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*غاملحممد 
 

(2،1) 

ممبكؿؾػم ماٌوضل متؿـوول مذوعؾي مرؤؼي ماسؿؿود مإزن ميفماٌؼدعي مخؾدون مابـ ؼدسق
مبؿفربيم ماظدسقة مػذه متذّطرغو مواالضؿصودؼيمواظـؼوصقي. ماظلقودقيمواالجؿؿوسقي أبعوده

قديم)اظقضعل(مخاللمعدرديمايقظقوتماظػرغلقيماظيتماغؿػضًمسؾكماظؿورؼخماظؿؼؾ
وتمعـماظؼرنماٌوضلموأّدلًمظؾؿورؼخماالجؿؿوسلماظذيموّدعمجمولماٌمّرخمقاظـالثقـ

معومضوظفمابـمخؾدونمػقمسنيم إزنماالضؿصودمواظدميقشراصقومواظذػـقوت.مالمغّدسلمأّن
بؾمغرىميفمسؿؾفمجمؿقسيمعـماظؼقاسدماٌـففقيم،مايّؼ،ماظؿػلريماظقحقدمظؾؿورؼخ

مءمتورؼخمجدؼد.مواظـظرؼيمظؾـو
فؾمادؿػودماٌمرخقنماىزائرؼقنماٌعوصرونمعـماظدرسماًؾدوغل؟مأالمتعينمص

ماظضّق ماظقرـقي ماظرؤؼي موووز ماًؾدوغقي ماًطوبماٌرجعقي مسؾقفو مؼؼقم ماظيت ؼي
اظؿوررنلميفماىزائر؟مطونمسؾكمػمالءماٌمرخنيمأنمؼعقدوامضراءةماإلرثماًؾدوغلم

ماالسؿؾورمٌؽودؾفماظ ،مٌوذا؟مغلعكميفمذظؽمعؾؿقيماٌـففقيمظؽـّفؿمملمؼػعؾقاإلسودة
هماألدؽؾيموصؼمعؼوربيمترعلمإزنمتػؽقؽمبـقيماًطوبمذػذاماٌؼولمإزنماإلجوبيمسـمػ

ماظؿوررنلماىزائريمواظؽشػمسـمحدودهماظـظرؼيمواٌـففقي.

  اخللدونوـة عةوالقط ،حنو علم تاروخ جدود .أ

 ابن خلدون وعلم العمران .2

ػقممتققصمم-اظعؾؿماٌؾؿؽرم-مبداؼيماٌؼدعيمأنماظغوؼيمعـمسؾؿماظعؿرانغؼرأميف
ماظقصػموَِِماألخؾور مال مواظؿػلري ماظػفؿ مغطوق ميف ماًؾدوغل ماظعؾؿل ماٌشروع ؼـدرج

                                                                                                              
(1) Université d’Oran, Faculté des sciences humaines, Département d’histoire, 31 000,      

Es Senia, Oran, Algérie.   
(2) Centre de recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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ماظطؾقعي ؼر،رواظؿؼ مأربعي: معػوػقؿ محقل مخؾدون مابـ مصؽر مؼدور مإذ االجؿؿوع،م،
مواٌؾؽ موايضورةم،اظعصؾقي مطوظؾداوة ماظعؿران مومصلحقال مواالضؿصود اظـؼوصي،مواٌؾؽ

عقضقسقو،مأيمأنمأدؾوبفومرؾقعقيميفمطؾماألحقالموإذاماسرتضًممتػلريامؼػلرػو
أغفومشريمبشرؼيموبوظؿوظلمالمدنقزمضقوسممًؾثأخقارقمالمميؽـمإغؽورػو،ماظعؿرانم

1األحداثماظؾشرؼيمسؾقفو
مم.

سمجمؿقعمػذاماظقاضعمظقم.عومميقزمابـمخؾدونمػقمدراديماظقاضعمدراديمسؼؾقي
مؼل ماظيت مراألحداث مماإلخؾورؼقندػو مؼـظؿقغفو موال ماظزعين،مإال ماظؿالحؼ بوسؿؾور

م متؾؽ موظقلً ممتققز مبال موضوئع مغظرػؿ ميف ماجملّراألصفل مؼؿكّقخالق ماظيت ؾفومدة
ايؽؿوء،مإمنومجمؿقعماألصعولماظؾشرؼيماظـوويمسـماظؼقىماظؾشرؼيمبعدمأنمغظؿفوم

ورؼخمضؿـمسؾقمماظػؾلػيمإذمؼؼقل:م"صفقمصـػماظؿابـمخؾدونم صققحمأنم.اظعؼؾ
زمفمؼؿؿّقشريمأّغ،م2يفمسؾقعفومخؾقؼ"معدُؼمظذظؽمأصقؾميفمايؽؿيمسرؼؼموجدؼرمبلن

مإّغ م"ومتققصف ماظصدد: مػذا ميف مؼؼقل مأصقؾ، ممبـفٍ مرؾوئعمسـفو ممبعرصي مػق ؿو
ماظقجق مأحلـ موػق معـممهاظعؿران مصدضفو مومتققز ماألخؾور ممتققص ميف وأوثؼفو

م3طذبفو."
موععؼقظي ،سؿقعو مواضعقي معودة مخؾدون مابـ معػفقم ميف مغظرمأّع ،صوظؿورؼخ ميف و

ماظقضوئعماظؽـريةمإطونماٌمرخقنمدوبؼو،مم.يجزئقمعوضوئمقصفماإلخؾورؼني موصػقا ذا
متـػصؾم مأو محقـو متؿشؽؾ مجمؿقسوت مأو مأذكوص مبني معقزسي ماظلؾطي مأن ؼظـقن

غطوقمم-سؼالم-آخر،مظؽـمابـمخؾدونمؼؿعوزنمصققماألحداثماىزئقيمظققددحقـوم
حؿؿومإزنممؾىماٌعطقوتماظؿوررنقيمترتقؾومسؼؾقو،مغصاظلقودي،مإذممبفردمعومترتّت

م.ضقاغنيماجؿؿوسقيمؼلؿقفومرؾوئعماظعؿرانمهصقرةمجمؿؿعمعقزعمتؿقؽؿميفمدري
ومملمتعؿربمؼرصضمابـمخؾدونمأنمؼؽقنماظؿورؼخم"حقادثمملمتعؾؿمأصقهلوموأغقاسًًًً

ؼقامأخؾورػومغّلضقامظذطرماظدوظيم"ماظذؼـمإذامتعّرنياإلخؾورؼؿؼدمعـفٍمـأجـودفو"موؼ
مأ موػؿو مغؼؾفو مسؾك محموصظني مؼؿعّرغلؼو مال مصدضو، مؼذطرونمو موال مظؾداؼؿفو ضقن

مصقؾؼكم مشوؼؿفو مسـد ماظقضقف مسؾي موال مآؼؿفو معـ موأزفر مراؼؿفو مرصع ماظذي اظلؾى
م ؼلعكم.ميفماظقاضع4أحقالمعؾودئماظدوظيموعراتؾفو"ماصؿؼودمإزناظـوزرمعؿطؾعومبعد،

                                                                                                              

م.67م.صم،سؾدمآماظعروي،مثؼوصؿـوميفمضقءماظؿورؼخ1 
م.5.مصم،اٌؼدعيم،بـمخؾدوناسؾدماظرشنـم2 
م.97م.اٌصدرمغػلفمص3 
م.9م.اٌصدرمغػلفمص4 
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وحلـمم عؿعددةموععورفمعؿـقسي"مبكخذمماظؿلدقسمٌمرخمعـمررازمجدؼدمعؾّؿإزنم
ماألخؾورنمألماٌغوظطو صوحؾفؿومإزنمايؼموؼـؽؾونمبفمسـماٌزالتبضقونمػغظرموتـؾًمؼ

ممإذا مصقفو ماسؿؿد مُتسؾك مومل ماظـؼؾ موؽَّقَِجمرد ماظعودة مأصقل مصقفو ماظلقوديمؿ ضقاسد
ماظعؿرانمو مبوظشوػدمميفمحقالاألورؾقعي مضقسماظغوئىمعـفو ماإلغلوغلموال االجؿؿوع

مبوظذاػىم" مععرصيمأدؾوبماظقضوئعم5وايوضر أصؾقًمالمتػلمبوظغرضمإذم"اظغوؼي
فمارتؼكمإزنمجمولماظؿـظريمألّغمرنؿؾػماٌمرخماظـؿقذجلمسـماإلخؾورؼنيم.وأصقهلو"

م مصصؾ مألغف ماظػالدػي مسـ مورنؿؾػ مواظـظر( ماظؿورؼخاأل)اظؿقؼقؼ مسـ فمإّغم.خالق
ؼؼقلميفمػذامم.اإلغلونمإرادةدةمسـمعؿؾماظعؼؾميفمترتقىموهؾقؾماألسؿولماٌؿقّظُؼ

مبؼقاسدماظلقوديمورؾوئعماٌقجقداتم اظصدد: ماظػـمإزنماظعؾؿ "ذنؿوجمصوحىمػذا
م موماألعؿواخؿالف ماظلّقماألسؿورواظؾؼوع ميف مماألخالقور مقظـ ِِّواواظعقائد واٌذاػىمؾ

م معـمبويماإلحوريوماألحقالودوئر ماظغوئى موبني مبقـف معو مومموثؾي مذظؽ معـ وضر
سؾكمأصقلماظدولماظقصوقمأومبقنمعـماًالفموتعؾقؾماٌؿػؼمعـفومواٌكؿؾػمواظؼقومم

مو مطقغفو مودواسل محضقرػو موأدؾوب مزفقرػو موعؾودئ مبفومواٌؾؾ ماظؼوئؿني أحقال
مم.6"وأخؾورػؿمحؿكمؼؽقنمعلؿقسؾومألدؾوبمطؾمحودثمواضػومسؾكمأصقلمطؾمخرب

رمذرطمعـمذروطماظؽؿوبيماظؿوررنقيم"وعـماظغؾطماًػلميفماظؿورؼخمسلمبوظؿغّقواظق
موػقمداء وعرورماألؼوممماألسؿوراظذػقلمسـمتؾدلماألحقالميفماألعؿمواألجقولمبؿؾدلم

م مدوي مؼؼع مال مإذ ماًػوء مإالممإالذدؼد مظف مؼؿػطـ مؼؽود مصال معؿطووظي مأسؼوب بعد
تدومماألعؿموسقائدػؿموحنؾفؿمالمعوملموعـمأػؾماًؾقؼيمومذظؽمأنمأحقالماظماآلحود

اغؿؼولمعـمسؾكموتريةمواحدةموعـفوجمعلؿؼرمإمنومػقماخؿالفمسؾكماألؼوممواألزعـيمو
مؼؽقنمذظؽميفماألذكوصمواألوضوتمواألعصورمصؽذظؽمؼؼعميفم حولمازنمحولموطؿو

م.7واألضطورمواألزعـيمواظدول..."مصوقاآل

 اإلذكالوة اخللدونوة .1

مخؾدومسـمدرؼص مضقؼوممنابـ مبوظؿورؼخ ماػؿؿوعف مجعؾ محود متوررنل وسل
م،وسؿقؼو مواظدول ماألؼوم مسـ مؼزؼد مال م"زوػر مبني ممتققزه مععـك معـموذظؽ اظلقابؼ

                                                                                                              

م.7م.اٌصدرمغػلفمص5 
م.95م.اٌصدرمغػلفمص6 
م.95م.ٌصدرمغػلفمصا7 
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م موبورـم،األوزناظؼرون مغظر م: موتعؾقؾ موسؾؿمظؾوهؼقؼ مدضقؼ موعؾودئفو ؽوئـوت
م.8سؿقؼ"مأدؾوبفواظقضوئعموبؽقػقوتم

م.ثؼوصقورهماخنرارومطؾقو:مدقودقوموصيفمحقوةمسماخنرارفؼعقدمػذاماظقسلمايودمإزنم
مأّغ متمطد ماًؾدوغقي ماظدرادوت مزعوغفطؾ مسؾك مممقزا مذوػدا مطون مأنمم،ف ادؿطوع

صؾؿم،9عػوػقؿمسؼؾقيمواضقيمإزنؾفومترتقؾومؼلؿـدمحنيمرّتمفوضوئعؼؽشػمسـمحؼقؼيم
ماظعربم ماٌمرخقن مصعؾ مطؿو مدؼـقي معلوئؾ متقثقؼ مأجؾ معـ مبوظؿورؼخ ماػؿؿوعف ؼؽـ

ما مربطقا محني ماظـؼؾقيبظؿورؼخ مصعؾمم،وظعؾقم مطؿو مبوألخالق مربطف مأجؾ معـ وال
بؾمعـمأجؾمادؿـطوقمحقادثماٌوضلمواالدؿعوغيمم،اظػورابل(م،)علؽقؼفاظػالدػيم

ػذامم.جعوتموطقارثمالمغظريمهلوذفدمترامإدالعلبفومظػفؿمايوضر:محوضرمسوملم
لماظعوملموهّقمأصؾفملماًؾؼمعـومتؾّدؿغَّععـكمضقظف:م"إذامتؾدظًماألحقالمسنؾيمطَل

 تؾؽصوحؿوجمٌـمؼدونممخؾؼمجدؼدمومغشلةمعلؿلغػيموسوملمحمدث...مفطلّغومبلدره
مماألزعيسـماٌغربميفمماإلدالعلوالمرنؿؾػماٌشرقمم.األحقال" ؼؼقل:م"وطلغلمإذ

معو مغزلمبف مومبوٌشرقمضد مسؿراغف موعؼدار مظلونمغزلمبوٌغربمسؾكمغلؾؿف مغودى طلمنو
مبوً ماظعومل ميف ماظؽقن ماظعوملمم.واالغؼؾوض"ؿقل مرول ماظذي ماظعؾؿل ماظرطقد وسـ
م ماظؼرن معـذ مسشراإلدالعل مطلّغم،اظرابع ماظققم م"اظعؾقم مؼمطد ماغؿؼؾً اظعدوةممإزنفو

يفمروعومويفمشريػومسؾؿوءمطـريونمؼفؿؿقنمبفذهمماآلنوحنـمندمماظشؿوظقيمعـماظؾقر
مم12.اظعؾقمموطدغومحنـمغػؼدػوميفمحمقطـوموزعوغـو"

إزنمووووزماظػفؿماظؿوررنلماظؿؼؾقديممإزن،مذنؿوجماٌمرخماألزعيظقوتمظؿقؾقؾمآ
وضلممبكؿؾػمزقاػرهماظلقودقيمواالجؿؿوسقي االضؿصودؼيمو اسؿؿودمرؤؼيمذوعؾيمتؿـوولمٌا

م"م.واظـؼوصقي مأّغإؼؼقل: ٌّسؾؿ م مأّغف ماظؿورؼخ محؼقؼي مطوغً ماالجؿؿوعمو مسـ مخرب ف
عـؾمماألحقالؾقعيمذظؽماظعؿرانمعـماظؾشريماظذيمػقمسؿرانماظعوملموعومؼعرضمظط

مو مماظؿكغساظؿقحش موعوم واظعصؾقوت مبعض مسؾك مبعضفؿ مظؾؾشر ماظؿغؾى وأصـوف
ؼـشلمسـمذظؽمعـماٌؾؽمواظدولموعراتؾفوموعومؼـؿقؾفماظؾشرمبلسؿوهلؿموعلوسقفؿمعـم
ماظعؿرانمبطؾقعؿفمعـم مواظصـوئعمودوئرمعومذندثميفمػذا اظؽلىمواٌعوشمواظعؾقم

م.13"األحقال

                                                                                                              
م.5م.صم،اٌؼدعيابـمخؾدون،مم8

9 Bonte, P. (1991), Ibn Khaldoun et la science Anthropologique, p. 47-60م  

 .365. ص اٌرجعماظلوبؼ،ابـمخؾدون،م12 
 .945 .اٌؼدعي،مص،مونابـمخؾد 13
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ضًمػدرديم"ايقظقوت"ماظػرغلقيماظيتماغؿمبرغومابـمخؾدونميفمػذهمايوظيمذّطُؼ
ماظـالثقـ مخالل ماظلقودل ماظؿورؼخ ماظؿورؼخمقسؾك موأدلً ماٌوضل ماظؼرن معـ وت

...شريمأنمػـقوتذاظاالضؿصودمواظدميغراصقومومإزنعمجمولماٌمرخماالجؿؿوسلماظذيموّد
مبوظؼقاظىميفمعشروسف،مبؼلمنمابـمخؾدونمألاٌؼورغيمتؿقضػمسـدمػذامايدم عؼقدا

ودةماٌصقرةمووظضدمييمطمبػوػقؿمجدؼدممفمأرادمإغشوءمتورؼخ،مأيمأّغاألردطقياظـظرؼيم
مواظو مواٌعقائد مواظزاج ماظؿورؼاظطؾع مبقـؿو مورؼيبمخطؾوئع مسؾؿ ؼؼقممم14االجؿؿوسل

م)اٌـوػٍم ماظعشرؼـ ماظؼرن ميف مهؼؼً ماظيت مواٌـففقي ماٌعرصقي ماظػؿقحوت سؾك
م.اظـؼوصقي...(مواألغـروبقظقجقاظؾـققيمواظؽؿلمواٌـفٍمؼـيمطوٌـفٍمايد

 املنهجوة التارخيوة 3.

سدممعراسوتفؿمظؼوغقنم"رؾوئعماظعؿران"مسؾكمابـمخؾدونمطوصيماٌمرخنيممؼماخذ
صوجملؿؿعماظؾشريمظفمرؾوئعفماًوصيمم.ونمعـمضصصوصقؿومؼـؼؾقنمعـمأخؾورموؼر

مضقاسد ميف متؿفؾك ماظذاتقي، متـّظموسقارضف ماظعؿران مداخؾ مبني ماظعالضوت ماألجزاءؿ
ايقادثماظؿوررنقيمتؼعمسؾكمصقرمععقـيممؼعينمذظؽمأّنم.وتؿقؽؿميفمدريهموتطقره

محمددةمالمميؽـمأنمغؿفوػؾفو.مأذؽولوم
ممّنإ مؼػل مال ماظلوبؼقن ماٌمرخقن متؾـوه ماظذي مواظؿعدؼؾ ماىرح مبلشراضعـفٍ

ما ميف ماظقضقع معـ مذنؿقفؿ موال موعطوظؾف مواألوػوماظؿورؼخ مٌغوظط معـفٍم، صوظؿعدؼؾ
م مؼصؾح موال مايدؼٌ مسؾؿ معـ ممإالعلؿـؾط مماألحودؼٌيف ماظغوظىممفوألّغاظـؾقؼي يف

م مبصدضفوإغشوئقي"تؽوظقػ ماظظـ محصؾ معؿك مبفو ماظعؿؾ ماظشورع مأوجى ومأّع،م"
مومسـماظقضوئعمصالمبّدماإلخؾور م"اٌطوبؼي"مععمرؾوئعمصقيفمصدضفو معـماسؿؾور ؿفو

مغشوءصوئدةماإلإذممسؾكماٌمرخمأنمؼـظرمأوالميفمإعؽونموضقسفوماظعؿرانمظذظؽموجى
صويدؼٌمؼؽقنمصقققومم.15عؼؿؾليمعـفموصوئدةماًربمعـفموعـماًورجمبوٌطوبؼي

م مإبوظـظر ممإزنماألطقدزنماغؿلوبف مالمبوظـظر عضؿقغفم)غصمايدؼٌممإزناظـيبم)ص(
مرنقيمصؿللظيماظصدقمصقفواظؿورماألخؾورأعومم.طالمماظردقل(مفألّغشريمضوبؾمظؾؿـوضشيم

تعدؼؾماظرواةممإزنعـمغؼدماًربمأوالم"صالمؼرجعممظؾؿلوؼؾ،مظذظؽمطونمالبّدضيمععّر
طونمعلؿققال،مصالممصنذام16.ذظؽماًربميفمغػلفمممؽـمأومممؿـع"محؿكمؼعؾؿمأّن

                                                                                                              
14 Magani, M., Histoire et sociologie, chez ibn khaldoun, Alger, ENAG, p. 61. 

ممم.98 .صمابـمخؾدون،ماٌؼدعي،15 
 .455. ابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص 16
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م ميف مظؾـظر موأّعاظصوئدة مواظؿفرؼح مؿعدؼؾ ممتققصفممإذاو معـ مبد مصال مممؽـو طون
مإّغ مومتققصف مػق ماظعؿرانمبؿو مرؾوئع معـمم.عرصي مايؼ ممتققز ميف م"صوظؼوغقن ؼؼقل:

االدؿقوظيمأنمغـظرميفماالجؿؿوعماظؾشريماظذيمػقممأواظؾورؾميفماألخؾورمبوإلعؽونم
معـم مؼؾقؼف معو مؼؽقنمسورضماألحقالاظعؿرانمومنقز موعو مومبؼؿضكمرؾعف مالمظذاتف و

مبفُؼ مم...عؿد موإذا ممتققز ميف مضوغقغو مظـو مذظؽ مطون مذظؽ ميفمصعؾـو ماظؾورؾ معـ ايؼ
م 17...."األخؾور

مو ماٌغوظط معـ مسددا مخؾدون مابـ مماألوػومؼذطر متـوضؾفو دونمماإلخؾورؼقناظيت
بـوئفوممعدؼـيمطّؾمفوّغإمتققصمطقودثيمعدؼـيماظـقوسماظيتمغؼؾفوماٌلعقديم:م"و

عغؾؼيمفومأّغاٌغربمومإزنزػرمبفومعقدكمبـمغصريميفمشزوتفممؿوديحنوسمبصقراءمدفؾ
بـػلفمصالمرعكمصػؼموايوئطم ذرفمسؾكأمإذامعـمأدقارػومإظقفواظصوسدمموأّنماألبقاب

مديوؿدفؾمظدػرميفمحدؼٌمعلؿققؾمسودةمعـمخراصوتماظؼصوصموصقراءاؼرجعمآخرم
ػذهماألحقالمموملمؼؼػقامهلذهماٌدؼـيمسؾكمخربمثؿمأّنم.اإلدالءضدمغؼضفوماظرطوبمو

مظألع مُعَِوف مسودة معلؿققؾ مطؾفو مسـفو مذطروا ماظيت ماقر مبـوء ميف اٌدنمظطؾقعقي
ًُرثكمومواخؿطورفوموأّن متشقدماٌعودنمشوؼيماٌقجقدمعـفومأنمؼصرفميفماآلغقيموا أعو

م.18عدؼـيمعـفومطؿومتراهمعـماالدؿقوظيمواظؾعد..."
مغّد مأّنال ممسل مضوظف ممابـعو مػق مخؾدون مظؿورؼخمفسقـايؼ ماظقحقد ماظؿػلري ،

التمسوعيموجوععيمألحداثمتوررنقي،ماٌغربماإلدالعل،مبؾمغرىميفمأسؿوظفمتعؾق
ملمؼؼؾمػقمغػلفمإنمػدصفمعـمطؿوبيماٌؼدعيمػقمموََِأمأيمضقاسدمظؿشققدمتورؼخمجدؼد.

بـماتورؼخممهدؼدمضقاسدمتلوسدماٌمرخمسؾكمغؼدموصرزماألخؾورماٌروؼي؟مصققحمأّن
مؼؿؿقزمطـرياخؾدونمظقسميفمعؼدعؿفمبؾميفماجملؾداتماٌؾقؼيمبفو،موػقمتورؼخمالم

مبـمسذاري،مشريمأّناومبـمحقونامغظرماىؿقعمسؾكمأسؿولمعمرخنيمآخرؼـمعـؾميف
مبـمخؾدونمطؿػؽرمسظقؿ.اعـمضقؿيممصالمؼـؼػذامأعرم

كمخالصومظغريه،مدرسمسوٌـومسالضوتماظؾدوموايضرمجوسالمعـفوماظعوعؾماحملّر
مؼلّف مأدودوماوؾفماظؿورؼخمعـمأحداثمدقودقيمحربقيمٌو ضؿصودؼيموثؼوصقيمدردفو

عـفومإزنممؼكرتايفمايؼؾيماظيتمسوذفو:ماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظرابعمسشر،مثؿم
ماظقثوئؼم معـ موضرؼؾو ماظؿوررنل مٌـففف موصقو مبؼك ماظلوبؼي. ماٌغربقي ماٌؿوظؽ درادي

                                                                                                              
 .98. اٌصدرمغػلف،مص 17
 .97. ابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص 18
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فمظؽـمالمدؾقؾمإزنمإغؽورمأّغم،رةمظدؼفمضدمغؼؾؾمأومغرصضمتػلريهمطؾقومأومجزئقواٌؿقّص
 .عـمسؿؾمعمرخمصٍذ

مأن مالمانعؾمعـممالمدنقز بـمخؾدونماٌمرخماألولمواألخريميفماٌغرب،مطؿو
ؿـفٍماظؾقٌماظؿوررنلمصبـمخؾدون،ماألعسمواظققممبلضقالمارمعغربمميؽـمأنمغػّل

مبـاخؾدونمبـماظقسمعـمحؼـومأنمنعؾمعـمومؼؼقدغومإزنمرصضماظؿػلريماىوػز،
م محؿك موال مواظعشرؼـ ماظقاحد مأو ماظعشرؼـ مايدؼٌااظؼرن ماظعصر مأنمم،بـ شري

ػذامػقمدّرماظدرسمم.عـففومومرؤؼيماٌؾدع:فممنقذجماٌمرخمّغألماالدؿػودةمعـفمممؽـي
 اًؾدوغل.

بني األداس  :حدود اخلطاب التارخيي يف اجلزائر املعاصرة .ب
 املعريف واحملتوى اإلودوولوجي

طقػمؼؽؿىماٌمرخقنماىزائرؼقنماظؿورؼخموتورؼخماىزائرمبشؽؾمخوص؟مػؾم
ما ماظرؤؼيماظقرـّقادؿقسؾقا يمظدرسماًؾدوغل؟مأالمتعـكماٌرجعقيماًؾدوغقيموووز

ماظضقؼيماظيتمؼؼقممسؾقفوماًطوبماظؿوررنلميفماىزائر؟
م مخالل معـ مسـفو ماإلجوبي مدـقوول ماألدؽؾي مخصوئصماتؾؽ دؿعراض

ماألدطقشراصقوماىزائرؼيماٌعوصرةموهؾقؾمآظقوتفوماٌعرصقيمواإلؼدؼقظقجقي.
مؼ ممل ماىزائر ميف مبػؽر ماٌمرخقن مافؿؿ مذنووظقا ممل مو مخؾدون مم-بـ م-سؿقعو

ماال معـف مم–دؿػودة معـؾمبقصػف متوررنل مطؿصدر موزػقه مظؾؿورؼخ، محدؼـي رؤؼي
مٌوذا؟م.اٌصودرماظؿوررنقيماٌغوربقيماألخرى،مظقسمإال

م ميف ماىزائرؼي ماظؿوررنقي ماٌدردي مغشلة ماٌوضل،مماظـالثقـقوتعـذ ماظؼرن عـ
ماىزا ماٌمرخقن مسربغشغؾ مورين متورؼخ مبؾـوء ماٌمرخنيممائرؼقن معع اظلفول

مأم.االدؿعؿورؼني مرشوضد مواى ماظػرغلقني ماٌمرخني مخؾدون ماٌغربمابـ معمرخ سؿربوه
ماٌـطؼيم مػذه مظؿلخر معؼـعًًو متعؾقال مؼعطل موطلغف مهلؿ مؼؾدو مطون مألغف مواألخري، األول

متعـرػوماظدائؿميفمأحضونماظالتورؼخ.و
اٌغربممإّن:ملماًؾدوغلمؼؿقزنمبوظؿؾعقيماظػؽرةماظؼوئؾيعـمؼؾفلمإزنماظـؿطماظؿعؾقؾ

فمؼـػكمعلؾؼومدندمغػلفمبودؿؿرارمسؾكماًطماظػوصؾمبنيماظؿورؼخمواظالتورؼخموأّغ
معشرتطو مواسقيم،أنمؼؽقنمظؾفزائرؼنيمإرادةمسنوسقي،معصريا مؼؼقلوعـمم.دقودي

م.اٌمرخماظقرينمبوظضرورةمضقومماظدوظيموبزوغماظؿورؼخ...مػذهمػلمسؼقدةملفذامؼـػب
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عـؾم غؾؿحمػذهماظػؽرةمسـدمسددمعـماٌمرخنيماىزائرؼنيماظذؼـمحووظقاماظؿـظري
مو ماألذرف ماظدؼـعصطػك ماألذرفممجـدرمحمل معصطػك مؼـدد وشريػؿو...

وماظـزسيمؿورؼنيمضوئال:م"حوولماظؾوحـقنمذوبوظؿلوؼالتماٌغرضيمظؾؿمرخنيماالدؿع
عؿلرسيمظؽؿوبم ؾدوغلمسربمضراءةمدرؼعي،تشقؼفماإلرثماًم-سؾـومم-االدؿعؿورؼيم
اظـفىمفمتورؼخمضؾوئؾمسربقيمتعقشمسؾكماظلؾىموهلؿمتورؼخماٌغربموطلّغاماٌؼدعي.مصؾد

أبقامسؾكمذرحفومدوضؾوئؾمبربرؼيمشورضيميفماظـزاسوتموايروب...مزقاػرمتوررنقيم
رضمشمإّنم.وتؽرارػوميفمدقوقمإؼدؼقظقجقومادؿعؿورؼيمتؼقممسؾكماهلقؿـيمواالحؿؼور"

ورعلمؾفموبرتراغدمعرورامجبونمعريموصورغلمودؼققتقشوميػمالءماظؾوحـنيمعـمعودؽقر
مألّن ماألوروبل ماظؿػقق مبػؽرة ماظؼورئمسؾكماالضؿـوع" مطونمشنؾ متـعؿمبأروموشريػؿ و

م.19شؾورمسؾقفو"مالبوالدؿؼرارمواظلؾؿمومدعودةم
برميفمعقاجفيمفمأضرماظــوئقوت:م"اظرببـمخؾدونمألّغاجـدرممحملماظدؼـوؼعوتىم

ايضرميفماٌقاجفيماظؾدو...مصـفوجيميفمعقاجفيمزغوتيموملمؼعؿؾمسؾكمم،اظعرب
مضوئؿيم مصوظدوظيميفمغظره ماظقرـمسربماظؿورؼخ... ماظشعىموصؽرة موحدة تؽرؼسمصؽرة

ومأّع،20وسلمشريماظقسلماظدؼين..."مسؾكماظغؾؾيمواظرسقيمسؾكماإلذسونمواًضقعموال
اٌرؼـقيمم-اظرببرؼيماظؼوئؿيمهم"عمرخوميفمخدعيماظدولمسؿربااظشقخمعؾوركماٌقؾلمصؼدم
 21غعؿفؿمبوظػلودمواًراب..."مٌومػوجؿماهلالظقنيمو-واظزؼوغقيمسؾكماًصقص

مإلسودةم ماًؾدوغل ماإلرث مضراءة مؼعقدوا مأن ماىزائرؼني ماٌمرخني مسؾك طون
قدمذظؽمإزنماالسؿؾورمألبعودهماظعؾؿقيمواٌـففقيمشريمأغفؿمملمؼػعؾقامذظؽ.مٌوذا؟مؼع
م ماظؿورؼخ، مسؾؿ مإزن مرؤؼؿفؿ موإزن ماىزائرؼني ماٌمرخني متؽقؼـ متورؼخمصزروف ؽؾ

قؾمإزنماظؿورؼخماظلقودلمأيمدنعؾمعـماألحداثماظلقودقيمجموالمعػضالمذنورينم
مصنّغ ماًؾدوغقي ماظؿوررنقي ماإلذؽوظقي مأعو مواظؾقٌ. متلدقسمظؾدرادي مإزن متلعك فو

اظؿورؼخماالجؿؿوسلمؼؼقممسؾكموووزماظظوػرةماظلقودقيموتـوولماظظوػرةماظؿوررنقيم
مبلبعودػوماظلقودقيمواالجؿؿوسقي،ماالضؿصودؼيموايضورؼي،ماظـؼوصقيمواظػؽرؼي.

                                                                                                              
19 Lacheraf, M., Ecrits didactiques, p. 187. 
20 Djender, M., introduction à l’histoire de l’histoire de l’Algérie, Alger 2eme édition, 

ENAG, p187. 
ؼؼقلمطذظؽ:م"ومأختذمطؿوبماظػرغلووؼيمعؾوظغوتمطؿوبمم586 صم،م9عؾوركمعقؾل،متورؼخماىزائر...مجم 21

دؿعؿورمااللقققيماظؼرونماظقدطكموروحماظعربقيمدؾؿومظـؾىماظعرب..."ماتفوعوت"مػلمشقضمعـمصقضمرؼحماٌ
م.اظعصري"
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 اجلزائروة املعاصرة اخصائص األدطوغراػو .2

مذروطماظؿلظقػممطؾمخطوبمتوررنلمتؿقؽؿمصقفمسنؾيمعـماظعقاعؾمعـفوم2. 2
اظضؿـقي.ممواظؿصقراتمحقلماإلغلونمواجملؿؿعمواالخؿقوراتماٌـففقيماظصرذنيمأو

إنماظؽؿوبوتماظؿوررنقيميفماىزائرماٌعوصرةمهؿؾممسوتماظقاضعماظػؽريماظراػـ.م
مواضقي مصؽرؼي مأزعي مإزن متـؿؿل مإغؿوجوت مأعوم متضعـو مععممإّنم.صفل اظؼطقعي

ماظؿؼؾقدؼ ماظقرـقي مألّناإلؼدؼقظقجقو مضرورؼي محومي ماظضقؼي ماظقرـقي ؾيمعاٌؼوربوت
م مإؼدؼقظقجقي موحظعـوصر مواظػرضقوت مظؾؿلوؤالت ماهلودئ ماظطرح مدون مهقل ػلموّدة

متؼوبؾماظؿعؿقؿماالدؿعؿوريمبؿعؿقؿمآخرمظقسمإاّل.
مسؾكم مبوظغًًو ماظػرغلقي،مبشؽؾمواضح،متلثريا ماالدؿعؿورؼي متورسماألدطقشراصقو

ماىز ماألدطقشراصقو مواالجؿؿوسقياووػوت ماظػؽرؼي مووزوئػفو ماٌعوصرة م.ائرؼي
م مخالل ماىزائر ميف مايدؼـي ماظؿوررنقي ماٌدردي مغشلت عـمماظـالثقـقوتظؾؿذطري:

تقصقؼماظؼرنماٌوضل،مععمعػؽرؼـمارتؾطقامجبؿعقيم"ماظعؾؿوءماٌلؾؿني"مطـؿؾوركماٌقؾلمو
ىماىزائريماٌدغل،مثؿمتؾؾقرتمعالحمفومععمعػؽرؼـمآخرؼـمارتؾطقامحبزبماظشع

مطؿقؿدمذرؼػمدوحؾلموعصطػكماألذرف..
مشوؼؿفوم ماالدؿعؿورؼي ماظؿوررنقي ماٌدردي معع ماىدل ماسؿربت مغشلتفو، وعـذ

صوالػؿؿوممبوظؿورؼخ،ميفمغظرماٌمرخنيماىزائرؼنيمعرتؾطممبللظيماهلقؼيمم.اظؼصقى
سؾكمصؿؼوبؾمحرطيماظؿغرؼىماالدؿعؿوريماظيتمتؼقممم.اظقرـقيموبـوءماظدوظيماظقرـقي

مأّدملغَِْػ ماٌلؿعؿرات، ميف مواألعي ماظدوظي محرطيمعؼقعوت ماىزائرؼقن ماٌمرخقن س
ماألعي ممتفقد مإزن مترعل معوضقفو ععوطلي مدـيمم.وأدطرة ماالدؿؼالل مهؼقؼ ورشؿ

مجدولم5969 مرأس مسؾك ماالدؿعؿورؼي ماظـؿدردي معع ماجملرد ماظلفول معوزال ،
مم22األسؿولمظؾؿلظقػماظؿوررنلميفماىزائر

ما مواٌـوػٍمداخؾمػذه ماظصرذني،متصوغماألدسماظـظرؼي ماإلؼدؼقظقجقي ٌقاجفي
اظيتمهددمإذؽوظقوتماٌمرخنيماىزائرؼنيموتقجفمأحبوثفؿموعقضقسوتفؿ.مميؿوزم
ميفم ماظػرغلققن ماظؾوحـقن مذرع مإذ ماظقثقؼي، معػفقم مبؿقدقع ماالدؿعؿوري اظؿلظقػ

ماألج ماٌؽؿقبي ماظقثوئؼ موسنعقا مذػقؼي مرواؼوت مودفؾقا مرمسقيمايػرؼوت ـؾقي،
معػفقمم"اظقاضعي"مبؿقدؼدمععـكماظدوظيمصؾؿمتعدمتعينم طوغًمأممأدبقي،مثؿمودعقا
سـدػؿماٌّدةماظزعـقيماظيتمتلؿؼؾمبويؽؿمخالهلومسنوسيمعؿغؾؾيمبؾمأصؾقًمتعينم

                                                                                                              
 .95 ،ؼيمضؿـماظػؽرماظعربلمسؾكمعشورقماظؼرنرواضعماألدطقشراصقوماىزائم،شوملمحمؿد 22



 حممد غامل

24 

ماظعؾقو ماظلؾطي مولد ماظيت ماٌمدلوت مسؾؿمم.جمؿقع مأصؾح ماألدوس، مػذا سؾك
ؼقىماظـالثلماٌؿداولميفمقوأضقؿمصقفماظؿماظؿورؼخمذنؿؾماووػومومعـطؼومواضقني

عـمػذهممواغطالضم.اظؿورؼخماألوروبلموادؿؾدظًمصؽرةماظدورةماًؾدوغقيمبػؽرةماظؿؼدم
فمتورؼخمدؿعؿوريمذنؽؿمسؾكماظؿورؼخماىزائري،مصؼولمإّغاالاٌؼدعوت،مطونماٌمرخم

م....ةغوضصموعؿعـرمودوراغلموضولمإغفمتورؼخمشوعض،متورؼخمضؾوئؾمعؿـوحر
ماإلدالعقيم ماظػرتة مررح ماإلؼدؼقظقجل، مبنروره محمدود ماالدؿعؿوري صوظؿورؼخ
ماظدوظيم موسفد ماظروعوغل ماظقجقد مسفد مبني موشؿقض متؼفؼر مسفد مإرور ميف بؽوعؾفو

بوألحؽومماظلؾؾقي،مغشلممءلعؾومبومأنماظؿورؼخماالدؿعؿوريم ،االدؿعؿورؼيمايدؼـي
ما ماألدطقشراصقو معـ معوّدتف موأخذ ماىزائري ميفماظؿلظقػ مسورضفو مظؽـف الدؿعؿورؼي

ؿوررنلماظقرينمجدؼدماظأحؽوعفوموعراعقفومإالمأغفمواصؼفوميفمعـوػففو.مصوظؿلظقػم
ماظؾقٌم مٌلؿقى مبوظـلؾي مظؽـف متؼؾقدي، متوررنل متلظقػ معـ مدؾؼف مٌو بوظـلؾي

اظقثقؼيماٌؽؿقبيممسؾكمدؿعؿوري،مؼعؿؿدمعـؾفاالاظؿوررنلماٌعوصرمتؼؾقديمطوظؿلظقػم
قي،مؼقظلماػؿؿوعوموادعومظؾقدثماظلقودلموذنؽؿمسؾقفمعـمزاوؼيمرمسقيمأومذكص

م.23عػفقمماظدوظي

 هومنة التوار اإلصالحي 1 .2

 زروفمتؽقؼـماٌمرخنيماىزائرؼني.م:عـفوؼعقدمػذاماظقضعمإزنمسقاعؾم
م"اظعؾؿوءم مجبؿعقي معرتؾط ماألول مصرؼؼني، معـ ماىزائرؼقن ماٌمرخقن ؼؿؽقن

صوألولمععربميفمجمؿؾف،مذنؿؽرمم.طيماالدؿؼالظقياٌلؾؿني"مواظـوغلمعؿصؾمبوير
معـذم ماظؿلظقػ مدوحي ميف مأدودًًو مؼـشط معػرغس مواظـوغل مواظؿلظقػ ماظؿعؾقؿ دوحي

ماظلؾعقـ مخالل ماىوععي ميف ماظؿورؼخ ماٌوضلقتعرؼى ماظؼرن معـ مبعضمم،وت ورشؿ
مصنّن مماظؿؾوؼـ، مجمواًل ماظلقودل ماظؿورؼخ معـ مؼؿكذان محبوثفؿوألاظػرؼؼني صطؾقعيم،

مظؾؿورؼخماظلقودلموم ؼـتؽق مظؾقرطيممّنألاظػرؼؼنيمهقلمدونموووزػؿو اغؿؿوءػؿو
اظؿورؼخ.مصوظؿورؼخميفمغظرػؿوم اظلقودقيماىزائرؼيمجبـوحقفومصؾغمرؤؼؿفؿومإزنمسؾؿ

مؼؿؿوػ مأو ماظلقودي ميف مدراديمم،ععفومكؼذوب مايوظي مػذه ميف ماٌمرخ مدور وؼؽقن
مواي مودؼؾؾقعودقي( م)سلؽرؼي ماظلقودقي مٌققظفماألحداث موصؼو مسؾقفو ؽؿ

لمبذظؽمإزنمررفميفماظصراسوتماظلقودقيماٌوضقيموايوضرةمصقؿقّق،اإلؼدؼقظقجقي
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وؼؿغوصؾمسـمعفؿؿفماألدودقيممعمذفوداتماظـضولمهلمالءموتفؿماًقوغيمألوظؽؽؼقّز
مايؼقؼيم مٌعقور مخدعي مسؾؿقو مهؾقال موهؾقؾف ماظقاضع مدرادي ميف متؿؿـؾ اظيت

ماظؿوررنقي.
ماظؿقؼؽّر مبعدمس موورثؿفو ماٌلؾؿني" م"اظعؾؿوء مسنعقي ميف ماٌؿؿـؾ ماإلصالحل ور

االدؿؼاللمػقؿـيمسؾكماالدطقشراصقوماىزائرؼيماٌعوصرة.مؼلؿـدمػذاماظؿقورمإزنمرؤؼيم
وعـوػٍمؼقزػفوميفمجمولماظؿورؼخ.متؿفلدمرؤؼؿفمإزنماظؿورؼخمبوإلووهمإزنماظؿعوعؾم

م متؿؿـؾ مو مشريػو مدون مععقـي متوررنقي مصرتات معع ماالدالعقييف  "اظعفدوماظعصقر
ػذاماالغؿؼوءمالمرنضعمإزنمدواصعمسؾؿقيمبؼدرمعوممإّناٌؼووعيماٌلؾقي...موماظعـؿوغل"

ماإلدالعلميفمتورؼخماىزائرم ماظؾعد مإؼدؼقظقجلمؼلعكمإزنمإبراز رنضعمإزنمتقجف
م24وتضكقؿف.

م"اٌعّر مبني ماظـؼويف ماظصراع ماٌمرخنيإن مدصع ماظذي مػق مو"اٌػرغلني" مبني"
م مسدم مإزن ماظؿقوراتمماالػؿؿوماإلصالحقني متـوول مسـ مواالحفوم ماظؼدؼؿ بوظؿورؼخ

م مػذامماظيتمواالجؿؿوسقياظلقودقي موؼؿعوعؾ ماٌلؾؿني". م"اظعؾؿوء مجبؿعقي مترتؾط ال
ماظعربقيم متراثماالدطقشراصقو ماظؿورؼخممبـوػٍموؿعمبني ماٌمرخنيمعع معـ اظػرؼؼ

م ماظيت ماظقضعقي ماٌدردي موتراث مجوععوتماظؿؼؾقدؼي ميف متؽقؼـفؿ مأثـوء مبفو تلثروا
ماظعربل مؼلؿعؿؾقغم،اٌشرق مصنغفؿ ماظؿوررنل ماظـؼد معـفٍ مؼلؿعؿؾقن مطوغقا مفصنذا

ظؿػـقدمأضقالماٌمرخنيماظغربقنيموالمؼلؿعؿؾقغفميفمغؼدمذفوداتماٌمرخنيماظعربم
مؼـظرونمإزنماٌوضلماظقرينمواإلدالعلمغظرةمورؼدؼيموميقؾقنمإزنمألّغ ؿزوؼؼماظفؿ
مؾكماظطرؼؼيماظروعوغلقي.س

ماٌعوصرةممإّن ماٌـففقي ماٌدارس مأغؿفؿفو ماظيت مايدؼـي ماظؿقؾقؾقي اظؼراءات
م ماظؽؿلمواٌـفٍ ماظقزقػلمواٌـفٍ ماظؾـققيمواٌـفٍ مشقوبوماالطوٌـفٍ غؼلوعلمشوئؾي

ميفمدراد ماظصرذنيميفمم،تفؿموحبقثفؿوطؾقو ماالذؽوظقوتماظؿوررنقي مػلمشوئؾي طؿو
مت مؼؼكععظؿ مصقظقػفؿ. مظقدقون ماٌمرخ مؼؿقؼؼمػقل م"ال ماظـظري ماظلمال مأػؿقي مسـ ر

اظؾقٌماظعؾؿلميفماظؿورؼخمإالمبـظرؼيمدوبؼي،مصوظـظرؼيمبـوءمصؽريمؼلؿفقىمإزنم
مإّن مواظؿػلري. ماظػفؿ ميف ماظقاضعممرشؾؿـو ميف مػق مظألحداث... مرنضع ماظذي اٌمرخ
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مظؽـّوعلوسدمتؼينم)ج المؼرضكمإزنمفمععمأحداث(مظقسمإال.موضدمؼؽقنمسقغومجقدا
مم25"عـزظيماٌمرخ

م ماإلصالحل ماظؿوررنل ماًطوب مجدؼدةدود مدؾػقي مبلرروحيممغزسي عرتؾطي
اهلقؼيماظـضولمضدمبؼوؼوماإلؼدؼقظقجقوماالدؿعؿورؼيماظػرغلقي.مصوظدرادوتمحقلماظدوظيمو

ملمودورماظعروبيمواالدالمميفماظؿورؼخماىزائريموثقرةماظؿقرؼرمواٌؼووعوتماٌلؾقيم
مإزنم ؼوربوتمتمد ماٌـوػٍموسؿؼماإلذؽوظقوتموٌا متوررنلمأصقؾميفمشقوبمجّدة مصؽر بروز
ماظـظرؼي.

عـشغؾنيمبؾـوءم"تورؼخمورين"مسربمماصوٌمرخقنماىزائرؼقنميفمشوظؾقؿفؿمعوزاظق
ماظػرغلقي ماظؿوررنقي ماٌدردي معع مماظلفول مػشيوعؼقدؼـ مودؼدممبلدىي أػؿؾً

صوظؿورؼخميفماىزائر،مؼعوغلمعـمأزعيم،مـياٌعورفماظؿوررنقيموإضوعيماٌـوػٍمايدؼ
 ،حؼقؼقيمألنماٌمرخماىزائريمضقدمغظرتفموأسؿوظفمبوظؼقاظىماإلؼدؼقظقجقيماظضقؼي

معرجعقوتم مسؾك مضوئؿي مصقوشؿف مطوغً مإذا مذه ميف مؼػقدغو مال ماظقرين صوظؿورؼخ
صوٌمرخمايؼقؼلمالمؼفؿفمأنمؼـؿٍم،مختورىماظعورػيماظؼقعقيموالمختورىماظعؼؾ

مبلسؿوظفممخطوؼو مؼمطد مأن مؼفؿف مبؾ ماىؿعقي مبوظذاطرة مؼؿغـك مبقوغو مأو ظؾلؾطي
موتعؿقؼم معـوػفف متطقؼر مسؾك مدوعو مؼعؿؾ موأن مظؾؿورؼخ ماظعؾؿقي ماظصػي وحبقثف

مإذؽوظقوتفموهدؼٌمرؤؼؿف

 ضرورة التجدود .1
ماظعؾؿقيم ماظشروط مهؼؼً مإذا ماىزائر ميف ماظؿوررنقي ماظدرادوت مودؼد ؼؿؿ

ماظؿوظقي:

 اللقاء بني التاروخ والعلوم االجتماعوةحتقوق  2. 1

اظؿفدؼدميفماظؿورؼخمبوظعؿؾمسؾكمطلرمايوجزماظؼوئؿمبنيماظؿورؼخمواظعؾقمممميّر
ماالجؿؿوع مسؾؿ مالدقؿو ماألخرى مصوماالجؿؿوسقي ماظؿورؼخمواألغـروبقظقجقو مبني ظؿعوون

معـم ماالدؿػودة مأي ماظؿـوػٍ مسؾك ماٌمرخ مذنػز مأن مذلغف معـ ماالجؿؿوسقي واظعؾقم
اٌقزػيميفماجملوالتماألخرى.مصؾؿمؼعدماإلخؿالفمبنيماظؿورؼخموػذهماظعؾقمممجاٌـفو

مميسماٌـوػٍموإمنوماٌودةماٌدرودي.
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عؿكموزػماٌمرخماٌـوػٍمايدؼـيمبعدمتؽققػفوموصؾميفمحبقثفمإزنمخالصوتم
وغؿوئٍمتعفزمسـمإدراطفوماظدرادوتماظؿوررنقيماظؽالدقؽقيماظيتمتؼؿصرمسؾكمغؼدم

معـمذظؽ،مأّنم،ئؼاظقثو متقّدموأػؿ ماٌـوػٍمايدؼـي عـمدائرةممخعمجمولماٌمرػذه
م مواظؿورؼخ ماظؿوررنقي مطوظدميغراصقو مأخرى مععرصقي محؼقل مإزن ،ماالضؿصودياظلقودي

ؼمديميفمايؼقؼيمإزنمثقرةميفمرؤؼيممايدؼـيمتقزقػماٌـوػٍموتورؼخماظذػـقوت.مإّن
يفمختؾقصماظؾققثماظؿوررنقيمعـمػؿمبالمذؽملوؼوعفـؿفموماخؿصوصفٌمرخمإزنما

ماظؼقاظىماإلؼدؼقظقجقيماظضقؼي.

 التاروخ االجتماعي 1 .1

المؼؽػلمادؿعؿولماٌـوػٍمايدؼـيمظؿقؼقؼماظؿفدؼدميفماظدرادوتماظؿوررنقيمبؾم
وػذامم،دنىماالغؿؼولمعـماظؿورؼخماظلقودلمإزنماظؿورؼخماالجؿؿوسلممبػفقعفماظعوم

ئرؼقنمإذمأنمػذهماظـؼؾيماٌعرصقيمتعينميفمايؼقؼيمعومملمؼؿػطـمظفماٌمرخقنماىزا
ثقرةميفماظػؽرماظؿوررنل.مصؼدمأبرزتمعدرديم"ايقظقوت"ماظػرغلقيمأػؿقيموووزم

مإّن ماالجؿؿوسل. ماظؿورؼخ مإزن مواالغؿؼول ماظلقودل مإذامماظؿورؼخ ماظؿوررنقي اٌعرصي
مظؾ موعػفقعف مظؾؿورؼخ ماٌمرخ مرؤؼي مضقدت ماظلقودل ماىوغى مسؾك زعـ.ماضؿصرت

مخطقيم مرؤؼي مبدوره مؼعؽس ماظذي ماظزعين ماظؿلؾلؾ مسؾك معؾين ماظلقودل صوظؿورؼخ
وماظؿققالتماظؿوررنقيماظلرؼعي.مأّعمـصوظزعـماظلقودلمؼؽشػمسم.ظؾؿطقرماظؿوررنل

مإزنم مترعز ماظيت ماظؾطقؽي ماظؿوررنقي ماظؿققالت مسـ مصقؽشػ ماالجؿؿوسل، اظزعـ
ماظلقو ماظزعـ مؼرعز ماٌؿقاترة. مواظقضوئع مواظـقابً مايدث مإزن اظزعـممُؼققؾدل

مُؼ مصال ماظؾـقي. مإزن موؼفؿؾممققؾاالجؿؿوسل ماألحداث مسؾك ماظؿورؼخ مؼؼؿصر أن
مػقم ماظؿؼؾقدي، مظؾؿمرخ ماظذيمدنؿعمبنيمايدثمواظؾـقي،مخالصو اظؾـك...صوٌمرخ

موؼلؿـؾطماظؼقاغني.مًاظذيمؼرضكمبوظؿورؼخمإزنمعلؿقىماظعؾؿماظذيمؼرصدماظـقاب
مإّغ مخؾدون مابـ معشروع مواًرب"ف ماظرواؼي م"عـ ماالرتؼوء مإزن مؼدسق مطون ممممماظذي

مإزنماظؿقؼقؼمواظـظر.
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بؾمغرىمم،عومضوظفمابـمخؾدونمػقماظؿػلريماظقحقدمظؿورؼخماٌغربمالمغدسلمأّن
يفمسؿؾفمتعؾقالتمسوعيمجوععيمألحداثمتوررنقي،مأيمضقاسدمظؿشققدمتورؼخمجدؼد.م

االدؿػودةمماظعصرمايدؼٌ،مشريمأّنظقسمعـمحؼـومأنمنعؾمعـمابـمخؾدونمابـم
م مممؽـي مم–عـف مصنّغألّغم–عـففقو مذظؽ، موعع مصذ. معمرخ ماألسؿولمف ميف مشوئى ف

م ماٌعوصرة. ماىزائرؼي مبفمااظؿوررنقي مؼفؿؿ مومل مواظػالدػي ماالجؿؿوع مسؾؿوء مبف ػؿؿ
ماٌمرخقنمإالمطؿصدرمعـؾمبؼقيماٌصودرماظؿوررنقيماألخرى.مٌوذا؟م

مأشرىمابـمخؾدونما ٌػؽرؼـماالدؿعؿورؼنيموبشؽؾمخوصماٌمرخنيمعـفؿ.مظؼد
ميفمأحضونم ماظدائؿ مسؾكمختّؾػماٌغربموتعـره متعؾقالمعؼـعو مؼؼدم موطلغف مهلؿ صؾدا
اظالتورؼخ.معـمؼؾفلمإزنماظؿػلريماًؾدوغلمؼـػلمبوظضرورةمأنمؼؽقنمظؾؿغوربيمإرادةم

مسنوسقي،موسلمعشرتكمؼفقؽفؿمإزنمبـوءماظدوظيموإضوعيمايضورة...
ماظؾوحـقنماالدؿعؿورؼقنمسؾكماظـظرؼيماظؿوررنقيمص وظؼراءةماٌغرضيماظيتمعوردفو

االدؿػودةماًؾدوغقيمػلماظيتمدصعًماٌمرخنيماىزائرؼنيمإزنماإلسراضمسـمدرادؿفمو
ابـمخؾدونماظــوئقوت:ماظرببرميفممعـمصؽره.مػذامعومؼعـقفمجـدرمحنيمؼمطد:م"ؼؼّر

و...مصـفوجيمضدمزغوتي...صؾؿمؼعؿؾمسؾكمعقاجفيماظعرب،مايضرميفمعقاجفيماظؾد
م26.إبرازمصؽرتلماظقرـمواظشعى"

ماٌمرخقنم مأسود مصفؾ مإغؽورػو، مميؽـ مال محؼقؼي ماٌغرض ماظؿلوؼؾ مطون إذا
م-وعوزاظقام–ماظػؽرمابـمخؾدون؟منقىمبوظـػل،مألغفؿمطوغقمسؿؾوراالماىزائرؼقن

ماإل ماٌمرخني معع ماظلفول مدقوق ميف مورين متورؼخ مبؾـوء دؿعؿورؼنيمعـشغؾني
ماظػرغلقني.

صوظؿورؼخماظقرينمدنعؾمعـمايدثماظلقودلمعودةمعػضؾيمظؾؿعرصيماظؿوررنقي.م
ومابـمخؾدونمصؽونمػدصفموووزماظؿورؼخماظلقودلموبـوءمتورؼخماجؿؿوسلمؼدرسمأّع

اظـؼوصقيمو االضؿصودؼيم-االجؿؿوسقياظعلؽرؼيموم-اظلقودقيم-األسؿولماظؾشرؼيمسؾكمتـقسفو
مماظػؽرؼي..

                                                                                                              
26 Djender, M., introduction à l’histoire de l’Algérie, Alger, 2eme Ed, ENAL, p. 73. 
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