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 روـيه غاؾيسو

حرؽات مجعوقة و حرؽات اجتؿاعية: اؾعالؼة بني اؾدوؾة واجملتؿع 
 يف اؾتارقخ  املغاربي

موم مدؼـقة مرائػقة ماظؼؾقرـقة، معرحؾؿفا ميف ماىؿعقؼة مايرطات مبؼقت بداؼة،
ماىؿعقةم مو ماظدؼـقة ماىؿعقة مطاغت ماٌشرتك.. ماٌقروث مو ماظؼرابة مدقطرة هت

ؼـماغؾـؼامعـماظداخؾ،مظؽـامندػؿاميفمعقاضعمأخرىمسؾكمايرصقةماظشؽؾنيماظؾذ
معلؿقؼاتمخمؿؾػة.م

بعُد،مإنماظؿشؽقؾةماظقرـقةمػلماألخرىماغؿؼالمرائػلماغؿؿائلمظؾطائػةماظعرضقةممم
إديماىؿاسةماظلقادقة.مإّبانماٌرحؾةماالدؿعؿارؼة،موميفمتعاؼشمخمؿؾطمظػرتةمرقؼؾةم

اظؿـظقؿقةمظؾقرطةماظعؿاظقةموماسؿؿاُدػامإديممداخؾماظـؼابات،ممتمادؿـؿارماألذؽالم–
مظؾدوظةمسؾكمأداسماظـالثقة:ممحزبم معـقاالمظؾقرـمو مم–درجةمهقهلا –غؼابة

مغلاء مرؾؾة، م،طشاصة، مُعـؿَّطة:ذؾاب مذياػريؼة ماظـاظـة:مم…عـظؿات اظػرتة
دؿطقرماظدوظةماٌلؿؼؾةمػذاماهلقؽؾماظؿلرريي:ماياصؾمأنمػدفماظدوظةمؼؾؼكمعـعم

ماي ماالحؿفاجمضدمهقل موزقػة متلؿعقد مأن مو معضاد مإديمتجؿؿع ماىؿعقؼة رطة
ماظؿلرجحممم ماظعؿؾماىؿعقيمعفؿةمسلريةمظشؼماظطرؼؼميفمطـػم مأعام ماظدوظة. غظام
ٌَعقلم اظالسادلمبنيماجملؿؿعماظعؿقعلماظذيمؼؿؼاضكماألجرمعـماظدوظةموماجملؿؿعما

ماظذيمؼزؼدمعـمضكاعةماظطؾبماالجؿؿاسلموميفماظقلس.
مباظؿاظلممحام ماجؿؿاسل،مو مبنيمهرر معقزسا ماظعؿؾميفماجملؿؿعماظقرينم مؼؾدو ظقا

)حؼققماٌرأة،محؼققمثؼاصقة،حمحؼققممذيعقّي،ممداصعممإديماألعاممحرطاتمحؼقق
 اإلغلان(مومبنيمردودمأصعالمرائػقةمظؾشعؾِقؼؿنيماظدؼـقةموماظقرـقةمذيقعا.

ماظقةحرطةمسّؿم–اسقةمحرطاتماجؿؿم–حرطاتمذيعقؼةم اؾؽؾؿات املػتاحية: 
ماالدؿعؿار.م–االحؿفاجمم–

 ـور اؾدقن درقب

 مماردات ثؼاػية و مجعـة ديادية : املثال اؾتوـسي
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ميفموضعقةمادؿعؿارؼة:مطقػمميؽـمٌؿارداتمثؼاصقةمأنمتـؿجمذيعـةمدقادقة؟م
إغفماٌقضقعماظذيمغرؼدمتػقصفماغطالضامعـمذيعقؿنيمثؼاصقؿنيمػؿام"اًؾدوغقةم

 م9811اءمتالعقذماٌدردةماظصادضقة"ماظؾؿنيمتلدلؿامسؾكماظؿقاظلمدـةمومذيعقةمضدع
باظعاصؿةمتقغس.مؼؿضحمعـمخاللماظؿعرضمإديمماظظروفماظيتممأدتمم9191ومدـةم

إديمزفقرمػاتنيماىؿعقؿنيمومعـمخاللمهؾقؾمعلاراتماظعاعؾنيمبفامومغشاراتفؿم
مطاغتموثقؼة ماظلقادة مو مبنيماظـؼاصة مأنماظعالضة يفمتقغسمإبانمايؿاؼةمماٌكؿؾػة

ماٌـظؿاتم مادؿػادتمعـفا مودقؾة متلدقسماىؿعقاتماظـؼاصقة مطان مظؼد اظػرغلقة.
ماىؿعقاتم مػذه مطانمأسضاء مو ماظؿقغلل. مداخؾماجملؿؿع مغػقذػا مظؾلط اظلقادقة
ؼشعرونمبلغفؿمعؽؾػقنمبؿقؼقؼمعفؿةمعؼددةمحيدوػؿميفمذظؽمذعقرمورينمواضح.م

مظذا،ماسؿـؼقاماظعؿؾماظلقادل.
م اؾؽؾؿات املػتاحية:  مادؿعؿارؼة مم–وضعقة مثؼاصقة مم–مماردة م–تقغس

ماىؿعقات.م–علاراتم

 ابرافيم صاحلي حمؿد
اؾعصرـة و اؾرجوع إىل اؾتؼؾدة *ؿن خالل احلؼول اجلؿعوقة                     

 و اؾسيادية: حاؾة ؿـطؼة اؾؼبائل

مودائم متػفُّر معـ متجؿؿعـا ميف محيدث معا مغؼرأ ماواه مأّي معـؾميف ماظعصرغة ؾ
مجدؼدةم مررضا مرؾقعؿفؿا، مػذه مو مؼؼرتحان، ماظؾذؼـ مايزبماظلقادل مأو اىؿعقة
مأنماألصقاجم محؼقؼِة مإديمإبراز ماظؼؾائؾ، معـمعـطؼة مؼفدفماٌؼال،ماغطالضا ظؾرتابط؟
ماظقدائؾم مادؿـؿار مبنسادة مسؿؾقةمسصرغة،متلرتجعمذاتقؿفا اظيتموريميفمطـػفا

م.–ػؿمطذظؽم–ظؿـظقؿلماىدؼدماىدؼدة.مؼػاوضمحاعؾقماظـؿطما
إدعاجمأغػلفؿم.مػـاكمإذنمصػؼة.مرمبامبدتمممارداتمحاعؾلماظعصرغةمعؾؿؾلة،م
مزروفمخاصةمم ميف ماألصقاج، متلؿطقع مأخرى، مغاحقة معـ مُظِؾسمضروري. مأغف إاّل
مأعـؾةمم معـ ماغطالضا مغشرح، ماظؿؼؾدة*. مسؿؾقاتمإسادة متػعقؾ ممبعـك ماظؿؼاظقد إغؿاج

مؼ مو مطقػمميؽـ مػـاكمدضقؼة، مظقس مأِن معؾدإ معـ متػؽريغا م.اغطؾؼ مػذا مطؾ لري
مسـم ماظـاذية ماجملربة ماظعصرغة مبنيموضعقة ماٌلؿقىماظؿارخيلم) مسؾك ادؿؿرارؼة
االدؿعؿارموبنيماظيتمؼػرزػامحدوثماظدوظةماظقرـقةماىزائرؼةم(؛مظؽـمدوامممبعضم

وماٌصاظـَحمماظعـاصرمعـفاماظلؾقكمماٌزدوجمظؾػاسؾنيماظذؼـمؼؽقػقنمادرتاتقفقاتفؿم
اٌرجقة.،مؼؾدومظـا،مأدادا،مأنمأرروحاتمجانمصاصررؼفمعامزاظتمحدؼـةمغلؾقا،م
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ماظؾؾدانم مباظؿغرياتميف ماٌؿعؾؼة مو مظَؾالَغِدِؼقف ماًالصة مػذه مصؽرغا مإدي متداسك مضد و
مُؼَؿؼِؾدم مَتْؼَؾَد، مؼؿغريذيؾة. مال مذلء مطؾ مظؽـ مؼؿغري م مذلء مطؾ م" مدابؼا اٌلؿعؿرة

مهمتؼؾقدؼام،مؼـؿؿلمإديماظؿؼاظقد.)ماٌرتجؿم(مغؼرتحفميفمععـكمصري

م اؾؽؾؿات املػتاحية:  مم–اىؿعقة ماظؼؾائؾ مم–عـطؼة مم–اظعصرغة م–اظؿؼؾقد
مايؼقل.

 مجال بوؾبيار
م.ؽرة اؾؼدم، احلضر و اؾدميؼرارية

طقػمغقاجفمبنيمحؼؾمإغؿاجمخطابمعقضقسفماظرؼاضةموماٌدؼـةمومبنيمحؼؾم
ومظؿؽـمضلـطقـةم؟مأيمددادمغراهمظؾؿؿػصؾمطرةمعالحظةمومأحباثمعرطزػامعدؼـةم

ماظؼدمم/محضرم/مدميؼرارقةم؟
ماظرؼاضقؿنيم ماظػرجة مو ماٌؿاردة مأن مطقػ مبػفؿ ماظدرادة مػذه ميف ماألعر ؼؿعؾؼ
مسـاصرم مبعض متقضقح محماوظني ماظرؼاضة، مإغؿاج ميف محادؿ مػق معا تؿفاوزان

مسؿؾقة مأن مغعؾؿ مسـدعا مرؼاضقة مذيعقة مإغشاء مؼدل مسالم اظؿؿاؼزممماالذؽاظقة.
مسـم مؼعربون ماىدد مايضر مأن مؼؾدو م؟ معدغـا ميف معدأػا مبعد متؾؾغ ممل االجؿؿاسل
متارؼخم مؼربز مؼلؿقغف. مشريماظرمسلمطؿا ماظؼطاع مبػضؾمثؼؾ أذؽالمتضاعـمجدؼدة
ماالجؿؿاسل،م مظؾقصقل ماىدؼدة ماألذؽال مدلققظقجقا مطذا مو ماظرؼاضقة اىؿعقات

متربزمأذؽاالمجدؼدةمظؾعالضةماديماٌدؼـة.
ماًطاباتمػؽ مسـ ماظقػؿ محمق ميف متلفؿ ماظرؼاضقة ماظػرق مأغـروبؾقجقا مصنن ذا،

ميفمتقضقحم متلفؿ مأخرى، مجفة معـ مجفة، معـ مػذا ماهلقؼاتلم، محقل اظشؿقظقة
أطربمٌللظةماظرتاثمومغػفؿمإذنمٌاذامتقظدماٌـاصراتقةممومترتؽزمسؾكمأذؽالمرعزؼةم

مجدؼدةمظؾقصقلماالجؿؿاسل.

مرؼاضة.م–ضلـطقـةمم–اظدميؼرارقةمم–ايضرمم–ؼدممطرةماظ اؾؽؾؿات املػتاحية: 

 ؿرغرقت روالـد
احلرؽة األؿازقغية  يف املغرب : دػاع عن فوقة ثؼاػية، ؿطاؾبة حبق 

 األؼؾِّية أم بدقل ديادي؟

ماآلنم ماألعازؼغقة مايرطة متطقر ماظػين، مو ماىاععل ماظقدط معـ اغطالضا
ةماظقرـقة،مظطرحمعطاظؾفامادرتاتقفقاتمذيعقؼة،ممتؼقدػامإديمخارجمحدودماظدوظ
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مسؾكماٌطؾبماظـؼايفمأوم محنيمتؼؿصر مسـفا متؿغاضكماظدوظة ماهلقؽاتماظدوظقة. أعام
اظؾغقيمومتؼؿعفامحنيمتعارضمماإلذياعماظقرينماظعربلماإلدالعلمباالسرتافمبقرـم
مجدؼدةم معقارـة معطؾب ماألول مؼرتجؿ معؿـاضضان. مخطابان محقـؽذ مؼربز أعازؼغل.

وماظدميؼرارقةمومتؾؿؼلمععماظـضالمعـمأجؾمحؼققماإلغلان.ممترتؽزمسؾكمماظؿعددؼة
ومسؾكماظعؽس،مميقؾماظـاغلمإديماالغغالقميفمغزسةمرائػقةمععمصرضمعـقالمإضصائلم

موحدويمضدمؼمديمإديمصشؾمايقارماظؿعددي.

م اؾؽؾؿات املػتاحية:  ماألعازؼغقة مم–ايرطة مم–اٌغرب ماظـؼاصقة م–اهلقؼة
مماٌطؾبماظؾغقي.م–األضؾقةم

 جريار برقػو 
اؾتجؿع، اؾتـظيم  اؾذاتي و اؾتغري االجتؿاعي: حاؾةذباب اهلجرة 

 املغاربية يف ػرـسا

ماظعؿؾماظغرؼزيمظلقاقم مسؾكم مضائؿة مغظرؼة مػـا ماظيتمغػصؾفا ماألرروحة تطرح
اظؿـظقؿماظذاتـلمبصػؿفمررؼؼةمادؿفالظقةمومضرورؼةمأدادفامدلققهؾقؾمظؾعالضةم

مؼفؿ ماٌعاغـل. مخمؿؾػ ماجملؿؿعاتممبني متلقري مإدي مباظـلؾة ماظعؼؾـة، مغشاط ػذا
اًاضعةمظؾفقؽؾماظؿـاصللمالضؿصادماظلقق.تشؽؾماألذؽالماظيتمؼلؿعؿؾفامذؾابم
اٌففرماٌغاربلميفمصرغلامأداةمتقضقعماهلقؽؾماظغرؼزيمػذا.مإغفؿمعؽقغقنمإلضاعةم

مإديماحملؾل مػلماٌػؿاحمظإلرتؼاء متعرؼػمررقمتلقريماالجؿؿاسلمو ماظدائرةمإلسادة
اظعؿقعقةمعـمخاللمتؽاثرمأجفزةماظدوظةماحملقطةمبصػؿفامغظاعاموزقػقامالعرطزيم
الدرتدادماظؼقةماًالضةماالجؿؿاسقة.ممإالمأنماظعـصرماظرئقللمؼؾؼكمأنمػقؽؾمصرضم
مبدائؾم مؼقظد ماالجؿؿاسل، مظؾـظام مادؿشراصا ماألجفزة مبقادطة ماٌعاؼري مو اظؽقدات

زاػرةمماظؿـظقؿماظذاتلموماظذيمؼشؼماظؿارؼخماظؾشرياجؿؿاسقة.مؼشؽؾمتؽرارمزقاػرم
ماظؿغريم مػقؽؾ ميف ماظذاتل ماظؿـظقؿ ماغدرج مظؽـ مو م ماالجؿؿاسل. مظؾؿغري عفقؽؾة
االجؿؿاسل،مإالمأنمػذامالمؼضؿـمأنممؼردخماظؿطقرماالجؿؿاسلمسؾكماظـفجماظصاسدم
قةمومظؾرضلم.مؼؿصرفماظؿغريماالجؿؿاسلمباظؿقضعاتمومػقمعرتؾطمبايرطةماالجؿؿاس

ماظضرورؼةمم ماالجؿؿاسقة مباظؿؽققػات مسالضؿفا ميف ماألخصائقني ممبشارؼع مطذظؽ ظؽـ
ظؾؿلقؼةماالضؿصادؼةموماظلقادقةماآلغقة.مؼظفرمػـاماالدرتدادمآظقةمتلقؼةماظلؾقطاتم
بصػؿفامغشارامتطقساتقامظؾدوظةم.مإالمأنماغزواءماألصرادمأعاممػذاماظـشاطميفمصضاءاتم
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اعـمػدصامحقثمأنمحمرطفمؼؾؼكماظربط؛مؼشؽؾماظقدطاءماالدؿؼالظقةمالمؼـشدماظؿض
مجقابماظدوظةماٌعاصرةمظعؼؾـةماظؿقؽؿميفماآلثار.

ػفرةمم–ذؾابمم–اظؿغريماالجؿؿاسلمم–اظؿفؿعماظذاتلم اؾؽؾؿات املػتاحية: 
مصرغلا.م–عغاربقةم

 عؿر دراس
 احلدث اجلؿعوي يف اجلزائر : درادة حاؾة والقة وفران 

ماٌؼالممإدي مباغقراعامذاعؾةمظؾققاةماىؿعقؼةمبقالؼةموػرانمؼفدفمػذا ممإسطاء
معـمخاللمهؾقؾمثالثةمحماورمأدادقةمعؿؽاعؾةم.

مػذهم مظؾفؿعقاتميف ماًصائصماهلاعة مو ماٌقزات مابراز ماألول ماحملقر حياول
ةمــقــــــاظقالؼة،مبقـؿامؼؼقمماحملقرماظـاغلمباظؿطرقمإديماظرتطقؾةماإلجؿؿاسقةماٌفـ

ػردؼةمظـؿمرريمػذهماىؿعقاتمومأخريامؼفدفماحملقرماظـاظثممإديموماًصائصماظ
ععرصةممتـالتمومتؼققؿمػمالءماإلراراتمظقضعقةمايرطةماىؿعقؼةميفماىزائرمبعدم

ماظؿلعقـات.
م اؾؽؾؿات املػتاحية:  مذيعقي مم–حدث مم–وػران إراراتمم–اىؿعقات

ممتـالت.م–ذيعقؼةم

 صادق بن ؼادة 
اجلغراػيا و اآلثار ؾوفران : منوذج ؿن  اجلؿعية  اؾعؾؿية، مجعية

 اجلؿعيات اؾعؾؿية بني املاضي و احلاضر.

م ماظيتمأغشؽتماظلـة مظقػران ماآلثار مو ماىغراصقة مذيعقة مأضدمم9888تعد معـ ،
اىؿعقاتماظعؾؿقةمماظيتمزفرتمخاللماظػرتةماإلدؿعؿارؼةميفماىزائر.موماىدؼرم

ةماظيتمبؼقتمسؾكمضقدماظقجقدمعـذمتؾؽمباظذطر،مأغفاماآلنماىؿعقةماظعؾؿقةماظقحقد
مسشقةمم مغشارفا مسـ متقضػت مضد مضلـطقـة مو مباىزائر معـقالتفا مأن مبقد اظػرتة.

.مومعامميؽـماإلذارةممإظقف،مأنم"اإلدؿــاء"ماظقػراغلمؼؿؿقزمم9111اإلدؿؼالل،مدـةمم
م ماظلـة ماإلدؿؼالل مشداة ماحملؾقة، ماظـكؾة مأخذتفا ماظيت ،م9111باٌؾادرة

مطذاممبندرتجاسفا مو ماىدؼد ماىؿعقي ماظـلقج ميف مإدعاجف مو ماظعؾؿل ماٌعؾؿ هلذا
مإسطائفماٌؽاغةماظعؾؿقةماظيتمتؾقؼمبف.
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مصرتةمادؿعؿارؼةم–ذيعقةمجغراصقةمم–ذيعقاتمسؾؿقةم اؾؽؾؿات املػتاحية: 
ماظـلقجماىؿعقي.م–وػرانمم–

معؾقؽةمرععقن
ماىؿعقاتماظـلقؼةمعـمأجؾمحؼققماٌرأة

مإغؿعاشماىؿعقاتم مشداةمإن ماظؿكمسرصتماظقجقد مأجؾمحؼقضفـ معـ اظـلقؼة
م مأطؿقبر مايرطةم9188حقادث ميف مأطـر ماظـشقط مو ماٌؾققض ماظؼلؿ مذؽؾت ،

اإلجؿؿاسقةمآغذاك.ماالتلاعماظذيمأخذتفمحرطةماظـلاءمتدلمسؾكمزاػرةمجدؼدةميفم
علؿقىماٌضؿقنم)اٌرجعقةممموماٌطاظب(مومعلؿقىماظشؽؾم)اٌؾادراتموماألسؿال(.م

بـشاراتمشـقةمخمؿؾػةمومطـقػةمظؾـلاء.مغؼاذاتمم9119 وم9181تماظلـقاتممتقز
ماظذيمطانمؼؿطرقم مو مضاغقنماألدرة. مو رقؼؾةمحقلماٌلائؾماٌؿعؾؼةمحبؼققماظـلاء
إظقفمإالمبنحؿشامم؛مادؿقظتمسؾكماظػضاءماظعؿقعل.مععماإلرػاب،مأصؾقتمايرطةم

ئالتمضقاؼاماإلرػاب.معـذمأعامماظـضالمضدماإلرػاب،مضدماألصقظقةمومعلاغدةمسا
،ممتمإسادةمماظرتطقزمظؾـاءمحرطةمعـماظـلاءمومإديماظـلاءميفمإرارمإذؽاظقةم9111دـةم

مغلقؼة.مأصؾقتمػذهمايرطةماظققممضرورؼة.
حؼققمم–ايؼققمم–اىؿعقاتماظـلقؼةمم–اىؿعقاتم اؾؽؾؿات املػتاحية: 

 ضاغقنماألدرة.م–اٌرأةم

 دقدقه ؾصاوت 
مالجتؿاعية.بـيات، أػعال و تـظيؿات.ـظرقات احلرؽات ا

سؾكموجفماًصقصميفمم–سرصتمغظرؼاتمايرطاتماالجؿؿاسقةمتطقراموئقدام
وطانمم-اظقالؼاتماٌؿقدةمومأوربا.ميفمغفاؼةماظؼرنماٌاضل،مصؿقتمأوديماٌؼارباتم

م مذياػريؼة محرطة مإدراطفا ميف ماىؿاسل مسؾكمم–اظػعؾ مالحؼا، صؿقتماألحباَث
مخمؿ ماالجؿؿاسلمعلاءالتمغظرؼة ماظػعؾ مظربوز ماظؿػلريؼة ماظـؿاذج مإدي معدتجة ؾػة

مظؾػاسؾ.عؽاغَةمايرعانمومطذامعللظةماالخؿقارماظعؼالغلم
مظـظرؼؿنيم ماظـؿاغقـات، مبداؼة ميف ادؿشرافمتعؾؽـةممطربؼني:طاغتماظلقطرة،

اٌقاردمومعؼاربةمايرطاتماالجؿؿاسقةماىدؼدة.مومععمذظؽ،مصنغفمالمتقجدماآلن،م
درةممبػردػا،مسؾكمتغطقةمتجؿقعماٌشاطؾماٌؿعؾؼةمبلؼةمدرادةمورؼؾقةمغظرؼةمضا

م.االحؿفاجلػدصفاماظػعؾماىؿاسلم
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م اؾؽؾؿات املػتاحية:  مم–غظرؼات ماالجؿؿاسقة مم–ايرطات م–اظؾـقات
ماظؿـظقؿات.م–اٌؿارداتم

 بشري دـودي
مأن تؽون ذرقؽا يف مجعية يف وفران.

ضقؼةمحقلمخصائصمزاػرةمحدؼــة،ممؼرؼدمػذاماظـصمإردالمبضعـةمأرروحات
ومػذاممعـمخاللمإحدىمواربمحقاةمذيعقؼة،مومسؾكموجفماًصقصميفمرياؼةم

ماحملقط.
ؼؾدومأنماالظؿؾاسمغاجؿمسـماظظروفماظؿارخيقةمظؿقرؼرماظلؾقطاتماظلقادقةموم
االضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة،مهرؼرمؼؾدومعػروضامسؾكماظـظامماظلائد،مسؾكمشرارمعام

مػرتةمغػلفا،ميفمعـارؼمأخرىمعـماظعامل.وضع،ميفماظ
مصؼدت،مغفائقا،مودائؾم معرشؿةمسؾكماظؿقاظػ،مبعدعا مغػلفا وجدتماظلؾطة
ماعؿقازاتم ماظعالواتمو مررؼؼ ماظؿقاظػاتمسـ متشؽؾتمذؾؽاتمعـ مػؽذا، اظؼلر.

مأخرى.م
مػذهم مطلبمبعضماٌؽاصكتمعـ ماىؿعقاتمتـشد مصنن ماألخرى، ماظـاحقة عـ

م–ومظقمأغفمالمجيقزمتعؿقؿفمسؾكمطؾماىؿعقاتمم–ػذاممماظؿقاظػات،مِظـُقلفؿمطؾ
ميفمتشقؼفمتعرؼػمايرطةماىؿعقؼةميفماىزائر.

مم–ذيعقاتم اؾؽؾؿات املػتاحية:  ماىؿعقؼة م–احملقطمم–وػرانمم–ايقاة
مايرطةماىؿعقؼة.


