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 اًيلس الإظاليح يف اجلزائص

 
 حفِؼة خمَوف:  ادلنخوزت

 وب ذاهبا كسم اٌَلة اًـصبَة 

  لكَة ال ذاة واٌَلاث                                    

)اجلزائص(  -سـَستخامـة 

 ط:    ــــــمَر
من مـامل اًضـص يف اًيلس اًخلََسي ثعوٍٍص ب لم وب مال   

ومِاثَ اًضـب فَعاملا اؾخرب ذًواان ثؤ  زد فَِ ب حسازَ ًو

وكس اُمت اًيلاذ بَ، ل هَ املعسز اًعاذق ٌَخـبري مّعا 

ويف اجلزائص اكن اًسبِي املفضي ٌَخـبري  ًـاهََ الإوسان.

ؾن زفغ كوى املس خـمص ابدذالف ب صاكًِا واحلر ؿىل 

ة، ب ّما اًيلس ب زياء فرتت اًـرشًًِاث  ثثبِت اًِوًة اجلزائًص

 . ىص الإكعاؾيفلس اكن ضـَفا ًس َعصت اًف

ن اًصؤًة اًضَلة دلؿات الإظالخ مل ثلذرص ؿَهيم    اإ

وحسمه، بي ظاًت سائص ال ذابء  ل هنم سامهوا بعًصلة ب و 

بأ دصى يف ثأ دص مساز احلصنة اًيلسًة خباظة وال ذبَة 

بـامة ل هنم ثلِسوا ابملوزوج اًثلايف وكةل مهنم فلط 

ىل ؿامَ ـي ُشا اًضـف مصذٍ اإ ني زحبوا ابجلسًس، ًو

 :  ازيني

: اًوفاء ٍهنج اًلساىم، واًولء ٌَلمي ادلًًِة ًعون  ال ول

 . ب ذالكِاث اجملمتؽ

: اًيفوز من اًثلافاث ادلدِةل لس امي اًثلافة  اًثاين

 . اًفصوس َة

 

Résumé:   
   L’un des traits pertinents de la critique 

classique est la représentation des souffrances 

qu’enduraient les masses, ainsi que leurs 
espérances, de ce fait, la critique est le recueil 

(Diwân) par par excellence dans lequel sont 

réunis.   C’est en Algérie d’ailleurs, que cette 
tendance a permis le refus catégorique de toute 

forme de présence coloniale et de toute force 

multiple soit-elle, cependant, cette attitude 
englobait essentiellement la défense d’une 

algérianité comme enracinement identitaire. 

Mais cette tendance a complètement changé 
dans les années vingt du siècle dernier où la 

critique connut sous l’effet de l’esprit féodal. 

     Les partisans de la réforme, n’étaient pas les 
seules qui ont manqué à une vision profonde et 

globale ; se trouvaient, aussi, les écrivains, 

contribuant, d’une manière ou d’une autre, à un 
retard de la critique, notamment à une véritable 

critique littéraire consciencieuse ; c’est le tribut 

qu’il fallait payer pour être restés prisonniers 
d’un patrimoine culturel ancien : En définitif 

deux facteurs  

- Le suivisme des vétérans et la loyauté à la 
solde des valeurs théologiques dont l’objectif 

est de préserver moralement la société. 

- La xénophobie des cultures adventices, en 
particulier la culture française.
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 ب ظساء اًيلس املرشيق : -ب  

ًلس ثأ ثص هلاذ امللصة اًـصيب بيلاذ املرشق اًـصيب اًخلََسًني مثي " اًصافـي " و     

لس فَحي " و"صويق"  وكريمه، ونٌل حاىك اًيلاذ اًخووس َون هلاذ املرشق اًـصيب " املوً

ني ب   ب ذشوا بًرش ملالهتم ونخاابهتم يف جمالث وحصف مرشكِة  نحااكمه ؿسًس اًيلاذ اجلزائًص

مثٌَل فـي " َلس اًسـَس اًزاُصي " و"معص بن كسوز" وركل لحذاكوِم ابلإبساؿاث اًيلسًة 

ماكهَ   ب نّ رياملرشكِة ك ُشٍ الاجيابَاث ب ؾلبهتا ٍلوؿة من اًسَبَاث من مجَهتا ب ّن الإبساع ابإ

مياان مهنم بأ ن املواُب واًلسزاث ًًبلي ب ن  .ب ّن ًودل يف امللصة بسل ثبًَِ من املرشق واإ

 . جسدمثص يف ب زضَة املرشق

ذيب وكس ابًف ب كَب اًيلاذ وال ذابء دلزخة همامجة  اًزنؿة احلسًثة يف اًيلس ال      

ابملرشق ذفاؿا مهنم ؾن ذؿات اًخلََس واًوحست الإسالمِة وب بصس ُشٍ اًـساءاث ما اكن بني " 

َلس اًسـَس اًزاُصي " و " ظَ حسني " فاهتم ُشا ال ذري ابًضشور، واًضـوبَة وثبين 

جتاٍ " ظَ  ىل اإ ضري " اًزاُصي" اإ املوضوؿاث اًيت ًفضَِا املس خـمص من هجة، نٌل ٌو

يف اًضـص اجلاًُل، وموكفَ مٌَ من هجة ب دصى واؾمتس "اًزاُصي " هلسا  حسني" اًدضىِيك

ىل اًزنؿة الإظالحِة،  ٍهيا و سعحَا فِو ميَي اإ ض َس ابملباذئ اًيت ذؿا اإ ٍصفغ اًخجسًس، ٌو

 . الاجتاٍ اًخلََسي

مل ًيي اًيلس اًخلََسي حؼَ من احلضازت اًلصبَة، فبـس ب ن زفغ اًخأ ثص ابلجتاٍ     

ر من كري املـلول ب ن ًخعي ابًثلافة ال حٌبَة اًيت اكهت ب نرث اثعال بفصوسا، اًـصيب احلسً

شا ما َذاظة وب هّنا متثي دلى اًيلاذ اًخلَ  ة ُو كِام بـغ ُؤلء  ًفرسسًني ذوةل اس خـٌلًز

  (0) اًيلاذ بصذوذ فـي كوًة ضّس ما ب مسٍو )) ابحذاكك اٌَلة اًـصبَة ابٌَلة ال حٌبَة ((

ّن ُشٍ ال س باة   ا كس اهـىست سَبا ؿىل احلصنة ال ذبَة ابجلزائص اإ ومٌش ب ن  ،وكرُي

ىل اجلزائص، مل ًخوان   ، وكس وب ماهل ؾن ثعوٍص ب لم اًضـب اءضـص اً  وظئت كسم الاس خـٌلز اإ

املعسز اًِام واًعاذق ملا ًـاهََ اًياش وملا فَِ من وظفَ  اًياكس مالمَ ؿىل اًضـص برص  ك  

و اًصب ي اذلي زخس يف ب رُان اًـصة مٌش مزياث حصىق بَ ؾن سائص اًفٌون  ال دصى، ُو

ر ب ن هلاذ امللصة اًـصيب اًخلََسً  سازوا ؿىل هنج اًيلاذ اًلساىم، وحى نياًلصون ال وىل، اإ
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م واًرصحي ِاثبـوا املساز هفسَ، فاحلسًر امل الإحِاء ابملرشق اًـصيب  اًيلاذ اًـصة يف ؾرص

ٍو يف ثكل اًفرتت اكن حول اًضـ  . ب نرث من كرٍي صاذلي ثساًو

ؿىل ثثبِت اًِوًة اجلزائًصة،  اًضـصاء اًضـص كوى املس خـمص وحرّ  ت  مضامنيزفض    

ابن اًـرشًًِاث فلس اكن ضـَفا س َعص ؿَََ اًفىص واُمت ابًرتاهَب  اًخلََسي ب ما اًيلس اإ

ىل  تال اًلكَاث، و بوحساث ملف  َئ اًـصوض، واُمت اجلز  اًيحوًة وكواؿس اًبُت مّما ب ذى اإ

 . ؿّسُا بياء مذاكمالؾن  لو ـسجتزئة اًلعَست واً

ىل الاجتاُاث اًثلافِة اًيت ساذث يف     ل ميىن احلسًر ؾن اًيلس من كري الإصازت اإ

اًبالذ كبي حصة اًخحٍصص اًيت ب ثصث بضلك ب و بأ دص يف مساز احلصنة ال ذبَة بعفة ؿامة، 

لافة ادلدِةل ًخدباٍن الاجتاُاث حِر ذذَت اًثلافة مصحةل رصاع بني اًثلافة احملََة واًث

 :  ومن ب بصسُا

 : ثوهّجاث زلافِة  -ة 

  : ب  ـ الاجتاٍ اًسَفي

ص، واملَي  دسَحون  بَ ضس زلافة املس خـم  ىل املايض، ًو ميَي ب هعاز ُشا الاجتاٍ اإ

ًََ، واًبـغ ال دص ُو سالهحم  ىل اًرتاج ؾيس اًبـغ اكن مبثابة امليفش اذلي ًَجأ ون اإ اإ

ص، اذلي معي خاُسا ؿىل ظمس اتزخي اًضـب اجلزائصياًفىصي ضسَّ   . كوى املس خـم 

  : ة ـ الاجتاٍ الإظاليح

ىل  ىن ابًـوذت اإ مصحـَخَ ثلوم ؿىل اًخفاوث اًعبلي اذلي ب فصسثَ ظبَـة اجملمتؽ، ًو

ال ظول اًعحَحة ٌدلٍن بـَسا ؾن اًـاذاث واًخلاًَس اًيت قعهتا اخلصافاث وال ابظَي ب نرث 

 . من احللائق

  : ح ـ الاجتاٍ الاهسمايج

ب صاذ ب هعاز ُشا الاجتاٍ ابحلضازت اًلصبَة وما حتخوًَ من ثيوع وجتسًس يف اكمي 

املَاذٍن، واىهبصوا مبلصايهتا فأ حسزوا كعَـة مؽ الإزج اًخازخيي ولك ما هل ؿالكة مبايض 

لة ؿُضِ عوز ظًص مياان مهنم بأ ن ُشا اجلسًس ُو اذلي ًلرّيمه ًو م، مما اًضـب وؾصاكذَ اإ

ة ل هّنم ًفضَون ال حٌيب ساءمه موكف خسًص لدلوهَ يف مجَؽ مٌايح حـي احملافؼني ًلفون اإ  ًو

، جتَت ُشٍ اًؼاُصت يف بـغ اًىذاابث ول س امي نخاابث " ب محس زضا حوحو " احلَات
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: ال سمة  اذلي ب بسى بصب ًَ جتاٍ ذؿات الإذماح ًَحخسم رصاع اجلَي اجلسًس وثخفامق املعاحل

ودل ثَاز خسًس ٌسـى و احلصة اًـاملَة، و ذًة، الاكذعا اًخحولث اًس َاس َة يف فصوسا، ًو

 . ًبياء مس خلبي ساُص مبين ؿىل ب ساش اًـساةل واملساوات وال دوت

و وس َةل اًخواظي    ال ذة ُو اًخـبري ؾن اًفىص امللَق بأ سَوة مدسق وبَلة فعَحة ُو

ق اًسسًس، بني ال ذًب و اجملمتؽ، ُو يف ب ُسافَ اًسامِة ؿني  ىل اًعًص ُشا اجملمتؽ هيسًَ اإ

ىل رضوزت ثبين اًلمي الإوساهَة اًصاكِة اًيت حيلق هبا  وحيشٍز من خماظص احلَات، ًسؾٍو اإ

بـسٍ ؾن اًلمي اًيت ثثبط مهَ، وثضـف ؾزميخَ، وال ذة ُو ب ًضا اًيبؽ اًعايف  اًفالخ، ًو

زنؿاث اًباظيَة اًيت ثؤثص يف اذلي ًعِّص هفس كازئَ من املىبواتث، واًصقباث احلبُسة واً

رن فال ذة واجملمتؽ ًخواهبان يف مسريت واحست واًـالكة  احلَات الاوساهَة ثأ زريا ل ٌضـص بَ، اإ

بُهنٌل ؿالكة كسمية كس ب ثصث ثأ زريا واسـا يف احلصنة ال ذبَة بـاّمة واًيلسًة خباظة، وكسمت 

ء ساظـة ؿىل اًؼاُصت ال ذبَة فوائس مّجة من ذالل ادلزاساث املخـسذت اًيت ب ًلت بأ ضوا

بساؿا وماَُة ووػَفة  . اإ

ت    ىل حٌلًة كمي ال مة وظوهنا من ب ايذ ظاقَة معَت ؿىل دٌلِا، وحاًو ٌسـى ال ذة اإ

ُس رضوزاي ب ن ًخبىن ال ذة موكفا س َاس َا مـَيا  ظمس ُوٍهتا بض ى ب صاكل اًـيف، ًو

سان بأ زضَ و مبوزوزَ اًثلايف ًَعري ب ذاب مَزتما، مفن ب مه وػائفَ ُو حصس َخ ؿالكة الإو 

ة وب مان  . ًُضـص بىِاهَ وب هَ حزء ل ًخجزب  مٌَ ميازش حلوكَ حبًص

ر ب ن ب حس ب ذواز ال ذة ُو حصس َخ ؿالكة الإوسان بأ زضَ وبرتازَ وثـٍزز صـوزٍ    ))...... اإ

ىل وظن ميازش فَِ اًفصذ وحوذٍ الإوساين (() ىل معي7ابلهامتء اإ  ( ، يف ابظهنا فِيي حتخاح اإ

ىل زؤًة اثكبة ويه بشكل جس خزنف س يًٌُ   . من معٍص اال ذًب املضين، واإ

ذالل فرتت الاحذالل اًيت س بلت زوزت اًخحٍصص، مل ٍىن ال ذة اجلزائصي مبيأ ى ؾن   

ال حساج، فلس ب لمَ اضعصاة اًوضؽ، وب ؿىل من ب ظواث اًصفغ اًيت جتّسسث يف زفغ 

لة مثي ) اًرتاج، احملخي، وهبش مساؾََ من انحِة، ويف اٍمتسم اب  . ادلٍن (و ًلمي اًـًص

 : مـامل اًيلس  اًخلََسي  -ذ

ِم يف حفغ اٌَلة اًـصبَة وثصاهئا ابًصمغ من وكس ب س اًضـص من ب مه ال هواع ال ذبَة      

اًـَوة اًيت اكهت حىذيفَ، فِو ل ٍاكذ خيصح ؾن اًيؼصت اًخلََسًة اًيت انذى هبا اًلسماء 
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: املـىن واٌَفغ  يف حتسًسٍ مفِوم اًضـص وفق اًـيارص ال زبـة ب مثال " كسامة بن حـفص "

ّل ب ّن " ب محس ال وحي "  واًوسن واًلافِة اًيت جضلك معوذ اًضـص كري ب هنا كري اكفِة،  اإ

: اًـبازت اًسِةل، ًضـص ؿىل ب هَ ًلوم ب ًضا ؿىل ما ًأ يتًضَف ؾيارص ب دصى ثضبط مفِوم ا

اًدضبَِ و املثي اًسائص، و املـاين اًصكِلة اًضائـة، و ، اًبسًؽ، الاس خـازت اًبََلةو اخلَال و 

اًيت ًًبلي ب ن ًلوم ؿَهيا فن اًضـص  يف اًيفوش، ويه اًصاكئز ال ساش كوت اًخأ زريو اًواكـي، 

ظاز ُشٍ اًيؼصت  . يف اإ

سون بشكل ب هَّ معسز ثعبؽ فَِ ثلاًَس    ًص ؾّصف اًـصة اًضـص بأ هَّ ) ذًوان اًـصة ( ٍو

هَ مصب ت ؿاهسة ل وضاؾِا، وابًفـي فلس اكن جيسس حتولث اجملمتؽ فمل ، وب  وؿاذاهتاال مة

ٌس خنث اًضـص اًعويف من ال ذة اجلزائصي وكس اكهت موضوؿاثَ ثَخلي ؾيس رضوزت 

اًلزل اًعويف( مثي هوهَة " ابن و اٍمتسم ابدلٍن ) مسخ اًصسول ظىل هللا ؿَََ وسمل، 

مس بن مٌَؽ " من ب زبـٌلئة بُت ؿىل هنج سَامين َلس " وكعَست اًضاؾص اجلزائصي " بَلا

ّل ب ّن صـص اًفرتت مل ٌسمل من اًخلََس ومن اًزدصف اٌَفؼي، ومن اًضـف، يف  . اًربذت اإ

امللابي ػّي اًيرث حمعوزا يف املوضوؿاث اًفلَِة وادلًًِة، ب و يف امللاةل اًعحفِة اًيت زاحت 

ىل ػِوز منعني من اًضـص: صـص ظة حصافهتم، جتسز الإصازت اإ ابفضي ذؿات الإظالخ وبواس

ة ثلََسي خاء بَلة ؾصبَة فعحى، وصـص صـيب ابٌَِجخني اًـامِخني  . : اًـصبَة واًرببًص

 : ََسي اجلزائصي بثالج مصاحي ب ساشمّص اًضـص اًخل   

 : ـ مصحةل اجلِاذ 0

ظاز ادلٍن وحمازبة   اؾخرب اًضـصاء الاحذالل قزو اًىفاز ٌَمسَمني وساز يف اإ

ًََ " َلس بن  اًض يلِعي"  حني كال ادلذالء،  :  مثٌَل ذؿا اإ

 حصاان ؿانفني ؿىل امللاين                   ًفصط اًضوق هيسهبا حِازى

 ب سازى ًوؿة وب ىس ثياذي                  ما ًلين اًيساء ؾن ال سازى

و يف املسَمني اًَوم حـصٌّ                  ًفم ال رساز وحيمي اذلمازا  ًو

 (3ًفىـوا ذٍهنم ومحـٍو ملا                     ب زاذ اًاكفـصون بَ اًعلازا )               

  : ـ مصحةل الاحذجاح 7

ثدسم ُشٍ املصحةل ابحلزن ؿىل ما ب ملّ ابًوظن من مأ ش، وال سف ؿىل املايض اجملَس، 
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 واًباكء ؿىل احلارض اًخـُس، ونرثث فَِ ذؾواث الاحذجاح واًصفغ ظاحبهتا مـاين

 . احلرست ؿىل املايض اجملَس، واحلارض املؼمل

  : ـ مصحةل املعاًبة ابلإظالخ وزفغ الاس خـٌلز 3

ؾصفت ُشٍ املصحةل ثلسما ؾن سابلهتا يف اًـمي ؿىل حصس َخ مـاين اًخحّسي 

ة واًوكوف ظفًّا واحسا من ب خي ظصذ احملخَنّي من ال زض  وحتلِق اًيرص يف اذلاث اجلزائًص

ة جفاهبِم ب ؿالم اًخلََس ابلإظالخ وجسوًة اًوضؽ  اذلٍن معَوا ؿىل ُسم مـامل اًِوًة اجلزائًص

ىل ما حلّلَ اًضـص  الاحامتؾي فىصاي مبا فَِ ب ذالكِاث اجملمتؽ اجلزائصي، ًىن ابًيؼص اإ

هَ مل ٌسمل من اًيلائط من ظفصت هوؾَة مثي  اًخلََسي  احملافؼة ؿىل اٌَلة اًـصبَة واًرتاج فاإ

 : ال ثَة

ؿىل اًضـص فاملوضوؿاث اكهت حمعوزت يف اًواسع  كرصر زؤًة ال ذابء اًخلََسًني : ب ول

اّبن  ني اإ ا ...( ب و املَحمي ) وظف جشاؿة اجليوذ اجلزائًص ادلًين ) املساحئ اًيبوًة وكرُي

 . الاحذالل....(

ّن اًـيارص اًيت ًلوم ؿَهيا معوذ اًضـص ل ختخرص يف اًوسن واًلافِة، بي يف حوذ : اثهَا ت اإ

 اًس بم، وحزاةل اًخـبري.

 متزّي اًضـص ادلًين ابًعيـة، وبخلََس ال وائي صالك ومضموان . : اثًثا

مياان مهنم بأ ن صـصمه ًـرّب ؾن  : زابـا اًزنؿة اًـلائسًة اًيت ثبٌاُا ب حصاة اًفعصت اًخلََسًة اإ

يفّس مّعا ٍىبخوهَ من ب ىس وحزن، ففضَوا الاُامتم ابمل ـاين اًيت ذَجاث اًيفس اًصوحِة ًو

 . حيمَِا اًضـص ؾن اٌَفغ

حج ىل قصض املسخ، لس امي املساحئ اًيبوًة سبّب اإ افا يف حق ب قصاض اًضـص ذامسا: املَي اإ

ىل  وع زئُساًلزل اؾخلاذا مهنم ب ن رهص املصب ت مكوضال دصى،  ة ًلوذ اإ يف اًلعائس اًضـًص

 . الاحنصاف والاهلِاذ وزاء اًلصة

َف موضوؿاثَ ؾن سابلَ سوى يف اٌَلة، وكس اكن ب نرث ب ّما ال ذة اًضـيب فمل ختخ   

مالمسة ملـاانت اًضـب يف ثكل اًفرتت ل هَ سِي اًخساول، ورسًؽ الاهدضاز ؿىل ب ًس ية 

ٍهيم بخويخ احلشز اًياش، ضري اإ ًالسهمم يف جماًسِم وذايزمه ًَلهّنم ادلزوش ؾن اًسَف، ٌو

اثزت اًصب ي  ف واٍهبخان، فاكن ُشا ال ذة ال كسز ؿىل اإ ا اًًز ص اًيت ًـَُو من هوااي املس خـم 
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ًلول "ؾبس املكل مصاتض . اًـام من هجة، وؿىل ثلوًة اًـزامئ واملـيوايث من هجة ب دصى 

)) ًلس اس خعاع صـصاء املَحون ) ب ي صـصاء اًـامِة ( ب ن ًواهبوا احلَات  "يف ُشا امللام:

را ب صـازمه اكل ةل  ؿىل ادذالف ب ًواهنا فريمسوا ظوزا ذكِلة، ظاذكة، واحضة، حِّة ؾهنا فاإ

املسّجةل اًيت ل ختعئ ول حىشة، ختصح اًعوث نٌل مسـخَ، ب و اكل ةل املعوزت اًيت ل 

ّن ُشا  ( 4اًرتاج ل ًلي ب مهَة وحٌلل ؾن ؾن حصازيا ال ذيب اًفعَح...(()ثيافق ول متازي، اإ

 وثلَباهتافلس متىن من مساٍصت حتولث  وهممخَ فِو ًَرط ًيا ماَُة وهمّمة ال ذة اًضـيب

ة  َ ؾن وخسان اًضـب وؾىس اجتاُاثاحلَات ابدذالف مِاذٍهنا، ؿرّب  ومس خوايثَ احلضاًز

رشا بعسق وذكة، وب مهَخَ ثواسي اًضـص اًفعَح فاثعي مبجموؿة من اًفٌون اثعال مبا

 . فالكٌُل ثعوٍص ملؼاُص احلَات، وثـبري ؾن اًوخسان مبا حيمهل من ب مال وب لم

ل هَ ًؤذي وػائف مذباًية مهنا  ؛ٌل يف اجملمتؽ اجلزائصيًَـب ال ذة اًضـيب ذوزا هم   

 اجملمتؽ ؿىل الاحذفاظاًوػَفة الاحامتؾَة، وب مهِا ذَق كواًب اهفـاًَة وسَوهَة ب ؿاهت 

حصبَة ال حِال ؿىل حّب اًوظن واٍمتسم بَ، وثلومي بامتسىَ، نٌل ب ذى وػَفة حصبوًة مثي 

مشي اًخلين ابل جماذ، ووظف  وكس اًلصض اذلي بصس ُو قصض املساحئو سَوك اًفصذ. 

 . ؿًل بن رشيفو من زواذٍ حسني بن بصاكث، ،و احلصة

ا واكهت هُهتم يف مبا ب ن هؼصت الإظالحِني ٌَضـص اكه    ت ملعوزت ؿىل حواهب ذون كرُي

ظة اًوؾغ والإزصاذ. اركل احلفاظ ؿىل اًِوًة اًلومِة، وظون مـامل اجملمتؽ اجلزائصي بواس

 . واًيلائط اًيت ب حعَياُا سابلا ساكت مـِا ضـفا يف  احلصنة اًيلسًة

ظالق  ب حاكم ب و رش     وحاث ب و ثـََلاث اهعبت احملاولث اًيلسًة ؿىل اًضـص خباظة ـ ابإ

ؿىل كعَست ب و ٍلوؿة من ال بَاث يف مصاحي اتزخيَة مذفاوثة ذون زبعِا حبصنة ال ذة، فلس 

اكهت ب حاكهمم ثيعب ؿىل اًرتاهَب والاس خزسام، ب نرث مّما اكن ؿىل ال ًفاظ هفسِا فاكن 

ر اُمتوا  بصاُمي بوزكـة " يف اًبحر ؾن ال دعاء واًِفواث، اإ ابًيؼص هنجِم صبهيًا بهنج " اإ

ىل اًضـص هؼصت حزئَة ملِّست ابلس خـٌلل اٌَلوي : ) حسن اس خزسام اٌَفؼة، ال دعاء  اإ

الإمالئَة، اًيحوًة....( مما ب فصس هؼصت من هوع ب دص س َعص فهيا الاُامتم ابل ذة فأ صاذوا 

شا  ن فُحول اًضـصاء ُو ابًياحج، واهخلسوا اًفاصي ل هَ مل ًّعَؽ ؿىل اًىذب اًلسمية وؿىل ذواٍو

ر ب زًت ؿىل  ما جنسٍ ًيعبق ؿىل "معص اًبسىصي " اذلي اهخلسثَ جمةل " اًضِاة " اإ
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ىل فـاًَة ب ذواز  حساسَ اًلوي اًعاذق اذلي متزّي بَ، ابلإضافة اإ ٍ يف املياس باث اًوظيَة، اإ

و اذلي ًـىن  ابملصاحؽ ب و املؤًفاث ؿَََ ؿابت يف حني  كةل اظالؿَ ؿىل املؤًفاث ال ذبَة ُو

ن اًضـص من اًـياًة مثٌَل اًفلَِة فِلول و ب ن اًض َخ معص ب ؾعى نخب ال ذة وذواٍو : )) ًو

فلَ اًس ية لس خحمك س بىَ، وحفي صـٍص وحًزت حصاهَبَ، وب ن معاًـخَ ادلًًِة اًيت  ؛نخب

ىل مسذ من معاًـاث  ثفذح ذلُيَ ب فاق الإظالخ، وثَِمَ سساذ اًصب ي واًلول فهيا، حملخاخة اإ

 (5) ص ((ب ذبَة متىن ل سَوبَ يف اًضـ

اث ث ؿىل فىصت الاظالع واٍهني من ب مَّ وكس ب حلت " اًضِاة " يف اًـسًس من املصا   

ٌَلوي، بي ًعاًبون اًىذب ل هنا حتلق امل صان وادلزبة ؿىل اٌَلة وثـسم اًوكوع يف اًٌزي ا

حتسي حفول اًضـصاء اًلساىم واًسري ؿىل هنجِم يف ال ؾٌلل ال ذبَة، بأ نرث من ركل مثي 

شا ب   ذلُّ ؿىل اًوفاء ٌَهنج اًلسمي وكس حرصان ب س باة ضـف اًيلس ال ذيب يف واكؽ احلصنة ُو

 :  ًأ يتال ذبَة فامي 

 . ضـف الاحذاكك ابًرتاج ال ذيب واًيلسي -

 . اُامتم اًعحافة ابًلضااي اًوظيَة ب نرث من اُامتهما ابًيلس وال ذة -

ا ؿىل ورش بـغ  - اًىذاابث ادلًًِة وؿىل ظبؽ ضـف حصنة اًيرث يف اجلزائص، واكذعاُز

 . اجلصائس واجملالث الإظالحِة واًوظيَة

مٌح اًعسازت ٌَرعاة اًس َايس حامي اًلضَة اًوظيَة وؿسم الانرتاج بأ مهَة اجلاهب  -

 . اًفين ٌَـمي ال ذيب

ؿسم اًخواظي اًاكيف ابحلصنة ال ذبَة يف اًبدلان اًـصبَة، وؿسم الاظالع ؿىل مٌجزاث  -

 . ًة احلسًثة واملـارصتاملسازش اًيلس

 :      ب ما " ؾبس هللا اًصهَيب "  فِرخرصُا يف ال س باة ال ثَة    

 . اس متصاز اًيؼصت اًلسمية يف فِم ال ذة -

ا.....(  -   . ؿسم اسدامثز ال زاء اجلسًست ) هجوذ ب ذابء املِجص، وحٌلؿة ادلًوان وب بوًو وكرُي

 . اًعوًةل اًدرسع يف اًًرش وؿسم اًعرب ؿىل اًلصاءت -

 . ال ذة اجلزائصي يف مـؼمَ ب ذة ُخاف ومبارشت اكن ثرصحيا ب نرث مٌَ ثَمَحا -

ي ًيحصف ؾن اًعبَـة اًفٌَة ٌَيط - ما جعزا ب و بخأ ًو ة واًخعبَق اإ  . الاهفعال بني اًيؼًص
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 . متزي اجلو اًثلايف اًـام ابًعمت وامخلول -

ما ًـاهََ اًىذاة و ويف املرشق، ؿسم ػِوز مسازش هلسًة ؿىل قصاز ما حسج يف اًلصة  -

 . ٌَـالكاث اًضرعَة -يف كاًب ال حِان  -يف جمال اًًرش ودضوؿَ

 . الاس خرفاف بلمية ال ذة اجلزائصي -

 .  (6احملسوذت بفـي اهدضاز ال مِة) ظبَـة املخَلي -

ن زؤى الإظالحِني ٌَضـص مل ثخـس خاهب الاظالخ واًوؾغ اذلي حلق بَ    ومعومًا اإ

ثلومي ضرَط ال مصاض، ومالمسة اًواكـي و ل هَ ب ثص ؿىل وسعَ اجملمتـي فد  ؛جيابَةفاؿََة ا

اًسَواكث مساؾي ادذرصُا اًضاؾص الإظاليح يف زساةل حمسذت ًَعون  بفضَِا ذؿامئ 

ل ب ن اًصساةل ثكل ) زساةل  ص هتسمي ب سسَ وزاكئٍز ، اإ اجملمتؽ يف ملابي حماولث املس خـم 

ل هنا حرصث مـىن ال ذة يف  ؛صايث، وهبدت املضاؾصاًوؾغ والإظالخ ( ظوكت احل

جمال واحس لكري يف حني ب ن الإجيابَة جس خَزم اجلصب ت واملعساكِة يف ظصخ املوضوؿاث 

 واذلُاة بـَسا فال ثلذرص اًفاؿََة ؿىل مِسان ذون ب دص.

ص فِياك من فِم اًضـ ؛وػَت هؼصت اًخلََسًني ل ثـسوا وحست اًبُت واًصذاءت واجلوذت    

ياك من ب ؾخىن  ؿىل ب ساش ب هَ حمنَق يف اًالكم، وسدصفة يف اٌَفغ فأ مهي املـىن ادلكِق، ُو
 ٍ  . ابملـىن وب قفي حوذت اٌَفغ ومالٌُل مل ًيعف فامي زب

ن هممة اًيلس مل حىن واحضة املـامل ٍصحؽ ركل لدذالط املفاُمي، وظـوبة     ابًخايل، فاإ

صاكًَة املهنج، حتسًس املععَحاث املالمئة ٌدلزاسة واًخح ىل اإ ََي وب مه سبب ًـهل ًـوذ اإ

فاًياكس ب هشاك مل جرس دعواث ذزاس خَ وفق مهنج حمسذ ًليََ ؾن اًوكوع يف اًـسًس من 

متىن  من متحَط ال ؾٌلل ال ذبَة متحَعا ذكِلا فِؼِص اًصذي ء من اجلَس اًِفواث، ٍو

س خيضء بضوئَ ال ذًب  اًضاؾص. ٌو

لس امي اًخعبَلي مٌَ ًُس خفِس مٌَ اًضاؾص ومن مث ػي حصَح ب ن اًيلس اكن مذواضـًا    

س ؾن اًخجاوة اًـاظفي احملغ ذون ب ن ٍلكف ال ذابء ب هفسِم مضلة اًبحر  اًضـص ل ًٍز

س ؾن لك ٌلث ب و ب حاكم ؿامة ثيعب واًىضف ؾن ضـف اًضـص. وما وخس من هلس ل ًٍز

.اث مثي اٌَفغ واملـىن، ب و ب ن اًضاؾص ب ظاة يف ُشا اًب ؿىل حزئَ  ُت ب و ب دفق يف كرٍي

ىل مـصفة اًيلس وجمالثَ فادذَعت املفاُمي، وثودلث ؾلست     )) اكن اًيلاذ ًفذلصون اإ
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ني ًفلساهنم ال زض واًخازخي واٌَلة، وؿىل ُشا ال ساش  اًيلط دلى مـؼم اًىذاة اجلزائًص

ىل ركل ذس مة ميىن اًلول ب ن وػَفة ال ذة اًخلََسي مل ثخـسَّ اًيعح واًخوحَِ، ب ضف اإ

 ( 7) ادلٍن.((

حساهثا ب ذابء الإظالخ وحسمه، بي اٌَوم ًلؽ      رن فاًصؤًة اًضَلة ثكل مل ًدسبب يف اإ اإ

ا من مساٍصت  -ذون اس خثٌاء  -ؿىل ال ذابء لكِم  ل هنم هبحوا احلصنة اًيلسًة وحصمُو

ن يف اًوظن اًـصيب  ـي ُشا اًضـف مصذٍب  املس خجساث يف اًساحة ال ذبَة اإ  و يف اًـامل، ًو

ذة واًيلس، زؤًة ثـمتس ؿىل حمااكت اًلسمي ابًوفاء هل، واًيفوز  ىل ظبَـة اًصؤًة املوزوزة ًل  اإ

 .  من ال ذاة ال حٌبَة

ن اًيلاذ اًخلََسًني مل ًفِموا اًيعوص ال ذبَة    ) ومل ًفلِوا ب زاكن ال ذة ال ساش اإ

ؿىل ؾيارص ذون  املخَلي ( ذلكل خاءث هؼصهتم ب حاذًة ملعوزتو اًـمي ال ذيب، و ال ذًب، 

ىل ال ذبَة، ول ن احلصص ؿىل امذالك املضمون من  ب دصى جفـَوا من اٌَلة وس َةل ٌَـبوز اإ

ثعبح )) وػَفة  اٌَلة ؾيس اًوؾي الإظاليح  صذ اٌَلة من زوهبا ادلَي وؾيسئشصأ هَ ب ن جي

ىل اًخوحِس اًلويم وادلًين ب ي ب ن اًوػَفة ادلاًَة ك ذات ٌَىذاب ة ثخحسذ مضن ادلؾوت اإ

مل ثأ ذش حلِا نٌل  la langue comme élément de écriture Littéraire  ال ذبَة:

 ( 8) جيب ((

ر مل ًدبَوز فىصا      وؿَََ فاملصحةل ال وىل ٌَيلس ال ذيب يف اجلزائص اكهت بساايثَ حمدضمة اإ

هلساي مؤسسا، اكذلي صِسثَ بـغ ادلول اًـصبَة ) سوزاي، ًبيان، مرص، اًـصاق(. فلس 

ب ص خاات من اًيلس اًعحفي والإوضايئ واكن ًلَب ؿَََ اًعابؽ اًخـَميي، وؿىل اًصمغ من  اكن

ل ب هنا اكهت بساًة ظَبة ملساز ظوًي ًخـلس ثسزجيَا  .  بساظة وسعحَة ُشٍ اًيلوذ، اإ

 

 

 

 

 

 



 اًيلس الإظاليح يف اجلزائص                                                                        ذ / حفِؼة خمَوف

  7107حوان         032     -بسىصت-خامـة َلس دِرض

 

 :واملصاحؽ واملعاذز  اًِوامش

 

 م   0931ذٌسمرب 17، 0917، ع: 00(  اًيجاخ امذَاس: ش:0)    

ٌَلن هوز: ال ذة اجلزائصي يف زحاة اًصفغ واًخحٍصص: ذاز اًـمل ٌَمالًني، س ( 7)   

   079، ص: 0ط:

(  ال ظاةل: هومفربـ ذٌسمرب، ؾباش حصازي  " ال ذة اجلزائصي يف ال ذة امللصيب 3)

     69احلسًر واملـارص، ص: 

ذوز ه("ؾبس املكل مصاتض 0394ب نخوبصـيومفرب )زمضان صوال  73(  اًثلافة،ؿسذ 4) 

 ال ذة اًضـيب يف اًخـبري ؾن احلَات  

   97اًـامة يف اجلزائصظفحة      

   759، ص: 0938ن حوان وحوًََة 04(  جمةل اًضِاة: ح ع 5) 

ادلاز اًـصبَة ٌَىذاة ،ًَبِا، ثووس   -0974) -ثعوز اًيرث اجلزائصي -(   اًصهَيب،ؾبس هللا6)

0398-09780831 

  746، ص:  0974ـــ 0931اًيرث اجلزائصي احلسًر  (   اًصهَيب ؾبس هللا: ثعوز7)

(  واسُين ال ؾصح: ذًوان احلسازة بعسذ اهعوًوحِا اًصواًة اًـصبَة يف اجلزائص، معبوؿاث 8)

 19 احتاذ اًىذاة اجلزائصي، ذ ط ص:

 

 


