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 ؽؾودقن شوؾقه 
  .عـف عؾى حدى

ؼشؿؿلماالدؿعؿولماظدارجمٌصطؾحم"ماظعـف"مسؾىمزواػرمعؿؾوؼـيمومالمؼلوسدمسؾىمإدراكماظشروطم
ماظؿورخيقيماظيتمأصضًمإديمبروزػو.

ماظعـفم مبنيمأمنوط ماظؿؿققز ميف م متلوػم مهوظقل متعرؼػوتمو ماالجؿؿوسقي ماظعؾوم ماضرتحً ممممممعمخرا،
يوظيماىزائرؼي.مػؽذا،مميؽنمأنمغلؿشفمسـػوم"اجؿؿوسقومؼشؽكميفماظؼقمماٌعقورؼيممومتطؾقؼفومسؾىما

وميفمعمدلوتماظؿـشؽيمومسـػوم"دقودقو"معؿضؿـوميفماظصراسوتمعنمأجلماظلؾطيممومسـػوم"عطؾؼو"مؼرعزم
مإديموردممأغوسمعنمإغلوغقؿفم.متؾدومأمنوطم"اظعـف"معؿزاعـيمومأحقوغومعؼـعي.

 

 ـور اؾدقن سعدي
  .ؾعـف و حرب اؾؼاـون يف اجلزائرا

ماظـزاعماىزائريمومطلغهمحربمداخؾقيمبنيماألصوظقنيماإلدالعقـني مؼؾدو ومدؾطيماظدوظيم زوػرؼو
ماظؼرنم مغفوؼي مذفدتفو ماظيت ماألػؾقي مظؾقروب مخالصو مؼرتؽز، مال مظؽـه ماىقش مصقفو مؼؿقؽم اظيت

ومدؼـقيمأومدقودقي.مميؽنمضراءةمماظعشرؼن،مسؾىمتـوزرمخصوممؼؼوبلمبنيمذرائحماجؿؿوسقيموماثـقي
ماظعـفماىوريمبوىزائرمومطلغهم"بوثوظوجقوماظؼوغون".

ماظودطىم ماظعصور مخالل مادؿعؿل ماظذي ماظؼوغون" م"حرب معػفوم مسؾى مهقل ماظؼراءة مػذه عـل
اٌلقققيميفمزلمصراعمتورخييمروؼلمحولمعرجعقيماظؼوغونماظذيمضددؿهماظؽـقليمومعرجعقيماظؼوغونم

مطردؿهماظروعـيمومرصعًمذعورهماظدوظيمايدؼـيميفمرورماظؿؽوؼن.اٌدغيماظذيم
مػوم م"عن محول موتؿؿقور مسؾىمطلمجمؿؿعمدقودي، مايداثي ماظيتمتطرحفو ميفمضؾىماٌللظي إغـو

معوضوعماظؼوغونم:ماٌمعنموم/مأوماٌوارنم؟".
م

 حسن رؿعون 
  .ؿسأؾة اؾتارقخ يف احلوار اجلاري حول اؾعـف باجلزائر

رمحوظيماظعـفماظلقوديماظؼوئمميفماىزائرمبوظرجوعمإديمعوضيمػذاماظؾؾدمومخصوصقوتهمشوظؾومعومتػّل
ماظؿورخيقي.

ماجؿؿوسيم مبلخرىمم–ميؽنمإرجوعمطلمتطور مأو مالمغعطىماٌعرصيمم–بطرؼؼي إديماظؿورؼخ،مإالمأغـو
ـريمحؼفومإذامحصرغومتػلريماظعـفم"يفمعوضمرؾعهماظعـف"مأومبطرؼؼيمأطـرمتصـعو،ميفمسـفمبـقويمت

معالحمهماٌؼوربوتماظيتمتلؿـدمإديماظـظرؼيماظؼلؿوؼي.
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مضلؿوؼيم مغظم مإرور ميف مسـػو مذفدت مو مضلؿوؼي مسالضوت مسرب معّرت ماجملؿؿعوت مطل مذظك، مممممممعع
أومشريػوم)مبوميفمذظكمأوربومععمايروبماظيتمجرتمخاللماظؼرنماظعشرؼن(.معفؿومطونمتلثريماٌوضي،م

م-بذاتفو -ال،مبوألدؾوبماظراػـيمطؿومأنماظرؤؼيمإديماٌوضيمهقلمجيىمتػلريماألزعيماىزائرؼي،مأو
وماظؿورؼخممممممإديمرػوغوتمايوضر.معـذمسفدمبعقد،مادؿغؾًماظؼوىماجؿؿوسقيموماٌمدلوت،ماظذاطرةم

مسنمررؼقماالغؿؼوءموماظؿوزقف،مبفدفمتربؼرمعواضػفومإديمدرجيماظعؿلمسؾىمغشرمثؼوصيممتفدماظعـف.م–
 

 ؼراجة و ـادقة ؼورصو بقوضػاصؿة اؾزفراء 
  .اؾعـف، املعاجلات املؿؽـة

يفمػذهماظدرادي،مغؼرتحمعـوضشيموربيمأوديمضوممبفومسؾؿوءمغػلوغقونمتؽػؾوامبعالجمجمؿوسيمبشرؼيم
طوغًمضققيمتؼؿقلمذيوسيميفمزرفماتلممبوظعـفماٌـظم.متشؽلمممورديماظعالجماظـػلوغيماالجؿؿوسيم

ماظؿكصصوت مادؿػلور مالسودة ممصرصي معرجعقوتفو مسرب ماألدواتماظـظرؼياٌفـقي مخوصي م: ومماٌكؿؾػي
اىفوزماظؿؼينموماظعقوديماٌلؿعؿلميفماظعالج.مسـدئذ،مسرضـوموصػومسوعومظؿلرريمسؿؾيمحيوولممتػصالم

ومبوظؿوظيمموماىؿوسيممععموضعقوتمحؼقؼقيمومؼعؿلمسؾىمتطوؼرماظعالضيمبنيماظػردمم-غوسومعو–عؽقػوم
اظواضعماظذيمؼؿممبـوؤهميفماظعالضوتماٌؿؾودظيممٌؾدأالجيمجدؼد.مادؿفؾـوميفمذظكمؼعقدمتشؽقلمصضوءمس

ماظدائؿيمععمصوسؾيماٌلدوة.
م

 حمؿد بن صاحل
 .اؾبصرقة –اؾعـف و اجملتؿع : وزن اؾوسائل اؾسؿعقة 

ؼؼؿضىماظؿلوؤلمحولماآلثورماظلؾؾقيموماإلجيوبقيمظؾصورموماألصواتماظيتمتؾـفومطلمؼوممذوذوتـوم
ميفماظواضع،مؼشؽلماظعـفماظؽرب ماظشؾوب. مودط متداسقوته ماظعـفماجملؿؿعيمو ماظصغرى،مدرادي ىمو

مزوػرةمجمؿؿعقيمضؾلمأنمؼؽونمخطرامإسالعقو.
ماٌلؿؿرم مسؾىمتؾلقطمأحداثماظعـفمعلؿغؾيميفمذظكمحضورػو متعؿلمدوعو ممممإالمأنمودوئلماإلسالم

هققدماظؼقمماظيتمتـشرػوماٌدرديموماظعوئؾي.مومررؼؼؿفوميفم"تزوؼق"ماظواضع.مأحقوغومؼػضيمسؿؾفومإديم
مطلمذظكمؼـريمتلوؤالتمسدؼدة.

ومػيمبؾدمعنماظعوملماظـوظٌ،مػذهماٌشؽؾيماًطرية.مظؼدمأحدثًماظؿؾػزةمتلثريامم–تواجهماىزائرم
معوردًم مو مؼوعقو ماىزائر متشفدػو مطوغً ماظيت مظؾؿكدي مرغوغو مرؾال مأدؿعؿؾً مألغـفو ماظضؿوئر سؾى
مػذا،مالم مإديمؼوعـو ماظدرادوتماظيتممتمإنوزػو متعددتماالغؿؼودات،مصنن معفؿو "ذيوظقوتماظرسى".

معوزظـو،ميفماىزائر،مملمغؿفووزمتػضيمإديمغؿ ماظصور. وئٍمغفوئقيمحولماظؿلثرياتماٌضرةمظألصواتمو
اآلراءماٌلؾؼيموماألصؽورماىوػزةموماظػرضقوت.مسدامدرادوتمبعضماظؾوحـنيماٌـعزظني،مالمتوجدمصرضيم

مسؾؿقيمطؿومالمؼوجدمحؼلمحبٌمخوصمبدراديماالتصولماإلسالعي.
م
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 بؾؼاسم ؿبارؽي 
  .ؾغضب اهلوقاتي ؾدى ابن ؿفاجر )بار(عزوز بؼاق : ا

حنيمغؼررمعغودرةمجموظـومظــؿؼلمإديمجمولمآخرمؼؽونمادؿؼؾوظـومصقهمأعرمسلريا،مغػؼدمععوملمػوؼؿـوم
ماظعـفم مإنمػذا مذاتـو. مو مظغؿـو مو مثؼوصؿـو مو بطرؼؼيمسـقػيميفمػذهمايوظيممنورسماظعـفمضدمأدالصـو

ـوءماٌفوجرؼن:مػمالءماألخوةماظذؼنمادؿؼروامسؾىمػوعشماظذيمادؿقولمإديمصنمأدبي،معّقزمأدبقوتمأب
اظـؼوصوتماظشرضقيموماظغربقيم:مظؼدماخرتغومطؿوبوتمأحدػمم:مسزوزمبؼوق،مظـالحظمطقفمؼعقشمػومػذام

ماظؿؿزقمومعومؼؼرتحهمظؿفووزه.
 

 غاسول  –ـادقة أوفقيب 
" ؾؾؽاتب رشقد عـف اؾـص و عدوان اؾؽتابة يف " صوبوغراػقا ؿثاؾقة ؿن أجل عدوان ممقز

 .بوجدرة

عومصؿهماظعـف،مآصيماظعصورمايدؼـيمطونمأممرادؾومعنمروادىماٌوضي،محيؿلمواجفيماألحداثم
مأرضم مسؾى مولده مأو مسـه ماظيتمتػصح ماظؿعؾري مأداة مبؿؾوؼن معؿؾوؼـي مأوجفو مؼؽؿلي مو االجؿؿوسقي

دقوقمتورخييممتقزماظواضع.مصوألدبمسوعيموماظرواؼيمبشؽلمخوصمأوظًمسـوؼيمبوظغيمظؾعـفميفمزلم
مبرػوغوتمحودة.

معرئيمإنممنوذجم ماظطؾقعيمظقؿقولمإديمسـفمخطيمو ماظعـفماظؽالعيمإروره يفماظرواؼي،مؼؿفووز
م)اظرواؼي(م ماظرواؼيمالمميؽنماسؿؿودهميفمإدراكمحؼقؼيماظعـفمومتداسقوته،مإذمأغفو متصوره اظعـفمطؿو

نمظغويمؼؿقدىمطلمتـؿقطمظقـؿشرمسؾىموعلمعنماظـصماألدبيمعؾؿؼىمصورمعؿزاريي،مومذرؼعيمهلقفو
حمورمسؿوديمجيعلمعنماٌرتادصوتمممورديمتراطؿقيمعشقوغيمبوإلصراطموماظُغؾو،مؼؿقولماظـصممإديم
مومحيؿلماظؼورئم مالمؼدرطفو مصوتقي مو مردوعقي مو مردوئلمخطقي غلقمحيؿلماظشكصمسؾىمعواجفي

مؼلوػ معؿدغي ماظؾمس، ميف معـغؿس مغصمعؽرر، متؼؾل مسؾى مسؾقه، ماظـصماٌعؿدى مجـون ميف مبذظك مممممممم
مومشؿوضماظػضوءاتمومسرسماظؽالم.

معـوظقيمعنمأجلمسدوانمممقزم مظؼولمغصمسراطي،مذظكمػومعضؿونم"رؾوشراصقو طؾؿوتميفمتشوجر
م"ظؾؽوتىمرذقدمبوجدرة".

 

 ػرقد بن رؿضان 
م عن تػؽقك اؾـسب اؾعائؾي يف احلاؾة املدـقة باجلزائر: أو عـاصر اؾتعتق ! ؿن أـت ؟ ؾؼبت

 اؾدالؾي ألمساء اؾعؾم.

مع مبعد،محوظي مالمتوجد، م) ميفماىزائر ماٌدغقي مايوظي مأن مإدي ماإلذورة مغرؼد ماٌؼوظي، مػذه دغقيميف
مادؿؿرارؼي مهؼق مال مآالفممجزائرؼي( مإدي مؼعود مسوئؾقي مأظؼوب مغظوم موجود مرشم ماهلوؼوتي اظؿواصل

ـقومؼرعزمإديمتغققىماظـلىماظعوئؾيمعـذماظلـني.ميفماظواضع،متعؽسممايوظيماٌدغقيميفماىزائرموضعومذػ
اىزائرؼيم:مممأنمصرضًماإلدارةماالدؿعؿورؼيماظػرغلقيمومجقشفوممنوذجيمإسودةمتلدقسماظشكصقيم
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.متورخيقو،مطقفممتمبـوءمغظومم7110ومضوغونمايوظيماٌدغقيمظلـيمم7183ضرارمجمؾسماظشقوخمظلـيم
وتماظػوسؾيماظيتمضررتميفماٌوضيماظؿؿوثالتماٌرتؾطيم؟معوػيماالدرتاتقفق األظؼوبماظعوئؾقيميفماىزائر

م؟معوػوموضعفوماظراػن؟ بفذاماظـظوم
ماظؾغوؼي،مأنموضعًمسؿؾقيمتػؽقكمظؾفوؼيمطؿوم مبوٌللظي مسالضوته مو ملمحيدثميفمتورؼخماالدؿعؿور
ماظدالظيم ماظوسي معلؿوى مسؾى مدؾؾو ماظعؿؾقي مػذه مأثرت مضد مو مبوىزائر. ماٌدغقي مايوظي ميف ممممممممموضعً

موماظؿشؽقؾيمععو.
 


