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جقؾؾار معقـققه :ماىزائر مواىزائرؼون ميف ماظـظام ماظؽوظوغقاظي .معؼاربة متارخيقة-
إؼلطوشراصقة
عع ماظغزو ماظوحشي اظػرغلي مظؾفزائر موررد مأػؾفا معن مأراضقفم ماظزراسقة ،موتدػور مضقؿةم
اظؿعؾقم مواظـؼاصة ماظعربقني ،ميف مغطاق مضقق مخاص مباظؾغة ماظػرغلقة ،مأضام ماظؿؼؾقد ماظؿارخييم
االدؿعؿاري ماظػرغلي مجزائرّا معؿؿاذقة معع ماألدارري ماظػرغلقة .موسؾى ماظرشم معن ماٌؼاوعة،م
اظعؾـقةمأوماًػقةمظؾشعبماىزائري،مأصؾقتماىزائرمجزء معنمضصةمورـقةمصرغلقةمودطم
أوػاممإثـقة مسرضّقة .ظؼدمسرفماظـظامماالدؿعؿاريمذؽالمجاععامبنيماظعلؽريمواظلقاديمممام
أدىمإىلمدقاداتمادؿعؿارؼةمعؿـوسةمومعنمثمّمميؽنماسؿؾارم"اظػرصماظضائعة"مخراصة،مصاظػرصم
المتؽونمضائعةمإالمبوجودمحماوظةمظذظك .م
وعع مذظك ،مصإن ماٌؤرخ مجيب مأن مؼأخذ ميف ماالسؿؾار متارؼخ م"اظزعن ماظطوؼل" م(برودؼلم
 .(Braudel).مأصؾحمػذاماٌغربماألودط،ماظذيمأصؾحمؼعرفمباىزائر،مؼؿأرجحمبشؽلمدائمم
بنيماظؿؼلقمماالجؿؿاسيموحماوالتمبـاءماظدوظة .إضاصةمإىلماظعودةماظـؼاصقةمإىلمعزؼجمعؿودطي.م
وال مذك مأن ماهلقؿـة ماالدؿعؿارؼة مادؿـدت مإىل ماظوحشقة ،موظؽن مظقس معن مدون متداخلم
تدرجييمععماظػرغلقنيمواظصدعةماظيتمترطفامطلمذظك.مصاهلوؼةماىزائرؼةمعـل مأؼة مػوؼة،م
ظقسمهلامعصدرمواحدمبلمهددػامععاؼريمعؿعددة،مومػيمػوؼّةمالمميؽنمصصؾفامسنماالدؿعؿارم
اظػرغلي،ماظشيءماظذيمندهمبدرجةميفمحاظيتمتوغسمواٌغرب.م م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:موضتمروؼلم–مادؿعؿارم–مأدارريم-مهدؼدماهلوؼّة.

جقلمعوغلرون:مضػلممبػؿاحني.ماظؼطقعةمععماظؿارؼخماظرمسيميفمصرغلامواىزائر م
تصطدممطؿابةمتارؼخماحؿاللماىزائرمبعدةمصعوبات،مدواءميفمصرغلامأوميفماىزائرموظؽـفام
ختؿؾفمحبلبمطلّمبؾد،مصػيمصرغلا،متعودمأدؾابفامإىلمادؿؿرارماألصؽارماظؽوظوغقاظقة؛مأعاميفم
اىزائر،مصفيمتعودمإىلماظؿؿـالتماٌؾلّطةمظؿارؼخمرمسيمرؾّقمبعدم 2961مسؾىمتعؼقداتمتؾكم
ايؼؾة .مصاظرؤىماٌؿؼارعةمٌؤرخيماظؾؾدؼنمتعدُّمضرورؼة،مذظكمأنمايواجزماٌكؿؾػةمتؿؼابلم
بشؽل معؿؾادل .مدؿكدم مادؿؿرارؼة ماظؿؿـالت ماظؽوظوغقاظقة معن ماىاغب ماظػرغلي مشاظؾّا ميفم
ا ىزائر مطؿربّر مظؾؿارؼخ ماظرمسي مطؿا مأن مادؿؿرارؼة ماظؿارؼخ ماظرمسي معن ماىاغب ماىزائريم
تلؿكدم مطقفة ميف مصرغلا مظعدم ماظؿشؽقك ميف ماظؿؿـالت ماظؼدمية ،ميف محني مإن ماظدراداتم
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اظؿارخيقة ميف ماىزائر ماظيت متوثق مبأطرب مدضة مسؾؿقة مجرائم ماالدؿعؿار ماظػرغلي متلفّل معفؿّةم
اٌؤرخني ميفمصرغلا،مسؽسمادؿدساءاتماٌؿابعاتماظؼاغوغقة،ماظيتمتلؿكدمميفمايالمعنمضؾلم
اًصممبػرغلا .م
اظواضعمأنّ مأسؿالماٌؤرخنيمعنماظؾؾدؼن متؽؿّل مبعضفامبعضا،موطأنمطالّمعـفؿامميؿؾكمأحدم
عػؿاحيمضػلمعزدوجمجيبمصؿقفؿاميفموضتمواحد .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماىزائرم-مصرغلام-ماألصؽارماظؽوظوغقاظقةم-ممتـالتم-متارؼخمرمسي.

صادقمبنمضادة :موػرانم( )2665 ،2673مأومادرتجاعماظذاطرةميفماظؼصصماظؼصريةم
آلدقامجؾارم م
ؼعودمعؾعثماػؿؿاعيممبفؿوسةماظؼصصماظؼصريةمآلدقامجؾارمواٌعـوغة ممبـم"موػران،مظغةم
عقؿة"مإىلماذؿغاظيمبؾقثمحولمضقاؼام"معـظؿةماىقشماظلرّي"ممبوػرانميفماظػرتةماٌؿؿدةم
بنيم.2961-2962مروائقةموضصصمضصرية،مطاغتمجؾّارمروائقةمجزائرؼةمأدخؾتموػرانمطؽقانم
صضائيميفمطؿاباتفاماظروائقة .م
ال مميؽن ماسؿؾار " وػران ،مظغة معقؿة" مبشؽل مدضقق م بعؿل مروائقّا  ،موظؽن مجمؿوسةم
ضصص مضصرية مطؿب مب ني مذفري مأوت موأطؿوبر م 2996مبؾارؼس :م وػران ،مظغة معقؿةم
).(L’attentat et le corps de Félicie

تؼؿؾسماٌؤظػةمسنمذظكموػيمطاتؾةمدقـارؼوموخمرجة،معنماظؽؿابةمماظلقـؿاتوشراصقةمتؼـقةم
مجعماٌشاػدمباظؼقاممعنمخاللمأدؾوبفاماظؼصصي مبـ"اظرجوعمإىلماًؾفميفمحربماظؾارحة"،م
واضعة مبذظك مرابطاً معؾاذرا مبني مخمؿؾف م"اظػاسؾني ميف ماألعاطن مغػلفا مويف مصرتات مخمؿؾػة:م
دقادةم"األرضماحملروضة"مٌـظؿةماىقشماظلرِّي،ماظقومماظداعيماٌؿؿـلميفم 5مجوؼؾقةم2961م
وجمازرماألػاظيموعؼؿلماٌـؼػنيمعنمررفم(اإلرػابم)م(.)2999-2991
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :موػرانم– م 2991 – 2961م– مسـفمدقاديم– مآدقامجؾارم– طؿابةم
روائقة .م

م
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سؿّارمحمـدمساعر:ماظوالؼاتماظؿارخيقةميفمأزعةمجؾفةماظؿقرؼرماظورينمظصائػةم
 2673م
ظعؾت ماظوالؼات ماظؿارخيقة ميف مجقش ماظؿقرؼر ماظورين مدورا مجوػرؼا ميف معلار مادؿؼاللم
اىزائرمسامم2961موذظكميفمإسادةمتؽوؼنمعوازؼنماظؼوةمداخلمجؾفةماظؿقرؼرماظورين .م
ؼعدمأنمػُؿّشتمدقادقامابؿداءمعنم،2957مطوّغتماظوالؼاتمبني م 29معارس(وضفمإرالقم
اظـار مبني مجؾفة ماظؿقرؼر ماظورين مو مصرغلا) مو 10مدؾؿؿرب معن مخالل مإرالق مدراح ماظؼادةم
اظعلؽرؼنيميف 28معارسم2961م)ضوةمدقادقةموسلؽرؼةمطربى .م
تشؿلمػذهماٌلاػؿة انتخاب المجلس التأسيسيمعواضقعمعؿعددة:اظؿقاظػات،مإسادةماظؿشؽقلم
اظلقادي م(جؾفة ماظؿقرؼر م /مجقش ماظؿقرؼر) ،ماٌعارضة مداخل مجقش ماظؿقرؼر ،أوظوؼةم
اظلقاديمسؾىماظعلؽريم/ماظعالضاتمبنيمجقشماظؿقرؼرم(يفماظداخل) م/مأرطانماىقشماظعامم
(جقشمايدود)ماظؿارؼخماحملؾيمظؽلموالؼة .م
درادة ماظوالؼات ميف مدـة م 2961مغرجع مصقفا مإىل مأػؿقة مجزء مأدادي معن متارؼخ ماىزائرم
اٌعاصرمواظذيمؼؿؿـلميفمعصريمعؤدلاتمحربماظؿقرؼرماظورـقة .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مغظامماظوالؼاتم–مأمحدمبنمبؾةم–مجقشمايدودم–مايؽوعةماٌؤضؿةم
–مجؾفةماظؿقرؼرم– جقشماظؿقرؼر.م م

ػارمتوت مإظلقـفاغز :محرب مصرغلا ميف ماىزائر :مرؤى معؿؼارعة مووضائع معؼابلم
تأوؼالت
أسطىمشقابماظؼوىماظـقوطواغقاظقةماجملالمإلغدالعمحربماىزائر،مصؾؼدمنحماالدؿعؿارميفم
صـاسةمرأىمسام معغاظط ،مإذمأضقمماىقشميفماظلقادقةموهوّلمإىلممجاسةمضاشطةمظؽنمدونم
ضاسدةمذعؾقةمأدادقة .باٌؼابل،مصإنماىؿودماظػرغليممسحمىؾفةماظؿقرؼرماىزائرؼةمبإؼؼافم
اظؿدخلماالدؿعؿاري ماىدؼدمعنمجفة ،موعنمجفةمأخرىمصإنمصرغلامبػؼداغفامعؽاغؿفامطؼوةم
سظؿىمطانمظزاعّامسؾقفامضؾولمايلّماظذيمتداصعمسـهمجؾفةماظؿقرؼرماظورين م
ؼؽؿن مادفام ماىـرال مدؼغول يف مضدرته مسؾى ماظؿأثري ميف ماظراي ماظعام ماظػرغلي مظؼؾولم
اظؿطوراتماهلاعةمدونمحدوثمأزعةمطربىموتػادؼّاميربمأػؾقةميفمصرغلا.
بايدؼثمسنمتراجقدؼامػذهمايرب،مختػيماألدطوشراصقاماظػرغلقةمعقؽاغزعاتمجوػرؼةم
ظؾوضتماإلضايفمشريماجملدي اظذيمأخذتهمػذهمايرب .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة :مايرب مواإلدطوشراصقاماظػرغلقة م -ماالدؿعؿارماىدؼدم– ماىزائر م-
صرغلا.
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غقاكمباس:م"أغؼذوامرػالً".ماظدسمماإلغلاغيماهلوظـديمظؾالجؽنيماىزائرؼنيمخاللم
حربماىزائر  2673-2665م
ؼدورمعوضوعمػذاماٌؼالمحولماظدسمماإلغلاغي ماظذيمخصصؿه مػوظـدامظالجؽنيماىزائرؼنيم
باٌغربموتوغسمخاللمحربماظؿقرؼرمباىزائرم(.)2961 -2954مسؾىماٌلؿوىماظلقاديمملمؼـرم
اظصراعماظػرغليماىزائريماإلػؿؿامميفمالػاي،مملمؼؾـػتماظـزاعم،مذظكمأنمػوظـدامبوصػفامضوةم
طوظوغقاظقة،مطاغتميفمصراعمععمأغدوغقلقامحولمشقـقاماىدؼدة .م
باٌؼابل،ماغطالضاًمعنم،2957ميفمودائلماإلسالممواظرأيماظعام،مبدأماالػؿؿاممباظؼضقةمؼؿزاؼدم
تدرجيقا.موعـذم،2959مأصؾقتماٌلأظة إذن معلأظةموـقدمعؿزاؼد.معنمخاللمتأدقس مىانم
تفدفمإىلمزسزسةماظرأيماظعامم(عـلمىـةمسؿلمإسالمماىزائر)م
) ،(Action, Information, Algérieوذظك مبؿـظقم مايؿؾة ماظؿؾػزؼوغقة م"أغؼذوا مرػالً"م
واظيتمحؼؼتمناحّامشريمعؿوضع .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :محرب ماىزائر م– متدوؼل م– متؾػزة م– مػوظـدا م– ماغؼدوا مرػالً م–م
اظالجؽونماىزائرؼون.

حمؿدمضوؼدري:ماالدؿعؿار،ماالدؿؼاللمواظؿـؿقةماظؾشرؼةميفماىزائر:مأؼةمحصقؾة؟ م
ضام ماظربٌان ماظػرغلي مدـة م 1005مباظؿصوؼت مسؾى مضاغون مؼعرتف مباألعة مواإلدفاعاتم
اظورـقة مظؾػرغلقني ماظعائدؼن مإىل مصرغلا مدـة م .2961موؼـري مػذا ماظؼاغون معلأظة ماحملادنم
االدؿعؿارؼةماظيتمتطرحمغػلفامبشؿالمإصرؼؼقا.موضدمأدّىمتؾينمػذاماظؼاغونمإىلمأزعةمرادكةميفم
اظذاطرة مبني مصرغلا مواىزائر موضعت مإىل مشاؼة ماظلاسة ماظعالضات مبني ماظؾؾدؼن موطذظك مبنيم
اظشعؾني ميفمحاظةمحرج.موضدمررحمػذاماظؼاغونمبػرغلامأؼضامعشؽالمبنيماٌـؼػني مواظلقادقني،م
وباًصوصماٌؤرخني ماظذؼن مؼعؿربونمأغّهمدصعمبفم مبشؽلمسـقف،موبطرؼؼةمتلؾطقة ميفمػذهم
اٌلأظة .م
أثار مػذا ماظؼاغون ميف ماىزائر مردود مصعل ماظعدؼد معن ماظلقادقني موظؽن مضؾة معن ماظؾاحـنيم
رصعتماظؿقدي.مباالسؿؿادمسؾىماألدواتماٌؿؿـؾةميفم"اٌؤذراتماظيتمميؽنماظؿقؼقمعنمصقؿفام
عوضوسقا"ماٌؿعارفمسؾقفاماظقوممدوظقا،مؼؼدّم مػذاماٌؼالمإدفاعاًمجاععقاًمعؿواضعاًميفماظـؼاشم
اظدائر محول محمادن موعلاوئ ماالدؿعؿار .موأصضل معقدان مميؽن مأن مؼؿم مصقه مذظك مػو معقدانم
اظؿـؿقةماظؾشرؼة.مطوغفامشاؼةمطلمدقادقةمتـؿوؼةمتعؿربماظصقةمواظرتبقةمعقداغنيمعُ ِعؿَرفمبفؿام
عنمدونمعـازعمبوصػفؿامسؿوديماظؿـؿقةماظؾشرؼة.م م
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وهؾقلمتطوّرمعؤذراتماظؿـؿقةماظؾشرؼةميفمػذؼنماٌقداغني،مؼؾقّنمأنّماٌلؿػدؼنمايؼقؼقنيم
عنمصوائدماالدؿعؿارمػيماظػؽةماظؼؾقؾةمعن ماظلؽانماألوربقنيماٌلؿعؿرؼنماظذؼنمارشؿؿفممزروفم
ايقاة ماظصعؾة مسؾى معغادرة مأوراغفم ماألصؾقة .مباٌؼابل ،مصإن ماألظوف معن ماظلؽان ماألصؾقنيم
األطـرمسدداًمثممتػؼريػممورؿسمععاملمثؼاصؿفم م موادؿعؾادػممعامؼؼاربمضرغاًموغصفمضرنمعنم
اظزعن .م
اظؽؾؿات ماٌػؿاحقة :ماىزائر م– مصرغلا م– ماظؿارؼخ ماالدؿعؿاري م– ماظؿـؿقة ماظؾشرؼة م–م
حمادنماالدؿؼاللم–معلاوئماالدؿعؿار .م
سؾؾةمشزؼل:مثالثةمردودمأصعالم"جزائرؼة"محولمعلؿؼؾلماىزائر  2345-2341م

تؾؼىماظلـواتماألوىلمظالحؿاللماظػرغليمظؾفزائرمأضلمععرصة موأضلمدرادةم؛إذ مسادةمعام
ؼرطزماظؿارؼخمسؾىماٌؼاوعاتماظشعؾقةمعنمخاللماظشكصقاتماألطـرمذفرةمطاألعريمسؾدماظؼادر،م
امحدمبايم،اٌؼراغي...مظؽنمعاذامسنماٌؼاوعةماظلقادقة؟ م
طقف م ّمت متـاولماٌلأظةماىزائرؼةمسؾىماٌلؿوىماظلقاديميفماظوضتماظذيمطاغتماٌـارقم
اظرؼػقةمهضّرمظؾؿؼاوعةم؟ م
عن مأجل مذظك متفؿم مػذه ماظدرادة مبـالثة مذكصقات م"إلؼضاح ماٌلؿوى ماظلقادي" موػيم
محدان مخوجه مامحد مبوضربة مواظشقخ ماياج مدقدي مدعدي م،وخيؿؾف مطل مواحد معـفم ميفم
عوضػهمواغؿؿائهماىؿاساتي،موظؽنمملمؼرتدّدمأيمواحدمعـفمميفماظدصاعمسنمعصاحلماجملؿؿعمطلّم
حلبمرؤؼؿهمظألذقاء .م
حؿى مإن متعدّدت مررائؼفم موأملّ مبفا مغوع معن ماظغؿوض ،مصإنّ مػدصفم مطان مواحدا مإغؼاذم
علؿؼؾلماىزائر .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماٌؼاوعةماظلقادقةم-ماىزائرم-ماالدؿعؿارم-معدؼـةماىزائرم-م .2880م

حمؿدمشامل:ماٌؤرخونماىزائرؼونمواٌرجعقةماًؾدوغقة م
تـاولماظؿارؼخماًؾدوغيمزاػرةمتارخيقةمبأبعادػاماالجؿؿاسقةمواظلقادقةموػومبذظكمؼذطّرغام
مبدردةمايوظقاتماظػرغلقةمعنمحقثماظـورةمسؾىمتارؼخماظؿؼؾقدي؛مصابنمخؾدونمضطعمأذوارام
ػاعّة،معنمحقثماٌـفجمواظؼواسدماظـظرؼةمظؾـاءمتارؼخمجدؼد.
غؿلاءلميفمػذاماٌؼالمسنماظلؾبماظذيمأدىمإىلمإػؿالماٌؤرخنيماىزائرؼنيماٌعاصرؼنم
ظؾؿرجعقةماًؾدوغقة،ميفماظوضتماظذي مطانمظزاعامسؾقفممإسادةمضراءةماإلرثماًؾدوغي مباػؿؿامم
أطرب .مؼؿؿوضع ماًطاب ماظؿارخيي ميف ماىزائر مبني ماألداس ماٌعريف مواحملؿوى ماإلؼدؼوظوجيم
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(اظورـقةماظضقؼة)،مؼأخذمعنماٌدردةماظؿارخيقةماالدؿعؿارؼةمععارصفاموأدواتفاماٌـففقةم موإنم
طانمخياظػفامعنمحقثمحؽؿفامسؾىمتارؼخماىزائر .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماىزائرم-مابنمخؾدونم–ماظؿارؼخم–ماإلؼدؼوظوجقام-ماألدطوشراصقا.

صؤادمصويف :األرذقفماىزائريمدـةم:2673ماإلرثمواظـّفب م

عامػيمعؽاغةماألرذقفميف متلقريماظؾؾد مويف مصـاسة متارخيه؟مطقفماظعؿلمإذنمإذامطانم
األرذقفمعوجوداميفماظؾؾدماٌُلِؿعؿِرمضدميا ،مومملمغؿوضفمسنماٌطاظؾةمبإسادته؟ مطقفمميؽنمأنم
ؼؽون موضعه ،موظؽن مطقف محدثت مػذه ماظلرضة؟ معاذا مأمثرت ماًؿلون مدـة معن مايوار موم
اٌؾادالتماظــائقة؟ ماظلقاقماظؿارخييمعفم جدّا معنمأجلمصفممضادةماظؾؾدميفم 2968واظذؼنمملم
ؼوظوامأػؿقّةمظؾؾعدماألرذقػيمظؾلقادةمبلؾبماغشغاهلممباٌشاطلماظراػـةماٌؿعؾؼةمبؿؾكماظػرتة .م
عامػومواضعمػذاماٌؾفماظقوم،ماٌػؿوحمعـذم،2968موطقفمميؽنمصفممطالماظطرصني؟م م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:ماألرذقفم-ماظؿارؼخ–ماىزائرم–مصرغلام–ماظلقادةماظورـقة .م

ػدي مدعقدي :مغظام مايؿاؼة مواظؼاغون .مإؼاظة متوغس مبني معقـاق م 2372مواظـظامم
اظؽوظوغقاظيماظػرغلي

دماول معنمخاللمػذاماٌؼالمعلاءظةماالدؿعؿارموغظاممايؿاؼةمحولمعصريمأولمددؿورميفم
اظعاملماظعربيماإلدالعيماظذيممتموضعهمدـةم 2862مواالدؿؼؾالماظذيمحضا مبهمظدىماجملؿؿعم
اظػرغلي.مظؼدمحاوظـامصفممايواجزمواظرصضماظذيمواجفهمػذاماظؿارؼخممباميفمذظكماظؾقظاتم
اظعـقػةمظالدؿعؿارماظػرغلي.مؼؾدومأنماظػرغلقنيمصرضوامسؾىمأغػلفم"مرضابةمذاتقةم"مؼضافم
إظقفام"مرضابةماظدوظة"،مصفممالمؼرؼدونموالمؼؼؾؾونموالمؼؿؼؾؾونمأنمتؽونماىؿفورؼةمضدمخاغتم
ضقؿفامواخرتضتماظؼاغونماظؿوغليمباحؿاللمأضاظقممأخرىمواظؼضاءمسؾىمحؼوضفا .م
عاماظذيمحدثمأثـاءمصرتةمايؿاؼةمدـةم 2882م؟مصاظـظامماالدؿعؿاريماظؼائمميفمتوغسمػوم
اغؽارمحؼقؼيمألصؽارم 2789حقثمضُربتمطلمحؼوقماإلغلانمواٌوارنمسرضمايائطم.مصؾدالم
عنماٌلاواةمخؾقماالدؿعؿارمجمؿؿعا مبوتريتنيمخمؿؾػؿنيمعػرضامبذظك مبنيماجملؿؿعماظؿوغليمممممممم
واجملؿؿعماظؽوظوغقاظي،موعنماٌؾادئماألخرىماظيتممتمخرضفامعنمضؾلمدوظةماظؼاغونمػوماظؼاغونم
اظؿوغليماظذيمالموجودمظه .م
اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:مايؿاؼةم-ماالدؿعؿارم–ماظددؿورم–ماألػاظيم–ماىؿفورؼة.
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