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إالجؤأ!و!ل!يب!م!

تالاخوايمهاا،ةصو،1ي!،ا

ليب4ديارفيغاانف!نجدانوالسرورالغبطةثواء!لمىنانه

ليبياحكوم!اقامتهالذيالعر!يالل!؟ءب!اسعداء،الشقيقة

هذهمهتهزين،جمعاءالعربيةالامةيهـماتذيارركله!الدرالعمه

لهااجينه،وشعباؤديادةلليبياواعيتزازناشكر.سالنقدمافرصسةا

الجزائرالىالسوةهذهقيءيهعلىنث*لىهاكما.والازده!اسالتقدم

هلىاولهل،ؤناضلزالتوماالتعر،بمشاكلاجلمنناضلتات!

تار،يخيةوضعيةمنالخروععالىويهـمعاعدهايف!دهاال"ما"ؤتمر

فيفعلااسهام!ايهاهمانالمؤتمرلهذانر!و!كو،ععووفة

4!نظماتافياستآاللفاتاصبحتاحدىاقيصةالعرباللف!جعل

المعاعر.ال!ظريالانضابمفيثعالةاداةالعالمية

اءابن!يبذلهبرماالاومممرةناجعةالمثطركةهذهتكونولن

اءمالنا-صقىلاحتىدائبعاهيو،!لمقواصطلجهدمنالعربية

نرب!لابلعربب"بمثا،!ةالمربيةالمع!؟إحاتترجمةعىمقصورة

،واملنايئالاخرافكارتنتجها!اا(طدالح!اكيلعورتسفهـع!اؤغاعتفي

وا،لملأحه!ةبقةالهطوابلأتمعراتالمؤر+وهدايكو!،انوسيكبير

واعمالذاكاوال!بيالجلدهداينظ!االةكبماالدراسيةوالحالقات

ناكح،العربيةالمنظماتبهتقومالذيوالنعفاطاللغوي!ةالمجامم

هـثهبينايجابياوتكاؤءالمثمرةالاعيالمواصلةعلىحثايكون

مختلفبينالبنهاء-الت!سيقنحووك!ووح!الاح!ميعاالجهود

افتيوالل!مىانالفكلرلوحدةضمالمناايداناهذاؤحالعربيةالانشطة

.والمجتم!،تالنظملصوحيدنصمو!ماسورةبالهعون

تعي!شهطالض!التهريبقف!ميةحولا!تمرهذااليوميرجتمع

فنفاوتاشعورابهاوتشعرمشملفةب!مشوياتالعربيةالم!نمعات

المصطلحاتاعقدالىوحاجتهاالمجسائطالىحاجتعسابمنيتراوع

.والتق!ياتالعلوممظانفي

يلاحتلالعهـدف!ءالهجرائرفيى،اهوببم!ا!ةوفه!ه

باسمعمارب!ى11!نيالوصداموبياالبلدفيالجزانران

لشص!!لمقاومةارضغافو!تواجدهمنذهدلىحاقداسص.طانجي

وساء!لالاذابةكللذلكمست!ملاالاسلاميةال!ربيةوثقافتناوتقاليدنا

خيراتكنهبالاصرىاستغلالهميادينكلاحدعهولن،والاستئصال

3"

الجبالدقص:4الىالخصبةجهاراضمنشعب!و-ممرو!واتهاالارض

الى،ال!يدةشحعار،مساجدضاتحويلهعنولا،الصحسلريومفاوز

افنفمض!يةاتيمستونلالهعلىاقن!ربل،رتزقتهوثكضمحات4لرهبالمحنائس

لم!شنالمهبهاومنعالجزائر9!همالعوب!ي!ةاللغةتعا-!علىقوداجصلهـ

!ها:بضوارظمثروطةبرخصالاالم!ةهذهتعا!يمن

عير.لان2القرحفظعلىالتعليمافتصار-ا

منالتمحهـرالىقدهـ!التيالاياتلتفسبيرالضعرضعدم-؟

.والاسته:ادالكللم

المحليوالتاريخالاسلاميالعربيالتاريخثراسةاسننبعاد-3

..الخالا-ارىالعربيةوالاقطاراأجزائريصالقطوجنرافية

!ونه.بجميمالوبيالادبثداسةاست!ادس؟

في"صاانطاقىالتيالعمليةهذهابعادتننصورونانكمث!ولا

اهملبض"اهدهوت!تحقيق،واصالتهتاريحهعنشعضأليحولالاستمعهار

منوالارهابادقمعرجالمنالممعددةاجهزته!اكا!ةفرنساجندت

بذاصكلتوصداخرىجهةمنوالاستشر؟قالبحثورجال،حهة

فيوقذامت،لغتهتعلممني!رمحتىالجزائريالشعبامامالابواب

والاقتصا2دووسائلالادارةففرنستلذلكالملائمالجوبخلقالوقتنفس

مسنكائفةبهخهـصتالثيالضعليمورحتويدكلونستكماالاعلام

.اًلاستممارع!لاءمنفلكهافيالدائرينوابناءينالمعمرابناء

رمزعلىللحفاظالمقاومةمنبدالجرائريللمث!عبيكنولم

وعروبر--صةالا!مانعقيدةؤجميالضمثلةالاسلامييةا!ربص!ةشخصيخه

لغةلمصلميثهـمىمنت،قاسيلانضالاذلكاجلمنوناضل،اللسان

ومع،والتجريمالتغريموتشريعاتوالتشريدالنفيقوانينالضاد

الطرف!ةوالزواصاالقرآبيصهـةالكتلاليبفانالقهريةالوسائلهذهكل

بطرقوا-لامناعروبتناعلىحافظالذيالوصي!ررالملاذهيكانت

للاصلاح؟هغوارجعلالشهمنااللهف!يضحشبدانيةتكونتكاد

لغتالتعلي!البلإأارجاءفيالوبيةالمدارصففتحوا،والس!ياسة

،والا!لاملغا4الصب)لشعارهموجعلوا،العلويةىءالمبلاوبعض

الحر!تاتنهجتهاالت!السياسةوسارت(وطنناوالجزائر،ديننا

وتر!لأ،الهمملشحذ،،ءشبالىجنباالمسننيرالهـتعليممع"لوكلية

يومالنهوضالامةواعداد،العحيحةالوطنيةالقواعدعلىالناشئة



ا!ارتحريريومليكونالازرفيخطالذينوفمبرفاتعيوم،الجباد

تكنالب،سةولم،!رنامنهاالاستعمارنيرتطتترزحكانتكبرة

ميسراالعربيالتعليمولالحركاتهاوالاشماءالممارسصةسهالآانذاك

،جحيماوالتعلإم!السياسةكلاهم!ابل،شعارهتحتوالانضواءلاعتناقه

خبراتمنلهقدمنالهيباوبقاؤه،الضحايامهيمنهشيمهشائى

.الش!اءالاففسبابنا

لل!زائروتسترجعال!لمفلاعلتمكالمباركةالت!ويرئورةوجاءت

كانبلسووالموكةمحنولم،اللغةفيههـابمامقوملالهاكل

وقرابةالشهداءمنونصفامليوتاقمدمنمابأهك!ةدمفريبةو!دعا

وم!وبيالم!م!اجينااليهـمنومنات،والايآمالاراملمنمليون

والمهاجرين.اثشردينمنمليونينوزهاء،الحرب

ضمناقتعريبوفغض!قىالعزازراسة!ل

االل!سقعجاله:ي!!فدة4!م!للا

وص!لرومرةف!قرمنالثقيلةالتركههذهعلىالبلاداس!لت

المضث!لتوفيروالجهدالجبارالعملذلكالاسهخقلالاولوباتمنوكان

والم!وبين،للمرضىالدواءحقنةوايجإدللمواطنينالبمتىل!لأ

.وا"نردي!المنكوبينلايواءالروروبناء

وجدتالصؤمنبداتلولةعلىاودممنباروهلهذائس"7ولم

-اتمنظم،ديافي!اعاررلتبرمدمااكةمتهاانقاضاالادارةثواليب

لمالدراسة-نالبالغونوكانبألتخريب4عمريناوغلاةالارهار

المعلمينهجرةبص-لم!انذاكالموج!سودةالمدارسفيمقعدا.لجورا

بلادهم.ال!الفرنسيين

يمكنلاالتيا،ساسياتمن!هوهـذالكمذكرتاذالياسمحوا

ج!لالذيالا!رهذافيبوضعهالاالجزائر!اًلتعريبمثاكلف!

حصرت!ر-!ةاولوياتعاليهاوتفرضقاسيهظروفاتواجهالجؤائر

اصطلاحالاوع!لألمحعلاعلي!(اكلاؤثلالةرئيممبقيعناعرفياهتمامها

وفهي.وال!ثقاكأيخهوالزراعيةالصناعية:الثلاثالوراتاسمولف"

كقضيةاليهاينظرالايجبالنعريبقضي!ةانالجزائرامضقاد

باهـلمبم!هاالمتفاعلةهيبلالاخرىالوطني!ةالقضاياعنم!مولة

الاست!ارتركهاالتيارسعلسلةحلقاتمنحلق!ةوهي،الايجاباو

،وفىص9ءابطونف،!فثي،صلاا!كاشز-اوف!،فرفكعةهـ؟نن!ا!!

أ!طلاءىص*ونولأ.وامرآضاعقدانفوسن!اوفي،!،هاتاجسادنا

نبمياحهـاراوانط!ناإوروثةاالقيودهذهكل!ككنااذاالاحفي!ا

صناع؟قىثورةفيانطلقنا،للاولوياتالمحددةالنظرةوبهذه،ونشيد

وقطاعافىجىجةا)ثوواتوتؤمم،البلادفيئقيلةصناعةرسص

الخارجيةالتجارةوت!تكرالاليةاوسمائلاعلىو-سيطرالمحروقات

الاشتراكيالاقننصاده!ياكلبنماءاجلمنالحياةمرافقلكلوتخطط

ذلكبعدوانطلقت.والتقنياتالعاومفيالصناعيةالدولتواكبحتى

الملد؟صةوت!ررالم!مريزبيدا!تيالاراضيملتسمرجعالزراعيةالثورة

وتحوبصلو-ص!يه"الجزائريالريفلتطويرتهدفو!طالكبي!رة

!مدنينعصريينالىابدائيةاالوس،ئلتصننمدبموعيثكأمنالمواطنين

المصو!ة:للوقوا!ةتجاوراوتقم!مدنيتهمالمدو:لمة!ىريشارءو!

الحياةبمرافقمزودةنموذجيةقريحةاًلفببناء،اي!فلحهلمنالارض

ذلك،الىوهساومدارسومستمثعف!،توطر!وماءانارةمنالعصرية

وستطلقوالثانيةالاولىالمرحالتيصفيجاحبالىالعمليههذهوكللت

اسب!ابكللهاوؤرتبمممهـاالعاجلالقربربفيالمالثةالمرحلة

.النجاح

الحديثهال!ولةهياكلثرسيالثورةقيادةكانتلهذا6وموازا

!!ع!

وسياسةالممالومجالسوالولاياتللبلدياتالشعبيةالمجالسبانثماء

التيالالشا!عةوالمخططاد!هال!اصةالبرامحودحقيقالجهويالتواذن

والبناء.لم!ملكبيرةورلث!ةالىالجزائرحولت

العولةوتثسيهـهياكلوالزراعيماالصناعيةا!ثورتيسنوبجانب

كلفةاقلوالساوكالفكرثورةوهياثالثةاالثورةت!نلمالعصرية

حيعهـثمنعنهماتختلفوه!وخاصةمثيلتيهمامنومشقهةوعناء

أفمحياوطرائقوسلوءهمالناسافكارالىيوجهالذيالنشاططبية

علىالمحاف!ةالى*ولىبالدرهـ!ةتههـفوهي.عليهاشبواالتي

وتراءوتاريسخولغهـةعقيرغمنمقوماتهابكلالمتفت!صةاصالتنا

الثوفيةفياللغ!ةوان،مجالاتهكلفئالاسلا!ةال!ربيةالحضابرة

بوار!عنتمابرههـ!فيتقتمرلالاهاازاولةاحجرهيالثقافية

والوحيدالالمالى!برالمهتكونانينبغيبل،اءواطفاا!وخواالفكر

وثقافه،ورراعةصناعم!ةمنوي!!بمهـاالوطن!يةوراكلات!اكلعن

الجزائريالشعبهخراد1بينيجمعفويرباطذلكفوقيوهي

الدبامجادويصلاقطارهاكلفيالعربيةالامةافرادبينويربط

تفرضهيبتهاقويهامةلصنعتطلعاتهممعويتو!ابحاضرهموحضارتهحم

.كنلاتوالونالاحلافيسياسةيتبنىالذيالعالمهدافيووقارهيا

ئر:ا؟ال!،ؤبلهطبمههـاًكىء!م!احد*1النهو

كلحتولكن،والنيرآلمبدا!حعليناالتعريبقضيةت!رحلم

والمادية،البثريةالامكاليات!يثومنهالمناهثحالطرفىحيثمنعلإسإ

والمنهاجالطريقةفيتحصرتقني!فهـنب"قضيةليستوضعناف!وهي

لشورةاالىبالمسبةا!لمقراتيجيو!دفسياسمةقضيةايضاه!بل

ارع!عب.فاتكلاليهتقطلع"ماهيريومطلب

!ضمجالاتبحمغيبالمعرقصيئفيهاواجهناالت!المصالاتواكثر

الصجويا!دا!هـوالتعيمولهلوالاقتمكلإدوالادارةوالاعلامالت!ل!!

في!عناههـاالىالاشواطعنالحد،!طوقبل،افنعريبلعماية

المدرسةواجهتالياصعوباتابثنصدكركلنبدفلاالتعرر!ميدان

كالاتي:هياربعةمبادىءعلىالى-!اتياافب"االجزائوية

فرعىمتكافثةاعطاءالىوراتهمن،هد!:التعليمديمقراطية-ا

علىبذلككبه!نقضالاص!زلماعيعةالاسرةمكانةمهصاكانتالاطفاللكل

ن9اًاءمرأءلابماالمد!ل!ء!"اب9أربفون!!سنيساب-،له-!5كازت!به!الرالانريإز

أ!واكأيين.اكنؤكفلكلأيئواودائر

معسواءا!فنئالحعاوىبانلنا!يناذ:الاطاراتجزأرغ2

يحؤقاى!م!نلاا!ربريةاا؟ءولاور!اووالش!ه!-4الصديف!الد/ول

بافكفاءاتامدونأللذينالصن!عبسحسحناع!راًفناومعاًهدافنإكللنما

ؤخططومجتمعاتهمتذعوبهمحسابعإىكانتماوغالباوالخبرات

ومديرينمعال!ينمنباسحمرارتتزأبدحاجياتناؤ؟نلدير،!قىاورء؟

البراميؤصرمضحمه!ينوبيدكلوجييمنومفضشينتربرويبنومرلثمد.بن

المدرسية.إكتباومؤافيصنوالطرق

الص،مصاتان:للتعايموازشقبمسالعلوالم!توىالتعريبس3

ذلكمنيرادوالتق!اتالعلومءلمىاخركيزامبدأبأعتمادهاالجزائرية

يجيا-د:والتخليوتحولاتهتفاعلاقهملؤى!المجتمععلىالكاصةانقناح

الالفيزيدممنلاكا!الطلملابوءلمدصوحضحش-،اةالنؤيالتهل،معن

الجاهعءالحاليالموس!!افتاحفيالرقمهذارقفعوفديلأستصلغداة

ونرارة-قديراتحسبوسيرتفعائف!،وتملالينسبعمةالىلأ5س(7

جيشايتطلبماوذلك91لمسنةفيالفمائةالىالعا!لم!اقعليم

يكوناربأعهثلالةمنواكثرالافءثمانيةقوامهوالمدرسينالاساتغةمن



اتيالعربيةالدولةهي!من،والطميةالتقنيةالموادفيمتضصا

البزاث!سحاج!ياتلس!دالأفاراتمناتكافيالم!دمذالديهاكتود

حا!صاتاأاليبالاذاءصة

علىلعريبالجزالرالهـدعتفعماالانحتىالتجربةالبتتوقد

العذومم!رسيمنعليهنحصلمابانوالثانويالاعداديالتعليمثلث

فيالتعليمإثلثمناكمريسداني!شطعلمالعربيالتعاونجمواسطة

والثانوية،المتوسطةالمرحلتين

النعرببصعنالتفاصيلفيالدخولوقبل:التعريمبهس4

انذالدالتمليمعليهكانمابينالمقالىنةلتسهيلبرقهـم!شنادللالتعليم

اث!رسةدخمالواآلذينالملاميذعددكانلقد.الانعليهه!وومة

اواوغةا،باساومعالجزائرفيالفرنسيالوجو!عاماخرفي

منيرادصهناورةألضخرة"الاجتمابالمشاريعواستعمالو*كلاء

الاسعتهماربهاشتنيالىارادوالنىالمسلح!ةالورةضرب!ووافها

وادخالالوظائفواعطانهمألعىراتباسكانهماتجزائريينهمائر

التلاميذعمديضصاوزفلمالكبيرةامكافياتهورنحمالمدارسال!اطفال!م

ا،حاليالدراسيالموسمفيالتلاميذعددوبلع.....؟الجزائري!ين

مه!فةوبعالى2بالعربيةتعفي!جليخلقوىملايينثلاثة7591-(791

التيالنوعيةالصعوضاتعناحدمممانالأنلييمكنالركمهذا

فيمختلفا!دارسبناءالىبالاضما!هفهيال!مليمفيالتعريبواجهي

بعضعنالعديثواهماللسنوياقسم.ء06بمسلالقطرارجاء

نوعانهمنهاالاسا-لافانوالثانويةوا!1رئةالعارقسةالصعوبأت

.وكتعابعد

!رصهح:و!ادوا!ال!وثه

بانتبينالتربيةوزارةاحص(ءاتف!افىا!لمشنالانالح!يثالنإ

الآ!درالهصالموسملمجابهة؟ظفمواالذينبالعربيةالمع!مينعدد

فيساعاتسبعصدلبر8العربيةحصص:ءادخملتانذيرالاول

مناما،الكمح!يثمنهذا،بالعربيةمعلمسا52؟!كانالاسبى

اما.عتيقةبطردتطيوهاتلقتمذمة؟لغالن!فاذالكيفصث

الاصلاحهـدارل!يالياوالطر!ةزواش،؟ونية7القرالكتالعبفي

القروييناوالزيتوتةمنقخرجمنمنهموقليلالوطنيةوالحركة

مبابعالمعرمةفيالتباينوه!ذا،اف!ربيةالجامعهك!منالقليلوالقلهـيل

اطاراتالىالدلدهذاوتحويلفىظئجهتليالتغلبباثيسوري!نلم

علىوتسيطروالنفسيةالنربويةالعلوممستحدثاقتستوعبكفاة

دانمفيوحدهاليستوالربيةخاصةال!صريةالمدرلسةتعقيدات

بينالمقارنةطريقعنقهرهاترصدإفوبةمزاحمةلهابلالتدسيس

مواجهعة9يالقرآنيةالكتاتيبمنتخرجوارجالوتلكهذهر-(ل

هومووالتلميذواحدوالصفوالغربيةالفرنسيةالجامعاتخريبم

واثارالتعليملوجاليوجهحكماق!سىهوالمعلمينعلىالتلاميذبرحكم

وفييزةوالمدرسيةالثقافديةص!اتنافي!يةانذاكتزللسمفرنسا

تحدثهاالتيوالانعكاسات.طبيعيةسنةبالغالبينالمغلوبيناقمتداء

كسباللمستعمرتحققانخثينهـاكم،دقيقةمعادلةالمقابلةهذه

بمكهـالؤنسيةوي!هروالتقصيرالعجزبمظهرالوبيةيظهر

.والتقنياتالعلمميدانهيوح!هطالمصرمواكبةعلىالقالرة

كلطافاتلاالثورة!اثهجندتالاحابيللهذهوتفطنالذلكوتفاديا

ابعربينلتكوينودمعيراطويلاجهداوكثفتلذلكطائلةاموالاورصت

جوانبعلىلتقغ!يو.بيداغوجيانفسيا،وعصرياعلميامموينا

يمكنوكان،المهنةفنياتفياوالعامةالثقافةفيسواء،ار!قعي

هوهوالمعلميهنعددبقيلوقصيروقتفيالقضيةعلىالتنلب

بالملايين.يرقفعلمالتلا!رروعددهيهيالعربيهةوحصص
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فيو!دهالابتداشالتطيمفي....؟تجاوزالمملمينمعهد

الموادافلبلتشملتوسعتوالرب!ية،الحافىاللرا!يالموسميةبثط

مساسلهاكانالتيالموادالعريبوخاصةالتعليممستوياتكللى

ايضاولارتبدهاوالتار!لحضارةاض!رافةلهكشعببشعورنا

تلاهلةيتلقىانمقولااومقبولافليس،والتفكيروالماضيبألارض

وثثايتهافرنساابواىطبلتطالماالتيال!رافيا!وسالا!شقيكل

وليسحقبولا،فرنسامنيتجزالاجزءالجزالربأنوثلثقرنمنولاحير

مملتطالمابلفةالتاريخثروسالاستقلالتلامت!يخنلقىانمعقولااو

مضىف!يمااضالنارنسااسلاللقعلمولطالماوتحريفهتشويههعلى

المتطفبةثوراتناصورواوكمحضارةاوتراثلهليسبدافهشعببافنا

يبقىانالمعقولمنفلىمس،وعصيانتمردبانهاالاستعمارمقاومةفى

فورهذءاشقاش!اوبينبينناالذ!بيةالوصلحلقةوهوتاريخنا

دففاماوذلك،اجنهـبيةبلغةتدريسهمتواصلاال!ربيةالرقعه

الجامعة.فيثهادةاعلىحتىالابتداليفيلرساولمنلتعريبه

اطفالناعلىتلقىالفلسفةثووستبقىانمعقولاولامقبولاوليس

موماكللتقبلف!وىاستعدادحالةوهي،المراهقةسنفيوهم

فرنسميةلمذةوالمرووالمردعلىومساعدللمالوف!ومخالفوفييبشاذ

فكرصعةمدارسو!سم،تعرنمحيناوفرنسيين!رهـاس(تذةومن

الأاخرطريقاما"-4يكىنفلم،ومتناقضةمتبايئ!ةوايديولوص*جة

.اكادةهذهيبتص

الموادثعريببانتنبهن!اا!تعريبممارسةعملميةخلكلومن

ميدانعنيبعداذالتعريبقصيةألييسيءوحمماالاجتماعية

الملميةالاقسامئلثتعويبالىبئ!احدامهـاوذلكوالرياضياتالعلوم

بألص(معهةالصحييحةالعلومقسملتعريبالاولىاكواةكانتالتي

المحيحةالعلومفياللسانسشهادةحملةمنفوجاولبتمخربمواخنفلنا

ط!بحزودت-خريعبذلكوقصذنا،المفيالموسمنهايةفيبعالعربية

واخلاقلا،الامةبق!يممتمثمبعين،اصلا،بلقنهمعلمي!ةبكفاءات

وص!م،بايجابيةالحديثالفكرمنتجاتلاخذم!نفتحينعصربش

صيالهاهن!احيكلفىشاملاتصيباالبلادتعريبليالفاعتالقوة

الجزائريعةالجامعاتفيبالعربيةالدارسمنالط!وانوخاصة

ا!ربةالبكالوريالامتطنالمترشحينوان،الاوالعشرةوردممتجاور

الطملابم!م!وعمنبالم!ة65نسبتهمتبلغالحاليالموسمفي

يغي!رماوه!ذا،كلهالقطرمستوىعلىالامتحانلهذااننرشحين

اجلفىنفسهال!تعريبويدفمها،عقب!لىراساالجامسةهدياكل

الدولة.دواليبمختلففيالوظانفبتعريبتعجلكم!ا،قريب

ا!احرلممعي:ا!ل!،ا!تطر*

بلوعدررءونوع!يتهقهوكناء1المعلمعئدالتعريبصعوبةتتوقفولم

ال!تعويب،ؤضيةفيالثانيالطرفامامالبدايةمنذانفسناوجدنا

هستواهفيضمفايشكوالمدرسيوالكتابالم!رسيالكتابوهو

واللرالسات،فيالعربالشوبجميملدىالطميومحننواهاالثقافى

الكمبمنمجموع!ةبمقالألةبألربماطللمعريبالدائمالمكتمطفامالتي

تب!صالعربيةالملرسيةالكتبمناخرىبمجموعةالعربيةالمدرسية

لاالممرسياحمابطريقعنالعربيالطفليتعلمهاالتيالمفاهيمبان

لهايكنلموالؤائر،بأوروبائظيرهيتعلمهممابالمئة04تتجلاز

علىانهالتحيثحاجميانهالسدسوسيكتابايالأستقصغداة

منفكالتالر!يصةالتجاريةامتبمنمجموع!ةالؤائرييةالسوق

الطفل!ىالمقارنةكليقوعن،التعريبعلىتا!يراالعواملالسوا

جميل،طبعهفيافيقالغرنسب!ةباللذةالمعرسيكتابهانالجزائري

المدرسيكتابهويرى،بتعاريقمفيد،اسلوبهفمواضح،صورهفي

الطبع،ورداءة،المنظيروكبح،الاسلوبركحةيهفيجدالربي



معهدبتامييالداهما!صرهئىاملىالقغعاءالىالجزافىوممت

اسطاعتوفاسضسوبجهد،المدرسيةوالمذكراتالكتبلتاليفوطني

ولمختلفالمعرسيا!ك!نابمجالفيحاءيلالهاكلتغطيانالجزائو

والعلمية.والاجنماعيةاطؤيةالمواد

الجزائريالتلميذواصبحاللازمةالكتابكميةومرناكن!اواذا

عروتغلبناواذا،المنهاجموادمادةمنايفيالمدرسيكنابهيجد

اصلاحاتلادخالوسادقممعلىجاريةالانفالاعمال،الكمشكلة

ليتماشىال!فح!يثمنوطريقتهالكنابهذامضمونعلىجلرية

التعليم،ميدانفىجلريةثورةيمتبرالذيالجديدالتعليماصلاحمع

،سنواتلتسعالاساسيةالمدرسهالماصطلاحساعليهدطلقلليوا

يكونحيث"8591"لافافىتمتدوائني،التقنياتالمت!عددالتعليمذات

منرر!ورا!الياا!زفناواتيكاملاثراسياجيلاكطبيقهامجال

التطيملتعرببصخممشروعوهذا75-،7الهراس!ي!ةاًلسنةهذء

وتقني.علميمحتوىوذونهاهلي!ا

مركزاوالثانويالاب!تدا!الننطيموزارةانشساتلذلكوتدميما

عممالمنكبيرة!اعاتشملالعربيةباللغةالاميةلمح!ووطنيا

وطنيامركزاالوزارةاسستكمها،وفلاحينو!راعيينهر!ين

لاسبابالعراسهعنانقط!وااالذينمساعلأةمهمتهالتعليملتعه.يم

الشهادةمينالمراسلةطريقعنتعليمهميواصلواحتىمختلفة

والاذاعةالتلفزةشاشةذلكفيتساعدم،البكالوريها!تىالابتدائية

العلمهكوالادبيةالموادمضنلففيبالعربيةدرو/ستقديمعلىالوط!نعة

العراسي.المنهاجيشملهاالشي

معاصمدالاولالرباعيالمخسمناوبع!الوزارةانشاتكما

العربي!ةبألفةالمعلمينلتخريحالولاياتمختلففي-كنولوجيهـة

المعاهدتعريبعلىقهـالمة،و!يلابتدافيصيةللموحلةوحلأها

بدءاالاعداديةلآالمرح!مددسيبتخريحالخاصةالثكنولوجيه

مدر-!يهـنالانتخرجزالتماوالمض77-76ال!واسياًلمولمع!من

..وبالذرنسيةبا!ربية

واالجللاهة:ا،ا!ريب

رادثنالعةلىال!عليمفىاقعريبلخطواتظبرةفياتائطاشجر

--ثمنالجامعةاعتهرصتالضاوالصعوباتالتفاصيلفيادخل1

العلمية.واًلكتبوالبرامعالالماتل!

منهـروعهابكلكاملاتهعريباعربتالادابكليلأتبان!اقيل

وعلوماجت!عوعلمنفسوعلمعربكأولغةوذلمسفةوجغرافياتارصخ

الفرنسمةتبقولمالعرر!يةباللفةكلهات!رسالموادهذه،التربية

الاصرىاللغاتببنإمارفهممنتزويداا!دبوىيتلقاهااجبيةكلغةالا

مهـحه!وراالفرنسيةالادابفيالايسانسشهادةيعطيفرعاواصب!حت

حقو!لشانساخرىجهةمنوعربت،الحيةاللغاتدائرةضمن

الصجبعةالعلومفيمعربةاقسامفننحتكما،وترجمةوصحا!ة

فميالمفرتسةالافسامبا!مماعلى.وفرص(سيةالسب!علومواوالاقتصاد

مناخذويحرمالطالبؤكعهيمتحنبالعربي!ةمسنوىالكلياتمختلف

العربية.امتحان!ينجاحهبعدالاالط!يةاثهادة

تعريبعلىالدراسىالموس!هذامنبدماالجامع!ةاقدمتوقد

مامرسقدويكونبالرنسيةتدرسكافتالتيالبرامحمنوحدات

بالفرنسية.الشهالةفيالمقررةالموادثالثمنيقإلىب

!1

لمغظفالهليالىالشاملللتعريبءراحلزومشروعالعا(كاوللمتهليم

تقد!راتبيةتهيوالطبلة!العبفيهابماالعلياوالمعاهد

.8591حدودلمحيالوزارة

اكينيمظ:الاصل!والشلمئوناو!ببمواوؤارةال!غ!*

الاصروالشنونالتعليموزارةبهفامتاخرتعليميمجهوده!نالر

تعتمدالقطرولاياتمختلفهـ!ثاويةمعاهدانشماتحيثالدث!ية

والثانويالابتدائيالتعليموزارةاقوتهالذياللراسي/آلمنهاجنفس

بهامعترلىوشهاداما،الاسللاميةالشريعةفيمعلوماتائيهقضاف

رافاالوزارةهذهاعمالوكانت،العامالتمليعمكشهاداترسميا

لثلاث!ةمعاهدهاكلالصاسةوفرتصثالتعريبدوافدمن!!ا

كلفىبالعربيةمروسهميتلقونالثانوي!طالبالفوعثرين

فيالفرنسيةبينهامن،اخرىحيةلغاتويتعلمون،البرفامعمواد

والرياضي.والعلميالادبي:الثلكيةالثلايويالتعليم!وع

المعام!كعريبوهيالجزائرفيفويدةتجرفيعلىاك!متكه،

تعريباالوزاراتمنغيرصامعوتعاملهيامصال!هافيكلالأدارية

الاصلينصهاباللنتيننرالماالمالي!ةمعتعاملهاالابلآ!ولم،كاهـلملأ

وترجمة.خلاصةالفرنسيوالنصبالعوبية

بكلم!م!طجدالعربيةتعلإمورو!اصليةسنةاحعيتذلكع!دةوزيا

ك!اثمثلماوالتثقيفالتعليممنثورهلماصمعجدوارءهت،اجمه،وريمة

الم!و!سةبدوريقوم!ارياشعاعمركزالزاهرةعهودناةميبالاصمى

كيبرةافوابتجعربهاعط!ى!ائدةالتجربةهذهوافادت،والجا!ة

الوفية.!اللغةالابتدابةالشهالةعلىحصلتبالالافتعد

اوط!عه:يلاعلاموولهثلاا!ن!عرلحإ

بمثابةوهويبالمرممادينمناخرميدانالىالانبكمأنتقل

محلفاتعلىالهربثن!ك!يفيدنا،الحدينذياكالقفالسلاح

همللأ،الاءةادنىاستعمالهاسانانح!نانديضنا،الاستعمار

يببالحد؟خمدنكعرولابدا،ومظوراومسمهوعامقرو!االاعلامهوالسلاح

والصوربالحركهةالناسعلىتاثيرقوةمنل!الماالننلفزةشاشة

منافعولها،حتميةضرورةالحافرعصرن!اؤكطووجودهـأوالكلمة

متفتحينتجعلناسياسةانتهجمعافافعاالمشغلالاولا-تغلالهاومآئر

الرقوعلىيساعدنامااوحضارةوسائلمنآخذين،منفت!سنلا

والاخلاقية،الانسانيةللقيمالهممعواملكلمتج!بين،والازدهار

الفيلسمحوار،شقينذاتمشكلةاماماففسناوجدناذلكومع

العربيةواسافناقهـيمنهايخالفالذيومحت!واهاجنبيةبلغةالناطى

فهيالعربيالاتتاجالالناملجاولاالاشتراكيواتجاههـناالاسلاميه

اغلبوجدفااذحالةالمدهةوكالت،والتلفزةنمعاالسبمببدان

ومفرامخلاتفاوتاومتفلاتامحليةبلهجاتناطقاالعربيةالافلام

الواقسعهذامرارةرغموابقيشاوالاجهـقماعيالسياسبممحتواهفي

منبالمحتوىمضحين،بالفصحىالناكقةاللبنانية!قاالمسل!على

الذيللزاد!دمميماوالشارعالبيتفيالوبيهةاللقةنشراجل

المصريةالمسلسنتعلىنعتسدزلناوماالمدارسفياطفالنهايتلقاه

ينتبه؟نالجرائر!نتمنى،وكمالعاميةولهجتوواحلياطابعهارغم

التيالفبلممللذةالعربوالمؤلفونالسينماريووكتابالمخرجون

هعيرايكونانديئبغي،لذيولمحتواهفصيحةءسبجةتكوقانينبغي

الهربية.الجماهيرتطلعاتعن

والتقديصاتالبغغساتبتعريبالوطنيةالتلفزة!امتكما



كالمتسواءانوا!ابكلالرير،ف"و-مريبالصح!"والنحقيقات

طعمرتف!ك!اووصوراهىمامدلى،دولي!هاوي!نيسةمباريات

المتلفئرةالصاحرةال!رءقةحصةوساعدثت،واضحبشكلالحاضر

ت4بئركمثيىالصبب-ةاللغةنشرعلىالصفارلاطفالناالمخصمسة

بال!لفزةادر-حياالقسمقدمو،الههـبيةوالاغانيالوطنيةوالاناشيد

االوادمختلفؤءا!نانوياتلطلابم!ا؟دةواخرىالكبارلتعلميمدروسا

الحربية.باللهةاهـراسجمااافىهاجيشضمنهاالشيوالادبي!ةالعلمي!ة

رر!الدر3فيهابرهـ-،/راملإ،سامخظفالوطفجةالاداعةوتبث

الوطتقي.باللغة3للنهلميماخصصةا

حربكواكبتالةاجاهداةوإدجر*تكنفلمالمكتوبةفهـةالصطامالأ

ال!ت!.بجريدةالاس!قالالمسعوانطلست،بالعرب"ناعقةالتحرير

جرردةلتعريبمثعروعوهناكالتمرجمريدةب!دهاوعربتاليومية

.البلادبغربالمياثوةالجمهورية

برهـصدكلهاانطلظحفبوال!يةالش!اوالاس!بوعيةالمجلاتاما

ى11الرءوعثونباسمائها/فأذكرهاالمجاهدعداماالاستقلال

ء:عفي-الت!-ا؟يمصر،9-خ!ا؟تجموا؟!ا!و!ي،81!أقاب!ةال!بئات

افىـئطهـ"2-الاصهالة-نوؤهبراول-اعوووااقذورة-يمةالجزائر

!طاءس،تكلفراخوىكوربر-!ونمثريات-الوان-الاثيرتآمال

الثىورةمراحلوهىساوقبالعربيةناضةوكلهاالوفىيةالحياة

الانحتى*سضقلال"نذاجزائراعردننهاالتيالعىقةالتحوالتوتعكس

التعر.إص!.مميةفيبألفرنمش!ا!ناثقةالصحفتشارك

وسوفهالعرد!؟ا!غابمشكلؤيالدخولمنواعفيكمتفسيعفطوا

2،ملة.لمحاضرةبدور!اتم!-اجاخرىمشكلةفيتلعلىونوعهوتسويقه

.الآضاءاأص!أزو؟ثعن!لمب!

وهبئنعريبالحفيائرفيالتعريبتجاربمناخرىلتجربةبيناوهيا

لاالمواعفسنبينافنقا"ضياصبححتكاهـ*تعريباالقضاءجهاز

ناعلبكميخفيولا،القطرمحاكمكلؤبمالوطنيةباللغيةالايسير

سدجادةتمسقضيةهيمستقلةدولهةكلالىبالنسبةالمدالةقثسية

!اتالمسضمور)لغة!ميا!اص!لفكأتبقىالاوجبو!ذلك،الوطن

امحى"ح!وقوابئبهاوسنشهتطلاضطهادبالاسا-ءلهـط

ءرائرفيا)و!هفيهذهفانوعليه،ودحريقهقتيلهواوامروارافيه

وعش!ا،هـولغه"المم!8فانونمضمون:بشقبهامرفوضةا،ستقلال

حواريدوراأءقاة"ىالفلاجنرىالظرف!بعرورةمحيهـا!عمبينايام!ا

هدهاس!تكروقهيفهـملالابلضةومحاميهقا!"بن!يتهصل

مجشممىرء-!،بومدرسنهواريالريى-الاحالشاذةالوضعي!ة

32ب!ار،ربخالفف،ئيةالسهتةامتن!احفيالونراءمجاسورئيسالثورة

وب!،س")ء:صهماا!!ريبحولطويلكلاممنقالاذ96!ااكتوبر

."ارر"!بباغةيكونانبصدلاالشعبمستوىفيلقضاءاان

بصلابعةالقضاءجهاقنهر)بفيائمهراتجربةؤىالعولوزارةبرانطلقت

هـناكلؤاسيةرء!رقوانيالورارةفيهاا-خئ!فولمقىو!ذ.لمة

لفةصتمنالنجاحوهـ،ن،الحهانرهذاؤيالخويبعرقلةيحاول

لل!ربعوكأليةلجنةاتى!ئتفقدمضموز4حيثمناما.النقاضي

انهء"لي!ةاوتحرب!ناالاسلاميةنئريكلءنايرضنمدجزائريتشريعوضعمهمتها

المشفاهذهورتمرأس،7591يوليوشهرقبلاعدادهمنوسيفرغ

الع!لوزيرؤيهـساويئوبهنفسهبومدينهوارياًلرئيسسيلاغ

مدةفي؟هرانجاحاا(تجربةهذهنجحتوقد،الاختاموحاف!

.قص!يرة

ا*6

لإكو!ة:الاداريو!لجهازا!تعو*

والاعلاموالعدالةالتهـعليمتعريبكلالمبلولةالمجهوداتلهذهتعزيزا

اللفةمعرفةبوجوبالقاصي6891ابريل26!الرئاسيالمرك!ومصدر

ومطاعاتالدولةبأجؤةالعاملينالموظفينكلطرفمنالوطنية

كلوالمجبرللنعريبالموضوعيةالشروظتوفيرالىوالهادف،الاقتصاد

ادنىحسدمهرف!علىالسياسيةاوالاداريةرتبتهكانتمهطموظف

ثركلااًلوطنيةاللغ!ةمستويرات8ميالنجاحواصبح،العربيةاللغهةمن

ملفاتوجمدت،الحكوميمةالمناصبمخ!لمففيوالتوظيفلليمترؤية

وازمقت،المستوىاثباتامتحاناتفيينجحوالمالذ-صا(وظفي!ن

،والولاياتالوزاراتكلمسمرىعلىالموظفينلتعريبالعمليةهذه

محمد!ةننغطيةميزانيتهامنحصصااووس!مع،تمختلفوخصصت

للمرافبةالتعريبمكاتبوانشاءوالاهـاتتهالمملمينبتوظيفالتعر!ب

بخيرتبععرالاوليةالنتائمفانالتطبيقصعوبةورغم،والتسيير

كانوايئالقىالسياسيينوالمسؤولي!نالموظفءص"نالكثيوجعلتح!يث

العربية.باللغةوينعاملونويكتبونيقرأونالفرنسيةالايحسنونلا

كعقيداكهبكلكاملاداريلج!ازصعبالتعريبانتوونوكما

الأكلارافقلةومع،والديةاإطمي!ة،مصطل!الم"رإ)ء!ءبئا،دار،كأ

و!لة،والاقتصادالادارةميادشصاليوالمتخصصظع!ندناالمعربة

لديبامنخصصهوم!لاتوصحفكهبمنالمساعدالماديةالوسافى

لطبمةترجعموفموعيةخرىوصعوبات،والتسي!رالادارةعاومفي

العربهـيةلحصصالموظفينتف!3منتجعلالتيالاداريةالاعمالبعض

والممرضيئوالهاتفالبرق!؟كالكل"مليننفسهاا!صلحةل--رضررا

منوغيرهمالمدنيةوالحمايةوالجيثئالامنورجالالدورياتواطباء

،اماالموظنينالىبالنسبةهذا.الاستعجاليةاهـغةذاتالمصالح

والاجتماعاتالرسميةواليعثاتفالسفاراتاهـؤولينالىبالنسبة

مشهـلةالتول!يتالىبالاضافةذلكدونزحولالوؤودومقابلةالمتتالية

حيثتحولتالدوسوقاعاتالمعلموووجودالعاديطالمدرسوالكناب

جعلتالمشاكلهذهكل.العربيةكمحليممدارسالىمؤسسلالاكل

فيعنتو!كتاكمااكلهاقؤتلمفيهاانطلقناالنيالمسيرة

.الموعودالوقت

وواريى؟يلا،ليةالم!لالحوبعضىا!مريب

بعضعليهاتحصلتالنيالاوليةالننائحبعضبذكربأسىولا

والاق!تصاديةالماليةالقواميسبنعريبفامتالمأيىصةفوزارة،الوزارات

باللغةمباث!رةالماليةفىومراقبينومسهؤولينمورمنوتكوين

الدفاعووزارة.الموظفينلجميعاللفةتعليماىابالاضاؤلأ،الصبية

كاملاوعربتتعريباالاسلحةمتلمفعليالتدريبمديريةعربتمثلا

الابندائيةالشهادةنالوفد،لهاالنابعةالعسكريةالمدارساغلب

السنةفيجنديا3كلا2الشعبيالوطثيصودالجيشمنبالعربية

العامفيالفاوعشرونثملأبلأزاولكما،7391-7291الدواسية

وموظ!فبموزار)جنودمنالعربيةرررس.7391-7291الدراسي

.المسشويات"ختلف؟!الدو"ع

الوثائقالهإصةكلبننعريب4واع!م!واالبريدوزارةقام!ك!ا

الموظفينجهازلعريبعسمقبلةوهيوالبرفىوالصكوكبالحوالات

نالذ!للمفونسينء؟قيعلاواتوتضعيصبثرةنالمعرببننوظيف

بالعربية.المملالىيتحولواحتىانفسهممريبفيجهـدايبذلون

الوطب"الشركاتلتويبحثيثببهدالصناعةوزارةوتقوم

لنعليمالمعلمينتوفيرمن"سوناتراك"كبركةالى."توصلتماوخامة



نمنباالفتكماالموظفينمنالفاواربعينلحمسةال!ربيةاللسة

البترولوممثتقاته.حولمصطلحإتيتدورباللفتينومعاجمب!،خاصة

!فاللغتينتستعملوالاعلاموالشبيبةالتعليموراراتواصبت

وتسير،أأوظفين-عريبجم!ال!ملةلهذهنتي!"اعو،لهااغلب

مص،لحطلصضيبالطر-ثسفنفسف!ياؤورساتواالوزاراتبأقي

وموظفيوو.

فانالوطنيةالقطاعاتكافةتحتللما!ربيقىاللعتةانوبما

قفمم!تاذاوايجابيةمشج!!ةانهارغماليهاتوصلناالهياءائجالون

الجزافريالمجتمعيعيس"صاالتيالاخرى،كلوباتغالزصيبظرفها

قفيممي!سيهفانا!م!ضع!لةالحلولط!لبفيوتناكس!اتزاحمهاوالنن

المميالبم4اعياذ:،جدولؤيالصد؟رةممكانءبرلىاصبسحتا)تعريب

:أ!-ؤبزاااويوبا

وركمفنث!،طعنالان/أحدسغحالايجابيةاكتا"لجلهذهضمانا

بألدفطعالملتزمينالثموريينالمثقفينءننخبةبهتقوموسياسي!لمبم

اشراف!وتح!،ومفرنصينمعربينكل!طالوطنجةا!ضا.؟اهـن

بسةالم!فيالشرعيةاطار،الو!!التسرديرجبهـكةءربوسع!-ر

لانهاوطفبثةااهنضماماتهاولمنالقفيةووهيضعوالذيوال!وجيه

المبذولةثيأالجهـوإهدهصسجقعلىالقالوالوحيلاا،سبسيالاطار

خلاياهؤك!4ت!فاعلةااجمايرثقة!محلواكونه،اوزار؟تامختلف

الكفاحطا-ءلآوهىو،ثوربيىنومثقفمنوفلاحينع!المنوووكلماته

الواقيالدوعوهو،والاسشقلكلالحريةاىاالبلادقادالذيالثوري

الممممهيقظاحارساوهمو،والاطماعالهدامةالمخططاتكلمنهـ"

الوطن.افةا!ترصإعمنهااءكهراا!يةالاسالبلادخمهـياراتعن!لدؤاع

ل!ق!!بب:ا!طهنبب!الأجفةاثبرنلإيجال!هريب

ألاطارهذاوصونللقصةالواعيالفهمهـتامنالحزبانطلق

الماضيةالسنة0،اية!يالتعر!بالوفىيةاللحنةتحثون،المىيال!ب

والولاياتالوطضجمةوالمؤسساتالوراراتكلاعو،أهمافيتشاركالتضا

مايوا!اة!!شه،حوءنالدرالىهسةوانطلقت،4جانالوتكو،جنبال!مثيل

*ص!وط!!ةاص،؟تءإء!المشحغ!لةا!راراكفالمماهـلر!!للمظؤ؟بءيمزرء!!!

وص-ردمحام!برألههلي!بفتابةهؤهولان!ت6فرادىالموكأءيئطرؤءءن

القطاىتمختافؤجمهادبلأدؤ!يالمعربقىابشريةااطانيماتلكىلشاءل

الكياهتعلةواا(وصولمجبةالصإباتوحصر،والاقنف،ديةالادارشسة

محاورحسبالمملوكان،مراحلهكلؤثياايتهريبمسالرةاعصرضكأ

اعمالها،طنيصةحسبالوراؤاتمختلفنفماتةارلي*رفيسي

لنننطاقالماضكبمايوليواواخرفيالمرحلةهذهمناللجنةوازتهت

وويق!ف:كالاصبط!طاربعههامحمس!الثا"نيةالمرحلةدراستةفي

حديدوالبيداغوجيةالطر!بحصرالحريب!هجي!4موة"وعل!راسة

اورعدةالوسإ-لوايلإ-ادالبصريةالس!عيةالوسلأللمالاسق!أتطرا

الدراسياكهاجبوضعئاطفريقوكلف.وفير!اوالافلامكالمجلات

الرئبسيعةال!مو?التوصفسلمعلىذلكفي!صغ!د!اللهوظلإص

هداويششمل،العاحبةاورجاتحسباوظفيناالهيئاتالمحددة

بمنمشتركجذعوهـوالا!اسبمالمحعريبمرحلة،مرحلتصنمحلىاك،ج

الوراراتمض*لمففبمواحدةعلميةفعهادةالحا"لي!نالموظفبكأمختلف

الحياةمناةخوذةاوالمصطلحاتافرداتامنمج!وعةخلال،؟يغإقوز!

منتمكنه!عوبيةوقوالبوص!خااممرزائرياللمواطسناليومية

خلالورنوالك!ابةالقراًءةمشهكلعاكمايقض!بماق!كمت!!اللمففياساسيات

الوظي!التهر.دبهىاصانيةا4رحالةهـوالذلكخصيصا-محدنصوص

الىنعوصالحويلهايخنمثمحدةعلىوزارةكلمصطلحاتيجردالذي

وبذلك،بالعربية،السابقةلمعلومالهعماةالموظفيتلقاهاظيمية

المملفىالعوبمهةبلغتهبالفرنمبلأمعارفهكلءرزبعبراًنيمهش

هذهتطبيقعفلقلانونيةمشاريعبوضعئالثفر-لآ!وكلف.والحياة

وبرعايةللنجاحضملألامحمدةزمنيةمدنةفيصحصجاتطبيقعاا!رامح

فريقوكلف،الوزاراتومختلفوالدولةال!زبايبذلهالذيللجه!

ومنطنياعلميااستعمالاالاعلامسلاحماللاستهالجيدبالاعدادرابع

هذهعللحتىوواعياكاملادجنيدا"الشر!الطاقاتكلررلتجنب

.بالنجاحالعملإصة

ديسمبرالمقبلشهرفيوالأخيرةالثالثةالمرحلةتنطلقوسوف-

توازيهابهاالتعريبلجانممويرنبسدالولاياتتقاريربدراسة

اطتاءننماعيةعيناتعلىميدانيةدراسةؤيلغمثلثانيةعملية

دلك.خصيصااسغتبياناتلها

به!تقدمالذيالمشروعهوالصراسيهالاعمالهذهنتائحومجمل

مارسشهوفيستعقدالتيلئتعريبالوطنيةللنموةاللجنة

المسؤويى!بمشاركةاكتمالاالصراسةهذهبهالتكنملمبدئياالمقبل

الحهزبمرا!بةتحتنطبيقببةاجراءاًتالىذلكبصدوتحويرلمها

والمادية-البشريةالامكانياتكللهتجندعحالرزمنيظرففيوالثرافه

ث"طاثناكلهماالطبيعيدحلهاال!بيةواحلالالننعريبعمليةلانجاج

وفيرها.والاجغإعيةوالادارصهالسياسية

***

اليكس!مالمقررةالكلمةبهذهحصرهاحاولتتجربتن4هده

تزالىم!اوال!ياعترضننناالتنوالصعوبأتوسلبياتهـابأيجابيإتها

وكلفناالراتعلىكمهاعتمدطامهمانجاحناوانالطريقفيتقف

القفىءيةهدهفيلن!العربية2ا!ولمساعدةفهـانالمشايانفسفا

وحالسم.ايجابيعامل

4!ر!ىعى!حلأ-ء"

حديثساصدر4

ماجدبنا!مدعذابات

ينىلبحراللشاعر

كلاري!ودت

،**

نرفصهنا..الوردةهنا

البحرينيللقصاص

صصعاممون

بهروءس!دابدارمنشورات

ينالبصفيوأحما*الالبهاسرمعبالأشتراك


