
كملإفة!هدألممو!ثمد5"د

!أهم!أ!لأثه!!ي!

الة!كهفكطكلولقةدراسة.رقديمالىالكلمةهذهفياطوعلا

والمطا،عة،الاسه!ي!ابفيالمحدودةغيروامكانياتهالعربيالبيارواسرار

منوالتهريبلأالعربفضاياعنمبدئيةقصوراتتقديمهواملهمافكل

والجزائرالعاليالحليمواصلأجتويبؤيالجديرثةتجربتناوافع

جمشخصيتناالصلةوذاتا!عقائديبالننكوينافنعلقةالدراساتوخامة

والةقووالادابكلياتفيالشان1هوكماالحضاريوانتهلاك!ناالقومية

..الخالسياسيةوالعلوموالاقتصاد

اساسية:ملاحظاتبغمةاعتبارنافينضعانيحسنذلكوقبل

تطورع!بمعزليئ!انبمكن،وازره!ارهالفت!ناكقدمان-ا

اتهماذاالاوالخقصيربالهجرل!ةنتهيمن2!كنفلاكلهالعربيالوطن

الضادلغةاىاتقدمخهـعمةاءظمان.والتاخربالضعفذلكطبلاهلها

لسادتالتيتلكوخاصةلهاالاجنبيةاللغاتمنافسةعلىالقضاءلى

الحضانةمنمراحلهمختلفوفيلألت!يمميدانفي-المستيممراكخ

برلالبحثوانه!اءوالثقافةبالعلومابتداءمي"دينهشتىوفىاثجامعةمى

لهايسقيمانتل!بثلاولكنهاا،مرءهبادىاللغةتتعثر!د.والابداع

عصورهاؤجماذلكعلىبرهنتكماوجهاكملعلىبمهامهاوكنهضالامر

امزلمةالقومهاوفرتزاداوافئرعمرامنياصغرلغ!اتان.الزاهوة

قبلءنتعهدهاا!مياديناقنح!تلدالقوميةوالمزةالجاشوربحة

لاالبشرخصائصمنهبموارضعفالقوةانعلىالقاطع"لدليلواعطت

ذاتها.اللغويةالاداةحصائصمن

وطرحهاالاجنبببةاللغاتنبذالىاللثوةهذامنيفهمانينبئيولا

فيوخاصةمنهاعمرب!بروالالمأمتقويتهاهنمطاقاضميرفلاقماما

كاملةاوطنيةا"لمفةسيالةكونانشريطةالجام!التعاليممستوى

منهـإنوصة.فير

تقاسولا،شبابهاهيامه،يةوالدائمةالحقيقيةالثروةان-2

واص،لةالوعيبدرجةتقاسمابقدرالخبرةومستوىبالعددالثروةهذه

فيصةالعرببلادناوئضنبر.الثوري؟لالمزامومستوىالقوميالاستمه

السكاننصفمناكثرمثلاالجزائرؤفيبشرياالفتيةالبلدانمق!مة

6691(احصاءاتحس!ب%56)سنة03منالاقلالممرفنةفييقصن

!االعمرفعةانعلىللمتخطيطالجزلأئربةالدولةكتابإنتوقعاتو!سف

41ثتاثي:با!كلالقادمةسنواتالصثرفىيدستنؤاسنةا9-؟اب!
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كنهلانالىحاجةكلا"شعللا-تلامتماهبالتيا!لانعوهده

تنهشها"لتيالانقلاباتمنويحمحهااقومياانتماءهايعززصا!موردمن

بهالقف!كوقلوبهاعقولهاالىالتسللعلىبثراسةوتلحجانبكلمن

خارجالتعريبفضاياتطرحلاانينبفيولذلكتشعهـ،لاحيثمن

تنفصم.لاوحدباعتبارهماومضمونهااللغة

العقليتركهاظاهرةاوبصماتوالشعورللفكرموصلاللغةان

الحوارذلك،غيرهومعذاتهمعالمستمرإحوارهوديزرافهاور"ء

بهذاواللئة.ضءكلفيالمعهولاطرافمعاشتباكفييجعلهالذي

الاصلخصائصتحملفيوضاتهيبالشهوروتلتحمبالفكرتلتصقالمعنى

تفمرالتيالدمويةبألورةاشبهاانها.ذاتهالاصلهـذاكأنهاحتى

الاالغردذاتعنفصلهايمكنولاوالحياةا!حركةتحملكلهالجسم

منتدرجهافياللعةاناندركانالسهلفهن.خامدهجثةاصبحاذا

يكتسبهالذيالفنيالتعبيرالىوشجونناسووتاعنالبسي!التعبير

واحدانفيوالمحتوىالوعاءهبم"نماوالمرانبالدربةالثاسمنالخاصة

انتماءاتهومجموعشخصتوملامحالغردسماتطياقهاؤ!تحملههي

قوميةثروةاللغةتمتبرانينبغيالسببولهذا،والحضاريةالثقافيية

2لا!شمرارالهاوتضمنوتماسكهاالامةوحدةوتحفظالاجيالمنهاتننغذى

الزمن.في

اثارماتزاللافائرةجروحابلداننافيالاستعمارتركلقد-3

واحياناسلوكيةعاداتصورةفياحياناكهروالعقولاكفوسفيبادية

وننظرانفسنابهانزنالتيأوالقيماننفكيرهنانماطصورةفياخرى

ناالنجاحالتعريبلمتهبمبةنضمنلكيبدولاوحاضرناماضي!ناالىبها

وجودهاتبريراوتجاهلهالانءفورهامنالسلبيهالمفاهميمهذهنهز

الاستممارفهـيناخلفلقد.نالفئتناعقولفيوتغلفها!مكهاهنسبضاعف

الارهبافتفاءافي؟وتوحيبلغتهوالانبهارالنواكلالىتس!وثقيلةتركة

.ضكلكلوالنقصىالابداععنالهجرناوتلنن

!رنى!د،خامةطروفاالميدانهذافيالجزائرعرفتوقد

مثيلا،لهالتار!شهدقلمامنظمونفيلاضطهادوثلثقرنطوالشعبنا



تدفمهما!مزانريينابادةالىا،مريةبطفي*شنمماريونهمدضه

الت!واذلكعنعجزواوعنددا،دالينةوثاراتصليبيةاحقادذلكالى

يقولالمعنىهذاوفي،الشعبمقوماتومحوالمسخهحاولاتالى

1871سنهةالبيضالاباءاأىبهتوجهخطاببر"فيلأون)"للاميرال

هـاوبواكهطهاكعليمبواسطةالاهاليلةاستىاالىسعيتماذاانكما)

الفرنسية،للبلادجليلةخممةهذابهملكمقدمتم؟حسانمناليهماسديتم

برهمتعمرحتىيمك!ماالابناءمنتنجبانفرنساوسعفىفليس

كلنمليونبنبفرف"عنهـميستعاض؟تاتلارممنوصار،ابزائر

وحيطة،ودريةبحك!ةعهـملكمواصلموا،لسلطاتشاالخاضعينال!برابرة

ربار!-العاملينمجلة"علىتعت!راانامكانكموفياننايربمنيلكم

وحركلهاترائهاولهحقوجورهافانهـرا،مةلشخعىةميةلمحمافربلأسدد

عملبيةا؟ىا!تونعمدذلكولتحقضقلسان!وهوبهتميزمااعزمن

لمقوماتصارموالفاءشخصيظ!ياعيلهومالهـلاحتواء:مزكوتجه

ممثماحميقوجهـهعلى!فصعئمذاتهويسابهافزديخضعاحتواء.وجودنا

ممزفىدهوالمستعصواوروبيةجنرائريتهبينالطريقمنتصففيتتركه

د!اليهيقدمزانفوصأو"لبطثىبالخداعمنهقسلبذاتيةبين

والتشويه.التعرية

فا!تجاتغريزيةفعلبرثودالمملإة!هتو؟جهانمنبديكنولم

مضاده!ومابكلفتمسكتالدفاعيةآلياتهاالىالمضعطيةجماعيرفا

فديممومافكل،المأضيفظعةفيوت!ع!شتومفاهيمهالمستعمرل!ثقالمحة

فثلمنهوماوعسلالبزكة!االخيرفي!هالاستمماسيلمحمنهزوسابناي

قمةعلىالمعقىكوخهفيالقابعالرينيان،ومريب-!بيثالاستعمار

يفضلشعبيضبي!بزيارةاونلرتقديماوضربأزيارةيفضلالجبل

هوروميفيفحصهاجنبييديرهاحديثةطهـبيةعياثةزياثةعلىذلككل

الطبفضلينكرلانهلاذلكيف!لوهو،طبيبايكونانقبلع!لو

ا!نهنيوالممكنةالوحيدالدفاعآليةولكنهاالبضاءاياديهواالحديث

الكقما؟جبا)ىابنه!قودنفسمهالريفيوهذا.الدخيلالمفنلبطرواجه

التهلميمفضلينكرلانهلاالتقديسمنبجوذلكويحيطوالزوايا

واساليبهافتهو-وفىضأكستعمرإيتجا!للانهولكنالعديثنةوالتربية

الذخيرةهيالد!،عيةليات7اه!هكانتوقد،وتفصيلاجملةالتربوية

باشرساط!احتهجوميةآلياتالىفوفوبرفاقيئورةحولتهاالتي

كانفؤقداقرناهذافئال!ربمثجزةوء!قتالشعوبعوفننهاخل!

.وتذخرلهمايىوموهروفخرلأعزالهم

واصلاحشريبفيالجزاريهالتجربةوافعالىالانعمظاذا

ت!جدلمبلادنافان،السابتةالملاحظاتنستح!ان!جبالجامعة

الثورةهامشعلىيعشىو!فيليفييبههـيكلسوىالاستقلكلاغداة

مقلأهتي(وفيالمبدايةاصتياراتهااًلىوالانتماءسهاالتجاوبويرفض

الحرمكانالاستعماريالعهدفطوالقوفعاذلككانوقدد،التصيب

وموانعاجزحوابافحامهيحلملمنتوضعالجزائريينعلىمحرماالجامعي

الم!هالميناطلابااتحاداعلنوتلحها.للتعليمالسابقةالمراحلمنكبذ

زبازيةالابالجامعةيبقلمالدروسومقا!ةالاضرابقرارالجزائريين

مكتقيعلىالاستقلا!قبلاجهزواالذينالفرنسيةالأرهابيةالمنظمة

عضدف!يفتلمذلكولكن،النيرانطعماورا،هموخلنوهاالجامعة

فاعانالغر،بالكيانهذاهزفي6591منذالثورةقيادةفثرعتثورتنا

تخ)عانالاوانن2انهالثورةق!دةمجلسرئشىبومدينهواري/الاخ

هذاخافماباكملهالشهمطليرىيلفهاالذيالعجابهذاالجامعة

رالماالذيالثوريالممليةبطالصيحةهذهكانتوقدالعجاب

.اليومالىمتواصلا

تسهـيركانتا!ادناررلذاتا*هـمن9!هااقيالطمعةهذهان

مناء"نب!محاو،ونا!سامهامنكبيرعمدعلىويشرىعتيقةبقوانين

لمتمةثرنساابائتنر!بصتهمأ):!"يايص!قآ،قظءذا.لنفهمالذين

وتملمر!ءئهماعدأدهووالاحيرالاولهمهمكلنو؟نىلكالمدنيةخرمتهم

.-،ت-تالمثلكنؤللمماالمجمامى!يو!س!نمناحجامةا

م!افراكهماصبغتانهؤلاءببكضوا!غزقانحضئرمسبغوقد

لهمسواتحمنىلشخصيتناومقوماتزورتناأ!جارا!منللن!لووابر

المسئةؤضشفوياًم!*إىلاحصراءفون!عمةمنكاملةلجا!ادمضدءلمءانغسهم

كانبينما.البحووراءمنواؤ!اجهجيؤ!ابءالأح!؟ىمنالاواى

.دارهعقرفيوالأأ!"صاقأأ*لجىمخريجطلريالجز

الهيكل!داثثا!م!لقويضعاتقهالحلىاأتوريةألىكليم!دةاخذتوف

تمملوبداتأجامعةأرحابأ!ثوهـةكاغ-حمتير!؟رردقىرشهجه!ا!عرلمعإلم

واحد.؟نوفيبربز،تثلاثءلى

امافالجامعةا!ثورةسياقهيووضءكلاالجامعةكيانترويضسأ

كماما.تزولاروامامطامحهلتحقيقوتعملالشعحطواقعتسشل!لما!ا

فيالعلميرنهلونوالفلاح!نا)همماللابناءابوابهاالجامهقىلمحتحتوهكدا

منالتحرروحربفيمشه،ركصهماعا!نهملمنكأالفرصواتيحتمدرجاتها

فاقبلوااحرومةاالشعبمهئاتمنوغيرهمومنأضكللمينوفىهـائيينمعطوبين

ا!وظةالنخبةجأمكةعلىله!اقيا.لهيضىولكويهمتعلي!است!مال1علي

والالستلابلأ.ا!ههـاصةغشاوةفيوففوفطعاشبالواقعفكرالتى

-وفرانعليهوالاستثمارنجلافنووقطاعاتمنفطاعالمعنىبو!اةالجاكلهة

عاصا.لصدقاجرائيةبطر-قةوئقافةوعقولخط!منلحتاجهماللثورة

وك!ا"الجزاءيكون،الجهدقدرعهـاى)1:اءطالألثىسزاالاورتصاد!وانين

!م!ماللهفسيمىاعملواوقلتعبهـ))بأبلغا؟كريوقىالاقيمحنهافصحت

."المؤمةونوورمهوله

جامعتناعلىانىفهـقد،وتكوينهالهلمميالتعاليما!مارجزاره/-ب

منطكيهاماعلىتعميشفيهقانتالع!رمنكلويىحينالإذائرافي

مهنيااكفاءغيرمدرسونانيهايفدماوكثيرا،ا!ب!روراءمنمدد

الىدلادفكان،والاجتماعيامقافياوا!منامعللتوافقمستعدينوغير

امكانياتهاعاىنعتمدانإمورةاتار(4،اذلكهزيلاواضمونضئيلا

النرورةعشدالاالمي!أنفيا"درسينتثوينصيؤتجداولااتبقيلألف

بحيثالمممصهـرإنالتكوواعاكةإنللتكومدروس!لآخطةفوصعت،القصوى

للبحثفمتفرعس!ئواتثلاثاولص:تج!كللم!س!لممدرلىافرصةاتتاح

ام!ممبحو؟ش،ئم!أءألآمأأز!حعلأءلنح!س2..:ىبعأص-ى!ف!لقيت!قنر-!م!

المتقاعدرخصاالعلياالشههاداتتعدولم،/بئنه!لابسالميئ"الجام!دخول

ارطنيمة.العقائقلمحيوانرعهقللبحثحا!زاأ!تبل

ا!فليديةالهلمه،تإل3تص!كيل!ل!ين!عذثسع/!ى"الضضولهذا

فيحئبالىجنباوالالالذبالاسالذةؤيهاي!ملوظي!فيةمطهدالى

مثلافض!.نجهجامعةؤفبم،والعامةنجةالجهـ!ال،ن!ببةمخططاتخد!"

لمالسدودمنعددب"ءشذهـاء،علىافلاحقىوادةاثظواال!د!"معاهداخدن

والحديدالحصاراتمصانع"!وا!سا!مةادهكتلماراتالافطوؤشجير

التنمببةء(-اتتلبيبمعاهد!تخنصولائيةجامعاتفبىلثرعكماوالصلب

ةيمبضهابدارفدللتنمببةالشاملالوكي1المخط!نطاقفيالجهوية

فيعيحةالمهالعلوموم!هدمستغانمفىىالفلاحةمعهدمثلالمول

.تلهسان

الاختصامساتمخ!لفكلالجزائربت"تدةالالىعددكاناروبعد

قسيرباكملهالأافاماليوماصبحتالاجانحطالاساقم!عددثلثعنيقل

يننجاوز!ال!بع!ددكانانوبمدوفىمم!اطارطرفت5وتربوياف!نب

الرولةمنمهـنحايصقاضورالفا38يتجاوروىايومااصب!وامعاتبفعة

لانسمسيهملون3.فواينسلفاويعرفونعوريتعاضونلاكانوااذا



اردان.نفسفيا!راورلأبرامعفممنصكريبؤ!تراتالغالبفيضموا

3"!لا

الاولالهدف1كانفقدابرقةالم!العملياتكلالتعريبواكبدقد

هـكطمندمجةجا!ةخا!الىالوصولهوالعاليالتطيماصلا!أمن

وتوبةوسري!ةءنززدةتنميةفيمطام!ظمعومتوافقةالاجتماعبكأحياتنا

قيضساوتصقللغمنناوتت!اصلالقومشةشخصيتنافيهاتزدهرخصب!ة

الاسلامية.العربية

الاضاتقسمؤىتدرسوهؤويةمخاصوةألعربه*اكانتانفبه!د

البرنعا)يةاوالاسبانيةئغ!اامنافلدرجةؤ!ااحبياناوتوضعالاجنبية

ويدرسشعنف،وحدةلتمز!قى(اتجهعب!صيغة)عاميتهاالبعضيدرس

ا،اذي!شهـزالمستنترفيعاهـضريقهالفرنسيةمنلها!جماتالاخرالبمض

الوريةالافهـةوومومنان!مامةفيادلهمقرا!جرائرجامعةمنجعل

نردثاكبرممندأئرةالزررمم!مدااصبحذلكبعداالول،!ليانهغرفة

فقد،الاخرىوالاؤسامالكل!!اتس،ئراىازش،طهيمتدالادابكلية

بام!ا.الجامؤةفيال!،ريباتنصفىالدائرةبهـذهافي!

ال"فىنسيةاللغةفمرلمسةفيهتقدمتالذيالبومدلكلاذكرواني

الثوريالقرارضدوفتبثوتزإبدوهيقرغيواستقالةاحتجاجبعريضة

الصح!يحمكان!فيعليهاتشر!كانتالتيالدائرةبوفعيقضيالذي

اًكثر.لاالاجنبيةاللغاتدائرةمئفعالىتحويلهااي

متوازيين:اتجاهينفىالازطلاقهه!هتواصلتوقد

بالتكوي!صنتختصالتيالاقيسالاوالمعاهدتعريبة"لاولا+ليجاه

والجغرا!ثةوالناريخالعلسفةافسامفعربتوالوطنيالعقائدي

وغيرهاوالتجارةوالقالونوالاجتماعوالتربيةالنفسبىوع!لوموالمسحاعة

لفلةنظراالاجنبيةباللغةت!رس!يهالالتخهـصصاتبعضبقيتوان

المشكلةهذهولهـحل،اخدىاليلغهمنالاتن!مالومصاعبالاطارات

الشقيالةالبلدانجام!عمتاتالىاساتمذهاالىسالالىالجاممةعمعف

وابلةاشهروستةاشهرثلائةب!ينتتراوحقصريبهـيةفتراتليقضو!

الوبيةباللغةالتدريسوالستانفمنكلالبعضعاد،وفللتحديد

اسالذةمنبعثاتعدةالشقيقةالعربيةالهـجامماتمناستقست!ا

هؤلاءساهموفءالمكانيثفيللتكوينوالثفاةمهوالعلومالاداب

الاحياعوالعلومعلوممثلالاقسطم1بعضيبتكلفيكبيربجهدالاسلايئ!

والحؤثط.الحقهة

فيمسجل"006"حوانيالانيوجهوحدهاالادابدليةو!

مناكثوب!هم6الصخصصدكتوراهالىالدبخلوممنالمراساتمغتلف

الوطنية.بأللغةبحوثهميجرون004

استخداماي،التثائيةوركلةعلينتفلبانالانعلينمالاوبقى

ا!مقخصصاتبعضتمريسفيالوص!يةاللف!ةبجانبالاجنبييةاللئه

!ثقالمحسةين!نمونطلابببنالفكريواالنفسيالفصاممغبةفتقيحتى

تلقاتياذلكيت!حققوسوف،واحدمجس!معفيللعملويشنععونو(حد

يانهائياالثانويالتعلإم،تعري!يغعند!هاالسمبعيناتنهايةقبل

والرياضيةالعلمس4الشهب!يالبافيادثلثقعريبيستكملعنسإ

ااملوممع،د!،مفقسدذلكمنالرغموعلى.الثانوية1المدارسفي

لتدرشالرياصاتمعربافسممافانشاراندةبتجربةوالثقافيةالصحيحة

هـندفعةباولالمأضي!المولىفياحتفلن!اوقدواممياءوالطبيعة

شقتول!اصرافشيلةبامكازلماتالتجربةهذهبداتوك!دخريجيه

ألاؤسإمتعريبعلىاكجوبةهذهتحشابماوسوفراسخةبقدمطريقها

المشابية.الاخرى
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جميعفيالوبيةادلغةتعيمتعميمفيو:ال!نانيالاتجاهاما

مثلالتدريس1فيالاجنبمعهاللغةتسمتخدمزالتماا!تيالاكسام

وغيرالطبيةالعلومومعهدسابقااليهاائنرناالتيالثظئهسةالى*كسام

كانمهمااجازته1علىالطالبيحصلانيمكنفلاألمعاهدمنذلك

العربي!اصبحاللغةفيالثالثالمسهوىاقحانفينجعا3ا؟لالفوشى

صرامةكلالاجراءهداضبقوقوروكتابةفيةكواستخدامهماعلىفيإدرا

لمحيونجاحع!تخرجهمبعدالجامعةعلىيضرددونالطلابمنعددطمحبق

ح!نىوألاقتصاديةالقهـازونيةوالمعلوموالهنسمةاكلبافياكوادكل

تسلموافق!وعئدئد،الثالث1المسستوىعلىال!ولهمبنجحوا

والنخرج.النجاحشهادات

الصرمةتولتالتحصيلفيئفراتدل!منالرعبمعلىبفيتفاؤا

والمدرز!-"امسكريةاخدمتهاثنإءحرجالمصيضلمقىحيثتبقىهاا!وضنية

وءحمباسءمصغمعوظريخهناو!"الحقاتقودطالهغةاف!درحوس،

العادية.واجباتهمنحزءاذأكو!!نبر

"فايشىاوءواداخجبارظىالطلبةشجه:ابرلبذلكفكنفولم

الماديةالعربيةاللضة1رروسالىبألاصافمةبالعربي!ةمباثرةدررر*ونما

اموبرهيئ،واوالضفسإعال!برءهعا،مفيلأ"*إق!فىارثئروو*ء!!فه!حى!ش

حالاالغ!الوطبة؟للغةللصراسنوامادةاختياراىاالطلابجهاوكلما

لنفسعلمافسبمفيفصاللاحد!ماوهذا،الاجنبية؟للغةتدر!مها

التصيالثناث!متنكسلةالطرابرمةبهدهتحلانونأمل،اتوبيةادا

ااها.الثرسا

اللغاتبت!ويستختصالتيالاقسماما!قاعدةهدهعنتشدولم

ه!ذهطلإ!يتلقاهـاالتيالعاديةالددوسالىفبالاضافة،الاجنبية

يدرسوناسبوعيةساعاتثلاثبممعدلالعربيةاللغشةؤىالاقسام

الحضاريالاجتياععلممثلالوطنيةبأللغهـة،مقاييسااًومطالب)

الاجنبيةاللغاتقائمةالىاضيفكماالهربياوطنواالجزائروفاريخ

مثلاللغةالبلادذابانسبةاهميةعنهاتقللااخرىلغاتالم!روفحة

قائمةاقسامله!ااصبحتالض!لروسيةاواوازصساسواصلهضةا

ا!ية.والايطاواالفرنسيةالانجليزير"اللغ!ن!اقسماممثلالذات

***

ات،الجب!المتعددةالمعوكةاوجهمنوجهمحنخاعفهلظرةهذه

مستكونانينبغينكلرلافيؤ؟لجامعة،الجزائرلخوة-هاابرط

للرهبنةديرااوللكهنةكهفالاللثورةامليااالاهدافخدمه!ي

الاكادي!سهةمنقماؤمفيتسجنهموشعائرطفوساانناسف!يهقيماطى

ظ!از!يهبنيعيشونشهـعبهمواقععنعزلمةفيتجعلهمالتيالمزعوهة

ردرلابأر!س.فييقفونهاالتي1الاجاراتانمظارفيساخلئمتالمحفي!ن

صنواحدظهيبلعاجيإبرجاليستالجزائرميأجامعةاا!

ط!لبقوعمال،ىفبب!بمافيهاالعاملوريىيرهاا؟شهراكيةالموش،ت

وصحتكالمي!ا!الى-حم!بما!مطالبةدولذلك،وا!اتدةوءوظل!ن

واكثروواال!قائقووهاو)ىاطريب،لا6ال!قا+ظمنهو؟إمسبالواقع

ءروبتهعناعللدفاشعبناقدمهال!يارباهظالموكأذالىبداهـقي

ثقاف!ةالىانتمائهعلىااسهلاجبرردالبرهنةواار،!هعن!وا!و

ومبادىءايمتعامنعرفهماواخلداسمىالعالمالىحملتوحضارة

المجيد.الاسلامطالهوبيتاريخناوقائععلإ،مادلئتضإ،:!ا

ببعضا!ممربمةالصورةهذهبمدنخرجانالانالمفيدمنله

اوءهـاالىحاجةؤبماليسالموقرجمعنالا!ا!راءإتاقولولار!4القض

جوهصعفيالمثمرالتهأ!رالسىحاجةفيهوهـاوكروالتوص-صة



!سن.المط

منمظاهرمظهراباءمبارهالاالتعريبعنفتحم!انكعنلا-ا

"لعقلوالقلب،تعريبالىواللساناليدتعريبيتجاوفيالثقافيةالثورة

الاقتصاديةابعاده!ابجميعالسياسيةالثورةخارجيتضبئلاامروهو

وضعمنالانتقالمجردتمنيلاالتورةوهذهيةوالفيوالاجتماعي!ة

الف!ر،فيومجال!العلاهاتمضمونفىتغييراتعنيبللأخرالى

نفسمه.الانسانداخلفي،والسلوك

ولا،مضصنهضا!صلهايمكنولاالتراتوعاءاللغمةاًنس2

ولاالننراثهذاخدمةهيالعربيهللغتنانقدمهاخدمهاعكمانشك

للفتنسافقدمها!دمةلأعلمانش!ولا،مفمونهعنهعلهايمك!ن

وذلكوالتطو-روالاضافةبالتمشذيبالتراثهذاخممةهيالعربية

كنوزمنايديهماليهصلتماكلتفلوا!دالصالحسل!ناطعلهما

كانافىمونلألخ!ل!يفةانوتلهفحتىبشوفىخفاياهعلىواظعواالفير

المترجماتاوالمنقولاتهذهلكئ،الروملاسىفديةالكنبيقبل

تفي!يرمنابماتتمكنلمعظيمةبحيرةفيتصبروافدسولىمحنلم

ال!ربيةالثقادةهيدقيقةمصفاةمنتمركانتفهد!مهااولونها

اذاكالف!راعلاماعرفوؤزر،العربياللسانوخصائصالال!لامية

.اللسانهئاوسحرالثقافةهذهبرقوة

انالذي،الغيرتراثوفعر!افنرجمةتضشىلاولقاقننالغتناان

لبهرجاوراءالعشوائيدوا،ن!؟بهارالاهوتت!"شاهانوينبغياونحنفاه

ناا!ول.والتلقينبالمحاكاةالغيوتجاربوابتلاعال!اهزةخطليموالى

القناةا!واقعفيلانهاالواعيهالةرصءتتخشىلا4وئقافتةل!تغا

تمازحبالتتمازبمحدولهاعندوتلتقيلتنفاءلالثقافاتخلالالاتعبرالتي

ماعلىينفتبطلاالذيالفكران.ث!ارهاوفيفحبدورهايذصب

ءودهويكتسبفيزروالمفارنةفبال!طعيم،الف،ءنفسهعلىيكتبحوله

وا!ناع!.العمق

ذاتينوواماإاحاجةفيزحنالعل!ا؟ءح!أ:!ء؟ت3وصىلم-3

حقا)كتث!ايكونلاافيااثقاثرباالتفتحعن!بم،كأ!ت-!زصح!ثوا!ى

جاهزفهيممابالاخذا!نظءلان،إ،خدعالمج!،!واعكىاذاالا

عببهفىصامو!اا!ان!ذاكي*خلة!اكثريجعالناغيرنا

.الفرنهدابدا.يةفي

ويناضليزدهر(نالعلميالبحتانألىل!منصص!ش؟ن41أنوف!

فيالوطفكأوثقافت!نال!قيقي41محبوهءنج!،و-4ءح!ء!يمكانتاداالا

الاولمو!ملههيالعربيةوالامةالاساسيةءرر،دثكطاكم!ء!،اا!لىادهـ،

إح!صنة.اودرعه

الامريكيةالا!ريبيةالبلادلالىالرحاليرشطونيرصافاالباحمينان

ذلككبليتهرصونهمبلابدامحايداومهـجاصرفاعلماد*لمقونلا

البعضطوقيوقداوبربيواوبىوتمميدنؤ+بوآستلأل!ذهتءعييفالى

يتمئ!بعواالاصاكوام1مجتمد!مفيرجحمموااع!اذاالانب!ارصوعىمهم

القومية.ولغنهمثقاف!همبخصائص

اعتناءواجهالذياءفءارياات!دياعالىالردفهـمص!طيم!لاانضا

اكربيكله.االوطن"مستوىعلىذاتيةؤكريةبثهيةقمن!ااظاالاا).رب!ة

خله!فةولدا!رب!هحمه

-الجزائرجامكة-النفسعلىقسمرشر

رهممصو!ممق!مطفو

عقه!!كي

البحوودن!شر

جرحيوملخلالسما!بين

ينحنيافقفيو(ذهب

فطبرسا

لعاويصلي

يكممرنااو

نشبهنايلارضهذه

اليهاناتيحين

وتنسا

عنها.نن!بحس
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