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مع مقـققجقؾؾار معؼاربةه: ماظؽوظوغقاظي. ماظـظام ميف مواىزائرؼون -تارخيقةماىزائر
 إؼلطوشراصقة

ماظوحشي ماظغزو مورردماظػرغلي عع مومأػؾفامظؾفزائر ماظزراسقة، مأراضقفم ضقؿةممتدػورعن

ماظعرب مواظـؼاصة مقاظؿعؾقم مضقق مغطاق ميف مباظني، ماظؿارخييمخاص ماظؿؼؾقد مأضام ماظػرغلقة، ؾغة

مجزائّر ماظػرغلي ماٌؼاوعة،ماالدؿعؿاري معن ماظرشم موسؾى ماظػرغلقة. ماألدارري معع معؿؿاذقة ا

م مظؾشعبماىزائري،مأصؾقتماىزائر ماًػقة مأو مصرغلقةمودطممجزءاظعؾـقة مورـقة عنمضصة

ممام.ظؼدمسرفماظـظامماالدؿعؿاريمذؽالمجاععامبنيماظعلؽريمواظلقاديم ةّقسرضمثـقةإأوػامم

"اظػرصماظضائعة"مخراصة،مصاظػرصممسؿؾاراثّممميؽنمعنمومدقاداتمادؿعؿارؼةمعؿـوسةممأدىمإىل

مظذظك.المتؽونمضائعةمإالمبوجودمحماوظةم

م ماظطوؼل" م"اظزعن متارؼخ ماالسؿؾار ميف مؼأخذ مأن مجيب ماٌؤرخ مصإن مذظك، )برودؼلموعع

(Braudel)..ػذاماٌغربماألودط،ماظذيمأصؾحمؼعرفمباىزائر،مؼؿأرجحمبشؽلمدائممأصؾحمم

 إضاصةمإىلماظعودةماظـؼاصقةمإىلمعزؼجمعؿودطي.م .دوظةاظبنيماظؿؼلقمماالجؿؿاسيموحماوالتمبـاءم

م مأن مذك مادؿـدتوال ماالدؿعؿارؼة ماظوحشقةماهلقؿـة متداخلمإىل مدون مظقسمعن موظؽن ،

معـلتدرجييمععم ماىزائرؼة مصاهلوؼة مطلمذظك. ماظيتمترطفا مػوؼة،مأؼةماظػرغلقنيمواظصدعة

المميؽنمصصؾفامسنماالدؿعؿارممومػيمػوّؼةم،هددػامععاؼريمعؿعددةظقسمهلامعصدرمواحدمبلم

ماٌغرب.مومتوغسيفمحاظيتمبدرجةممهاظػرغلي،ماظشيءماظذيمند

 .ةوّؼاهلمدؼدهم-مأدارريم–مادؿعؿارم–موضتمروؼلم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

ماظؼطقعةمععماظؿارؼخماظرمسيميفمصرغلامواىزائرم.ضػلممبػؿاحنيم:رونجقلمعوغل

اىزائرموظؽـفامميفمتصطدممطؿابةمتارؼخماحؿاللماىزائرمبعدةمصعوبات،مدواءميفمصرغلامأو

؛مأعاميفم،مصػيمصرغلا،متعودمأدؾابفامإىلمادؿؿرارماألصؽارماظؽوظوغقاظقةحبلبمطّلمبؾدختؿؾفم

تؾكمسؾىمتعؼقداتمم2961اىزائر،مصفيمتعودمإىلماظؿؿـالتماٌؾّلطةمظؿارؼخمرمسيمرّؾقمبعدم

متؿؼابلمايؼؾة ماٌكؿؾػة مضرورؼة،مذظكمأنمايواجز متعدُّ مٌؤرخيماظؾؾدؼن مصاظرؤىماٌؿؼارعة .

م معؿؾادل. مبشؽل ميفمدؿكدم مشاظّؾا ماظػرغلي ماىاغب معن ماظؽوظوغقاظقة ماظؿؿـالت ادؿؿرارؼة

ماىزائريما ماىاغب معن ماظرمسي ماظؿارؼخ مادؿؿرارؼة مأن مطؿا ماظرمسي مظؾؿارؼخ مطؿرّبر ىزائر

مطقفة ماظؼدميةميفمتلؿكدم ماظؿؿـالت ميف ماظؿشؽقك مظعدم ماظدراداتمم،صرغلا مإن محني يف
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متلّف ماظػرغلي ماالدؿعؿار مجرائم مسؾؿقة مدضة مبأطرب ماظيتمتوثق ماىزائر ميف معفّؿةماظؿارخيقة ل

يفمايالمعنمضؾلمسؽسمادؿدساءاتماٌؿابعاتماظؼاغوغقة،ماظيتمتلؿكدممصرغلا،ميفمماٌؤرخني

مػرغلا.اًصممب

حدمأبعضفامبعضا،موطأنمطاّلمعـفؿامميؿؾكممتؽّؿلمأسؿالماٌؤرخنيمعنماظؾؾدؼنماظواضعمأّن

معػؿاحيمضػلمعزدوجمجيبمصؿقفؿاميفموضتمواحد.

 .تارؼخمرمسيم-متـالتمم-ماألصؽارماظؽوظوغقاظقةم-صرغلامم-ماىزائرم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

أومادرتجاعماظذاطرةميفماظؼصصماظؼصريةمم(2665 ،2673)وػرانمم:ضادةصادقمبنم
ممآلدقامجؾار

بـم"موػران،مظغةمممؼعودمعؾعثماػؿؿاعيممبفؿوسةماظؼصصماظؼصريةمآلدقامجؾارمواٌعـوغة

عقؿة"مإىلماذؿغاظيمبؾقثمحولمضقاؼام"معـظؿةماىقشماظلّري"ممبوػرانميفماظػرتةماٌؿؿدةم

انمقةمجزائرؼةمأدخؾتموػرانمطؽقئقةموضصصمضصرية،مطاغتمجّؾارمروائروام.2961-2962بنيم

م.صضائيميفمطؿاباتفاماظروائقة

ماسؿؾار مميؽن م" ال معقؿة" مظغة مدضققوػران، مروائّقمبشؽل مجمؿوسةمابعؿل موظؽن ،

م مطؿب مضصرية مبضصص موأطؿوبر مأوت مذفري مم:بؾارؼسم2996ني مظغة مةؿعقوػران،

(L’attentat et le corps de Félicie). 

نماظؽؿابةمماظلقـؿاتوشراصقةمتؼـقةمع،متؾةمدقـارؼوموخمرجةاطموػيمسنمذظكماٌؤظػةتؼؿؾسم

م،اظرجوعمإىلماًؾفميفمحربماظؾارحة""ـبميمجعماٌشاػدمباظؼقاممعنمخاللمأدؾوبفاماظؼصص

مبذظك معؾاذرمواضعة معاألميفمػاسؾني"اظمبنيمخمؿؾفمارابطًا مصرتاتمخمؿؾػة:ممفاغػلاطن ويف

م2961جوؼؾقةمم5ةماىقشماظلرِّي،ماظقومماظداعيماٌؿؿـلميفمظؿـٌاألرضماحملروضة"مدقادةم"

 (.2999-2991)م(مرػاباإل)وجمازرماألػاظيموعؼؿلماٌـؼػنيمعنمررفم

طؿابةم –آدقامجؾارمم–يمدقادسـفمم–م2991 – 2961م–وػرانمم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

مروائقة.

م  
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تماظؿارخيقةميفمأزعةمجؾفةماظؿقرؼرماظورينمظصائػةماظوالؼام:ارمحمـدمساعرسّؿ
م2673

مادؿؼاللم معلار ميف مجوػرؼا مدورا ماظورين ماظؿقرؼر مجقش ميف ماظؿارخيقة ماظوالؼات ظعؾت

موذظكميفمإسادةمتؽوؼنمعوازؼنماظؼوةمداخلمجؾفةماظؿقرؼرماظورين.م2961اىزائرمسامم
معنم مابؿداء مأنمُػّؿشتمدقادقا )وضفمإرالقمعارسم29مبني،مطّوغتماظوالؼاتم2957ؼعد

مصرغلا( مو ماظورين ماظؿقرؼر مجؾفة مبني مم10وماظـار ماظؼادةمدؾؿؿرب مدراح مإرالق مخالل عن

م.طربىمةوسلؽرؼمةضوةمدقادق(م2961عارسمم28 اظعلؽرؼنيميف

اظؿقاظػات،مإسادةماظؿشؽقلم:عواضقعمعؿعددةمانتخاب المجلس التأسيسي ػذهماٌلاػؿةتشؿلم

ماظؿقرؼر مجقش مداخل ماٌعارضة ماظؿقرؼر(، مجقش م/ ماظؿقرؼر م)جؾفة أوظوؼةم ،اظلقادي

/مأرطانماىقشماظعاممم(يفماظداخل)اظلقاديمسؾىماظعلؽريم/ماظعالضاتمبنيمجقشماظؿقرؼرم

ماحملؾيمظؽلموالؼة.ماظؿارؼخ)جقشمايدود(م

م ماظوالؼاتميفمدـة ماىزائرمم2961درادة متارؼخ مأداديمعن مجزء مأػؿقة مإىل مصقفا غرجع

ماٌعاصرمواظذيمؼؿؿـلميفمعصريمعؤدلاتمحربماظؿقرؼرماظورـقة.

موعةماٌؤضؿةايؽم–جقشمايدودمم–أمحدمبنمبؾةمم–تمؼااظوالغظاممماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

ممجقشماظؿقرؼر. –مرجؾفةماظؿقرؼم–

م معؿؼارعةم:قـفاغزلظإػارمتوت مرؤى ماىزائر: ميف مصرغلا معؼابلممحرب ووضائع
 تأوؼالت

ؾؼدمنحماالدؿعؿارميفمصم،اجملالمإلغدالعمحربماىزائرقةمظـقوطواغقاظامىؼواظشقابممأسطى

مجاسةمضاشطةمظؽنمدونمإذمأضقمماىقشميفماظلقادقةموهّولمإىلممعغاظط،مصـاسةمرأىمسام

مبإؼؼافصإنماىؿودماظػرغليممسحمىؾفةماظؿقرؼرماىزائرؼةممباٌؼابل، .ضاسدةمذعؾقةمأدادقة

مبػؼداغفامعؽاغؿفامم،دؼدمعنمجفةاىماالدؿعؿاريؿدخلماظ ؼوةمطوعنمجفةمأخرىمصإنمصرغلا

مجؾفةماظؿقرؼرماظورينمهاظذيمتداصعمسـمامسؾقفامضؾولمايّلطانمظزاّعمسظؿى

م مدمادفامؼؽؿن مسؾى غولؼاىـرال مضدرته ميفميف مماظؿأثري ماظػرغلي ماظعام لموؼؾظاظراي

 .ربمأػؾقةميفمصرغلايماأزعةمطربىموتػادّؼمحدوثاظؿطوراتماهلاعةمدونم

بايدؼثمسنمتراجقدؼامػذهمايرب،مختػيماألدطوشراصقاماظػرغلقةمعقؽاغزعاتمجوػرؼةم

م.اظذيمأخذتهمػذهمايرب ظؾوضتماإلضايفمشريماجملدي

ماظػرغلقةومايربماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة: -ماىزائرم–االدؿعؿارماىدؼدمم-ماإلدطوشراصقا

 .صرغلا
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اظدسمماإلغلاغيماهلوظـديمظؾالجؽنيماىزائرؼنيمخاللممغؼذوامرػاًل"."أباس:مغقاكم
م2673-2665 حربماىزائر

ػوظـدامظالجؽنيماىزائرؼنيمماظذيمخصصؿهمؼدورمعوضوعمػذاماٌؼالمحولماظدسمماإلغلاغي

ملمؼـرمملؿوىماظلقادياٌسؾىمم.(2961 -2954)باٌغربموتوغسمخاللمحربماظؿقرؼرمباىزائرم

اظـزاعم،مذظكمأنمػوظـدامبوصػفامضوةممملمؼؾـػتالػاي،ماإلػؿؿامميفمزائريماىملياظػرغاظصراعم

مععمأغدوغقلقامحولمشقـقاماىدؼدة.مصراعطوظوغقاظقة،مطاغتميفم

مؼؿزاؼداظؼضقةمبماالػؿؿاماظرأيماظعام،مبدأمو،ميفمودائلماإلسالمم2957باٌؼابل،ماغطالضًامعنم

ىانممعنمخاللمتأدقسعلأظةموـقدمعؿزاؼد.ممإذن ،مأصؾقتماٌلأظة2959تدرجيقا.موعـذم

 زائر(ماىمإسالممسؿلتفدفمإىلمزسزسةماظرأيماظعامم)عـلمىـةم

(Action, Information, Algérie)، م مرػاًل"مبوذظك م"أغؼذوا ماظؿؾػزؼوغقة مايؿؾة ؿـظقم

معؿوضع.محؼؼتمناّحامشريواظيتم

ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات ماىزائر مم–حرب مم–تدوؼل مم–تؾػزة مم–ػوظـدا مرػاًل م–اغؼدوا

 ن.ونماىزائرؼواظالجؽ

م؟يفماىزائر:مأؼةمحصقؾةواظؿـؿقةماظؾشرؼةمماالدؿعؿار،ماالدؿؼاللضوؼدري:محمؿدم

م مدـة ماظػرغلي ماظربٌان مواإلدفاعاتمم1005ضام مباألعة مؼعرتف مضاغون مسؾى باظؿصوؼت

م مدـة مصرغلا مإىل ماظعائدؼن مظؾػرغلقني م2961اظورـقة ماظؼاغون. مػذا ماحملادنمموؼـري علأظة

أزعةمرادكةميفممإىلمتؾينمػذاماظؼاغونمأّدىاالدؿعؿارؼةماظيتمتطرحمغػلفامبشؿالمإصرؼؼقا.موضدم

م ماظعالضات ماظلاسة مشاؼة مإىل موضعت مواىزائر مصرغلا مبني مبنياظذاطرة موطذظك ماظؾؾدؼن مبني

واظلقادقني،مماٌـؼػنييفمحاظةمحرج.موضدمررحمػذاماظؼاغونمبػرغلامأؼضامعشؽالمبنيمماظشعؾني

يفمػذهممبشؽلمسـقف،موبطرؼؼةمتلؾطقةمدصعمبفمهمؼعؿربونمأّغماظذؼنموباًصوصماٌؤرخني

م.اٌلأظة

ماظلقادقنيم معن ماظعدؼد مصعل مردود ماىزائر ميف ماظؼاغون مػذا مأثار مضؾة منياظؾاحـمعنوظؽن

يفم"اٌؤذراتماظيتمميؽنماظؿقؼقمعنمصقؿفامماألدواتماٌؿؿـؾةباالسؿؿادمسؾىمم.اظؿقديتمرصع

م ماٌؿعارفمسؾقفا مدوظقاعوضوسقا" ميفماظـؼاشممؼؼّدم،ماظقوم معؿواضعًا مجاععقًا ماٌؼالمإدفاعًا ػذا

مو ماالدؿعؿار. موعلاوئ محمادن محول معأاظدائر ممقدانصضل مػو مذظك مصقه مؼؿم مأن مقدانعميؽن

رفمبفؿامَؿِعُعمقداغنيعاظصقةمواظرتبقةممتعؿربطلمدقادقةمتـؿوؼةممطوغفامشاؼةم.اظؿـؿقةماظؾشرؼة

معنمدونمعـازعمبوصػفؿامسؿوديماظؿـؿقةماظؾشرؼة.م
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اٌلؿػدؼنمايؼقؼقنيممنمأّنؼؾّق،منيقداغعؤذراتماظؿـؿقةماظؾشرؼةميفمػذؼنماٌتطّورموهؾقلم

اظلؽانماألوربقنيماٌلؿعؿرؼنماظذؼنمارشؿؿفممزروفممػيماظػؽةماظؼؾقؾةمعنعنمصوائدماالدؿعؿارم

ماألصؾقة مأوراغفم معغادرة مسؾى ماظصعؾة مم،باٌؼابلم.ايقاة ماألصؾقنيمماألظوفمعنصإن اظلؽان

مورؿسمععاملمثؼاصؿفم متػؼريػم مثم مسددًا موغصفمضرنمعنممماألطـر مؼؼاربمضرغًا معا وادؿعؾادػم

م.اظزعن

ماٌػؿاحقة مم:اظؽؾؿات مم–اىزائر مم–صرغلا ماالدؿعؿاري مم–اظؿارؼخ ماظؾشرؼة م–اظؿـؿقة

ماالدؿعؿار.علاوئمم–حمادنماالدؿؼاللم

م2345-2341 حولمعلؿؼؾلماىزائرثالثةمردودمأصعالم"جزائرؼة"مم:شزؼلسؾؾةم

معام مسادة م؛إذ موأضلمدرادة مأضلمععرصة ماظػرغليمظؾفزائر تؾؼىماظلـواتماألوىلمظالحؿالل

ماألطـرمذفرةمطاألعريمسؾدماظؼادر،عنمخاللماظشكصقاتمؼرطزماظؿارؼخمسؾىماٌؼاوعاتماظشعؾقةم

مظؽنمعاذامسنماٌؼاوعةماظلقادقة؟مامحدمبايم،اٌؼراغي...

مظةماىزائرؼةمسؾىماٌلؿوىماظلقاديميفماظوضتماظذيمطاغتماٌـارقأتـاولماٌلممّتمطقف

مقةمهّضرمظؾؿؼاوعةم؟ػؼراظ

متفؿم مذظك مأجل ممعن ماظدرادة ماظلقاديبػذه ماٌلؿوى مذكصقاتم"إلؼضاح موػيمـالثة "

مبو مامحد مخوجه مدقديمدعديم،وخيضمحدان ماياج مواظشقخ ميفمؿربة معـفم مواحد ؾفمطل

ماجملؿؿعمطّلمسنمعصاحلميفماظدصاعمأيمواحدمعـفممملمؼرتّددوظؽنمؿاساتي،معوضػهمواغؿؿائهماى

م.حلبمرؤؼؿهمظألذقاء

مصإّن ماظغؿوض، معن مغوع مبفا موأمّل مررائؼفم متعّددت مإن موامحؿى مطان مػدصفم مذغؼاإحدا

معلؿؼؾلماىزائر.

م.2880م-اىزائرممعدؼـةم-االدؿعؿارمم-اىزائرمم-اٌؼاوعةماظلقادقةمم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

ماًؾدوغقةمةواٌرجعقماىزائرؼونم:ماٌؤرخونشاملحمؿدم

مغارؼذّطمزاػرةمتارخيقةمبأبعادػاماالجؿؿاسقةمواظلقادقةموػومبذظكاظؿارؼخماًؾدوغيمتـاولم

اظؿؼؾقدي؛مصابنمخؾدونمضطعمأذواراممتارؼخمبدردةمايوظقاتماظػرغلقةمعنمحقثماظـورةمسؾىم

 عنمحقثماٌـفجمواظؼواسدماظـظرؼةمظؾـاءمتارؼخمجدؼد.م،ةػاّع

ماٌ ىلمإػؿالماٌؤرخنيماىزائرؼنيماٌعاصرؼنمإالمسنماظلؾبماظذيمأدىمؼغؿلاءلميفمػذا

اػؿؿاممبمةمضراءةماإلرثماًؾدوغيدطانمظزاعامسؾقفممإساميفماظوضتماظذيظؾؿرجعقةماًؾدوغقة،م

مأطرب مواحملؿوىماإلؼدؼوظوجيممؿؿوضعؼ. مبنيماألداسماٌعريف ماىزائر ميف اًطابماظؿارخيي
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وإنممؼأخذمعنماٌدردةماظؿارخيقةماالدؿعؿارؼةمععارصفاموأدواتفاماٌـففقةم،م(اظورـقةماظضقؼة)

محؽؿفامسؾىمتارؼخماىزائر.طانمخياظػفامعنمحقثم

 .ااألدطوشراصقم-موظوجقااإلؼدؼم–ماظؿارؼخم–مابنمخؾدونم-ماىزائر:ماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

مواظـّفبماإلرث:م2673مدـةماىزائريماألرذقف ويف:صمصؤاد

مطانم مإذا مطقفماظعؿلمإذن متارخيه؟ مويفمصـاسة ماألرذقفميفمتلقريماظؾؾد مػيمعؽاغة عا

ٌُِلؿعِؿرمضدميا، طقفمميؽنمأنممومملمغؿوضفمسنماٌطاظؾةمبإسادته؟ماألرذقفمعوجوداميفماظؾؾدما

موضعه، مطقفمؼؽون ماظلرضة؟موظؽن مأمثرتمحدثتمػذه موممعاذا مايوار معن مدـة اًؿلون

واظذؼنمملم 2968عنمأجلمصفممضادةماظؾؾدميفممجّدا اظلقاقماظؿارخييمعفمماٌؾادالتماظــائقة؟

مؼوظوامأػؿّقةمظؾؾعدماألرذقػيمظؾلقادةمبلؾبماغشغاهلممباٌشاطلماظراػـةماٌؿعؾؼةمبؿؾكماظػرتة.

م،موطقفمميؽنمصفممطالماظطرصني؟م2968ٌػؿوحمعـذمعامػومواضعمػذاماٌؾفماظقوم،ما

م.اظلقادةماظورـقةم–مصرغلام–ماىزائرم–اظؿارؼخم-األرذقفمم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة

مدعقدي مػدي ممغظام: متوغسمبنيمعقـاق مإؼاظة مواظؼاغون. واظـظاممم2372ايؿاؼة
 اظؽوظوغقاظيماظػرغلي

عنمخاللمػذاماٌؼالمعلاءظةماالدؿعؿارموغظاممايؿاؼةمحولمعصريمأولمددؿورميفممدماول

ؿعمؿبهمظدىماجملمااالدؿؼؾالماظذيمحضوم2862اظعاملماظعربيماإلدالعيماظذيممتموضعهمدـةم

اظػرغلي.مظؼدمحاوظـامصفممايواجزمواظرصضماظذيمواجفهمػذاماظؿارؼخممباميفمذظكماظؾقظاتم

مسؾىمأغػلفم"مرضابةماظعـقػةمظالدؿعؿارماظػر اتقةم"مؼضافمذغلي.مؼؾدومأنماظػرغلقنيمصرضوا

صفممالمؼرؼدونموالمؼؼؾؾونموالمؼؿؼؾؾونمأنمتؽونماىؿفورؼةمضدمخاغتمم،ظقفام"مرضابةماظدوظة"إ

مضقؿفامواخرتضتماظؼاغونماظؿوغليمباحؿاللمأضاظقممأخرىمواظؼضاءمسؾىمحؼوضفا.

؟مصاظـظامماالدؿعؿاريماظؼائمميفمتوغسمػومم2882عاماظذيمحدثمأثـاءمصرتةمايؿاؼةمدـةم

ربتمطلمحؼوقماإلغلانمواٌوارنمسرضمايائطم.مصؾدالمحقثمُض 2789اغؽارمحؼقؼيمألصؽارم

مبوتريتنيمخمؿؾػ مجمؿؿعا ماالدؿعؿار مخؾق ماٌلاواة مبذظكمبنيماجملؿؿعماظؿوغليمؿعن مممممممنيمعػرضا

خرضفامعنمضؾلمدوظةماظؼاغونمػوماظؼاغونموعنماٌؾادئماألخرىماظيتممتم،مواجملؿؿعماظؽوظوغقاظي

ماظؿوغليماظذيمالموجودمظه.

 .ؿفورؼةاىم–ػاظيماألم–ددؿورماظم–دؿعؿارماالم-مؿاؼةايم:اظؽؾؿاتماٌػؿاحقة


