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م**ػؤاد صويف

ممأثـاءمىزائرامسيمإنمتارؼخمايرطاتماظػؽرؼة تارؼخممهمعـلعـؾمملمؼؽؿبمبعدمؼةاالدؿعؿاراظػذلة
مػومطذظكموم–اظصغرلةمماحملاطؿات زاظذيمؼؿفاوم–ماإلدطورؼوشراسيتارؼخماإلغؿاجموماإلدطورؼوشراصقة
ايؼوقم...مو،موظوجقاـثاإلواىغراصقا،موسؾمماالجؿؿاع،معـلمتارؼخمايؼولماألخرىممإدياألعرمباظـلؾةم

مإخل.
ماٌمرخنيمومعدؼـونمإغشيـا معن مبقـظؾؽـرل مطؾودمفمعن مم(Jean-Claude Vatin)منصاتا جون أوديمسي

ماصراغلوذمؼوضحمإ.م1بصػةمساعةوماإلغؿاجماظػؽريممخاصةمبصػةماالدؿعؿاريرباوالتمطؿابةماظؿلرؼخم
مرروحؿهماٌودوعةمبـسيمإحدىمعؼاالتهماظيتمغشرػامبعدمتؼدميهمأل( François Leimdorfer) قؿدورصرلظ

م مو م ،2"االدؿعؿار"اًطابماألطادميي ماظلودقوظوجقا م3"االدؿعؿارؼة"عواضقع مطاغتمو. مجفؿفا، عن
لمعنمخالماالدؿعؿاريررحتمذيؾةمعنماظؿلاؤالتمحولماظعؾممم(مضدFanny Colonnaصاغيمطوظوغام)
معنممنوذجي مبرلكأوشمطل مدؼلؾارعقم(Augustin Berque)ملؿني مجوزؼف مو  Joseph)مه

Desparmet)4،مودمزؼؼرشم–أغيمريمطؿامأنمم(Annie Rey – Godzeiguer)طاغتمضدمضدعتمبقاغامم
م.5حولمسالضةماٌمرخنيمباىزائرمسيمسفدماإلعدلارورؼةماظـاغقة

طرح،مسؾىماألضل،معشؽالماظذيمؼيتمقـظـؾشرلمذمصرلمسيماألخرل،مالمبدمعنماإلذارةمإديماٌؼالماظؼو
م.6"اظؿارؼخماظؼدؼممظؾفزائرمعنمخاللماٌصادرماظػرغلقة"بلؿقؿوظوجيم:مرابعمإماذ

                                                                                                                                        
م.0664ذؿاءمم،20ذاماٌؼالمباظؾغةماظػرغلقةمسيمذبؾةمإغلاغقات،ماظعددممصدرمػ*

م.وػران ،ٌرطزماظورينمظؾؾقثمسيماألغـربوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةباحثمعشاركمباعػؿشمسيماظذلاث،م**
1 L'Algérie politique. Histoire et société, Paris, PFNSP, 1974 ; puis avec LUCAS, Ph., L'Algérie des 

anthropologues, Paris, Maspéro, 1975 ; et ses articles dans la Revue algérienne 1970 et 1974 (avec A. 

MAHIOU), La Revue de l'Occident Musulman (1982) et l'Annuaire de l'Afrique du Nord (1979). 
2 Leimdorfer, François, Discours académique et colonisation. Thème de recherche sur l’Algérie pendant la 

période coloniale. (Le corpus des thèses de droit et lettres. 1880-1962), Paris, Publisud, 1992. 
3 Leimdorfer, François, « Objets de la sociologie coloniale. L’exemple algérien », in Tiers-Monde, n° 90, 1982. 
4 Colonna, Fanny, « Production scientifique et position dans le champ intellectuel                et politique. Deux 

cas : Augustin Berque et Joseph Despermet », in le mal de voir, Paris, UGE, 1976, Coll. 10/18. 
5 Rey-Godzeiguer, Annie, « Les historiens du Second Empire et l’Algérie », in revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine. 
6 Cheniti, Béchir, « Les sources françaises de l'histoire de l'Algérie romaine », in Madellat Tarikh. 
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ودائلمايػازممإرداءمتممغػلهمتدرجيقا،مومسيماظوضتماالدؿعؿارأثـاءممزائراىعاضيمظؼدممتمبـاءم
غوعمعنممعؾؿقةاظممتراتماٌمدمعنؿؼؾالمسداد،مطؿاممتكضمسنممحفموماظـصبماظؿذطارؼةاٌؿاطمسؾقه

موػران،متؾؿلانمومضلـطقـة.سيممطذظكماظعاصؿةممباظؿقدؼدمومماىزائرمسيماظرضىمسنماظذات

 ؿعني بـاء ؿاض

مررح مظؼد مبداؼاتفماإلدطورؼوشراصقةت مجقزالمماألدؽؾةماعـذ مدؿقػان مؼؾكصفا ماظيت غػلفا
(Stephane Gsell)عمدلاتفم،موطقفمتشؽؾتمتؼاظقدػم،مم؟ملؽانأصولمػمالءماظػيمم:م"عاصقؿامؼؾيم
مامعامععؿؼداتفم؟و مظـا مؾاظـلؾةمصم.7"؟معاغياظروماالدؿعؿاروممالحؿاللػيماظعدلماظيتمميؽنمأنمؼؼدعفا
مقزالى م، مووزقػؿه ماىزائر مسي ماظؿارؼخ ممظؼد"م:مواضقةماالجؿؿاسقةعفؿة مظـا مأؼضامادطر ظؿارؼخ

ضرورةموجودمادؿعؿارممباإلضاصةمإديمزعان،مسيمطلمعؽانمومصارعةمسيمأنمغؽونمضادةإرادتـاموواجؾاتـا،م
مالمتؼلمأػؿقةم مػيمضرورة معنماظلؽانماظرؼػقنيماألوربقني،مو مطؾرلة اظرساؼاممتؼرؼبمسيتدسؿهمغلؾة

المؼعدمموم.أومبعقدامطانماٌلؿؼؾل،مضرؼؾاسيمماالغصفارواألعلمسيم)األغدجيان(مإظقـامععماظرشؾةماظؼوؼةم
م.8اظعؾوم"مضؿنسدؼمماظػائدةمم"قامػذاماظؿارؼخمسيمإصرؼؼ

معوضعةم،معذطرات،مسروضمٌواضفمومدساؼةجردمعؿعددةضوائممغشرمم،عـؿظمبشؽلمومتمعنممثة،مو
مضؾلمأطدلماٌكؿصني ماىم.عن مايال،ؿقعو مبطؾقعة مم، ممتمتلفقلمسصرهمبكثارماعطؾوسطان مػؽذا .

مغرب.محولماىزائرموماٌماالدؿعؿارؼةاٌعرصةم
مطاغتماظؾ ماحملوشقؾؾإذا مسنم"جدولمراصقا ماألوديمصادرة  Tableau des)9اظػرغلقة"ممدلاتاٌؾقة

établissements français)مم مدوريم"0505دـة مإصدار مأول مصنن  le Moniteur)اىزائري"ماٌوجه،

Algérien)  ارمشوػوماظذيمضاممبدسممأوديماألسؿالماٌـفزةمسيمحؼلماظؿارؼخمومذظكمبػضلمأدرؼانمبربر
(Adrien Berbrugger)  م مروالن مم.(Roland de Bussy)بقزيممديو مطاغتممطونو ماظعـؿاغقة اظػذلة
سرصتماٌواضقعمتـوسامطؾرلامسيماظػذلةممطؿام.متمادؿعراضفامبشؽلمأصضلصؼدماألطـرمضربامعنماياضر،م

 Alphonse De)ظػوغسمديمرودومأعنمخاللمعؼاالتمروالنمديمبقزي،مم0522ومم0503اٌؿؿدةمبنيم

Rousseau)ريمصوؼالرتمػـم(Henri Feuilleret)م10دالميأودقبمد،مأدؿاذماظؿارؼخ،م(Eusèbe De 

Salles)مظقونم مضقم(Léon Roches)روشم، ماظدطؿور مقو مم:م(Guyon)ون موطؿابم ماظؼادر مؼوشررهسؾد
(م3481،مسؿرمباذام)(1845)(،مربؿدماٌؿاصقزؼؼيماظؽاتبموماالذذلاطيم0505ونم)،ماالغؽشارؼ(0511)

مشرلػم ممتو موضد مترذي. مأودي مغشر م:مأؼضا ماٌكطورات مو ماظوثائق م"مات ماٌرضقة" اظيتمضامماظؿقػة

                                                                                                                                        
7 Gsell, Stéphane, Introduction... Histoire et Historiens de l’Algérie, Paris, Alcan, 1931. 

 .اٌرجعمغػله 8
ماٌمظػنيماظذيمإديمصدورم"ضائؿةمبم0506دـةممبؾارؼسمؾقوشراصقا..."تقالرمسيمعمظػهم"رباوالتمسيماظؾؾمؼشرلمش. 9 ؾؾقوشراصقةمبلزلاء

مإديمجقؾؾارماٌعـوغةمبـم"مزوماظعربمشلذهماظؾالد"ؼقامعـذمشطؿؾوامحولمسلالمإصرؼ ادؿعؿارمسلالممولحوماظيتمؼعودماظػضلمسيمطؿابؿفا
 ".إصرؼؼقا

10
 .(0633) 33ومم(0622) 32 اجملؾداجملؾةماإلصرؼؼقة،مقانمش.مسيمجوظمؼـظرمحولمػذهماظشكصقةماظدرادةماظيتمضاممبفا 
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(مAlbert Devoulx)مصوظؽسمدواظذيمضاممبذلذيؿهمماظؿشرؼػات"،موم"دصذلم0512دـةممذيؿفامرودوبذل
م.0522دـةم

م ماظػضل مؼعود مظؾؿعارفمحولمسيو محوصؾة ممأول مشداة مبقزيمماالحؿاللاىزائر مجاغيتمدي إدي
(Genty De Bussy)م مثاغي م ماظذيمطان ماىزائرمإداري، مٌدؼـة معايممععؿؿد مجوؼؾقةمم0502عن إدي

ماٌمظفم.0501 مػذا مم،جزئنيمعنم،غشر مدـة مبارؼس م"م،0502سي مسـوان: مادؿقطانمحولهت
ومإذامطاغتماٌالحقمتؿضؿنماظعدؼدمم."ؼـةماىزائرموودائلمايػازمسؾىمرخائفانيمبنؼاظةمعدقاظػرغل

ماغبماظؾقؾؾقوشراسيممتماخؿزاظهمسيمأزلاءمدؿةمعمظػنيمصؼط.عنماظوثائق،مصننماى
          اشلواةماٌلؿـرلؼنممعنماظؽـرلمعنماظؽؿابماٌؿؿردنيمومشرلػم،ماػؿؿامغاظتماىزائرممظؼدوم

مـظمسؾىمجردم(Charles Taillart)م11هؿويم"اظؾقؾؾقوشراصقاماٌـففقة"مظشارلمتاؼؾرمعـال،موماٌمرخني. 
مومعؼالمأدبيمومتارخيي.مسـوانمعرجعم0044

م-قصلمسؾقفامأومعنمخاللماظـؿائجماٌؿمماٌشروعمدواءمعنمخاللمرؿوحؼؿؿـلماظعؿلماألطـرمأػؿقةم
م"اظعؾؿيمظؾفزائرماالدؿؽشاف"إنمعغاعرةمماظعؾؿيمظؾفزائر".ماالدؿؽشاف"طؿابممسيم-موماظيتمغشرت

وزارةمايربقةممؼررةمعنمررف،ماٌقةاظؿلظقػمتؿؽونمػذهماٌغاعرة.م12شؽلمؼوعامعوضوعمدرادةمذاعؾةتملم
مماظيتماسؿدلتمشرلمعؽؿؿؾةمبعد،معنمو،م0504دـةم ،م0521وم0511بنيمطؿبمواحدمومثالثنيمجزءا
 م،ععرصةمجدؼدةمتردكتمعنممثة،واىغراصقة.ماظعؾومماظؿارخيقةممفادؿةمسشرمجزءامعـمؼؿـاولحقثم

ماالغؿؾاهمبؾػتمعـالم(Caretteطارؼتم)ممضامػؽذاوذؾؽةمضراءةمٌاضيماىزائر.ممومظرمبامأطـرمعنمذظك 
ممعقالدي.ماظؼرنماياديمسشرمتؾقاغفامسيمهمسياؤخؾػدورمبينمػاللموماظؼطقعةماظيتماجؿفدممإدي

ماظع ماظػذلة مـإن مدـة مأصدر مصؼد ممتتمدرادؿفا، مصذلة مأول مػي مراغجمم0504ؿاغقة مدوغدر معن طل
(Sander-Rang) م)م مدغقس مصاردؼـاغد مطؿابFerdinand Denisو مأظفم"تم( مطؿا ماإلؼاظة"، لدقس

ظػامحولم"اشلقؿـةماظذلطقةمسؾىماإلؼاظةممعم0512(مدـةمWalsin-Estherazy)مزياواظلنيمإزترلاىـرالم
م1481اظذيمطانمعػوضامعنماٌؾك،مدـةم(،مBaude)مدبوؼـةماىزائر".مومضدمغشرماظؾارونماظؼدميةمٌد

م"ععماظؿذطرلمسيمجزئني،مومطانمؼرعيمعنمخالظهمإديمومسيطؿابم"اىزائر"م ماظيتمرآػا صفماألذقاء
م".ضدميابعضماألحقانمباظشؽلماظذيمطاغتمسؾقهمسيم

(ماظطؾعةماألوديمعنمLéon Galibertؾقؾارم)شنم،مأصدرمظقو0510،مأيمسيمسامممفاغػلمسيمػذهماظلـةو
تمسشرمدـواإغفام"م."دؿقطانماألولمظؾؼرراجقنيمحؿى...اإلمطؿابهم"اىزائرماظؼدميةمومايدؼـةمعـذ

                                                                                                                                        
11 Taillart, Charles, L’Algérie dans la littérature française. Essai de bibliographie méthodique et raisonnée 

jusqu’à l’année 1924, Paris, Champion, 1925.  

،مخاصة،ماواهماٌمظفمؼعذلفمبدؼـهػسماظعـوانمومزفرمسيمغػسماظلـة.مٌمظفمآخرمحيؿلمغمؾؾقوشراصقةبمميـلمػذاماظؽؿابمذبؿوسة
مA bibliography of « Algeria »مPlayfair 7مبالؼػرل مظـدن م0655-0565، مجبرد مضام مأغه مطؿا مزفرتمسيم05. موممذبؾة صرغلا
ماىزائري"م"اٌوجهمذبؾةمإديمـهمملمؼؼممؼرجع،مومظؽتماحملؾقةماألربعاجملال

12 Cf. Mercier, Gustave, « L’exploration scientifique de l’Algérie », in Initiation à l’Algérie, Paris, A. 

Maisonneuve, 1957, pp.325-343.  

م.اراتاإلصدنمصؼطمشلذهمسيمايؼقؼةمظؼدمخصصتماظصػقؿانماألوظقؿا

Vatin, J.CL, « Science historique et conscience historiographique de l’Algérie coloniale ». I. 1840-1962, 

Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 18, 1979. 
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   غػذتممبفردمغشرػا".مظيتماظعدؼدةمامؼؿضحمذظكمعنمخاللماظطؾعات"م،ؾقؾارشمطؿبم،"عنماظـفاح
صصال،مم22غظرامظشؽؾه:ممإنمػذاماٌمظفمممقزم.0520شرلماٌمرخةمدـةماطؿؿؾتمتؾكماظطؾعاتممضدمو 

اؼةمصصالمظؾفقؿـةماظػرغلقةم)إديمشم02صصلمخاصمبؽلمصذلةمػقؿـة،مععمصصؾنيمظؾفقؿـةماظذلطقةموم
ملمؼعدماظـظرممتارخييمظؿقؼقبدمععمػذاماظؽؿابمتلدقسمسيماظواضع،مغشفم.((Randonوالؼةمروغدونم)
   م:ماشلقؿـة.ؿـلمسيمؿتمطؾؿةمعػؿاحقةمزتدلمحقث،ػذهماٌعرصةماظؿارخيقةماٌؿشؽؾةسيموالمم.صقهمإرالضا

معاضؾتمسؾقفا.اظيتمتمةشلقؿـألذؽالماإالمتارخياممملمؼعدمتارؼخماىزائرموماغطالضامعنمػـا
لممبعـىمؼشؿلماىغراصقاماظشاع)فماظشاعلمحولماىزائر،ماٌمَظأنمم(A. Bernard)أ.برغاردممخيدلغا

ضدمموم.0552رؾعاتمعـذممصدرمسيمزيسماظذيم(Maurice Wahl)عورؼسموالمفمػومعمَظم(اظؿارؼخوم
طؿابةممأنمسؾؿام،:م"اىزائر"ضصرلهتمسـوانمم0626عنمجدؼدمدـةممأسادمأ.برغاردمطؿابؿهمومصقاشؿه
م ماألودي ماظؿارخيقة مصقفامعودؼايوصؾة مماظػضل مضلـطقـةإدي ممرئقسمبؾدؼة  Ernest)إرغلتمعردققه

Mercier)،إديمشاؼةماظغزوماظػرغلي"مسلالمإصرؼؼقامعـذمأضدمماظعصورممحولم"تارؼخمنصدرمذبؾدؼأضدموم
مشاؼةمصدورمطؿابم"تارؼخمإدي)ماٌرجعقةمومظػذلةمروؼؾةمذؽالماظؾذؼنم،0562-0555بؾارؼسمبنيمدـيتم

 .(0600دـةم (Charles-André Julien)سلالمإصرؼؼقا"مظشارلمأغدريمجوظقانم
م"اظوجقزو مصنن ماظواضع، ممسي ماىزائر" متارؼخ مطاتم)سي مإدوارد اظذيمطانمم،(Edouard Catٌمظػه

م،(Mercier)"عردققه"مماظـمطؿابمباىزائر،مملمؼؿؿؽنمعنمتعوؼضحقـذاكمأدؿاذامسيمعدردةماآلدابم
-Charles)،مأرروحةمدطؿوراهمرئقلقةمحولم"عكثرمذارلمطوؼـتم0560،مدـةمأنزإدواردمطاتماظذيم

Quint)م"رباوظةم مسـوان مهت مثاغوؼة موأرروحة مإصرؼؼقا"، مٌورؼؿاغقاممسي ماظروعاغقة ماٌؼارعة حول
سيمم0552(م)دـةمCamille Roussetععمطاعيمروداتم)ملفاظهأطـرمبماماٌمظفذػماذؿفروم،اظؼقصرؼة"

م.بؾقوثهماذؿفاره"اىزائر"مأطـرمعنممؼاالتهماٌـشورةمسيمجرؼدته(موممب"غشرةماٌرادالتماإلصرؼؼقة"
 هـققـبواتمنمعدؼـةـعوم.أؼضامسيمػذهمايرطةمواضدمذارطرجالماظؼاغونمودرماإلذارةمشؾىمأنموم

(Poitiers) مادمأ.مجرلوظتـعـؿـاد(A. Girault)،وماظؿشرؼعماالدؿعؿاري"ماالدؿعؿارممسيمطؿابهم"عؾادئم
م.0502بعدمعامومضؾلممعامأياظؿصورم"اٌعقاري"ماظذيمأصؾحمذائعا:م(،م0562)

مأر مإدي ماظػضل مؼعود معارديروحة ممإحداثمسيم(Géorges Marçais)جورج مأطدل ماغعطافثاغي
،مثؼاسيمحدثمأطدلمهولمدقادي،مإثينمععمضدوممبينمػالل،إذمأغهم:مةاالدؿعؿارؼمظإلدطورؼوشراصقة

مسيمعقالديمحقثمميؽنمإدراجماظؼرنماياديمسشرماظؽؾرلمأبًدامعنمضؾلمجؿؿاسيمملمؼشفدهماٌغربوما
م.م13ضطقعةمأدادقةبوصػهماظؿارؼخم
ذاتهمسيماظوضتمماظؽؾرلمعًعامػومغربوماٌماىزائرمؾتاريخطؾقةمومربؾقةمووضعمععرصةممتشؽقلإنم

م معـطؼي: ممومتشؽقلادؿؿرار ماٌمذاطرةوضع مو مظؾفزائر ماظؽؾرلمغربادؿعؿارؼة ماظؿارؼخماظذاطرةص. مو
م.ذاتفمماٌمرخنيمؿؽػلمبفؿامأجقالتطؿامم،ؼـريمأحدػؿاماآلخرمحقثم،ععامؼلرلان

                                                                                                                                        
13 Marcais, Géorges, Les arabes en Bergerie du XIe au XIVe siècle, Recueil des notices et mémoires de la 

Société archéologique de Constantine, 1913. 
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 اؾذاؽرة اؾطؾب عؾى

حؿىمومإنمملمؼؽنم،م0622دـةممسيمبارؼسموماظذيمغشرم،14إنمطؿابم"تارؼخماىزائرمسدلمععاٌفا"
علؿعقداماسةماظذاطرةماالدؿعؿارؼةمظؾفزائرماٌمظفماألولمعنمغوسه،مصنغهمؼشؽلمعرحؾةمجدؼدةمسيمصـ

دمعمرخونم)إدوارم،ايؽوعةماظعاعةبنيمعؼاظنيمظرؤداءمعؽاتبمسيم،األسؿالماظؿارخيقةمبلكاءويلابهم
م( Augustin Bernardنيمبرغاردونم)أوشلجغراصق(موم René Basset،مروغيمباداتEdouard Catمطان

اٌؾؼبمبـممJean Lorrainجونمظورانمعـلم)ماظقوممزعنطاغوامسؾىمسالضةمبؽؿابمتـاداػمماظمععروصون،
م.(Paul Devalالمػبولمدؼ

م مبدأ مظـسيماظظفورمجدؼدمذؽلظؼد ماىاععقةؼ)؟( معمظػاتمتؾلقطقة،مماظعؾؿقةم)؟(ملماٌعرصة )؟(.
مأسؿالمسؾؿقةمذياسقة،م ماظعرؼضضعتمسيمعؿـاولموذاتمعلؿوىمسالمسؾىمطلمحال،مو م.اىؿفور

ماظودائلمعنم ماٌلاػؿةمسيموضنمعنمطاوطلمػذه مم)متمعمحوصؾةذلغفا مباالجيابقة( مظؾؿـفزاتغعؿفا
ماظػرغلقةمسيماىزائر.

ماظػرغليمسيماظؿارؼخ"0600"تارؼخمومعمرخيماىزائر"م)إنمطؿابيم ثممم0604)م(موم"سلالمإصرؼؼقا
مإ0622 ماظـؼدؼة، مظؾؾؾؾقوشراصقا ممنوذجان مػؿا مغؼطةمذ( معلارماإلغطالقمميـالن مامسي مو طورمؿاظإلغؿاج
م.ياظػؽر

مأ مش. معن مبطؾب مجوظقانو مم،غدري مدؽرترل مآغذاك مطان ماظؿارخيقةاظذي  Revue)ماجملؾة

historique)مومسيمإرارماظذطرىماٌؽوؼةمالحؿاللماىزائر،مذيعمطلمعنمدؿقػانمجقزالمومشدلؼقلم،
م مدرادةم(Gabriel Esquer)إؼلؽار مسشر ممزيلة ممسؿالأحول ماظؿارؼخ، موسي مضؾلمواىغراصقا، عا

ماظؿ ماإلثـوظوجقاوارؼخ، مو، ماظؼدؼم، مواظؿارؼخ م)وظؽن ماألدؼان مأؼةتارؼخ ماظقفودؼة(،ممدون محول درادة
ومظؽنمأؼضامماالحؿالل؛واظؿارؼخمايدؼثم)اإلدؾان(،موالعي(،ماظعصورماظودطىم)اظؿارؼخماإلدتارؼخمو

متمادؿدساءممؼدظم.اىزائرمحولمصادراٌ،ماألدب،ماظػـون،ماىاععة،مومسيماألخرلماظشرؼعةماإلدالعقة
مجوظقان مرشؾة م"حلب ماىزائر مجاععة مأداتذة معؼدعؿه.م"طل مسي مجقزال مؼوضقه ماسرؼغمطؿا

(Reygasse)،مأظدلتقينم(Albertini)مم مػقؿن مبعداظذي ماظؼدؼم ماظؿارؼخ متدرؼس عغادرةممسؾى
م(Carcopino)بقـوطرطو م، معارديموؼؾقام مجورج م(William et Georges Marçais)مو بقلممظػرؼدأ،
(Alfred Bel(مجورجمإؼػرم،)Georges Yverماظذيمدقطرمسؾىمصذل)مبعدػا ،مةمبداؼةماالدؿعؿارمومعا

م) مايؼوضيMorandعوراغد ماظشرؼعةاظذيمضشيم( معارتقـواإلدالعقمن مبقار سؿقدمم،(Pierre Martino)ة،
م) متقؾقار ماألخرلمزبؿصماألرذقفTailliartاىاععة مسي مو مشوتققهم( مأ. مطؾف مظؼد مإؼلؽار. مضابرؼقل

(E.F.. Gautierمباظؿؼدؼ)ميؽنمالمذيءمممترده:وممهؿسيماظوضتمذاتهمسؾؼرؼماسيمحقثمادؿعرضمماىغر
مصاظ ماىغراسي". م"اجملال مخارج ماىزائر مسي مخيعصفؿه مباظؽاد مطاغا ماظؿؿرد مو ممانػقؾؼرؼة ماألصؽارظدؼه

سؿوديماواهمدقاديممـاكمتؼلقموماألدؽؾةماظيتمالمأجوبةمشلام:مٌاذامػمحؽامماٌؿلرسةم،ماألاٌلؾؼة
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طؿامطانمذظكمائطمعوازؼةمظؾؾقرماألبقضماٌؿودط؟مثالثةمذرجغراصقامسدلمحنيمتـؼلمماظؾالدمسيمماظؾقر
مذابمسي مأدؿاذ مظظفور ماىزائرمعـادؾة ماالسذلافمبه ثاغوؼة مإزلهمو م)غصارغا: مبرودال  Fernandد

Braudelمصققحمطاعماظؼلـطقينضضائهمصذلةمعنماظزعنمباظؼبعدمم0624اىزائرمدـةماظذيمادؿؼرمسيم(م.
عنم(م؟مZeillerزؼؾرم)موم(Ely Blanc)اظؽؿاب،مومظؽنمعنمؼؿذطرمإؼؾيمبالنممأغهمطانمػـاكماظؽـرلمعن

ظدلتقينمأعنممشوتققهم؟مأومملمؼؾقمػومعصرلمأرروحاتم؟مومعااسرؼغمزالمؼؼرأميدماظلاسةمعورؼسالمؼ
م(؟Tablettes Vandales)"مأظواحماظوغدالدوىم"

رؾعؿني.مومعنماظطؾعةماألوديمإديماظطؾعةمإذنمالمإصرؼؼقاماظػرغليمسيماظؿارؼخ"مطؿابم"سلمظؼدمسرف
ؼدمظم.0622-0612مصذلةدرادةمحولمؼؿضؿنمسيماظطؾعةماظـاغقة،ممععمعؾققم،اظـاغقةمندمغػسماٌمظػني
ماظؽؿابمأطـر ممدؾؼه:فماظذيمعنماٌمَظمإجيازامطانمػذا طانمأؼضامموأربعمثممزيسمدراداتمصؼط.

ماثـنيماخؿػاءنمرؾعةمألخرى،مومرشممأغهمعاٌالحظمظؽنمم.طؿابمذبؿوساتمصـقةمأومصنابممبـابةمطؿ
.م-؟غواؼاماظـاذروم-سـاوؼنماظػصولمتمتغرلم،(Albertini et Lespès)أظدلتقينمومظلؾاسمعنماٌمظػني

15(0602-0542ؼينمظلؾاسم)رؼدممتمتؽؾقفمظ
      دقؽقةمظؾغاؼةمطالمبطرؼؼةبؽؿابةماٌؼدعةماىغراصقةم 

م مبعقدة ماظؼدؼم"أصؾحمإذم(م:Gautier)مقهوتقشبعضماظشيءمسنمعؾاظغاتمو م"مألظدلتقينسلالمإصرؼؼقا
       م"اظػذلةماإلدالعقة"ىورجمعارديمم"اإلدالعقةم"سلالمإصرؼؼقامهتماشلقؿـةومم"اظػذلةماظؼدمية"
 مذباغقا،زؼاحماظدالظيمػذاماالغالمؼؽونمأميؽنممم."اظػذلةماظػرغلقة"أصؾحمم"سلالمإصرؼؼقاماظػرغليوم"

صـقنمػـامملمغعدمغؿؿوضعمم،عنمربؼةماظعارػةماظؿارؼخمظؿكؾقصمومميؽنمأنمؼؽونمغاوامسنمرباوظة 
م.ماؾػرتةبلمسيمإرارمماهلقؿـةضؿنمإرارم

  اؾتاريخ / اؾوصقة

م مايرطة مغشاط مسيمشزاد مطؿابم"ماًؿلقـقاتضون ماظوجود مإدي مزفر مدـةممعن صورإذ اىزائر"
بوضعماٌؽوؼةمومضاممجاكمبرلكمماىزائرؼنيمبذطراػااٌمرخنيممتمذيعقةاحؿػؾم0623ةمدـومسيمم،0620
مدـة ملئة و عشريني عاؿا ؿن اؾسودقوؾوجقا املغاربقةمحصقؾة م0624م؛ مغشر  اؽتشافطؿابم"،

احلقاة اؾػؽرية رىمدبصمظؼائؿةمأخم(مبوضعمحصقؾةمأخرىG. Esquer)مإدؽارم."مومضاممغاجلزائر
م.0502عـذممباجلزائر

مطؿابم" معنؼؼع مخاصمؼماىزائر"مصور مجد مإرار مـؿؿسي مسيمدؾلؾة م،صرغلاؼارعاتممبمتؿعؾقل
،ماظػصلماًاصمباظؿارؼخبؽؿابةممإدؽار.مومضدمضاممشابرؼالمعـفام ـالثنيوماظماظعددماظرابعمحقثمميـل
مؼؾي:ممإذمتصور ماألخرلمأغهمجيبمطؿابةمعا المم"صقؿامخيصماالسؿؼادمباالدؿؼاللماظذاتيمىزائرػذا

م مضؿان ماظرزقميؽـفا مو مصننماياجة ممظلؽاغفا... مذبرد م16"موػمػذا مطؿبمبشؽلمأطـرو. متواضعا،
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ماظرجوعمو   وطؿابهمحولموػران (0602) اىغراصقةمحولمعدؼـةماىزائرمحؿهوأرر اإلطالع على دؿونمدـةمعنمبعد،مالمؼزالمؼؿم

(0605). 
16 Visages de l’Algérie, Paris, Horizons de France, 1953, p.9. 
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م" مطلمذيءم:م"سبن"...اؽتشافعمظػو مضؾـا مبـزاػةمالمغدسيمأغـا مهدثـا مغدركمأغـا مظؽــا حولممو
م .ععظمماظؼضاؼا"

مظؽناجلزائراؽتشاف  طؿابم"م معشروعمضدؼم مبلؾبم" مايربماظعاٌقمتلخرمولقده م،اظـاغقةة
مؼـؿظم مأدادقةموػو مأجزاء مثالثة ماٌادؼة"م:حول مم"اظؾقؽة ماألول(، ماىزائر")اظػصل (،م1)م"عاضي

حقثمطؿبمعاردقلمماألداتذةماىاععقنيماٌؿؼاسدؼن،ممادؿدساءمتأخرىممرة(.موع00)م"جزائرماظقوم"
اصقونمظقسمػـاكمجغرؾقؽةماٌادؼة.مأظؾمتؼدميامغوتققه،اظصدؼقماظؼدؼممظم،(Marcel Larnaudeظرغودم)

مؿؼدعة.ظؾاىغراصقامالمتصؾحمإالمباىزائر؟مأطقدمص
م)مطلمعنمصؼدمضاممبوصػهمأعامسنمعاضيماىزائر ماٌؿوصى(م)Christian Courtoisطرؼلؿانمطورتوا

م م (0623دـة مأجلو معن ماظؿعؾقم مشادر ماظذي معاردي ممج. معاردقلمم.ؿقفاٌإدارة مجقزال، دؿقػان
مبوومم(Marcel Colombe)ظوعبوط ومالمماٌوزفمسيمأرذقفمعؼارعةماىزائرم(Pierre Boyer)رؼابقار

مضائ ماٌلاػؿنيتزال معارديميؽـمروؼؾة.مؿة مآل ماألخرلمعن مذطر مأؼضا مصقؾقبـا م، مػو مو زبؿصمسيم،
همػاظذيمخؾم(Emile Dermenghen)منفؼإعقلمدرعـمسيماىزائرماظػرغلقة؛معـؿكبمائبغومماظؾلاغقات
عفدماٌعدؼرمموعربملؿاٌم،(Henri Perès)مػـريمبرلاس(،م.عاعةم)ح.عسيمأرذقفمايؽوعةماظمإدؽار
مشاظع مظودقان ماإلدالعقة، مظؾدرادات مايم(Lucien Golvin)موظػنياظي معصؾقة مرئقس رفمبصػؿه

ماظعاعة،مشودؿافمعاردي مماظقدوؼةمسيمايؽوعة م،(Louis Milliot)وظوؼسمعقؾقم،(0620)اٌؿوسيمدـة
مدعدعؿؼاسد م: مآخران مذابان مو مذم، مبن م)اظدؼن مـب ماآلداب(أدؿاذ مبؽؾقة مطزاصقيممعلاسد و
عنممخؾقطمشرؼبوػومالمؼزالمأدؿاذامباظـاغوؼة(.مػذاماألخرلمآغذاكمطانم)وم(Xavier Yacono)ؼاطوغو
ممعاض مأن مؼرؼد مال مظه.موميضي معؽاغة ماظؾقثمسن محياول ماظـوعمحاضر مػذا مسي ماألودي، عنممظؾؿرة

مإديماإلغؿاجماظػؽريمباظؾغةممومظؽنمزائري؛ىمتوجهماظدسوةاإلغؿاج،م ماألوديمأؼضا،مؼؿمماإلذارة ظؾؿرة
مبرلاس( مضؾل م)عن مم.اظعربقة معؿلاغػؿاح معمظف مإظقه مؼوحي عشرون دـة ؿن تاريخ مسة ومخ"خر

مؼدممتظماٌؽوؼة.تلدقلفاممى"ممبـادؾةمذطراإلصرؼؼقةاجملؾةمعنمضؾلم"م0623دـةممتمغشرهمم"اجلزائر
ػذلةمعامظم)باظـلؾةم(Lionel Ballout)ممتمتؽؾقفمطلمعنمظقوغالمباظووضعمحصقؾةمحؼقؼقةمباٌـادؾةمإذم

ماظؿارؼخ ممنوجوم(ضؾل مJean Lassus)الدوس مظوتم)اظعصور( مروجرل  Roger Le)ورغواظؼدمية(،

Tourneau)ومألولمعرة،مم.(0502معامبعدصذلةم(موطزاصقيمؼامطوغوم)ةايدؼـمقطموماألزعـةاظودم)اظعصرم
مب مسؿل م)باؼـػؿح متاظقرلؾؾقوشراسي ماٌ(Tailliart)مدؿــاء مسؾى مل( مزفروا ماظذؼن مواظقفود بوصػفممؾؿني

ماظؼدمية،مندمأنمالدوسمحيقلمإديمطؿابمحولمومظؿارؼخمبالدػممصاسؾنيمومعـؿفني باظـلؾةمظؾػذلة
حاجممومأرروحةمعؼاالت(Le Tourneau) ظوتورغومطؿامؼذطرم،مسيمإصرؼؼقاماظؼدمية"ماظدلبرؼةم"اظقفودؼة
مؼاطوغصادوق م(Yacono)مو، ماٌعاصرة، مو مايدؼـة مظؾػذلة مباظـلؾة م، مو مضداشؼشرل طؿابم)ممإدي
م ("اظؼصؾة" مصايي م")و ماظؼادرطؿاب م("سؾد مأغلؽي مإدي مطذا مو ،(Ansky)، مضذوراو ؾقثمغإؼزوقو
(Eisenbeth)مبفاموم،أخرلاورموسلالمإصرؼؼقا.محولمؼفودماىزائم مبػضلمدرادةمضام ماظعددمو سيمػذا

م.م17اظؿارؼخماظػؽريمدغيمإدياٌزلاءمطلمعنمايػـاوي،معقؾيمومدخؾتمأـب،مس.مبنمذ

                                                                                                                                        
ملمطؿام.مغيورينمسؾىمؼدمطلمعنماٌقؾيموماٌدبشدةمعوظدمتارؼخمم0600سيم"غشرةمىـةمإصرؼؼقاماظػرغلقة"مدـةممؼدماغؿؼدمدؼلؾارعيظ 17
 غؼاش.مأيمL’Islam et l’Evolution de la culture arabe, Alger, Soubirou, 1935طؿابمربؿدمصواحلم:مرمؼـ
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م مدائؿا مػوم(Gabriel Esquer)ابرؼقلمإدؽار"،مؼعطيمشدقؿون"سيمذبؾةمو،م0624دـةمسيمو ،مو
معؿؼاسد مظؾفؿعقةواظلؽرترلمأرذقػي ماظلابق مذاعؾةمة،اىزائرؼمةاظؿارخيقمماظعام مخاللمغظرة معن ،

ممم0502ايقاةماظػؽرؼةمسيماىزائرمسيماظػذلةماٌؿؿدةمبنيمدـةمبمميؽنماسؿؾارهسؿاممذطرؼاتهماظشكصقة،
اظذيمالمميؽنمـبمربؿدمبنمذرؼنيمبادؿــاءمحقاةمصؽرؼةمشابمسـفامتؼرؼؾامطلماىزائمومػي0623وم

م(.0621)اٌؿوسيمدـةممتـادقه
ــتو ــابمسيمايوصــؾةماألخــرلةممتـؾ ــؾةاظصــادرم"متاااريخ اجلزائاار"طؿ ــرف؟"مسيمدؾل ــاذامأس م"ع
(Que Sais-je ?)إلؼلــؽارمم (Esquer)ــك ــرةماألوديمدـــةممومذظ ــانمدـــةمم 0622ظؾؿ ــدمط سيمم0632ومض

مرؾعؿهماظـاظـة.مم
عرصةمتشؽؾتمٌوصاؼامأوماٌرحؾقةمػيمسيماظـفاؼةمحوصالتمتمحدثمطلمػذامومطلنمػذهمايوصال

م.ظـػلهمتؽوؼنمعاضيمؼرادعنماظزعنممرقؾةمضرن
مؼ ممل مؼو معقؾقوت(Bernard)مبرغارد، (Gautier)مشوتققهم ،(Milliot) مالرذار  (Larcher)م،

م (Masqueray)عادؽورى ،(Cat)طات خرون،آلوا معارديم (Basset)تبادا، ماألبـاء، مو ماألب
(Marçais)مإم مأخوه، م(Yver)مؼػرو معوغقي(Hardy)مػاردي، مبودؽي(Maunier)م،  (Bousquet)م،

مأدواتمموشرلػم مإغؿاج مععارفمو مبوضع ماظدرادةذبظػفم مضقد مضاعوا ،صقلبمؿؿع مإغفم تؼرؼؾاممبل
م مبذاتفا)مععاؼرلبوضع ماالضؿصادؼة،مم؟(ععاؼرل ماظلقادقة، ماظوضائع مو ماألحداث مظؼراءة مضواسد أو

ماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمظؿارؼخماىزائر.
م مزفرتمو ماٌآغذاكمضد ماظيتمضاعتمبدسم مظؼاظدراداتماألودي ماىدؼدة مدواربة مو دقوظوجقامؿارؼخ

مش. مبدأػا ماظيت مو م  (André Julien)جوظقانميأغدرماىزائر، مبوردؼوم،0600دـة  Pierre)بقار

Bourdieu)  م،مأغدريمغوذقه0625دـةم(André Nouschiم مروغقهمشاظقلموم،0632دـةم(  René)و

Gallissot)مم مبقـتم0632دـة مظؼد م"ماظيتمصاشؿفامؿقػظاتضماظعب. مطؿاباجملاهدجرؼدة م"مواه
مم(.F.L.N)مؾاهمعلموظيمجؾفةماظؿقرؼرماظورينأثارماغؿمػذاماظؽؿابمضد أغدريمغوذقهمأن
مصؽؽت مجوظقانمظؼد معن مطل مإعرؼت(Julien)أسؿال ،(Emerit)مأوشلطني ،(Augustin)مجاكمم و

-Rey)رشوظدمزؼغم-رىم،(Ageron)مأجرلونمومصقؿامبعد(Dresh) م،مدراش (Jacques Berque)برلك

Goldzeiguer)مغوذق مالطودت (Nouschi)ه، ،(Lacoste) م مم، (Prenant)بروغان، مأسؿالطل
سيماىزائر،ممواظقوممباألعسماظوسيماظؿارخييم،وسؾىماظرشممعنمذظك،مصؼدمرؾعتمبشؽلمأضل أدالصفم
سيمساملماظـشرمعـؾؿاممملمؼعرفمطؿابم"تارؼخمسلالمإصرؼؼقا"مظـمش.أ.جوظقانماظـفاحمظقوم.اباألعسمو

،محقثمطاغامعوضوسامدؿافمظوبون"مٌمظػهمشوحضارة اؾعربأو"مظغوتققهمسرصؿهمطؿبم"اظؼرونماٌظؾؿة"
مشال إػريؼقا "ؾـؼاشمسـدمسددمعنمإراراتمايرطةماظورـقةمومعـاضؾقفا،مطؿامحظيمطؿابمظظؾؼراءةموم
اظيتمطانمؼشرفمم18"اىؿفورؼةماىزائرؼة"مبلاغدةمومدسمممجرؼدةممم0622ماظصادرمدـة" يف ؿسرية

                                                                                                                                        
18

م  مطؿبمعصطػايماشلاديمػـاكمطان مػؽذا مطؿبماظؿارخ. مو ماظورـقة مايرطة مسؾىمعلؿوىمصقاصة مبه ماظؼقام معن مبد مال سؿلمجؾار
أعامسيماىزائرمصؿصرلهمعؼضي.ممبهمظدىماظؼارئماظػرغلي.مدققظىاظذيمماالدؿؼؾالخبصوصمطؿابم"ش.أ.جوظقان"م:م"الماسؾممرؾقعةم
ومسيماظعددمم.0620عارسمم00بؿارؼخماجلؿفورية اجلزائرية أػؿقة"،مجرؼدةمظؼدمأصرشتمعـهماٌؽؿؾات،موماظصقاصةمملمتوظقهمأؼةم
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م،بعةمعنمجدؼدمظقعادمبقعفامسيماىزائرغشرمػذهماظؽؿبماألرمتممبعدماالدؿؼالل،مسؾقفامصرحاتمسؾاس.
جرؼدةممادؿؼؾؾؿهموماظذيم"(،اجلزائر، ؿاضقا و حاضرا)"من"بروغام–مذيغوم–أعامطؿابم"الطودتم

مصؼدماخؿػىمعنماٌؽؿؾات.بؿعارفمطؾرل،م"اجملاػد"م
ماظذؼنمؼؼوعونمبهظؿضاعنمبنيماموظؽنمطؾي شؽلبماذياسقمضدمالمؼؽونمومطؿامػوماألعرمسيمأيمسؿل،

م،االدؿعؿارؼةاظػؽرؼةممايقاةسيماألضدارماظػردؼةمظألذكاصماظذؼنمأثروامتطورتمإذمم،ؼقؼيمومضويحػوم
مدواءمباظؿضاعنمأومباظؿعارضمأحقاغامععماآلخرؼن.

صعـدعامم.ؾؾقوشراصقةعراجعمبمدوىمنؼاآلخرظقسممبقـؿا،ماىؿاسقةمغػلهمسيماظذاطرةمفمؼػرضمبعضو
معقؾقومضواسدهمسيمغفاؼةمحقاته،مزلمعوغققهمومسـدعامأعؾىمؼػر؛جورجمإمانغلقمتم،مقهوتقدمشقفمتممت

م .الرذارمعغؿورامسنمضصدمإعقلمسؿلطؿامزلممذبفوالمبشؽلمطؾرل
م ماظؿلؿقاتمباظػضلماالدؿعؿارؼةمدارةاإلمتؼرال مصضاء ماظعلاطر ماحؿل مظؼد معؿلاو: بشؽلممبشؽل
عـلممخدعوػااظذؼنممعنمقاءزلاءماألوصمتلؿقةماظؼرىماالدؿعؿارؼةمبلمتأغهممميؽــامعالحظةمطؿا.وادع
موارغ(Dominique – Luciani)وعـققكمظودقاغيد م (Warnier)يق، مظؽن مو مطاغتمم،ؼنياظعلؽر... أؼا

ممرتؾفم، مالصاؼلماألشؾؾقة،طاغوا ماظعرؼف ماٌارذLavayssier)   (ارقعن معاػونإدي معاك  Mac)  ال

Mahon)... مسؾى ممتمتوزؼعماألزلاء مبشؽلمدكي.مظؼد متلوؼلمسؿؾقةممؼابل،اٌبماظشوارع طقفمميؽن
م0612ضؾلممعؾؽرا،ماظوصاةمعمرخونمطانمشلممحظممومػم-عمرخنيمبلزلاءماٌدارسموماظـاغوؼاتممتلؿقة
مشوتققم- مبقـفم مأظدلتقين (Gautier)هعن ،(Albertini) مجقز   (De Slane)دالنمدوم،(Gsell)ملا،

مب مسلؽرؼني: مالعوردقار (Bugeaud)فوقوبلزلاء ،(Lamorciere) مدوعا مالبرؼن(D’aumale)مل، م،
(Laperrine).م

 رجال و ؿؤدسات اآلخر:اؾػرع 

مجاغب مظؽنماىاععة إدي ماٌرصؼؿفامو ماآلثار مبؿلقرل ماٌؽؾػني مصنن مباٌاضي،م، ماٌرتؾطة ادؼة
ماظؿارخيقة، ماظذاطرة مسؾى ماٌؿاحفوقاألرذقػماحملاصظون ماٌؽؿؾاتمو مأعـاء ماآلثار، مسؾؿاء مطؾفمن، م،

عسمباألم،أنمدرادةمايؼلماظػؽريممأضفمإديمذظكمأصضلمظدورػممسيماجملؿؿع.ممبؿقدؼدمحاوظواماظؼقا
مصؼط متؼؿصر مال ماظقوم، معن مأضل مبدرجة مظؽن مأداتذتفامو مأشؾؾقة ماظيتمطان مو ماىزائر ،مسؾىمجاععة

م.ععززؼنمعؽرعني بوردؼو،معنمعادؽوريمإديم،ال،مسؾىمسالضةمععمايؽوعةماظعاعةمواٌشفورؼنمعـفممأ
م.وماٌعاؼرلماطنمأخرىمإلغؿاجماٌعرصةأعمإذنمؼدموجدتظ

مسؾىماظم موععمذظكمو ممعنرشم مسيماتصالمأطدلمععماظؼراء ماٌؽؿؾاتمطاغوا ماىاععقني،ممأنمأعـاء و
ملمتذطرمإالمضؾقالمإنمملمغؼلمأغفامػارضةمأثرامسيماظذاطرةماىؿاسقة،مإذمأنمأزلاءػممغفممملمؼذلطوامظؾؿنص
أولمعؽؿؾةمم(مبؿلدقس0520-0536)(مAdrien Berbruggerفرم)ؼضاممأدرؼانمبربرؼومضدممتذطرمأبًدا.ممل
ماادؿع متدعرل معع ماىزائر، ممبدؼـة مععلؽرمؿارؼة متؾؿلان، معؽؿؾة مبقـفا معن ماٌؽؿؾات معن ظعدؼد

                                                                                          
مأنمغؼرأ:م"مطؿابهماظشفاعمواظصادقمملمؼلؾممعنمإضصاءمأحؾارماظلؾطة".مصؾاظـلؾةمٌاظكمبنمغيب،مؼعدمجوظقانم"عمر خاماظؿاظيمميؽــا

 ف."م012ررؼقمديمذارت.مم04."ؼؾاعمػذاماظؽؿابمسيمم(م0620عايمم02بارزامودضقق"م)مغػسماٌرجعمبؿارؼخم
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معشا مخالل معن مسرفمأطـر مظؽـه مو ماإلصرؼؼقة".وضلـطقـة، م"اجملؾة محقاة مسي ممرطؿه معنمصققح أغه
ؼدمجربم،مصةمظؾؿؽؿؾاتؼخارجماظعواملماظصغرلةموماظضقم،مشرلماظعادؼة،اظصعبمإبؼاءمػذهماظشكصقة

م مسيموطلمذيء مصرضمرأؼه مأغه ماىزائر،مطؿا مسيمعؾقشقاتمعدؼـة اجملؾةم"ذغلمحؿىمعـصبمسؼقد
حلبمذفادةمم،مغشرلمأغهمطانمعؿزوجامبلقدةمتدسىمزػورمربؿدماظواظيصةااظطرعنمبابمم".اإلصرؼؼقة
مظوموصاته. مطان مضد ماىاعمٌشرفمسؾىام(Louis Paoli)مظيؼسمباوو ماٌؽؿؾة معؿعاوغا مخبعقة مععاصة
طؿامأغهمطاصحمبشدةمإديمجاغبمم،رنومذظكمسيمعطؾعماظؼم"و األحؽام اجملؾة اجلزائرية... ؾؾتشريع"

مالرذار مم (Emile Larcher)إعقل مو ماظؿفـم(Edouard Cat)طاتإدوارد مضضقة ماظؿؾؼائيمقسي س
اظذيمجاءتمعنمضلـطقـةمبعدموصاةم(مJeanne Alquier)سيماألخرل،معاذامسنممجانمأظؽيممظألجاغب.

مضلـطقـة م مأرذقفمعدؼـة معلمول مظوبالمزوجفا، مجرعان مGermaine Lebel)مو اظذيمحلمربلم(
م؟سيماٌؽؿؾةماظورـقةمإدؽار

اظؼقاممبفا،مهقلمإديممؼػذلضمدوعا،موماظيتماآلثارظعؾممومماالدؿعؿاريمألرذقفظمإنمسؿؾقةماظؿلرؼخ
م.زباضمسلرلدوثمحبماالسؿؼاد

يمسدمموجودموثائقمطانمضدمأطدماًزنبشوارعماٌدؼـة.مومؼةماىزائرمعرعقاأرذقفموالظؼدموجدم
صؼدممتمذيعمعامأعؽنممدمباظػعل،وماظذيموجم،بلكرؼة.مصفذاماألرذقفمهمإدؽارإظقمإدارؼةمطؿامأذار

معنماظؿؾفمووضع ممإغؼاذه مظؽنماألرذقفمملمؼؽنمعنمأوظوؼأعالكماظدوظةسؾىمعلؿوىمعدؼرؼة مو اتم.
مص ماالدؿعؿارؼة. ماإلدارة مػي مععروضام0540دـة ماظؼصؾة مررضات مأحد ماألرذقفمسي مسؾى ماظعـور ممت ،

سيمإصالحهمشلذهمم،(Jonnart)حؿىمؼؼومماياطممجوغارتمم0625عنماغؿظارمدـةممالبدظؾؾقع.مومطانم
ماألرذقػقنيممبنغشاءم،اإلدارة مػمالء مضؿن معن معصؾقة. مأظدلأول م(Albert Devoulx) سؽدصوظمت:

مالمإؼؾيمدىوالؼةماىزائر،ماظذيمطانمأولمعنمضاممبادؿـؿارمومدرادةمأرذقفمم(0543)اٌؿوصىمدـةم
(م0630-0543)مرؼالمإدؽاراب(،مومسيموضتمالحقمش0543-0501)م(Elie de la Primaudie)برميوديم
ماظورـقةم،اظذي ماٌؽؿؾة مإدارة مإدي ماظعاعةم،باإلضاصة مايؽوعة مأرذقف مبؿـظقم مدرعـضام مإعقل منغ،
(Emile Dermenghen)مم مػخؾاظذي ماألرذقف، مسي مبلؿؿاىوشؾوه  Alexandre)مأظؽلـدر

Pestemaldjoglou)مروبم متـؿوانرو موػرانم(Robert Tinthoin)مت مأظؽقيسي مبرودؾار ،(Prosper 

Alquier)مأغدرىمبارتقي(مسيمضلـطقـة،مومخؾػهم0600-0562)م(André Berthier)،وماظذيمطانمعدؼرمم
مو معاردي مسيزبؿصمعؿقف مما مطوغه معن مأطـر ماألرذقفممزبؿصااآلثار مسي مدـة مبقارم0640حؿى ،

ثممم(Jeanine Bordas)مومجاغنيمبورداسم0632سيمعدؼـةماىزائرمحؿىمدـةمم(Pierre Boyer)بوؼرل
مأؼضا.م0632سيموػرانمحؿىمدـةمم(Yves et Madeleine Renaudin)ؼفمومعادظنيمرؼـودانمإماظزوجان
مطاغتمعػؼودةمومطانمومحؿىمتؾكماظيتم،اظؿكرؼبموماظلرضةمعنمطؾفا ؼدميةاآلثارماظساغتمظؼدمم

م ماظرتـؿؿيمظؾاظيتممتؾكموخباصةجيريماظؾقثمسـفا مضدمأذارمصرلودم.عاغقةوػذلة سيممم،(Feraud)مو
زؼاغقةمسيماٌـطؼة.مومؼشرلمحصونمطانمميؽنمرؤؼةمأغؼاضمم0516،مأغهمسيمجباؼةعدؼـةمعؼاظهمحولم

(مإديم0562ومتوغس"م)مسيماىزائرمسؾمماآلثارماظػرغليماتبهماٌعـونمبـم"اطؿشاصسيمطؿام(Diehl)مدؼفل
".مطؿامأغهمؼذطرمومادؿؽشافماآلثارم،مبايػاز،محؿىمالمغؼولمأطـراظلؾطاتماظعؿوعقةممثذلاط"سدمما
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طاغتمأطـرمطارثقةمسؾىماآلثارمم:م"اشلقؿـةماظػرغلقةمإلػؿالموماظؿكرؼبماإلداريماظػعؾيوضائعمسنما
ماإلدالعقةاىز مظؾدلبرؼة ماظطوؼؾة ماظؼرون معن م...ائرؼة مسيمدـة مظوعؾقز0511". مطان المم(Lambèse)م،

ممؼزالمدؾقؿا. مضؾؾه مو مغدد م،مسيم"إرذاداته"م،(Léon Renier)مظقونمروغيطانمضد ماٌرطزؼةمبـ "غظام
سؾىماآلثارمحولماحملاصظةمم0554عنمضاغونمم03اظؾـدمم)أيمغظامماٌرطزؼةماألثرؼة(مومضدمجعؾهماألثرؼة".

ماظؼاغونصؽلمذيءمربفوزمظؾدوظة.م.ماٌػعولمسؾىماىزائرماظؿارخيقةمداري بنغشاءمم،ماظذيمأتؾعػذا
ماظعصور معن(Service des Antiquités)ماظؼدميةمعصؾقة مغوسا موضع ماىقدم، ماألضلمم،اظؿـظقم سؾى
مػذلةماظروعاغقة.باظـلؾةمآلثارماظ

ماٌؽؿؾقونموإن ماألرذقفمو مماتصعوببعضماظموجدمرباصظو مسيمصرضموضعفم م-عـؼػنيباسؿؾارػم
م مصؼد معوزػني، ماٌؿاحف مو ماآلثار مسي ماٌكؿصون مأصضل.أصرض مبشؽل مظمغػلفم مروغي،مصاظرائد قون

مجاععقوStéphane Gsellجقزالم)األول،مدؿقػانمم(Alexandre Ballu)مباظومرـدأظؽل مػم مظ( ؽنمنمو
معػؿش موأؼضا مذبال مسي من ماظؼدمية ماظعصور مطرطوبقعـل م(Jérome Carcopino)مـوجرلوم أوجنيم.

مظوؼسمظ(Eugène Albertini)متقينأظدل مق، مLouis Leschi)لشي م( مبعده ماظذيمأدار اظعصورمعصؾقة
سيمم(Jean Dessus-Lamarre)مالعار-ثممجونمدؼليم(Maurice Reygasse)معورؼسمرؼغاسم،اظؼدميةم

مسيمم(Jean Glenat)م،مجونمجؾقـاعؿقفماظؾاردو ماظؼدميعصؾقة ماظعصور مسة جقزالمم.اظيتمأغشلػا
ماغؿزستم،0622سيماألخرل،مومبوػرانمعـذمم.(مDominique Luciani)ممبلاغدةمعنمدوعـقكمظودقاغي

مصاغلان مم،(Malva Vincent)معؾػا مأظدلتقين، مطرطوبقـو، معلاسدة مو مجقزال، عنممظقلشي،تؾؿقذة
ماظرابطةماألرطمتـؿوان مقإدارة ماظؾفـةمعنمأجلم،مايضيبودم-وظوجقةمععمرئادةمذيعقةمشقوم اغةمو

م.0612متماغؿكابفامغائبمدقـاتورمدـةمم.مظؼدحقماظـلاءمسيماالغؿكابات
ماٌوزػني ماٌوزػومإن ماظؼرار، معرطز معن ماٌؼربون ماظذؼن مذغؾواؼشن مأو مدؾمغؾون ماظيتعـاصب مطة

مؼنورربامصرضمأغػلفممغصوصم)تؼارؼرمومسيماألخرلمطؿب(،مػمماظذؼنمنقوامسيزلقتمشلممبؽؿابةم
مأنماظؼـصلمأظػوغسمرودوظؾفا مصقؾدو مصرلودم(Alphonse Rousseau)مععقني. مش. ماٌذلجم  .Ch)مو

Feraud)معصؾقةمؼريعدمقفامطلمعنبلمترددمسؾم،ةماىزائرمومالمحؿىماٌدارسماظعؾقاجاععملمؼعرصوامم
م.(Augustin Berque)مأوشلؿنيمبرلكمدوعـقكمظودقاغيموم)األغدجيان(مؼااذمونماظرس

 ، اجملالت و املؤمتراتعن اؾـػس اؾرضى

ايؼوقمودائؾفاممؼدمطانمظؽؾقةماجملالتموموثائقماٌممترات.مظسياصةمإذامؼؿؿـلمأؼضامومخبعامبؼيم
ػيماظيتمم(.S.H.A)ماىؿعقةماظؿارخيقةماىزائرؼةم"اجملؾةماىزائرؼة....."،مومظؽن:ماًاصةمظؾؿعؾرل

ممعـقت متلؿطع ممل معا ماآلداب مايصطؾقة مؼوعا ماٌرادالتمفمم.ذبؾةمسؾقه:ول "ماإلصرؼؼقة"غشرة
مبا مٌادؽوريمو مدوىمذطرىمبعقدة. متعد ماإلصرؼؼقة"داتممل م"اجملؾة مػو ماظواضع م، مػو اٌدؼرماظواضع

ماحملاصظ مم،(Paysant)مباؼلانمظودقاغي، ماألرذقػي مبرلك، ماظـاذإدؽاراإلداري مش، مربوغالر
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(Carbonnel)19امقػبق،ماٌفـدسم(Bévia)صـاسةمذاطرةمجؿقازػامعنمأجلمممراتمالمبدمعنماوػيم...مم
مميؽـ مال مو مععمـاتارخيقة. مغؿػق مأن مطوظمإال متم(Fanny Colonna)موغاصاغي مأسـدعا م"درجةمعؿدل ن

م.م20عـعدعة"مطاغتوماظلؾطةماٌفقؿـةممدؼوظوجقااالدؿؼاللماظذاتيمسنماإل
ماٌلؿشرضني معممتر مباىزائر ماغعؼد مصعـدعا م؟ مذظك مشرل ماألعور متؽون مأن مباإلعؽان مطان دـةممػل

م0622 مطانماظلؽرترلمماغائؾم،مظودقاغيرئقلام(René Basset)ممتعقنيمروغيمباداتمت، ظؾرئقس،مو
م ممإدعوغداظعام مإؼػرمأوم(Edmond Doutté)دوتقه ماآلخرؼنمم،(G. Yver)ج. ماٌلاسدؼن مظؽل مطان و

قلمعفاممتوطموضدممتشيمعلموظقاتمسيمإدارةماظؿعؾقممومعنمبقـفممرئقسمعؽؿبماظلؽرترلماظعاممظؾقؽوعة.
ومطانماألعرمغػلهمباظـلؾةمظؽلماٌممتراتم.مسيمايؽوعةماظعاعةماثـنيموزػنيٌمونماٌاظقةموماٌادؼةمشاظ

ممومعادؼا.عاظقاممدوعامدوغفم،مطاغتمايؽوعةماظعاعةمتؿدخلعنمؿوزػقفامأومؾدؼـةماىزائر.مصمباٌـعؼدةم
م محضر ماظلاعووضد ماٌوزػون مظؾفغراصػمالء ماظدوظي ماٌممتر مسي من مدـة ماغعؼد ماظذي مدائؿام0566قا ،

ممب مدؼـة مدـة مأظمبـام0622اىزائر. مظؾفؿعقاتدؾة معممتر مغظم موػران، متلدقس ماألطادميقةمػقة
(Sociétés savantesمسيمػذهماٌدؼـة.م)م

ماألطادميقةماىؿعقاتععمتـظقمماٌممترماظدوظيمظؾؿلؿشرضنيمومعممترمم0622اظؿؿوؼجمدـةممومضدمطان
ماىزائرأصؾقتمعدؼـمظػرغلا. مثؼاسيمبذظكمة مإذعاع مطؾرلامذيعقاتفاسرصتممظؼدم.عرطز طؿاممريادا
م ماإلصرؼؼقة"ضدعت ماظرضىم،"اجملؾة معن مطـرل مم،اظذاتيمعع ماظػسرضا ماإلغؿاج مسن ميرؽطاعال

ماالدؿعؿاري.
غؿاجماإلمسؾىتفممإبرازمضدرمعزدوجة:حرطةمهتمتلثرلممػمالءماٌـؼػنيماالدؿعؿارؼنيمدوعاموضعظؼدم
جاععةماؼرلمعنمجفةمومعنمجفةمأخرىمطلبماالسذلافموماظؼؾولمسيمؾؿعومظمؾؿعـىارف،مظؿعؾاحملؾيمظ
مبارؼس.
عنمأجلمأسقادماظذطرىماٌؽوؼة،ممتمتـظقمماٌممترممععماظؿعؾؽةو،ماظـالثقـقاتمعنماظؼرنماٌاضيسيمو

م ماظؿارخيقة. مظؾعؾوم ماظـاغي ماظورين ماٌممتر مو ماىزائر مسي ماآلثار مظعؾم ماًاعس ممؼشاركملواظدوظي
ػؿامم(Peres)مومبرلسم(Bel)مبالمطاناٌممترماظـاغي،ممسيوومالمسيمذاك.مماٌممترمنمالمسيمػذااىزائرؼو

مأنمػذاماٌممترمعـعؼدمصعؾقامسيماىزائر.ما،فؿقؿعنمخاللمربؿوىمعداخؾمذطرا،ماظوحقدؼنماظؾذؼن
ػيمص.م0602اظشؿاظقةمدـةممإلصرؼؼقاماألطادميقةمؾفؿعقاتظومملمتؽنماألعورمأحلنمسيماٌممترماألولم
مبؿؾؿلانمدـة ماظـاغيماظذيمسؼد م0603ماٌممتر مطلمعن، ماظؼادرمربدادممسؾدمضام معزؼان،مسؾد مممماظلالم

صؼدمم،0604دـةمماٌممترماظـاظثماظذيماغعؼدمبؼلـطقـة،مأعا.مسؾدمايؿقدمريقدومبؿؼدؼممعداخالتمو
اغعؼدممسيمحنيارمدػقـةمومأ.مريقدومأبومبؽرمسؾدماظلالم،مسؿطلمعنمررياغيمدؾقؿان،ممهذاركمصق

م.0605اٌممترماظرابعموماألخرلمسيماظرباطمدـةم

                                                                                                                                        
مجوردانمجدؼد 19 مإاٌم،(Adolphe Jourdan)أدوظف مربل مغػله مػو محل ماظذي مو مربؾه محل ماظذي ؼؾوظقتمطؾعي

 سيمعدؼـةماىزائر.ميؾعومعطأطدلمغاذرمملأوم(Hyppolite Bastide)بادؿقد
20 In Le mal de voir, Paris, UGE, 1977 coll. 10/18. 
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 خامتة 
دذاجة...ممأنمػـاك"ومترىممةاالدؿعؿارؼمةاظعؾؿقمقاتاألدبمحولأؼضامصاغيمطوظوغامسـدعامتؿلاءلم
ػـاكمنمغزسةمادؿعؿارؼةمسيمػذاماظعؾمماالدؿعؿاري،مومأجيؿفدونمسيمإثؾاتموجودمسـدماٌمظػنيماظذؼنم

م ماٌعرصة..." مػذه مسي م"بعضماٌـؿفنيمميؽـفمدؾطة مأن ممو مبعضماظظروفماًاصة مععرصةمإسي غؿاج
المػذاماإلغؿاجم؟مأوممعوضػـامواهؽنمأنمؼؽونمميمطقفم:صنغفامتطرحمعشؽالمجوػرؼامم21حؼقؼقة..."
ػلممٌلؾؼةم؟ذاماإلغؿاجمسنمأحؽاعـاماشلماٌلؾقمرصضاظمأالمؼـؿجم؟اًطابماظورـقاتيمخطرمؼذلبصمبـا
ايصقؾةمأنمػـاكمحؼالمعؼاربةمسؾؿقةمسيمدرادةمػذهماظظاػرةماظؿارخيقةم؟ممتؾاعنمسؾىمإسبنمضادرو

مظؾؾقثمالمزالمبؽراممي أعورمسدؼدةم،مسؾىمصفممومحبـهمؽـهمأنمؼلاسدغا،مسـدعامؼؿمم"حرثه"وادعا
مم.اضرسيماٌاضيمومسيمايم،حولمعواضفمدقادقةمومإؼدؼوظوجقة

يتماظ،مصننماٌشؽؾةمفؿامطاغتماٌكاررةمأوماحملاطؿةماظلقؽةماظيتمميؽنماظؼقاممبفاومعم،سيمايؼقؼة
حؼقؼقةمأنمؼؿعارضمععموجودماظلؾطةم:مصقؿامميؽنمإلغؿاجمععرصةممأدادقةتطرحفامصاغيمطوظوغامتؾؼىم

مماٌعرصةم؟مضؿن ماظلمالمسيمخامتة مأنمصاغيمطوظوغاموقبمسنمػذا مممممم-مؽانباإلعم"طانم:عؼاشلاؼؾدو
مأظممم-ميؽنمو ماظلؾطة معن مؾؿـؿفنيماظؼرؼؾنيمجدا مذظكمعنمتن مألن مايؼقؼة مسي معصؾقة مشلم ؽون

ظـم"سؾممصؾحماظقوممأؼضامؼعامطانمؼصؾحمباألعسمباظـلؾةمشلذام"اظعؾمماالدؿعؿاري"ممعصؾقةماظلؾطة".
 ومظقسمصؼطمعشؽلمععرصة.مشؽلمدؾطةعاٌشؽلمص.مورين"مربؿؿل

مروجيؼصورية ؿوؾوجي :مترمجة

                                                                                                                                        
21 Colonna, Fanny, op.cité. 


