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 موكف بحث

اليشاط السياس ي والحياة الىيابيت في مذيىت 
 مسخغاهم في فترة ما بين الحربين العامليخين 

(9191-9191)
* 

 (1)جيالليحوريت 

شهادة لىُل  كّذم بدث في إػاس أكّذثهخائج دساظت  لىسكتوعخلشض في هزه ا

خ الحذًث واإلالاصشال ٌ  ، ًذوس مىطىكها1ذهخىساه في الخاٍس "اليشاغ العُاس ي : خى

-9191)الحشبحن اللاإلاُخحن والحُاة الىُابُت في مذًىت معخغاهم في فترة ما بحن 

خ صذوس إ اإلامخذة مً، وبالخدذًذ الفترة "(9191 إلى غاًت اهذالق صالخاث حىهاس جاٍس

ذساظت ، فالًىدس ي هزا اإلاىطىق أهمُت بالغت. 9191الحشب اللاإلاُت الثاهُت ظىت 

  ىهىغشافُت إلاعخغاهماإلا
ّ
خ هزه اإلاذًىتفي هزه الفترة حعل  ،ؽ الظىء كلى خلبت مً جاٍس

اللامت  )البلذًت، في اإلاجالغ اإلادلُتعيانها ل الخمثُل العُاس يم خدبّ وحعمذ ب

 حخماكُت،مؼالبهم لا  ، هما جدُذ جدلُلاإلاالُت( بصفتهم أهاليواإلافىطُاث 

  لاكخصادًت والعُاظُت.

ل جدلُل اليشاغ لاهخخابي والخمثُل الىُابي 
ّ
حشبحن بحن ال خالٌ فترة ماًمث

بشاص خىخى فهم وإالزي ً أهم غاًاث هزا البدث، اللاإلاُخحن بمذًىت معخغاهم أخذ

 ػشح كذد مً ألاظئلتاهؼللىا مً ، للمشاسهت العُاظُتوالثلافي  لاحخماعي ًًالبلذ
                                                           

*
خ وكلم آلازاس، حاملت وهشان، أخمذ بً  0291ماسط  91جمذ مىاكشت الشظالت ًىم   بلعم الخاٍس

 .بلت، جدذ اششاف الذهخىس مهذًذ ابشاهُم
(1)  Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.  
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 مىكففي و ،فترةالهزه اليشاغ الىُابي في معخغاهم خالٌ  ةمحز التي جبدث في 

ح م باإلداسة الفشوعُت مذي اظخجابتهم لها وزلتهو  ،ن مً هزه لاهخخاباثالجضائٍش

 .حذر العُاس يال اإلاىـمت لهزا

  واملىهجيت يتإلاشكال

الى غاًت ماسط  0292مً ظبخمبر  التي دام البدث فيها ،الشظالت اكخمذها في هزه

خي الخدلُلي الزي ًلىم كلى  ،0291 خُت جدّبم كلى اإلاىهج الخاٍس ألاخذار الخاٍس

أهم  وحسجُلمم لاكخماد كلى ؤلاخصائُاث اإلاخىفشة  ،واظدىؼاكها وملاسهتها

أّما مً الىاخُت ، لىماث في خالت وحىد إمياهُت لزلًهلذ اإلالاإلاالخـاث و 

اإلاصادس والذساظاث  البِبلُىغشافُت، فلذ مىّىىا هزا اللمل مً لاػالق كلى أهم

ن أهغ أ"، هما وان لألسشُف اإلاخىاحذ بمذًىت خٌى اإلاىطىق ألاوادًمُت والجاملُت

في جىفحر اإلاادة الخام  اإلادىسيالذوس  (بفشوعا) "Aix-En-Provence"بشوفاوغ

ش ىبم ألاظاس ي له مً خالٌ شيل اإلا، بدُث إلاىطىكىا
ّ
جخص أسشُفُت ة كلب كّذ جىف

اليشاغ العُاس ي  جخّص أخشي ، و ؿشوفها وهخائجهامىطىق لاهخخاباث اإلادلُت و 

 .بمعخغاهم بشيل خاص

وكذ  وهشان والجضائش، ي ألاسشُف بىالًتيكلى مشهض اكخمذها في بذاًت البدث 

هزه ، وجدخىي ظالمُتملفاث خٌى كظاًا وشؤون إ جظمالتي  Iالعلعلت  جصفدىا

اللظاًا جخص  ،2ة مللىماث صادسة كً مشهض اإلاللىماث والذساظاثعلعت كلى كّذ ال

واللظاًا لاحخماكُت ولاكخصادًت  (،9199و 9191) ما بحنالعُاظت للفترة اإلامخذة 

أهغ ب" اإلاخىاحذ بـسشُف ألا  فيالتي اكخمذها كليها  للبال أما .3(9121-9111ما بحن )

 والتي جخّص  ،Eالعلعلت طمً مىحىدة ف "Aix-En-Provence"أن بشوفاوغ

وحشمل مجمىكت مً الىزائم ، (9129و 9191)الفترة اإلامخذة ما بحن لاهخخاباث خالٌ 

                                                           
2 Centre d’information et d’études (C.I.E). 

الخاصت  7719: الللبت  مً بحن الللب ألاسشُفُت التي اػللىا كليها طمً هزه العلعلت هزهش 3
اد، والللبت سكم  ُّ خٌى اليشاغ العُاس ي باللؼاق الىهشاوي، والللبت سكم  7712بمللىماث خٌى الل

ت ) 7719 ش واإلاللىماث التي 9170-9191خٌى العُاظت الجضائٍش (. هما وشحر إلى أهمُت بلع الخلاٍس
اسجىا إلاشهض ألاسشُف الىػني بالجضائش اللاصمت.  خصلىا كليها كىذ ٍص
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ت  كىائم اإلاىخخبحن ومداطش الفشص و  الخاصت باالهخخاباث التي هـمتها ؤلاداسة لاظخلماٍس

 . 4اللملُت العُاظُتبهزه ؤلاطافاث وول ما ًخللم وكىائم الخلذًالث و

 ،مً الصحف والجشائذ ملخبر كذد جدلُل مظمىن خشي كلى مً حهت أاكخمذها 

ذة صذي وهشان ، وهشان الجمهىسي  L’Echo d’Oranهما هى الحاٌ باليعبت لجٍش

Oran Républicain هما لم وعخثن  ،جدبلها لألخذار بشيل معخمش التي أفادها

حن التي واهذ جصذس خالٌ الفترة  مىطىق صحف حملُت الللماء اإلاعلمحن الجضائٍش

الصحف اإلادلُت إطافت إلى  ،اموغحره "الشهاب" و"البصائش"، خاصت الذساظت

 La Gazette de Mostaganem ـالصادسة بمعخغاهم هما هى الحاٌ باليعبت ل

 الخؼىساث اإلادلُت.ألاخذار و  ذبلاالصحف التي جوغحرها مً  Mostaganemو

اليشاغ الببلُىغشافي خٌى  ؤلاهخاجأًظا مً سصذ البدث جمىىا خالٌ هزا 

كلى هخاب " لاصالخاث في فاػللىا خالٌ بدثىا ، 5العُاس ي في فترة ما بحن الحشبحن

، وهخاب  Piquet Victor لصاخبه 9191الجضائش ووطلُت ألاهالي " الصادس ظىت 

لى إ ،9191 الصادس ظىت  Viard Paul Emileلصاخبه  "الحلىق العُاظُت لألهالي" 

مشهض كلى معخىي التراهم اإلالشفي الزي أهخج إطافت إلى  .6مهمتحاهب مشاحم أخشي 

  .7بىلىحُا لاحخماكُت والثلافُتالبدث في ألاهثرو
                                                           

اث لاه 4 خخاباث في ول بلذًت مً بلذًاث  دائشة ظمذ لىا ألاسشُف اإلاخىفش بهزه الللب بخدّبم مجٍش
الخاصت  E164معخغاهم، واظدثماسها في ملاسهت الىخائج والـشوف هما هى الحاٌ باليعبت للللبت 

التي جدخىي كلى مللىماث خٌى لاهخخاباث  E170، الللبت 9191باهخخاباث اإلاجلغ اللام لعىت 
جماكت وغحرها مً الللب، هما وان الخاصت باهخخاباث ال  E174، الللبت9102البلذًت لعىت 

هي ألاخشي الذوس الباسص في إزشاء هزا البدث، وجخظمً وزائم مخخلفت جخللم بجىاهب  Hللعلعلت 
حن والفشوعُحن وملؼُاث هامت خٌى الفالخت، الخجاسة  كذة منها اليشاغ العُاس ي للجضائٍش

ىـمت كلى معخىي غشفت والصىاكت وجـم مللىماث راث اهمُت بالغت خٌى مخخلف ألاوشؼت اإلا
خ البلذًاث  الفالخت واللجان الفالخُت ومىهىغشافُت اللمالت، وهى أمش ظاكذها هثحرا في ملشفت جاٍس

 والىلاباث واللمل وغحرها.
مشحلا  92مشحلا باللغت اللشبُت،  02 كلبت أسشُفُت، 02خٌى هزا اإلاىطىق، جّم إخصاء أهثر مً  5

ملاال باللغت الفشوعُت وششث  91ملاال باللغت اللشبُت،  99أػشوخت حاملُت،  07باللغت الفشوعُت، 
  .Gallica مصذسا مً مىكم 99أكذاد مهمت منها بمجلت إوعاهُاث، 

وشحر هىا إلى كذة أػشوخاث ودساظاث كلمُت، منها: أػشوخت ألاظخار الذهخىس ابشاهُم مهذًذ خٌى 6
ت (، 9191-9191ألاهالي في وهشان ) اهخخاباث أػشوخت الذهخىس خالذ بىهىذ خٌى الىخب الجضائٍش

حن وجؼىساتها، مم 9110-9170) ( والتي جؼشق في حضئها الثاوي إلى كظُت لاهخخاباث الخاصت بالجضائٍش
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وؤلاػاس الضماوي  ،اللام للمىطىق وأهمُخهؤلاػاس جدّذد التي اإلالذمت البدث جظّمً 

هبزة كً جلذًم خلٍشف بمعخغاهم وأخىاصها و للاإلاذخل خصصىا واإلاياوي له، هما 

لجضائش إبان لاخخالٌ الفشوس ي، وخٌى الخمثُل ألاهلي بالجضائش في االخىـُم ؤلاداسي 

كعم جظمً ول  ،زالزت أكعامفلذ كّعم إلى  البدث، أّما ما بلي مً متن 9191كبُل 

 .ومجمىكت مً اإلاالخم والفهاسطبخاجمت ًدبلان فصلحن 

 9191الخطبيم الاهخخابي إلصالحاث فبراير 

كلى وجأزحراتها  9191جدلُل إصالخاث فبراًش  البدثمً اللعم ألاٌو شمل 

الحم في الجضائشي  أكؼذفهزه لاصالخاث (، 9102-9191خلت اإلادصىسة ما بحن )اإلاش 

هزه اإلاشخلت بظلف الحمالث حزث وجم ،اإلاجالغبمخخلف مً ًمثله  اهخخاب

حنلا    ،هخخابُت التي سافلتها شبه ملاػلت مً الجضائٍش
ّ
 باهخخاباثم خاصت فُما ًخلل

 . الجماكت واإلاجالغ اإلاالُت

 
ّ
كلى هما اكخمذث  ،ذ كملُت الخمثُل الىُابي خالٌ هزه اإلاشخلت مددشمتؿل

، صُاغت اإلاؼالبال جملً اللذسة كلى التي و  اليىلىهُالُت شخصُاث مىالُت للعلؼت

 في اإلالابلوالتي خصلذ كليها، الخمثُلُت فاؾ كلى اإلاىاصب حكلى ال جشهحز خشصهامم 

ذة لها ما بىظلها مً أحل  الفشوعُت ولؤلاداسة  بزلذ فشض جششح الصخصُاث اإلاٍؤ

مم ؤلاشاسة  ،ظمان وحىدهالوالتي غالبا ما واهذ حلخمذ كلى هفىرها وزشوتها ووعبها 

 التزوٍش والدعتر كلى كملُاث ء هىق مً الششكُت كلى ول لاهخخاباث، إلطفاإلى الععي 

                                                                                                              

ؤلاشاسة إلى أن هزه ألاكماٌ سهضث كلى جدبم لاهخخاباث اإلادلُت وهخائجها، وأػشوخت مدمذ كذة 
محن في اإلاجالغ اإلاالُت في الغشب الجضائشي ما بحن الحشبحن حلٌى خٌى دوس اإلاىذوبحن اإلاعل

 شىهشون حان اإلاىظىمت بـ: اللاإلاُخحن، أػشوخت
 « Le mouvement national et le syndicalisme en Algérie (1926-1954) »  
الخىظيماث ، 2005،ًمىً لللاسئ هىا اللىدة الى الذساظت التي كام بها الذهخىس كشوط صبحر 7

، جيعُم الضبحر كشوط، دفاجش الجمعويت في الجزائر، الواكع وألافاق، محاولت في املفهوم والوظيفت
مشهض البدث في ألاهثروبىلىحُا لاحخماكُت والثلافُت، البرهامج الىػني للبدث، العيان واإلاجخمم، 

 الى حاهب ملاٌ الذهخىس  ،99سكم 
Benkada, S. (25-26/09/2005), « La société civile et l’opinion publique algérienne vues à 

travers l’enquête de Mohamed Aziz Kessous, Oran Républicain, 1936 », Pensée politique 

Algérienne ,1830-1962, Actes  du colloque, ED ANEP, p. 106-122. 
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ب آخش، هما سخشث لاد مششح و تهذف إلى إبالتي واهذ  تؤلاداسة جلٍش هؤالء  لاظخلماٍس

لها الىىاب  ش مشاَس هزه لم جأخز  .لاظدُؼاهُتلخذمتها كصذ الخمىً مً جمٍش

لخصبذ الىىاب الىػىُحن، بلع التي وان ٌلشطها  لاكتراخاث االكخباسبلاهخخاباث 

حن و معشخا لصشاكاث بحن الىخبت الجذً الىخبت ذة ممثلت في الشبان الجضائٍش

  .اإلاىالحن لإلداسة الفشوعُتلت في الؼشكُحن وأصحاب الضواًا و الخللُذًت ممث

  
ّ
ذة "صذي  أشاسث إلى رلًخُث ل التزوٍش محزة هزه لاهخخاباث مث حٍش

خ  L’Echo d’Algerالجضائش" ن الولذام وحىد ألاخضاب ووا، 9102 ماسط 2بخاٍس

حن أزش في طلف الىصن العُاس ي للمىخخبحن ومدذودًت اإلامثلت  العُاظُت للجضائٍش

 ،هخخاباث الخاصت بالفشوعُحنواهذ جؤػش لا  دوسهم ملاسهت باألخضاب الفشوعُت التي

ل 
ّ
حن لخلىُاث اإلاىاكشت هما مث ش  ولازباثكذم إجلان الجضائٍش وللبت الخىخل لخمٍش

م اإلاخخلفت  .مؤششا آخش كلى طلف الخمثُل اإلاشاَس

 (9191-9191) الفترة الىيابيت الجذيذة

 9101خّصص لذساظت الفترة الىُابُت اإلامخذة ما بحن ، والزي اللعم الثاوي أما

ت الحشهت الىػىُت الجضائ يجمّحز بدىام كالج اإلاىطىق لاهخخابي الزي، فلذ 9192و ٍش

حن أظاظه ذي اوؿهىس جىحه حذًذ ل ش أظالُب خشصهم الشذًذ كلى لجضائٍش جؼٍى

وسغم جـاهش ؤلاداسة الفشوعُت بالحشص كلى إكؼاء الصبغت  مىاحهتهم للفشوعُحن.

حن الهخخاباثالششكُت   -وإلغاء ول اللشاكُل التي كذ حلُم هزه اللملُت  الجضائٍش

 ثمثل إصذاسها للذة حللُما ىانهان ًماسظها أكخاصت بعبب الظغىػاث التي وا

حن لم ًخغحر  -لاهخخابُتلخىـُم وحعهُل اللملُت  إال أن الىطم باليعبت للجضائٍش

لُـل جمثُلهم في اإلاجالغ اإلادلُت ملخصشا كلى أظماء ملشوفت مً  بالشيل الىبحر،

ل اللائالث الذًيُت اإلادافـت التي جىاصكائالث كذماء اإلاداسبحن و الث الىبري و اللائ

 العُاظُت.و  لاكخصادًت، الذًيُتظليها للحفاؾ كلى مضاًاها 

اث، اإلاخالفلىثحر مً الخالكباث و بافي هزه الفترة الىُابُت هخخاباث احعمذ لا 

ت في ظحر بخذخل ؤلاداسة الفشوعُهخخابُت الالخلت ي اإلاىاكُذ لا جىاصل رلً فبدُث 

فت، ُت و هخخابجضوٍش البؼاكاث لا اللملُاث و  واصلذ الىخب  هماجىصَم كىائم مٍض
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هخخاباث اإلادلُت والفىص فيها، وختى مشاسهت خللُذًت مداولتها العُؼشة كلى لا ال

هؤالء الىىاب في مخخلف اإلاجالغ اكخصشث كلى جذخالث شيلُت وػشح كظاًا كامت 

خىّشس ػشخها هي هفعها فيغالبا   مخخلف الجلعاث ٍو

 مياظبهاو  لامخُاصاثلُاد بهزه الو  اإلاالنو داسبحن وكذامى اإلا كُانصاد جمعً ألا 

ت جفلذهم فىا مً خصٌى بلُت أفشاد اإلاجخمم الجضائشي وجخىّ  كلى مىاصب إداٍس

ً واإلاعخىي  -. ومً حاهب آخش فلذ ؿهشث فئت حذًذة 8مياهتهم مً خُث الخيٍى

ت والعُاظُت التي جللذتها إلى حاهب ؤلاداسة الف  - شوعُتالخللُمي واإلاىاصب ؤلاداٍس

التي ظاكذتها كلى إلحاق أبىائها باإلاذاسط  لاحخماكُتامخلىذ الثروة واإلاياهت 

لظاكذ  ما وهى  ،الفشوعُت
ّ
اف هفعه، وفي الىكذ  فشوعت.هخبت م في حشي كشفذ ألاٍس

تؿهىس فئاث راث معخىي حللُمي ال بأط به ومعخلذة لخذمت ؤلاداسة  ، لاظخلماٍس

ظاكذها  اكخصاديراث معخىي ألاخشي فئت مثلفت و ا هي ا اإلاذن فلذ بشصث فيهأّم 

اإلادامي والؼبِب ) ذسحت مً الخللُمخمخلها بهـشا لكلى إكامت أوشؼت مخخلفت 

بملاكذ باإلاجالغ البلذًت واللامت، مم جمىنهم مً الفىص  (،اإلاترحم وغحرهاواللاض ي و 

ن كلى خُث ؿهشث كائمخح 9192هخخاباث البلذًت لعىت وهزا ما الخـىاه خالٌ لا 

 حنبسأظها ػبِ
ّ
مخخلف  ؿهشث ول منهما شخصُاث مثلفت ومخللمت، زم م، وجـ

حن في مشخلت  الخُاساث الىػىُت التي ظتهذف حمُلها الظترحاق خلىق الجضائٍش

 ة.خادّ  احخماكُتو  اكخصادًت( جمحزث بمشاول 9197 - 9101) اهخلالُت

همىا وجؼىسا ونهظت واظلت  باقي دوائش اللؼاق الىهشاويمثل معخغاهم  شهذث

تها  ،شملذ مخخلف الجىاهب
ّ
حن غز بيشاػاتها حملُت الللماء اإلاعلمحن الجضائٍش

ت لاخخفاٌت بلذ اإلاخخلفت وخاصّ  حن وشلىس الجض  ،الخخالٌ الجضائش بالزهشي اإلائٍى ائٍش

واكلهم أو الىـش في مؼالبهم اإلاخخلفت، وفي الىكذ  لاكخباسلحن باإلاهاهت وكذم ألاخز ب

بشص وشاغ الحشهت الىػىُت بيل اججاهاتها الحضبُت العُاظُت وحملُاتها  ههفع

الىىادي والجملُاث والىلابُت، فضاد وشاغ  لاحخماكُتالذًيُت الثلافُت ومىـماتها 

                                                           
8 Direction des archives de la wilaya d’Oran, boite I4476, Politique Algérienne, Enquête 

générale (1918-1942). 
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ت هماٌ دوس دون إ بمخخلف فشوكها، ً الشباب  الىشافت ؤلاظالمُت الجضائٍش في جيٍى

  .كلمُتجشبِخه جشبُت دًيُت و و 

م حغُحر كشفخه هزه اإلاشخلت هى ؿهىس مُل لذي العيان هدى العُاظت وللل أه

وإدسان أهبر للىاكم الجضائشي إلى حاهب اإلاشاسهت في الىلاباث اإلاخخلفت، زم خشهت 

ُت مذن بلفي ؤلاطشاباث التي معذ اإلاُىاء بالذسحت ألاولى بمعخغاهم هما هى الحاٌ 

إال  لاهخخاباثظُؼشة ألاكُان في هزه جىاصل وسغم  . كامتاللمالت الغشبُت والجضائش 

وشحر أًظا هىا و زوا بثلافتهم ومياهتهم الللمُت، محّ مىافعحن حذد ج ؿهىس ها كشفذ أنّ 

حنإلى أهمُت اإلاشاسهت الىاظلت لـ  اهخخاباثخالٌ  جملُت الللماء اإلاعلمحن الجضائٍش

هخخاباث لا واهذ هزه  . وكذاإلادلُتر العاخت العُاظُت خُث بذا حلُا حغحّ  ،9192

، ظُاظُا هبحرا مً ػشف الىخبت والىىاب اإلاثلفحن اهذفاكاأؿهشث خُث فاصلت 

 وبذسحت أهبر لا 
ّ
لها الىىاب صالخُحن الزًً ظلىا إلى جدؼُم اإلاىاكف الشحلُت التي مث

الصشاق اللائم بحن الخُاس  لاهخخاباثكىعذ هزه . للذ الخللُذًحن الشظمُحن

حملُت الللماء اإلاعلمحن  هما اظخفادثالحي، خللُذي اإلادافف والخُاس ؤلاصال

حن  9191به في ظىىاث  ظخدـىخالٌ الخأًُذ الزي  مً هزه اإلاشاسهت مً الجضائٍش

ً في  9191و ً الفائٍض زه ألاخذار وكذ صادث هو ، 9192 اهخخاباثمً كبل اإلاعدشاٍس

تؤلاداسة مً جخّىف  مً وشاغ الشُخ كبذ الحمُذ بً بادٌغ بعبب  لاظخلماٍس

 .9جدذًه في مىاكفه لإلداسة الفشوعُت 

 (9191-9191) س الاهخخاباث بمسخغاهم خالل املرحلت ما بينحسيي

 9199الزي اكخنى بخدلُل الحذر لاهخخابي ما بحن ا اللعم الثالث وألاخحر أّم 

ؽ الظىء كلى مـاهش ظُؼشة 9191و
ّ
كلى العاخت  اثزالر مجمىك، فلذ ظل

حن  اإلاجمىكت ،العُاظُت بالجضائش ألاولى جخمثل في فذسالُت الىىاب اإلاعلمحن الجضائٍش

ت الىخب لخأزحر وواهذ جخظم  ،فذسالُت كعىؼُىت هي اإلاعّحر لها والتي ًمىً اللٌى بأن

وؿلذ  لفشوس ي بالجضائش جشظُخ الخأزحر اوهى ما ظاكذ كلى  ،اإلاثلفت زلافت فشوعُت

جىـُم جـاهشة ظلمُت  مثال جّم ففي معخغاهم  ر كً جأًُذها لفشوعا.حلبّ هزه اإلاجمىكت 

                                                           
9 Archives nationales d’Outre-Mer (A.N.O.M), cote E90, CIE, Affaires indigènes, 1935. 
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ل  99ًىم  معاء بدظىس  ،ا أمام فىذق اإلاذًىتمعلم 9222 حملذ أهثر مً 9191أبٍش

كّبر هزا الجمم كلى جمعىه بفشوعا وخضهه وكذ وسئِغ البلذًت،  ول هىاب البلذًت

 .10وأإلاه كّما حلاهُه إًؼالُا

أما اإلاجمىكت الثاهُت فياهذ جخمحز بالخجاوغ، ًمثلها ول مً خضب الشلب 

 ،الزي جمّحز بخىحهاجه لاظخلاللُت وبشلبِخه الىبحرة كلى اإلاعخىي الجهىي  -الجضائشي 

هبحرا للشبِبت هدىه خاصت بلذ كملُاث اللمم التي حلشض لها  اظخلؼاباوكشف 

حنلُت الللماء اوحم  -ومداهمت كىاصشه الباسصة  اللشبي الخىحهراث  إلاعلمحن الجضائٍش

ظلذ مً خالٌ وشاػاتها اإلاخخلفت إلى جشظُخ أفياسها والصمىد والتي  ،11ؤلاظالمي

تأمام العُاظت   لاهذماجظُاظت  ػشفا اإلاجمىكت الثاهُت وخاسب .لاظخلماٍس

توفضحا ظُاظت الىىاب اإلاعلمحن  ،والخجيغ إلى حاهب الشُىكُحن وكّبر ول  لاهتهاٍص

 .ء كً معاكيهم لدشىُل دولت معلمتؤاله

خـُذ به الىصن الزي بزاث ىً التي لم جو -اإلاجمىكت الثالثت بِىما جمىىذ 

حن،  -ان ألاولى والثاهُتإلاجمىكخا ل مً أن جللب دوسا هاما بحن العيان الجضائٍش
ّ
شي َو

لىا باليعبت  ًن الزًى اإلاشابؼ هزه اإلاجمىكت
ّ
 ،الفئت الخللُذًت اإلاعُؼشة لالهخخاباثمث

ظلذ  ؿهىس اللىاصش اإلاثلفتعبب ب لاهخخاباثوبلذ جشاحم وشاػها كلى معخىي 

إلبشاص كىتها سغم كذم جؼشكها للمشاول التي وان ٌلاوي منها الشلب هزه اإلاجمىكت 

لها  الجضائشي،
ّ
ومم رلً فلذ بلي هؤالء اإلاشابؼحن بلُذًً كً الحشهت اإلاؼلبُت التي مث

مش ؤلاظالمي الجضائشي الزي وان مً أهم ممحزاث اليشاغ العُاس ي خالٌ هزه اإلاؤج

 اإلاشخلت.

ىن ًؼالبىن بخمثُل أهبر، وخاصت في غشفت الىىاب  وفي وكذ أصبذ فُه الجضائٍش

بلذ إدساههم ألهمُت الخمثُل  صٌى كلى فشص وخلىق أهبر لخمثُلهمللخمىً مً الح

شيل كام مً الخدّىٌ إلى ألاوسبُحن بوان هىان جخّىف لذي  في مخخلف اإلاجالغ،

حػغُاوإمياهُت  هخخابي الىاخذاللعم لا  كلى مخخلف اإلاجالغ  نن وظُؼشة الجضائٍش

                                                           
10-A.N.O.M, cote Oran, 9H29, La Dépêche Algérienne, 12/04/1939.
11-A.N.O.M, cote Oran, 10H88, op.cit., Conclusion, février 1938. 
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ؿهىس مٌُى مىاهظت للفشوعُحن و لهم، الذًمغشافُت العاخلت غلبُت ألا بدىم 

 وفشوعا.

خللم ت كلى العاخت العُاظُت خاصت فُما ًالث هاّم جدىّ  9191شهذث ظىت  

والتي لم ًىً هذف  ،التي جمحزث بترشح كىاصش وػىُت ،ث اإلاجلغ اللامباهخخابا

خضب الشلب الجضائشي مً خالٌ اإلاشاسهت فيها الحصٌى كلى مللذ داخل اإلاجلغ 

للشض بشهامجه بشيل كلني  لفشصت هادسة اظخغالال جمثل اللام  بلذس ما واهذ 

اإلاؼالبت منها خاصت اللام الجضائشي هدى معائل وػىُت مداوال جىحُه الشأي  ،وكاهىوي

حنلصالح اباهخخاباث خشة  وسغم كذم خصٌى اإلاششح  ،خلم بشإلاان حضائشي و  لجضائٍش

 
ّ
ه بشص هممثل بذائشة معخغاهم ابً كىتر كذوس كلى اللذد اليافي مً ألاصىاث إال أه

ذ  لاظخلالليللخُاس  دبلىس بلذ الحشب اللاإلاوشاػه الزي ظحًز  ُت الثاهُت.ٍو

لعم ب أخحرا، ًمىً جصيُف الىخائج اإلاخدّصل كليها طمً هزا اللمل الزي جّم 

خ بجاملت وهشان  وألابدار الخاصت  الفىهىغشافُتالذساظاث طمً ظُاق الخاٍس

خ اليشاغ جدبم ظحر الحُاة الىُابُت و إر هذفىا إلى . والثلافي لاحخماعي اإلادلي بالخاٍس

حنذي ال العُاس ي ملاسبت ، و (9191-9191ما بحن )الفترة  في بمعخغاهم لجضائٍش

جأظِغ فذسالُت  ومنها ،التي محزث هزه اإلاشخلتلاحخماكُت والثلافُت  ألاوطاق اللامت

حن لىىاب اؼالب ظلف مسفم في ومعاهمتها  مثال الىىاب اإلاعلمحن الجضائٍش

حن ما ػشخىا ولىنهم ، الجضائٍش
ّ
 اإلاشاول الحلُلُت.كل

خ معخغاهم  ىىا جدلُل الخمثُل الىُابي في هزه الفترة مً جاٍس
ّ
مً ملاسبت أًظا مى

ظىاء داخل  ،اإلاذًىتمخخلف ألاوشؼت العُاظُت والثلافُت التي كشفتها هزه 

ت  هاأوظاػ ت ال هاوظائلأو مً خالٌ الحظٍش  مثلت ألاولى بالذسح هااكخمذتالتي لصٍش

والتي أدث إلى جشاحم غحرها، الصىفُت و الؼشق الصحافت و و  الىىادي،و الجملُاث، 

جُا أمام ؿهىس شخصُاث مثلفت اهدسحذ  هُمىت أبىاء ألاظش الىبحرة وألاكُان جذٍس

-9199)ما بحن شخلت اإلاشظت خاصت خالٌ العاخت لاهخخابُت، وحللذ اإلاىافعت ش

9191.) 

ح
ّ

ذ ؤلاداسة كلى هلكىاصش وػىُت لها اللذسة والصجاكت ظيان معخغاهم  للذ سش

ت ومىاحهتها، بدُث ًمىً وصف ظىت  ر وحذث بعىت اإلاىاحهاث، إ 9191لاظخلماٍس



 جياللي حوريت

48 

ت التي بذأث حشهذها الجضائش كامت ومعخغاهم فشوعا هفعها أمام الخدىّ  الث الجزٍس

، هما ًمىً في ؿل الىطم الذولي اإلاخذهىس  تمجبرة كلى إًجاد خلٌى فىسٍو خاصت، 

ت اإلاعائل العُاظُت كلى بلُت  اللٌى بأن مششوق بلىم فُىلُذ كذ سسخ فىشة أولٍى

 .9179راٌ دٌغٌى ظىت اإلاؼالب، وشيل كاكذة إلاششوق ؤلاصالح الزي حاء به الجج

 ببليوغرافيا

وآثارها السياسيت والاكخصاديت  9191صالحاث إ .(0220-0229خذًجت، ) بخخاوي 

 : 9حاملت وهشان أخمذ بً بلت الجضائش، . (9191- 9191والاجخماعيت في عمالت وهران )

  .ولُت الللىم ؤلاظالمُت والللىم ؤلاوعاهُت

، وسبها، وشأتها  (9199- 9919) الىخب الجزائريت .(0299-0292) خالذ، بىهىذ

 .حاملت ظُذي بللباط : الجضائش .وحركتها

جذليت الخصوراث في جاريخ الصراع ألايذيولوجي  .(0229-0220ظلُذ، )الشافعي 

ولُت الللىم  : حاملت الجضائش . (9191-9191)في الجزائر ما بين الحربين العامليخين 

 لاحخماكُت، كعم الفلعفت.

ريين جأسيس ووشاط جمعيت العلماء املسلمين الجزائ .(9111)اللىسصى مدمذ، 

 .وهشان حاملت : الجضائش .(9191-9199في عمالت وهران )

 إلى 9191مً لحركت الوطىيت الخحالفاث السياسيت في ا .(0221، )أخمذلشهب 

كالم، كعم الللىم العُاظُت ولُت الللىم العُاظُت وؤلا  : حاملت الجضائش .9119

 واللالكاث الذولُت.

 : الجضائش .(9191-9191)اهخخاباث ألاهالي في وهران،  .(9111) مهذًذ ابشاهُم،

 وهشان.حاملت 
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