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عهطبٌ َبخٙ 

 و 1981 ثٛشٔد، يدهخ انًغزمجم انعشثٙ، انعذد انثبَٙ ٔانثالثٌٕ، انغُخ انشاثعخ، 
 

*   الثقافة كميدان مىاجهة بيه التحرر و اإلستعمار 
 

النتائج العامة  

:    ًٚكُُب إعزخشاج انُزبئح انعبيخ انزبنٛخ يٍ ْزِ انحبنخ انًُٛٛخ

  نى ٚفزح اإلَدهٛض أٔل يذسعخ إثزذائٛخ إال ثعذ يضٙ حٕانٙ سثع لشٌ يٍ إعزعًبسْى  نهًُطمخ

ٔ لذ كبٌ ْذفٓى ْٕ َشش انزأثٛش انجشٚطبَٙ، ٔ رخفٛف كشاْٛخ انًٍُٛٛٛ ضذْى، ٔ . انًُٛٛخ

 . خزة أثُبء األعٛبٌ، ٔ رخشٚح كزجخ نإلداسح انجشٚطبَٛخ
 

  يُز انجذاٚخ عًهذ انغٛبعخ اإلعزعًبسٚخ عهٗ رعًٛى ثمبفزٓب ٔ رذسٚظ ربسٚخ اإليجشاطٕسٚخ

عهٗ حغبة يُعٓب رذسٚظ انزبسٚخ انًُٛٙ ٔ انعشثٙ ٔ اإلعاليٙ ٔ انذٍٚ ٔ طًظ انهغخ 

ٔ لذ شّدعذ أٚضبً يٍ انجذاٚخ إدخبل انزعهٛى انزجشٛش٘ فٙ ْزا انجهذ انعشثٙ انز٘ نى . انعشثٛخ

ٚكٍ ٕٚخذ فّٛ يغٛحٙ ًُٚٙ ٔاحذ عُذ اإلحزالل ثحٛث أصجح انزعهٛى انزجشٛش٘ فٙ األخٛش 

 . ْٕ انغبئذ
 

  ٍٛثعذ يضٙ يب ٚمبسة انًبئخ عبو يٍ اإلعزعًبس انجشٚطبَٙ أصجح انزعهٛى يجعثشاً ٔ يٕصعبً ث

ٔ نى ٚزعذ عذد . انحكٕيٛخ، ٔ انزجشٛشٚخ، ٔ انًعبَخ، ٔ انكزبرٛت: أسثعخ إَٔاع يٍ انًذاسط

انًذاسط اإلثزذائٛخ انحكٕيٛخ ٔ انًعبَخ ثعذ يبئخ عبو يٍ اإلعزعًبس عٍ عشش يذاسط، ٔ 

راد األلغبو انثبَٕٚخ  (Vernacular)يحهٛخ / أيب انًذاسط األَدهٕ. راليٛزْب عٍ أنف فمظ

ٔ نى رغزطع خالل طٛهخ ْزِ انًبئخ عُخ . انغفهٗ، فهى ٚضد عذد طهجزٓب عٍ يبئزٙ طبنت

ٔ كبَذ ثشايح انزعهٛى رفزمش . يٍ اإلعزعًبس أٌ رخشّج طبنجبً ٔاحذاً ٚحًم انشٓبدح انثبَٕٚخ انعبيخ

أيب ثبنُغجخ نهغخ انعشثٛخ ٔ . إنٗ عُبصش ْبيخ كبندجش ٔ انُٓذعخ ٔ انصحخ ٔ اندغشافٛخ انطجٛعٛخ

ٔ كبَذ انهغخ انعشثٛخ أضعف انذسٔط عهٗ اإلطالق، . انذٍٚ فمذ ُأدخال فمظ فٙ آخش ْزِ انفزشح

 .أيب ثبنُغجخ نهذٍٚ اإلعاليٙ فهى ركٍ رعطٙ نّ عاليبد فٙ َزبئح انزاليٛز
 

  ثبنُغجخ نهغهطُبد ٔ اإليبساد انًحٛطخ ثعذٌ، فمذ حبٔل اإلَدهٛض يُز انجذاٚخ إَشبء خٓبص

ٔ فٙ األخٛش . رشثٕ٘ خبص ثدبَت اندٓبصٍٚ انغٛبعٙ ٔ انعغكش٘ إلخضبع رهك انًُبطك

ٔ ألًْٛخ . (كهٛخ أثُبء انشؤعبء)ردغذ ْزا اندٓبص انزشثٕ٘ انغٛبعٙ فٙ إَشبء يذسعخ 

انًٕضٕع فمذ لبو يغبعذ انحبكى انجشٚطبَٙ َفغّ فٙ ٔضع انغٛبعخ ٔ انًُٓبج نٓزِ 

نمذ كبٌ ْذفٓى انًعهٍ ْٕ رشثٛخ ٔ إعذاد انغالطٍٛ ٔ . انًذسعخ ٔ اإلششاف عهٗ رغٛٛشْب

ٔ نى ٚكٍ . األيشاء ٔ انًشبٚخ اندذد ٔ رُشئخ ْزا انكبدس اندذٚذ رحذ انزأثٛش انًجبشش نجشٚطبَٛب

انٓذف إعطبئٓى ثمبفخ عبنٛخ ٔ إًَب فمظ يب فّٛ انكفبٚخ يٍ انهغخ اإلَدهٛضٚخ رًكُٓى يٍ اإلرصبل 

ثبنضجبط ٔ انًٕظفٍٛ اإلَدهٛض، ٔ يغزٕٖ يحذٔد يٍ انهغخ انعشثٛخ ردعم فٙ إعزطبعزٓى كزبثخ 
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أيب ثبنُغجخ نزعهٛى أثُبء انشعت يٍ غٛش األيشاء ٔ انغالطٍٛ، فإٌ اإلَدهٛض . سعبنخ يفٕٓيخ

 .  طٛهخ ْزِ انفزشح نى ٚفزحٕا يذسعخ إثزذائٛخ ٔاحذح

 ..................................................................................................................  

انُٕاد٘  دٔس اندًعٛبد اإلصالحٛخ ٔ: و ثعُٕا1982ٌ و 1981ٔيعذنخ نهجحث انًُشٕس   عبيٙ  طجعخ حذٚثخ ٔ *

 ":نهًضٚذ ساخع). و1937و ـ 1839انثمبفٛخ فٙ يدبثٓخ انغٛبعخ انزعهًٛٛخ فٙ عذٌ خالل فزشح رجعٛزٓب نهُٓذ 

    .("األعًبللبئًخ 

 


