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 سثاب تغيية المساهمات الحضارية والثقافية الجزائرية عثر التاريخأ 

 

 

 ظؼف اٌَّبّ٘خفىوح  غوً فٟ م٘ٓ اٌىض١و٠ٓ ِٓ اٌغيائو١٠ٓ ٚغ١و اٌغيائو١٠ٓ 

ٚلل أثوىٔب فٟ اٌّؾبظوح اٌَبثمخ ػىٌ مٌه رّبِب، ، اٌؾعبه٠خ ٚاٌضمبف١خ اٌغيائو٠خ ػجو اٌزبه٠ـ

 .ٚرؾلصٕب ػٓ ثؼط ٘نٖ اٌَّبّ٘بد

 ٠ؼٛك ٘نا اٌزغ١١ت إٌٝ ػلح أٍجبة، ِٕٚٙب رغ١١و ر١َّبد اٌغيائو ػجو اٌزبه٠ـ ٚا٠٤ل٠ٌٛٛع١خ 

ا٦ٍزؼّبه٠خ ٚإّ٘بي ربه٠قٕب ٚظؼف ا٦٘زّبَ ثٗ ٚغ١و٘ب ِٓ ا٤ٍجبة اٌزٟ ٍٕزطوق إ١ٌٙب فٟ ٘نٖ 

. اٌّؾبظوح

 

 تأثير مشكلة التسمية على تغيية المساهمة الجزائرية 

ٕ٘بن ِشىٍخ ِٕٙغ١خ ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠ؾٍٙب، ٚإْ ٌُ ٠ٛظؾٙب، فئٔٗ ٌٓ ٠غل ا٦َٔبْ  

اٌغيائوٞ فٟ اٌزبه٠ـ، ٤ْ ر١َّخ اٌغيائوٞ ٌُ رىٓ ِٛعٛكح ِٓ لجً، فٟٙ ر١َّخ عل٠لح علا عبءد 

ِغ اٌفزوح اٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼبصوح، ؽ١ش ػّّذ ر١َّخ اٌغيائو اٌؼبصّخ ػٍٝ وً ٍىبْ ٘نٖ اٌج٩ك، ٌىٓ 

ْٚ ٞو١ف وبْ ٠َّٝ اٌغيائوٞ ػجو اٌزبه٠ـ، فٍٛ ػلٔب ٌفزوح ِب لجً ا٩ٍ٦َ، فىبْ ٠طٍك ػ١ٍٗ ا١ٌٛٔبْ

ٚاٌوِٚبْ اٌجواثوح، ٚ٘ٛ ١ٌٌ اٌجوثو، فٕٙبن إفز٩ف، ٚلل أغٍك ػ١ٍُٙ اٌوِٚبْ ٘نا اٌّصطٍؼ ٤ُٔٙ 

هفعٛا اٌقعٛع ١ٌَطورُٙ، ٌىٓ ِؼُٙ أ٠عب وً ٍىبْ ث٩ك اٌّغوة، أِب ا٤غو٠ك فىبٔٛا ٠طٍمْٛ 

. ٘نٖ اٌز١َّخ ػٍٝ وً ِب ٘ٛ أعٕجٟ ػُٕٙ 

 ٌىٓ اٌز١َّخ اٌؾم١م١خ ٌٍّغبهثٟ وٍٗ فٟ اٌؼصو اٌمل٠ُ ٘ٛ ا٦َٔبْ ا٤ِبى٠غٟ َٔجخ إٌٝ ِبى٠غ 

ثٓ وٕؼبْ ثٓ ٍبَ ثٓ ٔٛػ، ٚلل ٍئً ٚفل ِغبهثٟ كفً فٟ ا٩ٍ٦َ آٔنان م٘ت إٌٝ اٌق١ٍفخ اٌواشل 

ػّو ثٓ اٌقطبة فَأٌُٙ ٘نا ا٤ف١و ِٓ أٔزُ فمبٌٛا ٔؾٓ أِبى٠غ، ٌىٓ ر١َّخ ا٤ِبى٠غٟ رؼٕٟ وً 

ٍىبْ ث٩ك اٌّغوة اٌىج١و أٞ رعُ اٌغيائوٞ ٚا١ٌٍجٟ ٚاٌزَٟٛٔ ٚاٌّغوثٟ ٚاٌّٛه٠طبٟٔ ٚغ١وُ٘ 

" ا١ٌٍج١١ٓ"ِٓ ٍىبْ ث٩ك اٌّغوة، ٌىٓ ٕ٘بن ر١َّبد أفوٜ فبصخ، فّض٩ أِبى٠غ ١ٌج١ب ٠لػْٛ ة

، أِب أِبى٠غ رٌٛٔ ف١لػْٛ "اٌّٛه١٠ٓ"ٍٚىبْ اٌغوة اٌغيائوٞ ٚاٌّغوة ِٚٛه٠طب١ٔب ٠لػْٛ ة

، أِب اٌغٕٛة أٚ ٍىبْ "ا١ٌِٕٛل١٠ٓ"، أِب ٍىبْ ٍٚػ ٚشوق اٌغيائو ف١لػْٛ ة"ا٤فبهلخ"ة

، ٌىُٕٙ وٍُٙ أِبى٠غ ٠زؾلصْٛ ٌغخ ٚاؽلح ٟ٘ "اٌغواِٛٔذ"ٚ" اٌغ١زٛي"اٌصؾواء ف١َّْٛ ثب

ا٤ِبى٠غ١خ، ٌىٓ ثٍىٕبد رقزٍف ِٓ ِٕطمخ إٌٝ أفوٜ،  ٨ٚىاٌذ ثؼط ٘نٖ اٌٍىٕبد ِٛعٛكح إٌٝ ؽل 

. ٔؼوف ٘نٖ اٌز١َّبد ٌٓ ٔغل ٘ؤ٨ء اٌغيائو٠ْٛ فٟ اٌزبه٠ـ  ا١ٌَٛ، ٌىٓ إما ٨ ١ّٔي ٨ٚ

 ٌىٓ ثؼل كفٛي ا٤ِبى٠غ ا٩ٍ٦َ ٍُّٛ٘ اٌؼوة ثبٌجوثو، ١ٌٌٚ اٌجواثوح، ٤ُٔٙ ٌُ ٠فّٙٛا 

ٌغزُٙ فمبٌٛا ػُٕٙ ِبما ٠جوثوْٚ، فغبءد وٍّخ اٌجوثو اٌزٟ ثم١ذ شبئؼخ، ٚرشًّ وً ٍىبْ ث٩ك 

اٌّغوة ٚاٌن٠ٓ ٘بعوٚا أ٠عب إٌٝ ا٤ٔلٌٌ، فٙؤ٨ء اٌجوثو ُ٘ اٌن٠ٓ فزؾٛا ا٤ٔلٌٌ ٚألبِٛا ؽعبهح 

ػظ١ّخ ٕ٘بن، وّب ٔشوٚا ا٩ٍ٦َ فٟ أفو٠م١ب عٕٛة اٌصؾواء، ٍٚبّ٘ٛا َِبّ٘خ وج١وح فٟ 

اٌؾعبهح ا١ِ٩ٍ٦خ، وّب وبٔٛا ٚهاء ٔشأح ِقزٍف اٌلٚي ا١ِ٩ٍ٦خ اٌزٟ ػوفزٙب اٌج٩ك اٌّغبهث١خ 

أصٕبء ٘نٖ اٌفزوح، أٞ ثؼل كفٛي ٘ؤ٨ء ا٩ٍ٦َ ِئخ ثبٌّئخ، ٟٚ٘ ظب٘وح ٌُ رؾلس إ٨ ٌٙؤ٨ء ا٤ِبى٠غ 

. أٚ اٌجوثو، ٚ٘ٛ ِب ٠ؾزبط إٌٝ كهاٍخ ػ١ٍّخ رفَو أٍجبة مٌه، ٚأ٠ٓ ٠ىّٓ ٍو ٘نٖ اٌظب٘وح 
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ِمبثً اٌّغوة " اٌّغوة ا٤ٍٚػ" ٚلل ١ٍّذ اٌغيائو ثؼل إػزٕبق ٍىبٔٙب ا٩ٍ٦َ ة

ا٤لصٝ ٚأفو٠م١خ اٌزٟ وبٔذ رٌٛٔ، ٚٔش١و أْ فٟ اٌفزوح اٌّؼبصوح ؽبفظذ وً ِٓ ١ٌج١ب 

ِٚٛه٠طب١ٔب ػٍٝ اٌز١َّبد اٌمل٠ّخ اٌزٟ وبٔذ ٍبئلح لجً إػزٕبق ٍىبٔٙب ا٩ٍ٦َ، ف١ّب ؽبفظذ 

، أِب اٌغيائو ٚرٌٛٔ فمل ػّّذ "اٌّغوة ا٤لصٝ"اٌّغوة ػٍٝ ر١َّخ اٌؼصٛه اٌٍٛطٝ أٞ 

. ر١َّخ ػبصّزٙب ػٍٝ وً اٌج٩ك فٟ اٌفزوح اٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼبصوح

 ٌىٓ إما رىٍّٕب ػٓ اٌجوثو فّؼٕبٖ وً ٍىبْ ث٩ك اٌّغوة، ٌىٓ ٍىبْ اٌغيائو ٠ّىٓ أْ 

١ّٔيُ٘ ثمجبئٍُٙ اٌىجوٜ ٟٚ٘ ىٔبرخ ٚصٕٙبعخ ٚوزبِخ، ٌٚىً ٚاؽلح ِٕٙب فوٚع أفوٜ ٠ّىٓ أْ 

ٔؼلك٘ب، ٌىٕٙب ٌُ رَزمو فٟ ِىبْ ٚاؽل ثً رٙبعو ِٓ ِٕطمخ إٌٝ أفوٜ ، ٚلل ٘بعو اٌىض١و ِٕٙب إٌٝ 

. ا٤ٔلٌٌ ٚوبٔذ ٚهاء رٍه اٌؾعبهح اٌؼظ١ّخ

 إما عئٕب إٌٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رقزفٟ ٚهاء رغ١١ت َِبّ٘خ اٌغيائو١٠ٓ فٟ اٌؾعبهاد ا٦َٔب١ٔخ 

ػجو اٌزبه٠ـ، فئٕٔب ٔغل أٌٚٙب ػلَ إكهاوٕب ٌّشىٍخ اٌجؾش اٌزٟ غوؽٕب٘ب آٔفب، فعبع اٌغيائوٞ فٟ 

١َِّبد ٨ ٔلهن أٔٙب اٌز١َّخ اٌمل٠ّخ ٌٍغيائوٞ، ٌىٓ ٕ٘بن ػٛاًِ أفوٜ ٚهاء ٘نا اٌزغ١١ت، 

: ٚٔنوو ِٕٙب

 

النزعة المركزية األوروتية  

  ٔمصل ثٙب عؼً ثؼط ا٤ٚهٚث١١ٓ أٔفَُٙ أُ٘ ِووي اٌؼبٌُ ٚإلصبء ا٢فو٠ٓ، فّض٩  ٨ 

فزُٙ ٚل١ُّٙ ّٚٔػ ؽ١برُٙ، فؼٕلِب ٔزؾلس ػٓ ٠ًم١َْٛ رملَ ا٢فو٠ٓ أٚ رقٍفُٙ إ٨ إما رجٕٛا فً

ِواؽً اٌزبه٠ـ ِض٩ فئٕٔب ٔمَّٙب ػٍٝ أٍبً اٌزبه٠ـ ا٤ٚهٚثٟ اٌجؾذ، ٚإْ رؾلصٕب ػٓ اٌؾعبهاد 

ٚاٌضمبفبد، ف٩ ٔزؾلس إ٨ ػٓ أٚهٚثب ١ٍِّٙٓ وً اٌؾعبهاد ا٤فوٜ، ِٕٚٙب اٌؾعبهاد اٌص١ٕ١خ 

ٚإٌٙل٠خ ٚا١ِ٩ٍ٦خ ٚغ١و٘ب، فّض٩ لٍّب ٠ش١و ا٤ٚهٚث١ْٛ إٌٝ كٚه ا١ٌٍَّّٓ فٟ اٌّغبي 

اٌؾعبهٞ، ٚإْ اػزوفٛا ٌُٙ ثبٌفعً، ف١ىزفْٛ فمػ ثبٌمٛي أُٔٙ ٔمٍٛا اٌفىو ٚاٌفٍَفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ إٌٝ 

-أٚهٚثب، فّض٩ ػٕلِب ٠لهً ا٤ٚهٚثٟ ربه٠ـ اٌؾعبهح ٠ٕزمً ِجبشوح ِٓ اٌؾعبهح اٌوِٚب١ٔخ

ا٤غو٠م١خ إٌٝ اٌؾعبهح ا٤ٚهٚث١خ اٌؾل٠ضخ ثلا٠خ ِٓ ػصو إٌٙعخ فٟ اٌموْ اٌواثغ ػشوا٩١ٌّكٞ، 

-ٚإْ أشبه إٌٝ اٌلٚه اٌؾعبهٞ ١ٌٍٍَّّٓ، فُٙ فٟ ٔظوٖ ِغوك ِؼجو أٚ ٔبلً ٌٍؾعبهح اٌوِٚب١ٔخ

ا٤غو٠م١خ ٨ غ١و، ٚوأُٔٙ ٌُ ٠ٕزغٛا أٞ شٟء، ففٟ اٌغبٌت ٨ ٠ش١وْٚ ِض٩ أْ اٌغجو ٘ٛ ِٕزٛط 

ؽعبهٞ إ٩ٍِٟ ٚاٌٍٛغبهر١ّبد ِٕزٛط اٌقٛاهىِٟ، ٨ٚ ثمٌْٛٛ أْ أثٓ إٌف١ٌ ٘ٛ اٌنٞ اوزشف 

. اٌلٚهح اٌل٠ِٛخ ثً ٠َٕجْٛ وً ٘نا ٥ٌٚهٚث١١ٓ 

 ٌىٓ ٨ ٠غت ػ١ٍٕب أْ ٔؼُّ، ٤ْ ٕ٘بن اٌجؼط ِٓ اٌجبؽض١ٓ ا٤ٚهٚث١١ٓ اٌنٞ ٠ؼزوفْٛ ثفعً 

ا١ٌٍَّّٓ ػٍٝ اٌؾعبهح ا١ٌَٛ ِضً هٚعٟ غبهٚكٞ اٌنٞ اػزٕك اٌل٠ٓ ا٩ٍ٦ِٟ فٟ ِٕزصف 

" ػٓ ِب ١َّ٠ٗ ة اٌضّب١ٕٔبد ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، وّب ٔغل اٌجبؽش غٍٛزبف ٌٛثبْ اٌنٞ وزت

ٚػٓ ِلٜ رأص١و ا١ٌٍَّّٓ فٟ ؽعبهح اٌغوة، ٚٔغل أ٠عب ا٤ٌّب١ٔخ ىغو٠ل ٘ٛٔىخ " ؽعبهح اٌؼوة

".  شٌّ هللا رَطغ ػٍٝ اٌغوة" اٌزٟ وزجذ وزبثب ٍّزٗ 

 ٚثٕبء ػٍٝ ٘نٖ إٌيػخ اٌّووي٠خ ا٤ٚهٚث١خ اٌزٟ أشؤب إ١ٌٙب رُ إلصبء ٚإّ٘بي اٌغيائوٞ 

فٟ فعُ ٘نا ا٦لصبء ٌٍٍَُّ، وّب أٍّ٘ذ أ٠عب َِبّ٘زٗ لجً اٌفزوح ا١ِ٩ٍ٦خ أٞ فٟ اٌمل٠ُ ثَجت 

ِووي٠خ، فَٕجذ َِبّ٘زٗ اٌؾعبه٠خ إٌٝ اٌوِٚبْ ٚا١ٌٛٔبْ، أٚ وّب ٠مٛي ِؾّل ا١ٌٍّٟ  -٘نٖ ا٤ٚهٚ

 فٟ صٛهح اٌشؼت اٌؼبعي ػٓ صٕغ اٌزبه٠ـ، ٚإما ٔبفٟ وً إٌظو٠بد ٔغل إصواها ػٍٝ رمل٠ُ شؼت"

صبكف أْ ٍغً اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ فزواد إىك٘به َٔجٟ فٟ ٘نٖ اٌوثٛع، فئْ اٌّؤهف١ٓ ا٦ٍزؼّبه١٠ٓ 

للِبء فٟ اٌيهاػخ فبٌفعً اٌّغبهث١ْٛ اي٠َبهػْٛ إٌٝ رمل٠ُ أٍجبة فبهع١خ ٌزف١َو مٌه، فئما ٔغؼ 

ؽَت ىػُّٙ ٠وعغ إٌٝ اٌف١ٕم١١ٓ، ٚإما اٍزطبػٛا أْ ٠م١ّٛا اٍط٨ٛ ثؾو٠ب وبْ ػبًِ –فٟ مٌه 
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٩ٍَ فٟ ؽٛض اٌّزٍٛػ، فبٌفعً ٠وعغ إٌٝ اٌموغبع١١ٓ، ٚإما وبٔٛا لل ألبِٛا ٍلٚكا ٌٍوٞ 

ف١مٌْٛٛ أْ اٌوِٚبْ ُ٘ اٌن٠ٓ فؼٍٛا مٌه، ٠ٚجلٚ أْ اٌفع١ٍخ اٌٛؽ١لح اٌزٟ هظٟ أٌٚئه اٌّؤهفْٛ 

 ٟ٘ فع١ٍخ اٌؾوة ٚاٌمزبي، ثشوغ أْ رىْٛ اٌّملهح ػٍٝ اٌؾوة َِب٠ٚخ ٌٍزقو٠ت ٔبثزَغ١ٍٙب ٌشؼت

". ٚاٌزٙل٠ُ ٚاٌٛؽش١خ

 

األيديولوجية اإلستعمارية  

 ػٕلِب اؽزً ا٦ٍزؼّبه اٌفؤَٟ اٌغيائو ٚظغ أ٠ل٠ٌٛٛع١خ رمٛي أْ ِّٙزٗ رّل٠ٓ 

اٌغيائو١٠ٓ، ٚاٍزٕل ػ١ٍٙب ٦لٕبع اٌوأٞ اٌؼبَ اٌفؤَٟ مارٗ، فىبْ ٠مَٛ ٠ٍٕٛب ثّؼوض ٌٍَّزؼّواد 

فٟ ثبه٠ٌ ٠صٛه ف١ٙب ا٦َٔبْ اٌَّزؼّو، ِٕٚٗ ا٦َٔبْ اٌغيائوٞ، ٚثأٔٗ وبْ ّ٘غ١ب ِزقٍفب لجً 

رؼوظٗ ٧ٌٍزؼّبه، صُ ٠ؼوض ِب ٠ؼزجوٖ ِٕغياد ا٦ٍزؼّبه فٟ رّل٠ٓ ٘نا ا٦َٔبْ اٌَّزؼّو، 

ٚثٕبء ػٍٝ مٌه أ٠عب ا٘زُ اٌَّزؼّو ثبٌزبه٠ؼ اٌّؤكٌظ، ِٚؼٕبٖ اٌزبه٠ـ اٌغ١و اٌّٛظٛػٟ أٞ اٌّجٕٟ 

ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ، ٚثزؼج١و آفو ٚظف اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٌقلِخ ا٠٤ل٠ٌٛٛع١خ ا٦ٍزؼّبه٠خ اٌزٟ وبٔذ 

رمٛي ثأْ ا٦ٍزؼّبه اٌفؤَٟ أٍزؼبك أهض اٌوِٚبْ، ٌٚٙنا ػٕلِب ا٘زُ ثب٢صبه لبَ ثّؾٛ وً ا٢صبه 

ا٤ِبى٠غ١خ اٌمل٠ّخ ٚا١ِ٩ٍ٦خ فٟ اٌٛلذ اٌنٞ أٌٚٝ إ٘زّبِب وج١وا ثب٢صبه اٌوِٚب١ٔخ، ٟٚ٘ ػ١ٍّخ 

ا١ٌَٛ فٟ اٌملً ِٓ ػ١ٍّخ ر٠ٛٙل ٌٍملً ثّؾٛ وً ا٢صبه اٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ لَٛ ثٗ ٞرشجٗ إٌٝ ؽل ِب ِب 

. ا١ِ٩ٍ٦خ ٚا٦٘زّبَ ثّب رؼزجوٖ آصبها ٠ٙٛك٠خ ِضً ١٘ىً ١ٍٍّبْ 

 ٚٔغل ٔفٌ ا٤ِو فٟ اٌّغبي اٌزبه٠قٟ، فّض٩ أػزجو اٌّؤهؿ ا٦ٍزؼّبهٞ اٌفزوح ا١ِ٩ٍ٦خ 

ػٍٝ ػىٌ اٌفزوح اٌوِٚب١ٔخ، وّب هوي ٘نا اٌّؤهؿ " اٌفزوح اٌّظٍّخ فٟ ربه٠ـ اٌغيائو"ثأٔٙب 

ا٦ٍزؼّبهٞ ػٍٝ فىوح ِفبك٘ب ػلَ ثٕبء اٌغيائو١٠ٓ ١ٌٌ فمػ اٌؾعبهح، ثً ٌُ ٠ٛعل ٌُٙ و١بْ ٨ٚ 

كٌٚخ ػجو اٌزبه٠ـ، فُٙ ِغوك لجبئً ِزٕبؽوح ف١ّب ث١ٕٙب، ٚ٘نا ا٤ِو ٘ٛ اٌنٞ كفغ ثؼط اٌّؤهف١ٓ 

اٌٛغ١١ٕٓ ػٍٝ اٌزوو١ي وض١وا ػٍٝ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ٌٍغيائو أصٕبء اٌفزوح ا٦ٍزؼّبه٠خ ٌلؽط ٘نٖ 

اٌطوٚؽبد ا٦ٍزؼّبه٠خ ٚإثواى أْ اٌغيائو أِخ ػو٠مخ ِٚٛغٍخ فٟ اٌملَ، ٚؽزٝ ٌٛ رؼوظذ 

اَ ثٙب ق٧ٌٍزؼّبه اٌوِٚبٟٔ ، فئْ ٘نا ا٦ٍزؼّبه ٌُ ٠ٙلأ ٌٗ ثبي ثفؼً اٌّمبِٚبد اٌؼل٠لح اٌزٟ 

ا٤ِبى٠غ أٞ اٌغيائو٠ْٛ ػٍٝ ٠ل ٠ٛغوغخ ٚربوفبه٠ٕبً ٚفوًِٛ ٚغب٨د ٚغ١وُ٘ ِٓ أثطبي 

أٞ أصٕبء -اٌغيائو، ِٚٓ أثوى ٘ؤ٨ء اٌىزبة اٌٛغ١١ٕٓ اٌن٠ٓ ٚاعٙٛا ا٠٤ل٠ٌٛٛع١خ ا٦ٍزؼّبه٠خ آٔنان

ك ْٔنوو ُِٕٙ ِجبهن ا١ٌٍّٟ ٚأؽّل رٛف١ك اٌّلٟٔ ٚػجل اٌوؽّبْ اٌغ٩١ٌٟ ِٚؼ- اٌفزوح ا٦ٍزؼّبه٠خ

اٌشو٠ف اٌَبؽٍٟ ٚغ١وُ٘، ٌىٓ ٥ٌٍف ٌُ ٠ٛي ٘ؤ٨ء اٌىزبة اٌغبٔت اٌؾعبهٞ أ١ّ٘خ وج١وح، 

. ٚهويٚا ػٍٝ عبٔت اٌّمبِٚخ أوضو

 

 تتاريخ الجزائر في السنوات األولى إلسترجاع إستقاللناضعف اإلهتمام  

 ٨ ٠ّىٓ أْ ٔؾًّ فمػ ا٢فو ِلٜ ا٦ّ٘بي اٌنٞ ػبٔٗ اٌزبه٠ـ اٌغيائوٞ، فبصخ فٟ عبٔجٗ 

، فبٌغيائو٠ْٛ أ٠عب ٠زؾٍّْٛ َِؤ١ٌٚخ وج١وح فٟ ٘نا ا٦ّ٘بي، ففٟ اٌّغبي  ٚاٌضمبفٟاٌؾعبهٞ

اٌزبه٠قٟ هوي اٌغيائو٠ْٛ ػٍٝ فزوح اٌّمبِٚخ اٌّؼبصوح ٧ٌٍزؼّبه، ٚوأْ ربه٠ـ اٌغيائو ثلأ ِغ 

، فٛلؼٛا ثنٌه كْٚ ٚػٟ ُِٕٙ فٟ اٌّص١لح 1954ِغٟء ا٦ٍزؼّبه اٌفؤَٟ أٚ فٟ أٚي ٔٛفّجو 

ا٦ٍزؼّبه٠خ اٌزٟ رمٛي أْ ا٦ٍزؼّبه ٘ٛ اٌنٞ أٚعل اٌغيائو ٨ٚ ٚعٛك ٤ِخ ٨ٚ ٚغ١ٕخ عيائو٠خ إ٨ 

ثؼل ا٦صطلاَ ِغ ٘نا ا٦ٍزؼّبه، وّب هويٚا ػٍٝ اٌغبٔت اٌٍَّؼ فمػ ؽزٝ غوً فٟ م٘ٓ اٌطفً 

أْ ربه٠ـ اٌغيائو ٘ٛ ربه٠ـ ؽوٚة فمػ، ٌىٓ وبْ ثئِىبْ اٌغيائوٞ أْ ٠ٙزُ ثىً ربه٠ـ ا٤ِخ 

اٌغيائو٠خ ِٕن اٌمل٠ُ إٌٝ ؽل ا١ٌَٛ ٚاٌنٞ ٘ٛ ٍٍٍَخ ِزواثطخ ِّزلح ػجو ػشواد اٌموْٚ، ٨ٚ ٠ّىٓ 

ٌٕب أْ ًّٔٙ ؽٍمخ ٚاؽلح ِٓ ٘نٖ اٌٍٍََخ، فٕغوً ثنٌه فٟ اٌطفً اٌغيائوٞ ا٦ػزياى ثزبه٠ـ أِزٗ 
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اٌّٛغٍخ فٟ اٌملَ وّب ٠مٛي ٌِٛٛك لبٍُ ٔب٠ذ ثٍمبٍُ ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ ا٤صٍٟ ٚاٌشؤْٚ اٌل١ٕ٠خ فٟ ػٙل 

اٌوئ١ٌ ٘ٛاهٞ ثِٛل٠ٓ، ٨ٚ ٔىزفٟ ثنٌه، فمل وبْ ٌياِب ػ١ٍٕب أْ ٔٙزُ ثبٌغبٔت اٌؾعبهٞ ٧ٌَٔبْ 

اٌغيائوٞ ٚا٤ِخ اٌغيائو٠خ وٟ رىْٛ ٌلٜ اٌطفً اٌغيائوٞ ا٠٦ّبْ ثٙنا ا٦َٔبْ ثلي غوً ػملح 

إٌمص ف١ٗ ٤ٔٗ ٠٨ؼوف أْ أعلاكٖ ٍٛاء فٟ اٌمل٠ُ أٚ اٌفزوح ا١ِ٩ٍ٦خ لل وبٔٛا ِٕزغٛ ؽعبهح 

ٚأفىبه، ٌُٚ ٠ىٛٔٛا ّ٘غب ٨ ٠ؼوفْٛ إ٨ فٛض اٌؾوٚة فمػ وّب أهاك أْ ٠غوً مٌه ا٠٤ل٠ٌٛٛعٟ 

. ا٦ٍزؼّبهٞ 

 فبصخ فٟ إٌَٛاد ا٤ٌٚٝ ٦ٍزوعبع  كهً اٌزبه٠ـ فٟ اٌّلهٍخٌٙنا ٔغل اٌىض١و ِّٓ  ف

ػوف فمػ ػٓ اٌؾعبهح اٌّصو٠خ اٌفوػ١ٔٛخ ٞػوف ٨ٚ شٟء ػٓ ث٩كٔب، ثً ٨ٞ إٍزم٩ٌٕب رغلٖ 

ٚاٌؼجب١ٍخ فٟ ثغلاك، ثب٦ظبفخ غجؼب اٌؾعبهح ا٤ٚهٚث١خ، ٌىٕٕب ٔؾٓ اٌغيائو٠ْٛ وإٔٔب ٌَٕب 

ِٛعٛك٠ٓ فٟ اٌزبه٠ـ، ثبٌوغُ إٔٔب أٔشأٔب ؽعبهح اٌطب١ٍٍٟ فجً اٌفواػٕخ أٞ فٟ ٍزخ آ٨ف ٍٕخ لجً 

ا٩١ٌّك، ٚألبَ ا٤ِبى٠غ أعلاك اٌغيائو١٠ٓ فبصخ ٚاٌّغبهث١١ٓ ػبِخ ؽعبهح ػظ١ّخ فٟ ا٤ٔلٌٌ، 

ٌىٓ ٥ٌٍف ػٕلِب ٔزؾلس ػٕٙب َٕٔجٙب ٣ٌفو٠ٓ أٞ ا١٠ِٛ٤ٓ ثبٌوغُ ِٓ أْ أعلاكٔب ا٤ِبى٠غ أٚ 

 ُِٕٚٙ اٌغيائو٠ْٛ ُ٘ فبرؾٛ ا٤ٔلٌٌ ػٍٝ ٠ل غبهق ثٓ ى٠بك، ُٚ٘ اٌن٠ٓ ألبِٛا ف١ٙب ،اٌّغبهث١ْٛ

رٍه اٌؾعبهح ا٤ٔل١ٌَخ اٌؼظ١ّخ، ثً أغٍجٕب ٨ ٠ؼوف ش١ئب ػٓ ٠ٛثب اٌضبٟٔ ٚإٔغبىارٗ اٌؾعبه٠خ، 

ٚأش١و ٕ٘ب إٌٝ ظؼف اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚا٤صو٠خ فٟ ث٩كٔب، فّض٩ ػٕلِب ٔأرٟ إٌٝ اٌؼٙل اٌمل٠ُ، 

فئٕٔب ٔووي ػٍٝ ا٢صبه اٌوِٚب١ٔخ، ٚوأْ اٌط١ٍبْ ٠ؾزبعْٛ إٌٝ ِٓ ٠ع١ف إٌٝ ثؾٛصُٙ اٌزبه٠ق١خ، فٟ 

اٌٛلذ اٌنٞ ًّٔٙ ثَجت ٔمص ا٦ِىب١ٔبد فٟ أغٍت ا٤ؽ١بْ اٌؾفو٠بد ا٤صو٠خ ٌّب ٠ٛعل ِٓ ِؼبٌُ 

رؾذ رٍه اٌّلْ اٌوِٚب١ٔخ، ٤ْ ٘نٖ ا٤ف١وح لل ث١ٕذ فٟ اٌؾم١مخ ػٍٝ ِلْ عيائو٠خ رؾًّ ِؼبٌُ 

ؽعبه٠خ، ٚاٌٙلف ِٓ مٌه ٘ٛ ١ٍبٍخ اٌوِٕٚخ اٌزٟ ِٛهٍذ فٟ اٌمل٠ُ ثٙلف غٌّ ِؼبٌُ اٌغيائو 

. اٌؾعبه٠خ ٠ٛ٘ٚزٙب ٚٚعٛك٘ب ٚو١بٔٙب

  وّب ٠غًٙ اٌغيائوٞ أ٠عب اٌىض١و ػٓ اٌلٚي اٌؼظ١ّخ اٌزٟ ألبِٙب أعلاكٖ ثؼل إػزٕبلُٙ  

ا٩ٍ٦َ، ِٕٚٙب اٌلٌٚخ اٌوٍز١ّخ ٚاٌفبغ١ّخ ٚاٌي٠و٠خ ٚاٌؾّبك٠خ ٚاٌّواثط١خ ٚاٌّٛؽل٠خ ٚاٌي٠ب١ٔخ، 

ٚرشٙل ا٢صبه اٌؾعبه٠خ ٌٙنٖ اٌلٚي إٌٝ ؽل ا١ٌَٛ ػٓ اٌّغل اٌؾعبهٞ اٌنٞ ثٍغٗ ٘ؤ٨ء آٔنان، 

 .فبصخ أصٕبء اٌؼٙل اٌّٛؽلٞ اٌنٞ ٠ؼل لّخ اٌؾعبهح ا١ِ٩ٍ٦خ


