء الطن٘خ اإلثشاّ٘ونٖ
ثبيتجبسُ هي ؤثشص ؤٖكبة الحشٚنٔ اإلغنالح٘ٔ ْنٖ الًنبلن اإلتنالهٖ ٍالزضائنش
بحذٗذاً.
أهمية الذراسة
ّزا الجحج ًٗذ رذٗذاً ٍهو٘ضاًأل ألًِ ْٗتن ثأساء ٍاحذ هي سٍّاد حش ٔٚاإلغالح ٍالتزذٗنذ
ْٖ الزضائش يي ٖؿن٘ٔ هحَسٗنٔ ،ؤس ٍّنٖ اللُنٔ الًشث٘نٔ ثَغنْٓب ؤتنبس الَْٗنٔ الًشث٘نٔ
ٍاإلتاله٘ٔ.
هًهج الذراسة
ٍابىجًٌب هٌْزبً ٍغٓ٘بً ْٖ روى آساء الط٘خ اإلثشاّ٘وٖيي اللُٔ الًشث٘ٔ هي خنالا آحنبسُ
الٗ٘ؤ ،حن ٖوٌب ثتٗذٗن سئٗتِ ًحَ بح٘بء ّزُ اللُٔ.
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خلفية الذراسة
هي ؤثشص الذساتبع الًشث٘ٔ التٖ بٌبٍلت الٓٛش اإلغالحٖللط٘خ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ
ٗوٛي اإلضبسٓ بلٖ هب ٗلٖأل
« الٌخش الٌٓىٖ يٌذ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ» لوالِٓ يجذ الولن ٙثَهٌزنر ٖنبم
ثٌطشُ ث٘ت الحٛؤ ثبلزضائش يبم  2009م.
« هًبلن الٓٛش اإلغالحٖ يٌذ الط٘خ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ» للجبحج ثلًوشٕ
ؤٚشم يبم .ٔ 1430
« هالهح الٓٛش التزذٗذٕ يٌذ الط٘خ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ» للجبحنج ًبغنش
ؤحوذتٌِ هٌطَسٓ ْٖ هَٖى ساثكٔ ؤدثبء الطبم يبم 2010م.
« الزوبا ٍالزالا ْٖ بزشثٔ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ الخكبث٘ٔ» للجبحج
الًشثٖ يجذالٗبدس هٌطَسٓ ْٖ هَٖى ؤغَاع الطوبا.
« اٙساء الٌٗذٗٔ للط٘خ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ ْٖ ٚتبثٔ التشاث الطًجٖ ٍالطًش
الولحَى ْٖ الزضائش» للجبحج يجذالحو٘ذ ّ٘ؤ ًطشع ْٖ هزلٔ األحش يبم 2013
م.
« ثٌبء األتلَة ْٖ الوٗبلٔ يٌذ اإلثشاّ٘وٖ» لوالِٓ يجذالحو٘نذ ثَصٌٍٗنٔ
ٖبم ثٌطشُ دَٗاى الوكجَيبع الزبهً٘ٔ ثبلزضائش.
ٚوب سحهٌب يذداً هني الذساتنبع اسختػبغن٘ٔ يني الشرنر الزضائنشٕ الٛج٘نش الطن٘خ
اإلثشاّ٘وٖ ٗتجّ٘ي لٌب ؤى هَؾَو ثحخٌبٍ ،رل ٙسئٗٔ الط٘خ اإلثشاّ٘وٖاستتطشاْ٘ٔ إلح٘نبء
اللُٔ الًشث٘ٔ ،لن ٗحم ثوب ٗستحِٗ هي دساتنٔ ٍاّتونبمأل ْتحنبٍا الذساتنٔ الحبل٘نٔ ٖنذس
الوستكبو تذّ الٌٗع ْٖ ّزا الزبًت هي اٙساء اإلغالح٘ٔ للط٘خ اإلثشاّ٘وٖ.
يبذة عى حياة الشيخ اإلبزاهيمي
ٍلذ هحوذ الجط٘ش اإلثشاّ٘وٖ ْٖ  14رنَاى 1889م ثسنكّ٘ ضنشٖٖ الزضائنش .حٓنم
الٗشآى ٍدسس ثًؽ الوتَى ْٖ الِٓٗ ٍاللُٔ الًشث٘ٔ ٍْٖ .تٌٔ 1911م بَرِ ًحَ الوطشٔ،
ْونشى ثبلٗننبّشٓ ٍبًنشىِ ْْ٘ننب يلنٖ ثًننؽ الطننًشاء ٍالوٓٛىننشٗيٍ ،بننإحىش ثإْٛننبس الوػننلح٘ي
الًه٘و٘ي:روبا الذّٗي األُْبًٖ ٍهحوّذ يجذُ .حنّ ٖػذ الوذٌٗٔ الوٌَّسٓ ْإٖبم ْْ٘بٍ ،بٓنشىٌ
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للذّساتٍٔ ،ؤلٖٗ دسٍتبً ثبلحشم الوذًٖ(ضبٍش ٍثي حوذاى2001 ،مٌٍّ )669 :ب٘ ؤْبد هي
الٛتت الٗذٗؤ ٍالحذٗخٔ(يوش ثي ٌٖ٘ٔ ْٖ )43 ،1983 ،تٌٔ 1916م اًتٗر بلنٖ دهطنٕ،
ٍاضتُر ثبلتذسٗسٍ ،حبؾش ْٖ الٌَادٕ ٍالوسبرذ حتٖ ؤٍاخش 1920م ،تنٌٔ يَدبنِ بلنٖ
الزضائش.
يور ْٖ التًل٘ن سْٗٔ غذِٗٗ يجذ الحو٘ذ ثي ثبدٗس ٍْٖ .تٌٔ 1931م ؤتّسب روً٘ٔ
الًلوننبء الوسننلو٘ي الزضائننشٗ٘يْ ،ننٖ الننزٚشٕ الوئَٗننٔ سحننتالا الزضائننشٍ ،بًبٖج نبً يل نٖ
سئبتتْب(يجبس )43 :1984 ،اتتٗشى ثتلوسبى هذّٓ حونبى تنٌَاع ٗلٗنٖ النذسٍس(يوش ثني
ٌٍٖ٘ٔ )211 :1993 ،يٌذ اًذسو الحشة الًبلو٘ٔ الخبً٘ٔ ؤرجش يلٖ اإلٖبهنٔ ثنأْلَ ثنبلزٌَة
الَّشاًٖ ْٖ .تٌٔ 1944م يبد بلٖ هػش ٍاتتٗشى ثبلٗبّشٓ ؤّٗبم الخَسٍٓ ،لنن ًٗنذ بلنٖ ؤسؼ
الَقي بسى ثًذ استتٗالاٍ .هٛج ثبلَقي األمّ بلٖ ؤى ٍاْتنِ الوٌّ٘نٔ تنٌٔ 1965م(يجنبس،
.)62 :1984
ٚبى اإلثشاّ٘وٖ هي الوٓٛىشٗي الوجشصٗيٍ ،الٛتىبة الوشهنَٖ٘يٍ ،رٍٕ الخٗبْنٔ الَاتنًٔ،
ٗتزلىٖ رلْ٘ ٙوب ٚتجِ هي الوٗبسع الىتٖ ٚبى ٌٗطشّب ثزشٗذٓ الجػبئشٍ ،روًْب ْٖ ٚتبة
«يَ٘ى الجػبئش» ٍّٖ هٗبسع بوتبص ثبألتلَة الزو٘ر ٍالوًٌٖ الزل٘نرٍ ،الْنذِ الٌج٘نر،
ٍالشؤٕ األغ٘رٍ ،يوٕ التحل٘ر ٍَّٖٓ ،التذل٘رٍ ،دٖىٔ التًل٘ر(اإلثشاّ٘وٖ :2007 ،الُالِ).
حال اللغة العزبية فی الجزائز ّإباو االحتالل الفزيسی
اّتنّ الٓشًسَ٘ى هٌز اللىحهٔ األٍلٖ هي احتاللْن للزضائش ثذساتٔ اللُنٔ الًشث٘نٔ ،بٗوبًنبً
هٌْن ؤىى رلٗ ٙوٛىٌْن هي ْنشؼ تنلكبًْن يلنٖ الطنًت الزضائنشْٕٗ .نذ ثنزلَا ؤٖػنٖ
رَْدّن ،هٌز دخَلْن بلٖ الزضائش ْٖ َٗلَ٘ ينبم 1830م ،حتنٖ خنشٍرْن هني الزضائنش
هكشٍدٗي هْضٍه٘ي ْٖ يبم 1962م ،لكوس هًبلن اللُٔ الًشث٘ٔ س ْٖ التًل٘ن ْٗفٍ ،لٛي
ْٖ اإلداسٓ ٍحتٖ ْٖ الحذٗج الًبدٕ ث٘ي روبّ٘ش الطًت الزضائشٕ .حنّ هنب لجنج الوحتنرى
ؤى ؤْػح ن رْشاً ن يي ًَاٗبُ الوجّ٘تٔ للٗؿبء يلٖ اللُٔ الًشث٘ٔ ح٘ي ؤغذس ْٖ يبم 1938م
ٖشاساً ًٗتجشّب لًُٔ ؤرٌجً٘ٔ ْٖ الزضائش س ٗزَص بًلىوْب ٍبًل٘وْب بسى يلٖ ّنزا األتنبسْ ،نٖ
ح٘ي ايتجش لُتِ الٓشًس٘ٔ ّٖ اللُٔ الشتو٘ٔ ٍلُٔ الس٘بدٓ.
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ٍٖذ يور يلٖ بذسٗس الًشث٘ٔ الذاسرٔ لؿجبـ الز٘ص ٍالشىاَج٘ي ْٖ الًور اإلداسٕ هي
الوذً٘٘ي هي الٓشًس٘٘يٍ ،ؾّٕ٘ الخٌبٔ يلٖ حٓهٔ الٗشآى هي ؤثٌنبء الزضائنش ،بر حنشهْن
هي دساتٔ الًلَم الوسبيذٓ يلٖ ْْوِ ٍبٓس٘شٍُ ،ثزلٚ ٙبدع بختٖٓ الًلَم الًشث٘نٔ هني
ًحَ ٍغشِ ٍثالَٔ ٍبًطبء ٍيشٍؼٍ ،الًلَم الذٌٗ٘ٔ هي ِْٗ ٍبَح٘ذ ٍحذٗج ٍبٓس٘ش ،لنَس
ٍرَد ثًؽ الضٍاٗب الىتٖ حبٍلت ؤى بػنذُّ ْحبْهنت ثنزل ٙيلنٖ اللُنٔ الًشث٘ٔ(تنًذ ا،،
د.ع)90،أل ٍٖذ رّت الوحترى بلٖ ؤثًذ هي رل ٙح٘ي حبٍا الٓػنر ثن٘ي الًٌػنش الًشثنٖ
ٍالًٌػش الجشثشٕ ٍتًٖ بلٖ «بٖبهٔ حٗبْٔ ٍٖ٘ن هٌٓػلٔ للجشثش بستوذّ هني بنشاحْن الٗنذٗن
ٖجر اسبجبقْن ثبلًشةٍٖ ،ذ يوذٍا ْٖ ّزا ،الجحج يي الشٍحبً٘ٔ الٗذٗؤ الىتٖ يشْْب الجشثنش
ْٖ ابىػبلْن ثشٍهنبٍ ،ؤراينَا ْنْ٘ن النذّيَٓ بلنٖ بحشٗنشّن هني تن٘كشٓ الًنشة الشٍح٘نٔ
ٍالضهٌ٘ٔ»(الزٌذٕ.)226 :1960 ،
ٍلن بٛي بل ٙالوحبٍسع ٍبل ٙالٗشاساع بسى ٍرْبً هي ؤٍرِ الحشة الػل٘ج٘ٔ التٖ ضٌىْب
سربا اسحتالا الٓشًسٖ ٍالوجطشٍى الوس٘حَ٘ىٍّ ،ن الكلً٘ٔ األٍلٖ لالتتًوبس األٍسٍثنٖ
ْٖ األٖكبس الًشث٘ٔ اإلتاله٘ٔ ،يلٖ اللُٔ الًشث٘ٔ ٍالذٗي اإلتالهٍٖ ،الٗشآى الٛشٗنٍ ،الخٗبْنٔ
الًشث٘ٔ اإلتاله٘ٔ ،ق٘لٔ ٍرَد استتًوبس الٓشًسنٖ ْنٖ الزضائش(يجنبس .)11 :1984 ،لٗنذ
ٚبى استتًوبس ٍالوجطشٍى ًٗتٗذٍى ربصه٘ي ثإى ًزبحْن ْٖ الٗؿبء يلنٖ اللُنٔ الًشث٘نٔ،
تَِ ٗسْر لْن ثذٍى ض ٙالٗؿبء يلٖ اإلتالم ،ل٘تنّ لْن ثنزل ٙبلحنبٔ الزضائنش بلحبٖنبً
ًْبئ٘بً ثٓشًسبْ٘ ،وب ٍساء الجحش األث٘ؽ الوتَتف.
ٍلوّب ٚبًت اللُٔ الًشث٘ٔ ّٖ الوَٗم الشئ٘سٖ للطخػ٘ٔ الَقٌ٘ٔ الًشث٘ٔ ْٖ الزضائشٚ ،بى
الػشاو هحتذهبً يلٖ ؤضذٍُّ ،يٌَٓاًِ ث٘ي سربا التًل٘ن الًشثٖ الحش هي ًبحٍ٘ٔ ،ث٘ي اإلداسٓ
استتًوبسٗٔ ٍسربا التجط٘ش الوس٘حٖ هي ًبح٘ٔ ؤخشٕ ،ق٘لٔ ٖشى ٍاحٌت٘ي ٍحالح٘ي تنٌٔ.
ٍٖذ غَّس لٌب الط٘خ اإلثشاّ٘وٖ الحشة التٖ ضٌىتْب ْشًسب يلٖ اإلتالم ٍاللُنٔ الًشث٘نٔ ْنٖ
الزضائش ح٘ي غشىح ؤىى« :هطٛلٔ الًشٍثٔ ْٖ الزضائش ؤتبتنْب ٍتنججْب استنتًوبس الٓشًسنٖ،
ٍَّ يذٍّ تبْش للًشة ٍيشٍثتْن ٍلُتْنٍ ،دٗنٌْن اإلتنالمٍ ...ث٘نبى رلن ٙهنى اإلٗزنبص ؤىى
استتًوبس الٓشًسٖ غل٘جٖ الٌضئ َْْ ،هٌز ؤى احترى الزضائش يبهر يلٖ هحَ اإلتالمأل ألًىنِ
الذّٗي السوبٍٕ الىزٕ ِْ٘ هي الَّٗٓ هب ٗسنتك٘ى ثنِ ؤى ٗسنَد الًنبلن ٍ ،يلنٖ هحنَ اللىُنٔ
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الًشث٘ٔ ألًىْب لسبى اإلتالم ٍ ،يلٖ هحَ الًشٍثٔ ألًىْب ديبهٔ اإلتالم(»...اإلثشاّ٘ونٖ:1948 ،
يذد .)41
ٍٖذ سؤٕ الوػلحَى ثخبٖت ثػ٘شبْن ؤى بًٗبر الزضائش هي خكش الٓشًسٍٔ ،التٌػ٘ش ،بًىونب
َٗٛى يي قشٕٗ الًور يلٖ بح٘بء اللىُٔ الًشث٘ٔ ٍبًٗبرّنب هني التُشٗنت ،حتنٖ بًنَد لْنب
هٛبًتْب ْٖ الزضائش ٚلُٔ حٗبْٔ ٍيلننٍ ،ؤدةْ ،نإيلٌَا ن ٍالطنًت الزضائنشٕ هًْنن ن اللُنٔ
الًشث٘ٔ ههْشاً لٛشاهتْن ٍيٌَاًبً لجٗبئْنٍ ،ضًبساً للٌْؿنٔ الًلو٘نٍٔ ،لسنبًبً ٗحونٖ الًشٍثنٔ
ٍاإلتالم هي ثالء استتًوبس ٍهؿبٗٗتِ(هحوذ يجبسٍ ،)12 :1984 ،لن بحرى تنٌٔ 1962م
ن تٌٔ اسًًتبٔ ٍالتخلىع هي سثٗٔ استتًوبسنن بسى ٍالوزتونى الزضائنشٕ ثإتنشُ ٗناهي ؤىى
الشرَو بلٖ اغبلتِ ٍَّّٗتِ لي ٗتنّ بسى ثبستتًوبا الوَتّى للُٔ الًشث٘ٔ ست٘وب ٍٖذ ايتجشّب
الذتتَس الػبدس تٌٔ 1963م اللُٔ الشتو٘ٔ ْٖ الزضائش.
هفهىم التجذيذ عًذ البشيز اإلبزاهيمی
التزذٗذ يٌذ اإلثشاّ٘وٖ َّ اسرتْبد الٓٛشٕ لوسبٗشٓ بكَّس الح٘بٓ ٍبُّ٘شّب الذائنْْ ،نَ
ٗشٕ ؤىى «الذيَٓ بلٖ بوخىر الٗذٗن ثٗؿِ ٍٖؿ٘ؿِ ّنٖ دينَٓ بلنٖ الزونَد ٍالنذيَٓ بلنٖ
التُشٗت ٍالتىحذٗج ثذٍسّب ّٖ ديَٓ بلٖ اسًسال الحؿنبسٍٕ ،الوسنخ الٗنَهٖ ٍْنٖ ٚنال
الذيَب٘ي ضشى ٍث٘ر يلٖ األهّٔ»(الذسارٖ .)47 :2008 ،لزا ًزذُ ٗٗنّ هَٖٓنبً ٍتنكبًأل ْْنَ
ح٘ي ٗزّت بلٖ بح٘بء التشاث الًشثٖ ٍالوحبْهٔ يلٖ هَّٗهبع األهّٔ لن ٗٛي ٗشٗنذ الشٚنَى
بلٖ الوبؾٖ ثر اإلْبدٓ هٌِ ٍاتتلْبهِ ٍاتتخالظ الًجشأل َٗٗاٍ« :لئي ٖبا لٌب ؤٖنَام بًىٛنن
بً٘طَى ْٖ الوبؾٖ الٗذٗن لٌَٗليى بًىٌب ًً٘ص ثبستتوذاد هني الوبؾنٖ ٍالًونر للحبؾنش
ٍاستتًذاد للوستٗجر»(اإلثشاّ٘وٖ ،1978 ،د.)380 :1
ْبلتزذٗذ يٌذ اإلثشاّ٘وٖ ٗتوخىر ْٖ هسنبٗشٓ التكنَس ٍهًبٗطنٔ الَاٖنى اإلًسنبًٖ دٍى
اسًسال يي الٗ٘ن ٍالتٌٛش لٛرى ٖذٗن ٍَّ ،ثوًٌٖ آخش الًَدٓ بلنٖ اإلتنالم لْٓونِ ْْونبً
تل٘وبًٍ ،بكجِ٘ٗ بكج٘ٗبً غح٘حبً هى اسًٓتبح يلٖ الَاٖى الوًبغش ٍاًتٗنبء هنب ٗزنت ؤخنزُأل
َٗٗا« :بىى الزوً٘بع س بجٖٗ ٍس ٗؿوي لْب الذٍام بسى برا ٚبى ْٖ الوًٌنٖ الىنزٕ ؤتّسنت
ألرلِ يٌػش هي يٌبغش التىزذٗذ لكبئٓٔ ؤٍ ألهٍّٔ ،بٛنَى َٖاينذ الًونشاى ٍؤغنَا األدٗنبى
هٗتؿ٘ٔ لِ ْٖ ح٘بٓ بل ٙاألهّٔ الشٍح٘ٔ ٍالوبدٍّٗٔ ،هب هي رذٗذٍ ْنٖ ح٘نبٓ األهّنٔ بسى ٍلنِ
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ؤغر اًذحش ٍرّجت هٌِ الً٘ي ؤٍ األحش ْتٗنَم الزوً٘نبع ثةح٘بئنِ ؤٍ بزذٗنذُ ْ٘ٛنَى لْنب
اسرتوبو ن ٍِْ٘ َّٖٓ ن هااصس هي هًٌٖ الزذّٓ ٍِْ٘ ٖنَّٓ ؤخنشٕ ْتػن٘ش الَّٗبنبى للزوً٘نٔ
ثوخبثٔ رٌبح٘ي بك٘ش ثْوب بلٖ الٛوبا(»...الوػذس ًٓسِ.)59 :
ْبلتىزذٗذ ْٖ ًهشُ َّ يول٘ٔ هتٛبهلٔ ث٘ي الًَدٓ بلٖ الٗذٗن ٍالتكلىى بلٖ الزذٗنذ ْنٖ
آى ٍاحذٍ ،بًىب لٌلتوس ّزا الوًٌٖ الطوَلٖ لذٕ اإلهبم ح٘ي ٗط٘ش بلنٖ ًنَو خنبظ هني
الوحبْهٔ «...هحبْهٔ هْزىثٔ بسبٗشًب ْٖ قَس اسًتٗبا ٍبَٛى لٌب ٌٖكنشٓ ًًجنش يلْ٘نب هني
ٖذٗوٌب بلٖ الػبلح الىزٕ ًٌطذُ ٍبٌٗ٘ب ضشى الزثزثٔ الىتٖ ّٖ ٍل٘ذٓ الكٓشٓ»(الوػذس ًٓسنِ:
.)23
ٍَٗٗم التزذٗذ يٌذ اإلثشاّ٘وٖيلٖ ؤسثى سٚبئضأل ّٖ الذٗي ،األخالٔ ،الًلنٍ ،الوباأل ٍّٖ
ؤتس هتشاثكٔ ٍهتوبتٛٗ ٔٛوّر ثًؿْب النجًؽٍٗ ،شطنتشـ لتحْٗ٘ٗنب التٓنبِ ؤثٌنبء األهّنٔ
الَاحذٓ ٍارتوبيْن ًٍجز ٚرى هب هي ضإًِ بٓشٖتْن هي ؤَّاءٍ ،بحضىةٍ ،بطّ٘ىَٗٗ ،ا« :برى
ًحي هحتبرَى بلٖ بَٗٛي ارتوبو خبظ بٌتذ يٌِ ًْؿٔ هٌهؤ ْٖ رو٘ى لَاصم ح٘ببٌنب
الَٗه٘ٔ الخبغٍٔ ،ؤلضم ّزُ اللَاصم ؤسثى :الذٗي ،األخالٔ ،الًلن ٍالوبا»(الوػذس ًٓسِ.)9 :
لزلً ٙزذُ ٗػَّة اّتوبهِ ًحَ ّزُ األتس ٗتًّْذّب ثبإلغالح ألرر بحٗ٘نٕ الْنذِ
الزٕ ٌٗطذُ ٍؤٖشاًِ الوػلحَى «بىى الْذِ ْٖ األخ٘ش الىزٕ ٗحذّدُ التبسٗخ لْزُ الزوً٘ٔ،
َّ الَ٘م الزٕ ٗػجح ِْ٘ الوسلوَى ٚلىْن ثْزا الَقي ٍس هشرى لْن ْٖ التونبس الْذاٗنٔ
بسى ٚتبة اٍ ،تٌىٔ ستَلِ غلٖ ا ،يلِ٘ ٍتلنٍ ،س تنلكبى يلنٖ ؤسٍاحْنن بسى للىنِ الحنّٖ
الّٗ٘ننَمٍ ،س هػننشىِ لزننَاسحْن ٍبسادبْننن بسى اإلٗوننبى الػننح٘ح بٌطننإ يٌننِ األيوننبا
الػبلحٔ(»...اإلثشاّ٘وٖ ،1978 ،د.)63 :1
ٍإلدسا ِٚالشاتخ ؤىى بحٕٗ٘ رل ٙالْذِ السبهٖ لي َٗٛى ؤهنشاً ٌّّ٘نبً ثنبلٌهش للهنشٍِ
استتًوبسٗٔ التٖ ٚبى ٗشصؤ بحتْب الطنًت الزضائنشٕ ،رًنر الطن٘خ اإلثشاّ٘ونٖ اإلغنالح
الًلوٖ الخكَٓ الْبهّٔ الخبً٘ٔ ْٖ الًول٘ٔ التزذٗذٗٔ ثًذ اإلغالح الذٌٖٗ الىنزٕ ٚنبى ًٗنذُّ
ؾشٍسٓ هلحّٔٗ ٍَّ .شثف الخكَب٘ي هًبً ثبلذْبو يي اللُٔ الًشث٘ٔ ًَْٚب بوخىر ٍينبء اإلتنالم
هي رٍْٔ ٍيٌَاى الس٘بدٓ ٍالَْٗٔ هي رٍْٔ حبًٍ٘ٔ.
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جهىد اإلبزاهيمی إلحياء اللغة العزبية
ؤٍلٖ الط٘خ اإلثشاّ٘وٖ اللُٔ الًشث٘ٔ اّتوبهبً ٚج٘شاًٍٖ ،ذ يشِ ثطذّٓ حجِّ لْب ٍبًلىِٗ ثْب،
رل ٙألًىِ ؤٗٗي ؤًىْب ؤتبس الَْٗٔ ٍيٌػش اسًتوبء لألهّٔ الزضائشٗٔ ٍؤىى اًذحبسّب ًٌٗنٖ هنَع
األهّٔأل َٗٗا «بىى ّزُ األهّٔ بًتٗذ ٍبوَع يلٖ ايتٗبدّب ؤىى لُتْب رضء هي ٘ٚبًْب الس٘بتٖ
ٍالذٌّٖٗ ٍضشـ ْنٖ ثٗبئْنب(»...اإلثشاّ٘ونٍّٖ )313 :2007 ،نَ ٗنشٕ ؤىى لُنٔ األهّنٔ ّنٖ
بشروبى ؤْٛبسّب ٍخضأً ؤتشاسّبٍٗ ،اٚىذ ؤىى األهّٔ الزضائشٗنٔ بًتٗنذ ربصهنٔ «ؤًىْنب حبْهنٔ
دٌْٗب ٍهػحّحٔ يٗبئذّبٍ ،هذًٍّٔ ؤحٛبهْبٍ ،ؤًىْب غلٔ ثٌْ٘ب ٍث٘ي سثّْب ْْٖ ،لزل ٙيلْ٘ب ٗذ
الؿٌبًٍٔ ،هب ًَدّ ؤى بجذا ثْب لُبع الذًّ٘ب ٍبى صخشع ثبٙداة ٍَبؾنت ثبلوًنبسٍِ ،تنْلت
تجر الح٘بٍٓٚ ،طٓت يي هًٌَٛبع الًلنْ .ةى ؤخزع ثطٖء هي بل ٙاللىُبع ْزلٍ ٙتن٘لٔ
بلٖ الٛوبا ْٖ ؤتجبة الح٘بٓ الذًّ٘ب ،ؤهّب الٛوبا الشٍحبًٖ ٍالتوبم اإلًسبًٖ ْةًْنب س بٌطنذُ
ٍس بزذُ بسى ْٖ لُتْب التٖ بَّٛى هٌْب بسلسلْب الٓٛشٕ ٍالًٗلٖ ٍّٖ لُٔ الًشة»(الوػذس
ًٓسِ.)31 :
ْإثٌبء الزضائش س ٗستكًَ٘ى ٍس ٗشٗنذٍى اتنتجذاا لُنتْن األمّ ثلُنبع ؤرٌج٘نٍٔ ،لنئي
اتتًبًَا ثْزُ األخ٘شٓ ْٖ األهَس الذًَ٘ٗٔ ْنةًىْن احتٓهنَا للًشث٘نٔ ثوٛبًتْنبأل رلن ٙألًىْنب
السج٘ر الَح٘ذ لتحٕٗ٘ الٛوبا الشٍحٖ ٍالتوبم اإلًسبًٖ ٍَّ .هب ٗحست للُٔ الًشث٘ٔ ًَْٚب
بستك٘ى ؤى بً٘ص هى هختلّ اللُبع ٍالحؿبساع ٍبًبٗطْبٚ ،ونب بسنتك٘ى ؤى بسنتَيت
ببسٗخ ٍحؿبسٓ اإلًسبً٘ٔأل «ٍٖذ ٚبًت ّزُ اللىُٔ بشروبًبً لٛخ٘ش هي الحؿبساع الوتًبٖجٔ التٖ
ضبدّب الًشة ثزضٗشبْن ٍْٖ ،ؤٍؾبو ّزُ اللىُٔ بلنٖ اٙى هني آحنبس بلن ٙالحؿنبساع ثٗبٗنب
ٍيلْ٘ب هي سًٍْٗب توبعّ ٍْٖ ،زُ اللُٔ هي الوضاٗب التنٖ ًٗنضى ًه٘شّنب ْنٖ لُنبع الجطنش
اسبىسبو ْٖ التًج٘ش يي الَرذاً٘بعٍ ،الَرذاى ؤتبس الحؿبساع ٍالًلَم ٚلىْب»(اإلثشاّ٘ونٖ،
 ،1978د.)374 :1
ْبللُٔ الًشث٘ٔ ل٘ست ربهذٓ َ٘ش ٖبدسٓ يلٖ اتتً٘بة هب ٍغلت بلِ٘ الحؿبساع ،ثر بًىْنب
لُٔ قًّ٘ٔ بستك٘ى احتَاء حؿبساع هتًنذّدٓ ،رلن ٙهنب ٗاٚىنذُ ْنٖ خكبثنِ ألثٌبئْنب هني
الزضائشٗ٘ي «ؤّْٗب اإلخَاى :لَ لن بٛي اللىُٔ الًشث٘ٔ لُنٔ هذً٘نٔ ٍيونشاىٍ ،لنَلن بٛني لُنٔ
هتىسًٔ اْٙبٔ ٌَّ٘ٔ ثبلوٓشداع ٍالتشا٘ٚت لوب اتتكبو ؤتالْٛن ؤى ٌٗٗلَا بلْ٘ب يلَم الًَ٘بى
ٍآداة ْبسس ٍالٌْذ ٍأللضهتْن الحبرٔ بلٖ بلن ٙالًلنَم بًلن٘ن بلن ٙاللىُنبعٍ ،لنَ ًْلنَا
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ألغجحَا يشثبً ثًَٗا ْبست٘ٔ ٍؤدهُٔ ًَٗبً٘ٔ ٍلَ ٍٖى رل ٙلتُّ٘ش هزشٕ التنبسٗخ اإلتنالهٖ
ثشهّتِ ...لَ لن بٛي اللىُٔ الًشث٘ٔ لُٔ يبلو٘ٔ لوب ٍتًت يلَم الًنبلن ٍهنب الًنبلن بر را٘ بسى
ّزُ األهن الىتٖ ًٗر يٌْب الوسلوَى»(الوػذس ًٓسِ.)376 :
لْزُ األتجبة ٍلَٛى اللُٔ الًشث٘ٔ يٌذُ بتالحن هى اإلتنالم ٍالًشٍثنٔ بالحونبً هٌ٘ٛنبً،
ٍّٖ بوخىر لِ هجذؤ رَّشٗبً ٍهًَّٛبً سئ٘س٘بً هي هًَّٛبع َّّٗتِ األغ٘لٔ ٍَّّٗٔ ؤهّتنِ(يجبس،
ً .)123 :1984زذ اإلثشاّ٘وٖ ٌٗبدٕ ثَرَة بح٘بئْب ًٍطنشّب ثن٘ي ؤثٌنبء الزضائنش ألرنر
بْطبا هخكىكبع الًذٍّ الػل٘ج٘ٔ الشاه٘ٔ للٗؿبء يلٖ اللىُٔ الًشث٘ٔ ْنٖ الزضائنش ٍٖنذ ٍؾنى
األغجى يلٖ هٛوي الذاء ح٘ي غشىح هطٛلٔ الًشٍثٔ ْٖ الزضائش ؤتبتْب ٍتنججْب استنتًوبس
الٓشًسٖ ٍَّ ،يذٍّ تبْش للًشة ٍينشٍثتْن ٍلُنتْنٍ ،دٗنٌْن اإلتنالمٍ ...ث٘نبى رلن ٙهنى
اإلٗزبص ؤىى استتًوبس الٓشًسٖ غل٘جٖ الٌضئ َْْ ،هٌز ؤى احترى الزضائش يبهنر يلنٖ هحنَ
اإلتالم ألًىِ الذٗي السوبٍٕ الزٕ ِْ٘ هي الَٗٓ هب ٗستك٘ى ثِ ؤى ٗسَد الًبلنٍ ،يلٖ هحَ
اللىُٔ الًشث٘ٔ ألًىْب لسبى اإلتالمٍ ،يلٖ هحَ الًشٍثٔ ألًىْنب ديبهنٔ اإلتنالمٍٖ ،نذ اتنتًور
رو٘ى الَتبئر الوادّٗٔ بلٖ رل ٙنبّشٓ ٍخّٓ٘ٔ ،تشًٗٔ ٍهتإًىٍ٘ٔ ،ؤٍضن ٙؤى ٗجلنٍ َبٗتنِ
ثًذ ٖشى هي الضهي هتىػر األّٗبم ٍاللى٘بلٖ ْٖ ؤيوبا الوحَ ،لَس ؤى يبرلتِ روً٘ٔ الًلونبء
الوسلو٘ي الزضائشٗ٘ي يلٖ سؤس الٗشى ثبلوٗبٍهٔ أليوبلِ ٍالًور يلٖ بخ٘٘ت آهبلنِ(ؤًهش:
اإلثشاّ٘وٖ.)1948 ،
ْجبلشَن هي ؤىى الوحترى ٖذ اتتكبو ؤى ٗٓشؼ ؤحٛبهِ ٍَٖاًٌِ٘ الزبئشٓ ثنبلٍَّٗٓ ،بوٛىني
ؤى ٗخٖٓ اإلسث الًشثٖ اإلتالهٍٖٗ ،طلىِ صهٌبً قَٗالً بسى ؤًىِ لن ٗنتوٛىي هني الٗؿنبء يل٘نِ
ٍببالِْ(ضشٗجف .)54 :1983،رل ٙألًىِ ٗنشبجف اسبجبقنبً ٍح٘ٗنبً ثوًنبًٖ الًٌَ٘ٛنٔ ٍالَّْٗنٔ:
 ًٌَٔ٘ٚالطًت الزضائشٕ ٍَّّٗتِّ .زا األخ٘ش الىزٕ نرى غبهذاً ؤهبم رجنشٍع الوحتنرى ٗنشدّ
هٛبئذُ ٍاْتشاءابِ الىتٖ بٌٛش يلِ٘ رٌسِ ٍلُتِ ٍَٖهّ٘تِ ،ست٘وب ٍٖذ ٚنبى صيونبء اإلغنالح
ٗطذٍّى ؤصسُ ٍٗذيًَِ بلٖ بح٘بء اللىُٔ الًشث٘ٔ ٍثًج الذّٗي اإلتالهٖ ثًخبً رذٗذاً.
َٗٗا الط٘خ اإلثشاّ٘وٖ «اللُٔ الًشث٘ٔ ْٖ الزضائش ل٘ست َشٗجٔ ٍس دخ٘لٔ ثر ّنٖ ْنٖ
يٗش داسّب ٍث٘ي حوببْب ٍؤًػبسّب ٍّٖ ،هوتذّٓ الززٍس هنى الوبؾنٖ هطنتذّٓ األٍاخنٖ هنى
الحبؾش ،قَٗلٔ األٌْبى ْٖ الوستٗجر ألًىْب دخلت ّزا النَقي .هوتنذّٓ هنى الوبؾنٖ ألًىْنب
دخلت ّزا الَقي هى اإلتالم يلٖ ؤلسٌٔ الٓببح٘ي ،بشحر ثشح٘لْنٍ ،بٗ٘ن ثةٖبهتْنْ .لوّنب
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ؤٖبم اإلتالم ثْزا الطوبا اإلْشٖٗٗ بٖبهٔ األثذ ٍؾشة ثزشاًِ ْ٘نِ ؤٖبهنت هًنِ الًشث٘نٔ ،س
بشٗن ٍس بجشح هبدام اإلتالم هٗ٘وبً س ٗتضحضح ٍهي رل ٙالح٘ي ثذؤع بتُلُر ْٖ الٌَٓس
ٍبٌسبٌ ْٖ األلسٌٔ ٍاللىَْاعٍ ،بٌسبة ث٘ي الطٓبُ ٍاألَْاُ ٗضٗذّب ق٘جبً ٍيزٍثنًٔ ؤىى الٗنشآى
ثْب ٗتلٖ ٍؤىى الػلَاع ثْب بجذؤ ٍبختن»(اإلثشاّ٘وٖ.)221 :2007 ،
ٍألىى اللىُٔ الًشث٘ٔ ٚزلٍ ،ٙألًىْب بوخىر بحذٕ ؤّنّ سٚبئض األهّٔ ٍهَّٗهببْبٚ،بى لْنب يلنٖ
الطًت الزضائشٕ حٗىبى :حٕى هي ح٘ج ؤًىْب لُٔ دٗي األهّٔ ثحٛن ؤىى األهّنٔ هسنلؤٍ .حنٕى
ؤًىْب لُٔ رٌسْب ثحٛن ؤىى األهّٔ يشث٘ٔ الزٌس ٍْٖ .الوحبْهٔ يلْ٘ب هحبْهٔ يلٖ الزٌس٘ٔ
ٍالذّٗي هًبًأل َٗٗا« :اللىُٔ الًشث٘ٔ ّٖ لُٔ اإلتالم الشتوٍ٘ٔ ،هي حنّ ْْنٖ لُنٔ الوسنلو٘ي
الذٌّٗ٘ٔ الشىتوٍ٘ٔ ،لْزُ األهّٔ الزضائشٗٔ حٗىبى ؤ٘ٚذاى ٚرى هٌْونب ٗٗتؿنٖ ٍرنَة بًلىوْنب
ْ ّ٘ٛبرا ارتوًبأل حٕى هي ح٘ج ؤًىْب لُٔ دٗي األهّٔ ثحٛن ؤىى األهّٔ هسلؤٍ ،حٕى ؤًىْب لُنٔ
رٌسْب ثحٛن ؤىى األهّٔ يشث٘ٔ الزٌس ْٖٓ ،الوحبْهٔ يلْ٘ب هحبْهٔ يلنٖ رٌسن٘ٔ ٍدٗني
هًبً(»...اإلثشاّ٘وٖ.)24 :2007 ،
يلٖ ؤىى حؤّ نبّشٓ يشِ ثْب اإلثشاّ٘وٖ ن ٍٚرى صيوبء اإلغالح ن ٗزت الََِٖ يٌنذّب،
بلٛن ّٖ نبّشٓ التوسّ ٙثبلذّٗي ٍالًشٍثٔ ٍٚ ّ٘ٚبًت بشبجف اسبجبقبً ٍح٘ٗبً ثٓٛنشٓ الزْنبد
ٍاستتطْبد ْٖ تج٘ر رضائش يشث٘ٔ بتاله٘ٔ(اًهش :تلوبى ٍَّ .)334 :1981 ،ابزنبُ ٚنبى
يولّ٘بً ٍحَّ٘ٗبً ْٖ ٖؿّ٘ٔ التحشٗش الَقٌٖ الًبمأل ألًىْنب ٚبًنت النشدّ الكجً٘نٖ يلنٖ الس٘بتنٔ
استتًوبسٗٔ الػل٘ج٘ٔ الىتٖ تلٛتْب ْشًسب ْٖ الزضائش «ٍلَ ًطبء لٗلٌب ؤحٌ٘٘ب اللىسبى الًشثنٖ
ٍالٌىخَٓ الًشث٘ٔ ٍؤحٌ٘٘ب دٗي اإلتالم ٍببسٗخِ الوطشٍٔ ،ؤيذًب لْوب تلكبًْوب يلٖ الٌَٓس
ٍبإح٘شّوب ْٖ الًَٗا ٍاألسٍاح ٍضإًْوب ْٖ اسبىًبل ٍاألتَْٓ .إحٌ٘٘نب ثنزلٚ ٙلىنِ الطنًت
الزضائشٕ ًْشِ ًٓسِ ْبًذْى بلٖ الخنَسٓ ٗحكىنن األَنالا ٍٗكلنت ثذهنِ الح٘نبٓ السنً٘ذٓ
ٍالً٘طٔ الٛشٗؤ ٍٗسًٖ بلٖ ٍغر ببسٗخِ الحبؾش ثتبسٗخِ الُبثش»(اإلثشاّ٘وٖ ،1978 ،د:5
.)169
أسلىب اإلبزاهيمی األدبی
لإلثشاّ٘وٖ هٗبسع هختلٓٔ ْٖ الذّٗي ٍاإلغالح ٍاسرتوبو ٍالس٘بتٍٔ ،لُتِ ّنٖ دائونبً
بل ٙاللىُٔ التٖ بٌُٖ ٖبهَتٌب اللىَُٕ ألًىْب اتتوذّع هٌبثًْب هي هح٘ف اللُٔ الًشث٘نٔ هٌنز
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يػَسّب األٍلٍٖ ،ؤتلَثِ َّ ؤتلَة الجلُبء الًشة هٌز الزبحم حتٖ يػشًب الحبؾش(س٘ٚجٖ،
ْ .)148 :1974بلذاسس لٌخش اإلثشاّ٘وٖ ٗتجّ٘ي لِ ثَؾَح هجلٍ بنإحىشُ ثبسبىزبّنبع األدث٘نٔ
الٗذٗؤٍ ،هذٕ ايتوبدُ يلٖ ؤتبل٘ت ثًؽ ؤسثبة الج٘نبى الًشثنٖ الٗنذٗن(ثَهٌزر:2009 ،
)90أل لزا ٗوٌٌٛب بػٌِ٘ٓ ؾوي األتبل٘ت األدث٘ٔ الٛالتٍ٘ ٔ٘ٛيلىنٔ رلن ٙهنب حٓهنِ هني
هَسٍث ؤدثٖ ؾخن ست٘وب ٍٖذ دشسّة هٌز الػُش يلٖ هًبضشٓ الٗشآى الٛشٗن ٍالج٘بى الًشثٖ،
ْحٓم األٍّا ٚلىِ ٍحٓم هي الخبًٖ الٛخ٘ش هي اٙحبس ضًشٗٔ ًٍخشٗٔ.
ٍٚبى لْزُ الخٗبْٔ الًشث٘ٔ ٍاألدث٘ٔ الًو٘ٗٔ ؤحش ٚج٘ش ْٖ ؤدثِ ْإًنت «برا سؤٗنت ؤتنلَة
اإلثشاّ٘وٖ َّٖٗبً رضسً ٍهتٌ٘بً سغٌ٘بً ْجوب حٓهِ للطٌٓشٕ ٍاهشت الٗ٘سٍ ،لوي ربء ثًذّوب
هي ْحَا الطًشاء يجش الًػَس األدث٘ٔ الوختلٍٓٔ .برا سؤٗتِ ٗزٌح ؤح٘بًنبً بلنٖ السنزى ْنال
بحسجي رل ٙهٌِ بٛلىٓبً ٍبػٌىًبًٍ ،بًىوب َّ ؤهش قجًٖ٘ ثبلٗ٘بس بلٖ ؤدٗت ٌٗجُٖ ؤى ٗٛنَى
ٖذ حٓم ؤقشاْبً غبلحًٔ هي ًْذ الجالَنٔ ٍهتنَى الوٗبهنبع ٍؤحبدٗنج األينشاة»(هشبنبؼ،
 .)127 :1985اتتكبو اإلثشاّ٘وٖ ؤى ٗزونى ثن٘ي الًٌبٗنٔ ثبلػن٘بَٔ ٍثن٘ي التًج٘نش يني
الًبقٓٔ ٍالطًَس الوتىٗذٚ ،وب بوٛىي هي الزوى ث٘ي الٓٛشٓ اإلغالح٘ٔ ْنٖ هؿنوًَِ ٍثن٘ي
الزوبا األدثٖ ْٖ بًج٘شُ ًٌٖٗ ٍَّ ،ثبلػَس الج٘بً٘ٔ ثطٛر رلنّٖ ٍبهْنش الخٗبْنٔ الًشث٘نٔ
ثوختلّ ْشٍيْب ٍبٌَّو هٌبثًْب ْٖ لُتِ ٍؤتلَثِ(يوشاى ،د.ع.)17 :
َ٘ش ؤىى ّزا س ًٌٖٗ ؤىى ًخش اإلثشاّ٘وٖ َّ هزشىد هحبٚبٓ ألتبل٘ت الٌخش الًشثٖ الٗنذٗن،
ثر بىى يجٗشٗتِ بتزلىٖ ْٖ  ًَِٚبوٛىي هي اإلْبدٓ هي رل ٙاإلسث ثوٗذاس هب ٗشٗنذ دٍى ؤى
َٗٛى غَسٓ هٌسَرٔ يي ؤدٗت تبثٕ .حنّ بىى اإلثشاّ٘وٖ اتتكبو ؤى ٗزنذّد ْنٖ األتنلَة
ٍٗجشص بوّ٘ضُ ٍاتتٗاللِ ْٖ هزبا اإلثذاو ْٖ ٍَّ ،رلٗ ٙزوى ث٘ي اسغبلٔ ٍالتىزذٗذ حتنٖ
َذا سائذاً لوذستٔ ؤدث٘ٔ ٚبهلٔ ْٖ الزضائش ّٖ الوذستٔ الوحبْهٔ ؤٍ الوذستنٔ اإلثشاّ٘و٘نٔ
ٚوب ٗسوّْ٘ب الذٚتَس يجذ الول ٙهشببؼ(هشببؼ.)324 :1983،
بىى الوكىلى يلٖ آحبس اإلثشاّ٘وٖ ٗٛطّ يجٗشٗٔ ؤدث٘ٔ يبل٘نٔ الوسنتٍَٕ ،هٌْز٘نٔ ْنٖ
التىًج٘ش ٍاؾحٔ الوًبلن هتٓشىدٓ السوبع ،بزوى ث٘ي األغبلٔ الوجذئ ٍاإلثذاو األغن٘ر هوّنب
ٗخَّلِ ؤى َٗٛى «صي٘وبً للوزّت الٌٓىٖ التًج٘شٕ ْٖ الٛتبثٔ الًبل٘ٔ ،هي بإًىٕ ْنٖ األلٓنبل
ٍلٛي ثذٍى بتشاٍِ ،حشظ يلٖ صخشْٔ الَٗا ٍلٛي ثنذٍى بْنشاـ ،بلنٖ اغنكٌبو الزونر
الٗػبسٍ ،اتتخذام السزى اللزٗز الوٗجَا ،بلٖ سشّ الٛالم ثإلَاى هي الوحسّنٌبع الجذًٗ٘نٔ
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الوختلٓٔ الىتٖ بزًر هي الٛالم لَحٔ ٌْى٘ٔ بستَْٕ األلجبة ٍبخكّ الًَٗا الىتنٖ بتنزٍّٔ
األدة ٍبَْٕ الٛلؤ الزو٘لٔ»(الوػذس ًٓسِ.)335 :
ٗتوّ٘ض ؤتلَة اإلثشاّ٘وٖ ثبلخٓىٍٔ ،األًبٍٖٔ ،الٍَّٗٓ ،الشغبًٔ ِْ٘ ،رضالنٔ األلٓنبل ٍَّٖبْنب
ٍبٌبتٕ الًجبساع ٍبألْٓنبأل ٗجنذٍ اإلثشاّ٘ونٖ خاللنِ حشٗػنبً يلنٖ دٖىنٔ اخت٘نبس األلٓنبل،
ٍاسّتوبم ثحالٍٓ اإلٗٗبوٍ ،اسيتوبد يلٖ الزور الٗػ٘شٓ ٍالًجبساع األغ٘لٍٔ .الٌػَظ الىتٖ
بجشص ّزُ الخػبئع هي الٛخشٓ ثح٘ج س ٗوٌٌٛب حػشّب ْٖ ثحجٍ ٍاحذٍ (ْْٖ بحتنبد بلنٖ
ؤتٓبس ٍل٘س ؤثحبث) ٍلٛي حسجٌب ؤى ًط٘ش بلٖ ثًؽ هٌْب لٌستذاى يلٖ غحٔ هنب ًنزّت
بلَِ٘ٗٗ .ا ْٖ خبقشبِ (ي٘ذ األؾحٖ ٍْلسك٘ي):
«الٌَٓس حضٌٍٗٔ ،الَ٘م َٗم صٌْٗٔ ،وبرا ًػٌى؟
بخَاًٌب هطشىدٍىْْ ،ر ًحي هي الًكّ ٍالشحؤ هزشىدٍى؟
بتٗبؾٌب الًبدٓ ؤى ًٓشح ْٖ الً٘ذ ًٍجتْذٍ ،ؤى ًتجبدا التْبًٍٖ ،ؤى ًكشح الْونَمٍ ،ؤى
ًتْبدٕ الجطبئشٍ ،بتٗبؾٌب ْلسك٘ي ؤى ًحنضى لوحٌتْنب ًٍُنتنًًٌٍّ ،نٖ ثٗؿنّ٘تْب ًٍْنتنّ،
ٍٗتٗبؾبًب بخَاًٌب الوطشىدٍى ْٖ الٓ٘بْٖ ،ؤثذاًْن للسَاْٖ ٍؤضالئّن للًنَاْٖ ،ؤى س ًنًٌن
حتٖ ًٌٗوَا ٍؤى س ًكًن حتٖ ٗكًوَا.
ل٘ت ضًشّٕ ...ر ؤبٖ يجّبد الٓلس ٍالك٘ي ،هب حرى ثجٌٖ ؤث٘ٛن ْٖ ْلسك٘ي؟
ؤّْٗب الًشة س ي٘ذ حتٖ بٌٓىزٍا ْٖ غَْ٘ى الَي٘نذٍ ،بٌزنضٍا لٓلسنك٘ي الوَاي٘نذٍ...س
ًحش حتٖ بٗزَْا ثػَْ٘ى ْٖ الجحشٍ .س ؤؾحٖ حتٖ ٗهونإ غنَْ٘ى ْنٖ ؤسؼ ْلسنك٘ي
ٍٗؿحٖ...
ؤّْٗب الوسلوَى :اْْوَا هب ْٖ ّزا الً٘ذ هي سهَص الٓذاء ٍالتؿح٘ٔ ٍالوًبًبٓ ،س هنب ْ٘نِ
هي هًبًٖ الضىٌٗٔ ٍالذئ ٍالوكبين ،را٘ حٕى ا ،يلٖ الشٍحٍّ ،زا حٕى الزسنذ يلن٘ٛن»...
(اإلثشاّ٘وٖ)526 :2007 ،
بىى ؤٍّا هب ٗلٓت اًتجبٌّب يٌذ ٖشاءبٌب للخبقشٓ َّ را٘ اإلٗٗبو الوتًوّذ ٍاسيتونبد يلنٖ
الزور الٗػ٘شٓ ٍالتشا٘ٚت الزو٘لٔ الوتٌَّئٍ ،التإًىٕ ْٖ الطٛر ٍالتٌٓىي ْٖ الػ٘بٍَّٔ .نَ
دؤة الٛببت ْٖ هًهن ٚتبثببِ .لٌٛىٌب هًزلً ٙلٖٓ لِ ٚتبثبع ؤخشٕ س بٗرى روبسً يي ّزُ
ٍبى ٍرذًبّب بخلىت يي األتزبو ٍاإلٗٗبيبع الوَت٘ٗ٘ٔ لٌٛىْب لن بٓٗذ روبل٘ببْب الٌٓى٘ٔ ثر
لٌٗر ٖذ ؤؾٖٓ يل٘ ْب غبحجْب يوٗ ًب ْٖ الوًبًٖ ،هخنر رلن ٙهنب رنبء ْنٖ خكبثنِ ألحنذ
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خػَهِ« :ؤّْٗب الط٘خ! بىى الجالء هَٚر ثبلوٌكٕ ٍبىى هي ٖبا ٚرى هب ٗحتّ تنوى ثًنؽ هنب
ٗٛشٍُ ،ؤىى هي اضتُر ثبلٌىبس َٗض ٙؤى ٗطُلِ الٌىبس يي ًٓسٍِ ،ؤًىن ٙتنتتزٌىٖ ٍبنتهْن
ٍبتًٌهتٍ ،بزّت ْٖ التىإٍٗر ٚرى هزّتٍ ،لٌٛى ٙس بإبٖ ثطٖء رذٗذْٛ ،رى هب بَٗلنِ َنذا
ٖذ ٖلتِ ؤهس هٛشىسا ٍهًبداٍ ،ؤًت اهشئ ثبدٕ الوٗببر لخػَه ،ٙثبدٕ الٌْنبع ألغنذٖبئ!ٙ
ٍهي ٚبى هخل ،ٙس ٗؿشى يذٍّاًٍ ،لن ٗسشى غذٗٗب»(الوػذس ًٓسِ.)645 :
ًٗلىٕ يجذ الول ٙهشببؼ يي ّزُ الٗكًٔ َْ٘ٗا« :بىى الىزٕ ٗتإهّر ؤلٓبل الٌع ٗزنذّب
هي الَّٗٓ ٍ الزضالٔ ٍالٓػبحٔ هب س ٗتَْىش هخلْب بسى ْٖ ؤتبل٘ت الُٛتىنبة الٛجنبسٍٖ .نذ تنخىش
الط٘خ ْٖ رل ٙهحَٓنِ الَْ٘ش هي الٌػَظ األدث٘ٔ الٗذٗؤ ْجٌنٖ يلنٖ ّنزا الوحٓنَل
ٚلوتِ ّزٍُ ،ؤخشرْب هخشربً ثلٍ هي الَّٗٓ ٍالزضالٔ ٍالٓحَلٔ ضنإٍاً ثً٘نذاًٍٚ ،بًنت ًت٘زنٔ
لزلَ ٙبٗٔ ْٖ الزوبا ٍؤًبٖٔ األتلَة»(.)338 :1983
ٍهخر ّزُ الًجنبساع الونَرضٓ ٗسنتًولْب الطن٘خ ٚلىونب ؤساد ؤى ٗخنتن هٗبسبنِ ثٓٛنشٓ
«ٗستَديْب ْٖ الٌىَٓس ٍٗٗشىّب ْٖ الًَٗا ٍبنزّت هنخال ضنشٍدا»(ْ٘ػنر،)207 :1985 ،
هخر رل ٙهب ٖبلِ ْٖ ًْبٗٔ هٗبلِ «ْػر الذّٗي يي الحَٛهٔ» ْٗبرن ثًنؽ سرنبا النذّٗي
الوتضلىٓ٘ي للَسٓ «هي ٌٗػّت ًٓسِ دسٗئْٔ ،ال ٗشد ؤى بَٛى ي٘طنتِ هشٗئنٍٔ ،س ٗنذّو ؤىى
رهّتِ ثشٗئٔ»(اإلثشاّ٘وٖ .)162 :2007 ،بىى هخر ّزُ الخنَاب٘ن ْنٖ هٗبسبنِ ٗنزٚىشًب ثٓنيى
التىًَٖ٘بع الىزٕ ضبو ْٖ الًػش الًجبتٖ :يجبساع ثلُ٘ٔ ،هَرضٓ ،بًلٕ ثبألرّبى لونب بتوتىنى
ثِ هي خػبئع ٌْى٘ٔ ٍهب بحَِٗ هي حٛن.
ٍهي ههبّش اإلًبٖٔ ٍالجالَٔ ْٖ ؤتلَة اإلثشاّ٘ونٖ ؤٗؿنبً الذٖىنٔ ْنٖ اخت٘نبس األلٓنبل،
ٍاإلٚخبس هي اتتًوبا الوتشادْبعَٗٗ ،اٍ« :هب ٚبى تَٛبٌب ن يلنن ا ،ن تنَٛع الوطنذٍُ
يٗذع الح٘شٓ لسبًِ ٍستَٛع الزجبى الوٌخَة تٛي الْلى رٌبًٍِ ،ستَٛع الُبْر الُشٗش
بٓبرئِ ؤحذاث الذّّش ْ٘لزن لْب ٍٗكشٔ»(اإلثشاّ٘وٖ.)190 :1978 ،
بىى هخر ّزُ الًجبساع بزًلٌب ًنذس٘ ؤىى اإلثشاّ٘ونٖ ٚنبى دٖ٘ٗنبً ْنٖ اًتٗنبء ؤلٓبننِ،
حشٗػبً يلٖ ؤى بادّٕ ٚرى لٓهٔ ٍن٘ٓتْب ثًوٕ ٍدٖىٔٚ،وب ٚبى ًٗونذ بلنٖ الُشٗنت ؤح٘بًنبً
ٍالىزٕ ثلٍ رسٍبِ ْٖ «تزى الّْٛبى» ن ٍبى ٚبى ٗشٕ ؤًىِ لن٘س َشٗجنبً ْنٖ رابنِ ن ٗٗنَا:
«ٍْٖ ّزُ الٓػَا هي لجَس األلٓبل هب ًٗذُّ الوتخلىَٓى هي ٚتىبثٌب َشٗجبً ٍهب َشاثتنِ ْنٖ
ؤرٍاْٖن ،بسى ُٚشثٔ األيالٔ الٌٓ٘سٔ ْٖ ؤتَاْٖنٍ ،لنَ حٓهنَُ ٍٍينَا هًبً٘نِ ٍؤٖنشٍُ ْنٖ
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هَاؾًِ هي ٚالهْن ٍؤحسٌَا برشاءُ ْٖ ؤلسٌتْن ٍؤٖالهْن ،ألح٘نَُ ْح٘نَا ثنٍِ ،ألغنجح
هإًَتبً س َشٗجبًٍ ،ؤغجحَا ثِ هي لُتْن ٖشٗجبًٍ ،لٛي ؤي٘بّن اإلحسنبىًْٓ ،ىنشٍا ْنٖ ٍرنَُ
الحسبىٍ .يزضٍا ْٖ رٌنٖ الخونشٓ يني الْػنشْ ،شؾنَا هني اللىُنٔ ثونب ٗجنبو ْنٖ تنَٔ
الًػش»(اإلثشاّ٘وٖ.)595 :2007 ،
َْْ ٗشٕ ؤىى هب ٗزنذُ الٌنبس َشٗجنبً ،لن٘س َشٗجنبً بسى يلنٖ الُشثنبء يني الًشث٘نٔ ؤهّنب
الوتؿلىًَى ْْ٘ب ٍالوتجحشٍى ْٖ يلَهْب ْةًىْن ٗستإًسَى ثْب ألًىْب ل٘ست َشٗجٔ يٌذّن.
ٍبلٖ ربًت اّتوبهِ ثبللىٓم الوٓشد ،اّتنّ اإلثشاّ٘وٖ ثبلتشا٘ٚت الوٌتهؤ ٗٗنَاًٗ« :نضى
يلٖ ّزا الٗلن الىزٕ س ٗٛبد ٗزّّ هذادُ ٍسبٌٗكى هي الٗشٗحٔ ؤهنذادُ ،ؤى بػنبة بنًَس
الًضٗضٓ ْٖ هٌبـ ؤهلْب ثر ْٖ ً٘بـ ٖلجْب ْال ٗسوى رشسٍ ،س ٗػش ثٛلؤ يلٖ قشس.
ًٗضى يلٖ ّزا الٗلن الىزٕ ثشاُ الجبست لٌ٘ؿح الًسر الوػٓىٖ للوٗسك٘يٌٍٗ ،كّ الػبة
ٍالحٌهر للٗبتك٘ي ٍٗشتر الحون هذساساً يلٖ الوستًوشٗي ؤى بٌتْنٖ ههلونٔ الوٌػنّ
بلٖ َبٗتْب الطًٌبء هي هَع الُشثٍٔ ،هْبًٔ األتشٍ ،بًٌىت استتًوبس ًٓال ٗطٌىْب َبسٓ ضًَاء
يلٖ التًٌىت ٍالوتًٌىت٘ي.
ًٗضى يلٖ ّزا الٗلن الىزٕ ضذّ الحٕى ؤصسٍُ ،تنذّد الوٌكنٕ سهبٗتنِ ،ؤى ٗونَع الوٌػنّ
َشٗجبً ،ههلَهبً هسبٍة التبد ْال ٌٗٓج ٚلؤ بجًج الطنزٍٖ ،بخ٘نش الطنزيٍ ،بحنر يٗنذٓ
الشٍاٗٔ (»...الوػذس ًٓسِ.)636 :
بىى اإلثشاّ٘وٖ ْٖ هٗبلِ ّزا س ٗإبٖ ثبلتشا٘ٚت ٚبهلٔ التوبحرأل ألىى رل ٙؤتلَة ثسن٘ف
ٗادّٕ بلٖ الولر ٍالشببثٍٔ ،بًىونب ٗنإبٖ ثبلجٌ٘نٔ هطنٛلٔ هني رنضئ٘ي «األٍّا ًًنذُّ الجٌ٘نٔ
التش٘ٚجٔ األغلٍ٘ٔ ،الخبًٖ الجٌ٘ٔ التش٘ٚجٔ الٓشي٘ٔ ،ثح٘ج ؤىى ّزُ األخ٘نشٓ ٖنذ ًجًنت هني
تبثٗتْب ،دٍى ؤى َٗٛى ثٌْ٘وب ْبغر ؤتلَثٖ ٍّزا َّ تشى اًس٘بة الجٌ٘ٔ الٓشيْ٘ٔٛ ،إًىِ لن
ى التزذٗنذ الجٌ٘نَٕ ّنزا س ٗطنٛىر حنَسٓ يلنٖ الجٌ٘نٔ
ٕ بُ٘٘نش رنَّشٍٕٚ ،نإ ى
ٗحذث ؤ ّ
األتبت٘ٔ»(ثَصٌٍٗٔ.)106 :1988 ،
ٍبىى ّزا التٌَّو ْٖ ؤتبل٘ت التوبحر ٍالسزى ؤؾٖٓ يلٖ الٌع هَتنٖ٘ٗ رو٘لنٔ بجًنذ
يي الوتلٖٗ الولر ٍَّ .بٌَّو ٗزًلٌب ًّٗ يٌذ خبغ٘ٔ ؤخشٕ ٗتوّ٘ض ثْنب ؤدة اإلثشاّ٘ونٖ،
بلٛن ّٖ الوحسٌّبع الجذًٗ٘ٔ الىتٖ س ٗٛبد ٗخلَ هٌْب ًعّ لٌٛىْب بإبٖ يَٓ الخبقش س بٛلىّ
ْْ٘ب ْٖ الُبلت األينّْ .بلذّاسس لٌخنشُ س ٗنشٕ ْنٖ هحسّنٌببِ بٛلىٓنبً ٍبًىونب ٗنشٕ الزونبا
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ٍاإلثذاو «ٗشٕ السزى الٌٓىٍٖ ،الزٌبس الوحلىٖ ٍالكجبٔ الىنزٕ ٗخنذم الوًٌنٖ»(ثَهٌزنر،
ٍّ )108 :2009زُ الوحسٌّبع ل٘ست هٓػَلٔ يي الوًٌٖ خبل٘نٔ هني ٚنرى غنجُٔ ٌْى٘نٔ
هًٌَٗٔ َْْ ،س ٗإبٖ ثبلزٌبس ٍالسزى حنّ ٗجحج لْوب يي الوًٌٖ ،ثر بىى الوًٌٖ رابِ ّنَ
الزٕ َٗحٖ لِ ثْزا األتلَةٍٗ ،ذلىِ يلٖ السزى الزو٘ر ْ٘نإبٖ هني َ٘نش بٛلىنّ «ٍٚنبى
ٗهبّشُ ْٖ رل ٙهحَٓل ٍْ٘ش ٍبلونبم ثبلًشث٘نٔ ٍتن٘ى»(هشبنبؼ)131 :1985 ،أل ٍيوَهنبً
ٗوٌٌٛب ؤى ًًتٗذ ربصه٘ي ؤىى الوحسٌّبع الجذًٗ٘ٔ يٌذ اإلثشاّ٘وٖ لن بٛني هزنشىد ؤغنجبٌ
ٍصخشْٔ ضٛلٍ٘ٔ ،بًىوب ّٖ حلر ٌْى٘ٔ راع اسبجبـ ٍحٕ٘ ثبلوًٌٖ ،لن ٗٛي الطن٘خ ٗتٛلىْٓنب،
ثر ٚبًت هي حوشاع ثبيِ اللىَُٕ الَاتى ٍحٗبْتِ الٗشآً٘ٔ الًشث٘ٔ األغ٘لٔ.
يتيجة البحث
ًٗذّ اإلثشاّ٘وٖ هي ؤثشص ؤٖكبة الحش ٔٚاإلغالح٘ٔ ثبلزضائشٍ ،ؤحذ ؤيهن سهنَص ًْؿنتْب
الخٗبْ٘ٔ ٍاألدث٘ٔ .ؤٍّٖ ح٘ببنٍِ ،تنخىش ٗشاينِ للنذّْبو يني ٖؿنبٗب النَقي الًشثنٖ ٍاألهّنٔ
اإلتالهٍ٘ٔ .بجٖٗ اللىُٔ الًشث٘ٔ هي ؤّنّ الٗؿنبٗب التنٖ ضنُلت ثبلنًِْ ،ونر يلنٖ بح٘بئْنب
لتستً٘ذ هٛبًتْب ٚلُٔ دٗيٍ ،يلن ٍحٗبٍْٖٔ .ذ بوّ٘ض يولِ ثن :
ن الَتكٍ٘ٔ :بًٌٖ هسبٗشٓ التكَس ٍهًبٗطٔ الَاٖى دٍى اسًسال يي الٗ٘ن ٍالتٌٛش لٛنرى
ٖذٗنْ ،ةح٘بء التشاث الًشثٖ ٍالوحبْهٔ يلٖ هَّٗهبع األهّٔ س ًٌٖٗ ثإّٕ حبا هني األحنَاا
الشىَٚى بلٖ الوبؾٖ ثر اإلْبدٓ هٌِ ٍاتتلْبم هًبًِ٘ ٍاتتخالظ الًجش هٌِ.
ن هَْٓم التىزذٗذ الزٕ قجى ؤيوبلِ اإلغالح٘ٔ ،قُٖ يلٖ ؤيوبلنِ األدث٘نٔ ؤٗؿنبًْْ ،نَ
ٌْٗر هي ٌَٚص األدة الًشثٖ ْٖ يػَسُ الضىاّ٘ٔ ٍُٗتشِ ْٖ الَٖت رابِ هي سٍاْذ الٌْؿنٔ
الٓٛشٗٔ ٍاألدث٘ٔ الحذٗخٔ.
نن بىى هب ؤّرى اإلثشاّ٘وٖ لجلٌَ هستَٕ ساٖنٖ ٍهٛبًنٔ ؤدث٘نٔ يبل٘نٔ ّنَ هَّجتنِ ؤٍّسً،
ٍحٗبْتِ الًشث٘ٔ الًو٘ٗٔ الَاتًٔ حبً٘بً ،حنّ يبقٓتِ الزّ٘بضٔ الػبدٍٖٔ ،هطبيشُ الخبلػٔ بزنبُ
دٌِٗ ٍلُتِ ٍؤهّتِ.
ن بىى يجٗشٗٔ اإلثشاّ٘وٖ األدث٘ٔ ٍؤغبلتِ اإلثذاي٘ٔ بتزلىٖ ٍاؾحًٔ ْنٖ ؤتنلَثِ الوتنإًىٕ
الىزٕ ٗزوى ث٘ي ْخبهٔ اللىُٔ ٍثالَٔ التىًج٘شٍ ،روبا الػ٘بَٔ ٍحالٍٓ اإلٗٗبو ٍْٖ ،ايتونبدُ
الٛج٘ش يلٖ ؤتلَة الٗشآى ٍؤلٓبنِٖ ٍْٖ ،ذسبِ الٓبئٗٔ يلٖ التىػَٗش الٌٓىٖ الوتٌَّو.
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