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 **حسن رمعون

متشّؽ ماظورـقة ماظؿقرؼر محرب مم(6:=5-98=5)ل ماالدؿعؿارممأغفتاظيت صرتة
اىزائر،ميفماظورينمموسيايدثماٌفمميفمبـاءماظم(6:=5-74>5)اظػرغليمظؾفزائرم

ععمادؿؼاللمماغؾـؼتاظذيممفمموماٌسدسمظؾدوظةماظورـقةومتعؿربمأؼضامايدثماٌ
شؽلمبتربزمماىزائراظرمسقةمظؿعؾقمماظؿارؼخميفممـاػجٌاأنممعينؼماألعرماظذياظؾالد.م

أخرىمعنماظؿارؼخماظورينمملحةمٌراظـلؾخاللموضعفاميفمعؽاغةمممقزةمباخاصمعنم
مومحؿىماإلغلاغي.

م معن ماألجقال مخمؿؾف مظواماٌـاػجتعاضؾت متارؼخمؽؿب معن مابؿدءا اٌدردقة
مؼ مو مػذا. مؼوعـا مإدي ممريـاالدؿؼالل ماغؿؾاػـا ماٌؼام مػذا ميف ماثـؿني :مػؿاعرحؾؿني

)ععمإدخالمبعضمم6446إديمم:;=5اٌرحؾةماٌؿعؾؼةمباٌدردةماألدادقةماٌؿؿدةمعنم
مبعدعام6446اظؿعدؼالتمومخاصةمعـذمدـواتماظؿلعقـات(موماٌرحؾةماظيتمتؾدأميفم

                                                                                                              
*
اظـصوصميفمجملؿوسةمعنماٌلاػؿاتماظيتمغشرغاػامحولمػذهماٌلأظةمحقثمدـفدمماققـميـلمػذاماظـصمه 

عنمخاللمػذاماظؿقؾقل،مآخرمجقلمعنمغدرجموممطؿبمذياسقةمومجمالتممتماإلذارةمإظقفاميفمماظؾقؾؾقوشراصقا.
 ااظؽؿبماٌدردقةماٌلؿعؿؾةميفماىزائر.م

(ماظصادرةمسنماٌعفدمTrémaظعؾؿقةماظػرغلقةم"ترميا"م)ومظؼدمُبرعجمغشرمػذاماظـصمباظؾغةماظػرغلقةميفماجملؾةما
ماألداتذة مظؿؽوؼن مIUFM) اىاععي مسددػا ميف معوغؾؾققه معدؼـة مألطادميقة معارسمم=6( بعـوانمم>644ظشفر

 مم."حروبمومغزاساتمعنمخاللماظؽؿبماٌدردقةموماظؿعؾقم:متأوؼالت،ممتـالت"
**

 الجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.ماظؾقثميفماألغـروبوظوجقامامومعرطزمجاععةموػران 
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ماظؾفـ مذرست مدـة مخالل ماظرتبوؼة ماٌـظوعة مإلصالح ماظورـقة مدرادةمم6444ة يف
معؼرتحاتمإصالحماٌـظوعةماظرتبوؼةميفماىزائر.

سؾىمطؿابمرمسيمعوحدمظؽلممهمإذامطانماظـظامماظؼدؼممؼعؿؿدأّغمطؿامميؽنماظؼول
مباظ ماٌؾدأ مصإن مـلؾاألضلام، مؼلؿح ماىدؼدة مظؾرباعج ماالبة مبني معنمخؿقار اظعدؼد

مإنمػذارتحةاٌؼمظؽؿبا مملمؼعّؿم. مبعد،ماإلجراء مم ماظؿارؼخخصوًصا مٌادة ،مباظـلؾة
 ؿعؾقم.عنماظدـةمظؽلمدماٌوّحماٌدرديمعؿؿدمسؾىماظؽؿابغحقثمعازظـام

ممادة التاروخ مناهجمن ادلدردة األدادوة إىل النظام اجلدود : .  4

 ي التعلومنظاَم

مإديمدـوات،مم=ؼدومممإجؾاريؼفدفمعشروعماٌدردةماألدادقةمعنمخاللمتعؾقمم
م مماالبؿدائقةاٌراحلمعزج م)مدـوات( :4)اظؼدمية ماٌؿودطة متعؾقممم7و ميف دـوات(

مأداديمدـواتمبداؼةمعنماظلـةماألوديمأداديمإديماظلـةماظؿادعةم=مإجؾاريمميؿد
م متـلعع مقوجود مبقداشوجي مجؾيق مبشرؼةمحقثم، مو معادؼة مودائل مسؾى ؼعؿؿد

ماظدمي مظؾـؿو مظالدؿفابة مشراوػائؾة مو ماظؽؾري ميف ماظؿـؿقةمؾتطضصد مخمططات قق
م-اظلودقو ماظطؿوحة. ماضؿصادؼة مو معن مم59ابؿداء مم:5أو مدـة، متوجقه بعضمؼؿم
دـواتمم7مخاللـاتمأومدموماظؿعؾقمماظـاغويمؼاظؿؽوؼنماٌفينموماٌؿمدمواظؿالعقذم

ماعؿقانم محيضرون ماظذؼن مو ماظـاغوي( ماظـاظـة ماظلـة مإدي مثاغوي ماألودي ماظلـة )عن
مظورؼا.مماظؾاطا

ألدؾابمظنمغذطرػاميفمػذاماٌؼام،موماإلصالحماظذيمغظراماظـظاممحملمغؼدمطانم
اٌـظوعةماظرتبوؼةمعنمخاللممإصالحمأسادم;644ومم6446متماغؿفاجهمعامبنيمدـةم

مابؿدائيمروردـواتمومظؽنمعـظمميفمم="مدوعامإجؾاريمخاللمضاسديإبرازمتعؾقمم"
ومعنممػذامعنمجفةماظلـةماًاعلةمابؿدائي(دـواتم)عنماظلـةماألوديمإديمم9مؼدوم

دـواتمعؿؿاظقةم)عنماظلـةماألوديمم7ميفجفةمأخرى،معرحؾةمثاغوؼةمعوزسةمدائؿام
اتمريصالحمبطؾقعةمايالمتغقاإلػذاممالزمؼم.اظلـةماظـاظـةمثاغوي(ميفماظـاغوؼاتإديم

 .اٌـاػجسؾىمعلؿوىم

ماظؿارؼخماٌؼدمميفماظـمظـؿلاءلمإذن متعؾقم ومػذاماظؿعؾقؿقنيمظاعنيمبشؽلموجقز
عنمخاللمضراءةمحملؿوؼاتماظؽؿبماظرمسقةم)طؿابمواحدمظؽلمدـة(ماٌؽؿوبةمباظؾغةم

 اظعربقة.



دروس حرب التحرور الورنوة...ت  

 53 

 1001إىل  4599تعلوم مادة التاروخ من 

م ماظطان ماظاصماًؿعؾقم ممبادة مؿارؼخ مأداديمؼؼدم ماًاعلة ماظلـة معن ابؿداء
ماظـف مثاغويم)اظلـة ماظـاظـة ماظلـة مإديمشاؼة موؼلؿؿر معا ماظؿعؾقمممعضؿونائقة(. ػذا

مبراعجمدـوؼة؟م>اٌوزعمسؾىم

م - مؼؿضؿن م)اظيتمطان ماظورـقة ماظؿقرؼر محرب مأدادي، ماًاعلة ماظلـة يف
م.(6:=5-98=5تلؿىميفمصرغلامحربماىزائر،م

ممؿـاولؼ - ماظربغاعج ماظلاددة ماظلـة مم:يف مأؼضا ممممممماىزائر،معوضوعأدادي،
 .(98=5-74>5)شاؼةماغدالعمايربممديإؼفؿممباٌرحؾةماظؽوظوغقاظقةممهومظؽـ

عصرماظمإديمأدادياظلابعة،ماظـاعـةموماظؿادعةميفماظلـواتمؼؿطرقماظربغاعجم -
يفماظؼرنماظلابعمعقالدي(،ماظعصرماظودقط،مسصرمماإلدالماظؼدؼمم)إديمشاؼةمزفورم

م مإضاصة ماألوروبقة ماظؿارؼخممشروعاٌماغطالقمديإاظـفضة مأخريا مو االدؿعؿاري،
 .ٌعاصرم)ابؿداءمعنماظؿودعماظعـؿاغي(ايدؼثموما

م - ماظـاغوؼة، متيف مظؿارؼخمماٌـاػجؿطرق مٌلأظة ماظـاغقة مو ماألودي مظؾلـة باظـلؾة
م ماظؼرن م)عن مباظـلؾةممإديعقالديمم:5ايدؼثمواٌعاصر مو ماألودي( ايربماظعاٌقة

مثاغوي، ماظـاظـة مماظعاملمتطورمإديمظؾلـة ماظؼرن مم:5يف معقالدي معرحؾة )عابنيميف
)عـظؿةمماهلقؽاتماظدوظقةموماإلضؾقؿقةمعـلمبعضربني(مإضاصةمإديمحضاراتموماي

 .األعمماٌؿقدة،ماظلوقماألوروبقةماٌشرتطة،مجاععةماظدولماظعربقة(

مممبـلؾةمداسةؼّدأنمتعؾقمماظؿارؼخموماىغراصقامطانمُؼمشريمإديوميفماألخري،مغ -
داسؿنيمإديمبـلؾةمومأدؾوسقامباظـلؾةمظؾلـةماًاعلةموماظلاددةمأداديممواحدة
 داساتم)حلبماظشعب(مباظـلؾةمظألضلامماألخرى.ممثالث

م)اليت زهرت ما بنيماجلدودة ادلناهج من خاللتعلوم مادة التاروخ 
م(1009موم1001

شاؼةماظلـةممإديػذاماظؿعؾقممؼؾدأمابؿداءمعنماظلـةماظـاظـةمابؿدائيمومؼلؿؿرممإن
دـواتمطؿامطانمم>مسوضدـواتم)م54معدىمؿدمسؾىميأغهماظـاظـةمثاغوي،ممبعـىم

م.اظؼدؼم(اظـظامميفم
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م- مسنمايدث،مم معػاػقم مبؿؼدؼم متؾؼنيماٌادة مابؿدائي،مغؾدأ ماظـاظـة يفماظلـة
معرةم مألول ماظؿطرق مضؾل ماًرؼطة...، مو ماظُلّؾم مو ماظؽروغوظوجقا ماٌؽان، اظزعان،

ممظؿارؼخمورينمحمددميفمعرحؾةمحربماظؿقرؼر.

مابؿدائي، - ماظرابعة ماظلـة مإديميف ماظيتممّتمغرجع ماٌـففقة اظؿطرقمماظعـاصر
معؿعؾؼةممفاقظإ معػاػقم مخالل معن ماىزائر متـاول مضؾل مابؿدائي، ماظـاظـة ماظلـة يف

م ماظباظورن، ماظورينماىزائريماظرعوز ماظؿارؼخ مسـاصر مو ماظورـقة، ماهلوؼة ورـقة،
عصورمرحؾةمعامضؾلماظؿارؼخمومعرحؾةماظعصرماظؼدؼم،ماظعصرماظودقطموماظٌاٌؿضؿنم

م.دؿعؿارؼةشاؼةماٌرحؾةماالمإديايدؼـةمععمإبرازمخمؿؾفماظدولماظيتمتعاضؾتم

مخمّص - ماظربغاعج مابؿدائي، ماًاعلة ماظلـة ميف ععممدؿعؿارؼةاالصمظؾؿرحؾة
م مظالحؿالل ماٌؼاوعة مأذؽال ماظلقادةممإديإبراز مو ماظورين، ماظؿقرؼر محرب شاؼة

 .(6:=5اءمعنماٌـؿففةمعنمررفماظدوظةماىزائرؼةماٌلؿؼؾةم)ابؿد

يفماظلـواتماألودي،ماظـاغقة،ماظـاظـةموماظرابعةمعؿودطم)يفماٌؿودطة(،متـاولمممّت
غفاؼةماظعصرماظؼدؼممومطذامعلأظةماظعصرماظؼدؼمماٌغاربيم)يفماظلـةماألوديمعؿودط(،م

ميفماٌ محضارته موبداؼة ماإلدالم ماٌغربماظعربقوزفور مو ماظـاغقةممنيشرق )يفماظلـة
اظدوظةممإدياإلدالعيميفماظعصرماظودقطمإديماٌرحؾةماظعـؿاغقةمإضاصةممعؿودط(مواظعامل

)يفماظلـةمم4;>5اىزائرؼةمعامضؾلماالدؿعؿارماظػرغليموماٌؼاوعةماظورـقةمإديمشاؼةم
شاؼةماالدؿؼاللمومبداؼةماظدوظةماظورـقةممإديم4;>5اظـاظـةمعؿودط(مومأخريا،مجزائرم

م. ؿودط(ودقادؿفاماظدوظقةم)يفماظلـةماظرابعةمع

األوديموماظـاغقةموماظـاظـةمثاغويمعوضوساتماظعاملممؾلـةاٌوجفةمظماٌـاػجؿـاولمت
،مإضاصةمإديماىزائرم58=5إديمم5897اإلدالعيموماظؿغرياتماظؽربىميفمأوربامعنم

م مم5959عن مأصرؼؼقامم74>5إدي ميف ماألوربي ماالدؿعؿار مثاغوي(، ماألودي ماظلـة ممممم)يف
معع مآدقا،مسالضاتمأوربا ماظػرغلي،ممو 98=5مإديمم59>5اظعاملمعنممو االدؿعؿار

م معن ماىزائرؼة ماٌؼاوعة مسؾى مم74>5سالوة مثاغوي(مم98=5إدي ماظـاغقة ماظلـة ممممم)يف
م=>=5إديمم89=5ومأخريًامباظـلؾةمظؾلـةماظـفائقةم)ثاظـةمثاغوي(ماظؿطورماظعاٌيمعنم

م.=>=5مإديم=5=5،ماظعاملماظـاظث(موماىزائرمعنمقةــائقةماظؼطؾاظ)

مداسةُؼكصصم ماالبؿدائي ماظطور ميف ماىدؼدة مظؾرباعج مباظـلؾة ماظزعن مادؿعؿال
م)أيممواحدة ماىغراصقا مباظـلؾةمظؾؿارؼخمو مم74أدؾوسقا مو مةثالثدضقؼةمظؽلمعادة(

موماالضؿصادم)أيمداسةمظؽلمعادة(ميفماٌؿودطةم ماظؿارؼخموماىغراصقا داساتمٌادة
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خمصصةمٌادةماظؿارؼخمماداساتمأدؾوسقمأربعم)اظطورماٌؿودط(مومأخريًامداسؿانمإدي
ماظلـةم معن م)أي ماظـاغوؼة معلؿوى مسؾى ماظلـوات، محلبماظشعبمو ماىغراصقا و

ماألوديمإديماظلـةماظـاظـةمثاغوي(.

ماىزائر،م ميف ماظلارؼة ماظؿارؼخ معادة مبراعج محول ماظوجقز ماظؿؼدؼم مػذا مبعد و
م مسؾى ماظرتطقز مخالل معن ماٌوضوع مصؾب ميف ماظدخول ماًاصةمدـقاول اٌضاعني

وصفمدضققمظؾرباعجماٌؿضؿـةمعنمخاللمقمخصوًصامحبربماظؿقرؼرمباظؿعؾقمماٌؿعّؾ
ممبـابةمدساعةمهلذاماإلجراء.مألغفاصفارسماظؽؿب،ممػاذهماٌلأظةمطؿامتظفرهل

 حرب التحرور يف الكتب ادلدردوة القدمية . 2

اعلةمأدادي،محربماىزائرميفماظـظامماظؼدؼمميفمأضلامماظلـةماًؼؿممتدرؼسم
ععرصةمسؾىمم1علارماظؽؿبماٌلؿعؿؾةؼلاسدغاموماظؿادعةمأداديموماظـاظـةمثاغوي،م

ماٌزؼدمحولمػذهماٌلأظة.

 يف السنة اخلامسة أدادي

م6527xحفممعنم)اظؽؿابمؿضؿنمؼم مم;5( مو تشؽلمحقثمم،صػقةم8:درًدا
ػالماظذؼنمصػقات(متؾؼقـامعـففقامباظـلؾةمظألرم54اظدروسماظـالثةماألوديم)حواظيم

ماظزعن،ممدردونؼ مدؾم ماظؿارخيي، مايدث متـاول م)ؼؿم ماظؿارؼخ معادة ماألودي ممممظؾؿرة
ماظدروسو مأعا متارخيقة...( مم58اظـمثائق مإدياٌؿؾؼقة مصفيمخمّصمإضاصة صةماٌؾقق

اظدروسماٌواضعماظؿاظقةمتؿضؿنمومصػقةميفمجمؿؾفا(مم94يربماىزائرم)حواظيم
م:م(;7)

مأولمغوصؿربمم-

مولمغوصؿربمغداءمأم-

مجؾفةماظؿقرؼرماظورينم-

                                                                                                              
1

،مومععظمماظؽؿبم6>=5 دـةم،مصإنمتعؿقؿفامؼعودمإدي:;=5إذامطانمإغشاءماٌدردةماألدادقةمبدًأميفمدـةم 
 )صقؿامصقفاماظطورماظـاغوي(. 7>=5-6>=5 إديمدـةمغشرػاماألولعودمؼاظيتمغؿـاوهلاميفمػذاماٌؼامم

جيماظورينم)تابعمظوزارةماظرتبقةماظورـقة(موماظذيممتماظؽؿبمػيميفماألصلمعطؾوسةمعنمررفماٌعفدماظؾقداشوم
ماظؿلعقـ مدـوات ميف ماظرتبويقػقؽؾؿه مظؾؾقث ماظورين ماٌعفد مخمؿؾػؿني: مػقؽؿني مذؽل ميف          (INRE) ات

 .(ONPS)وماظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقةم
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م99=5أوتمم64أحداثمم-

م(:9=5أوتمم64عسمترماظصوعامم)م-

مجقشماظؿقرؼرماظورينمم-

مومايصارمؿشرؼداالدؿعؿار:ماظمعنمجرائمم-

ماالدؿعؿار:ماظؿعذؼبموماظؼؿلممعنمجرائمم-

مم–أؼامم)جاغػيمم>ظـمضرابماظعامماإلاظشعبماىزائريمؼؿقدىماالدؿعؿار:مم-
م(;9=5مصقػري

م4:=5اظشعبماىزائريمؼؿقدىماالدؿعؿار:معظاػراتمدؼلؿربم -

مممممممممممممتؼرؼرماٌصريمحولمادؿػؿاءمم،اظشعبماىزائريمؼـؿصرم)اتػاضقاتماؼػقانم-

م(6:=5جوؼؾقةمم9ومإسالنماالدؿؼاللمممم

ممثنمايرؼةم -

 ؾـاءمدوظةماذرتاطقةمظثورتهممواصلاظشعبماىزائريمؼ -

.م2ذفقًدامظؾـورةم:5ظـمم،مصوًرامعرصوضةمبلريةموجقزةمؾققيفماٌأخرًيامندموم
مبلقطة،و مصور معن مأدادا ماظدروس مرضؿقة،ممتؿشؽل مععطقات مو متعؾقؼات و

مومخمططات،م ػذهماظدروسمبؾعضماألدؽؾةمتـؿفيموموإحصائقاتمتصاحبمصورًا
مو معن معؾكص مو مم9اظؿؿارؼن مظؾعضمم59إدي مايال مػو م)طؿا مباألرير دطًرا

صورةموخمطًطامم4;اظؽؿابمبشؽلمجؾّيمألغهمؼؿضؿنمحواظيممػذاؼربزماظؿعؾقؼات(.م
ماظغالفمسؾىمخالفمذظكمػيمباألظوانموممتـلم باظؾوغنيماألدودمواألبقضم)صورة

ماىزائريمحمار ممااظعؾم متبصور ماظلالم(. مايربمو مإدي ماظصورماخؿريتمرعز ػذه
ةم/م،مضؿعم/معؼاوعة،مضوةموحشقدفعضط/ممدعضطَفعـل:ممؿعارضةاٌػاػقممؿظؾماوصؼ

م مو مبسسماجؿؿاسيإصرارذفاسة م/ مرخاء مجواغبمايربمموم،، مإديمإضاصةطل
مم،تـاوهلا مؼصعب معشاػد ماألحقان مبعض مظمإزفارػايف مألرػال ؿعذؼب،ماظ)عـل
مشوػة...(.اٌـثماى

                                                                                                              
2

مممممؼودف،ماظعربيمبنمعفقدي،موتمردؼدوشمعراد،معصطػىمبنمبوظعقد،مأريدمزباغا،مزؼبؽلمعنمؼؿعؾقماألعرم 
مدن ميف م)تويف مؼادف مسؿر مالبواغت، مسؾي مبوسؾي، مبن محلقؾة معراد، مدؼدة مرعضان،م56 و مسّؾان مممممممممم(،

مظطػيمومصضقؾةمدعدان.م،سؾدماظرريانمراظب،مسؿريوش،مديمايواس،مديمحمؿدمسقلاتماؼدؼر
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م مؼؽون مععمجيبمأن مسالضة مظه مأدادي ماًاعلة ماًاصمباظلـة ماظؿعؾقم ػذا
مغػ مظه ماظؽؿاب محقث مأدادي ماظلاددة ماظلـة مغػسماظشؽلمبرغاعج مو سمايفم

مصورةمم4:درًدامومم66صػقة،مم4:اظػرتةماالدؿعؿارؼةميفممتـاولممتاظؾقداشوجي.م
ػـا،ماظصورةماظوحقدةمباألظوانمختصمندمومخمطًطامباظؾوغنيماألدودموماألبقضموم

مغ مضواتممالحظاظغالفمحقث ماغؿصار م)اظيتمذفدت ماٌؼطع مععرطة مميـل جدواًل
مباظؼربمعنمعدؼـةموػرانم(Trezel)اىـرالمترؼزلمماألعريمسؾدماظؼادرمسؾىمضوات

 (.79>5يفمجوانم

صػقةمم:69 ( 23,5x :9,5)ذومايفممم3اظلـةماظؿادعةمأداديؼؿضؿنمطؿابم 
مصصاًلمومؼؿـاولماٌرحؾةماٌؿؿدةمعنماظؼرنماظلادسمسشرمإديمؼوعـامػذا.م69مو

م مخصصت محبقث ماىزائر مخصوصا مؼؿـاول مظؾػرتةممدؾعةو مظؾؿطرق صصول
مسؾىمغشاراتماٌؼاوعةم98=5حؿىمبداؼةممدؿعؿارؼةاال م.ومذظكمباظرتطقزمخصوًصا
ميفماطؿ ماظؿقرؼر محرب مسؾىم>متـاول مععروضة مدروس( م)أو مممممممصػقةمم9;صصول

مومتؿضؿنماظعـاوؼنماظؿاظقة:

 اغدالعماظـورةم-

مجؾفةماظؿقرؼرماظورينمتؼودماظـورةم-

 اٌعاركموضختجؾفةماظؿقرؼرماظورينمم-

 اظـورةمعنمدؿعؿاراالعوضفمم-

 باالدؿؼاللماالسرتافمسؾىمصرغلامرباظشعبماىزائريمجيم-

 اوضظؿػام-

 اظـورةماىزائرؼةمملمعنااظعمعوضفم-

 مثنمايرؼة.م-

                                                                                                              
وجودم،ماألعرماظذيمؼؾنيم7==5-6==5 ملمؼعرفمطؿابماظلـةماظؿادعةمأداديمرؾعؿهماألوديمإالميفمدـيتم3

ةمأداديمصقؿامؼؿعؾقمباظعصرمعاغػؿاحمغليبمومحرؼةماظؿعؾري،ماظيتمغؾؿلفاميفماظطؾعاتماىدؼدةمظؽؿبماظلاب
(موماظلـةماظـاظـةمثاغويم)يفماظطؾعةماألخريةمباظـلؾةمظؾربغاعجماظؼدؼم،مأيم7==5-6==5 اظؼدؼمم)إسادةماظطؾع

 (.6446-6445يفم
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م)باظؾ مصور مبعدة ماظـصوصمعرصوضة مجقشوغػذه ممتـل ماألبقض( مو ماألدود مني
ظؽنممذيءمجدؼدم)وررأم،مومدؿعؿاريؼؿعماالاظؿقرؼرماظورينمإضاصةمإديمعشاػدمظؾ

مم6==5اظؽؿابمعسرخميفم ٌصاظيممصورميفمطؿابمعدرديمعرةمألولمإذمتظفرصؼط(
مؼػقان.إاياجموماظوصدماىزائريميفمعػاوضاتم

معـشوراتضوالمعأخوذةمعنمألبرازػامأؼضامجبداولمتؾكقصقةمإممّتاألخرىممظػصولا
ممعلسوظنيمومعسرخني.مومتصرحياتمجؾفةماظؿقرؼرماظورين،م

 X :5)صػقةمومحفؿهمم>85صصاًلمومم;7اظـةمثاغويمؼؿضؿنمطؿابماظلـةماظـ

م(23,5 م. مؼو معؾاذرة مؿـاول ممثالثةمعنمخاللحربماظؿقرؼر صػقةمم77دروسمو
 هتماظعـاوؼنماظؿاظقة:

مصػقة(م=5جؾفةماظؿقرؼرماظورينموماظـورةماىزائرؼةم) -

 صػقات(م;وهؾقلماالتػاضقاتم)معػاوضاتماؼػقان، -

ممؿفورؼةاى - مزروف ممتؽوؼـفااىزائرؼة: مواجفؿفاو ماظيت مممممممممماٌشاطل
 صػقات(م;)

م - مسالضة مهلا ماىزائر محول مأخرى ماظؿقرؼر،حبدروس مظدؼـام رب مهلذا و
 98=5دردنيمؼعاىانماٌرحؾةمعامضؾلم

 صػقات(م=ايربماظعاٌقةماظـاغقةم)مأثـاءاىزائرم -

 صػقات(م>ومأثرهم)م;8=5مددؿور -

ائرؼةميفماظلقاقماظعاٌيموميفمغػسماظلقاق،مؼضعمدردانماثـانماظـورةماىزم -
 ومػؿا:م

o اظرودقة،ماظصقـقةممةدرادةمعؼارغةمظؾـوراتماٌعاصرةمومأثرػاميفماظعامل:ماظـور
 صػقة(م55وماىزائرؼةم)

o (م=دورماىزائرميفماظوحدةماظعربقة،ماٌغاربقةموماإلصرؼؼقةم)صػقات 

م ماظـفائي، ماظؼلم ميف مم;و مم;7دروسمسؾى مختصمم4;مفؿوعمب)أي صػقة(
مومطؾفامهلامسالضةمعؾاذرةمأومشريمعؾاذرةمععمحربماظؿقرؼر.ماىزائر

باظؽؿبماألخرى،مباظرشممعنموجودممعؼارغةماظؿصوؼرماالؼؽوغوشرايفمندهمبلقطا
خريةمبعضماظؿقلنم)طؿامػومايالمباظـلؾةمٌضؿونماظؾقوث(ماظظاػرميفماظطؾعةماأل
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مدـة مإدي مؼعود ماظذي ماٌم6445-6444مظؾؽؿاب مإصالح ماغطالق مضؾل ـظوعةم)أي
ماظرتبوؼة(م

 الكتب اجلدودة من خاللحرب التحرور  3.

م متدرؼس مؼؿم ماظؿقرؼر ماظؽؿبمحرب مم4اىدؼدةيف ماظلـةمماظلـةميفعؾاذرة يف
تشؽلمماظيت 56  جمؿوعأضلاممعنمم8اظرابعةموماًاعلةمابؿدائيمأيميفمم،اظـاظـة

اممخمصصةمأضلم54مندماعؿقانماظؾاطاظورؼا،مبقـؿامإدياٌلارماظدراديماظذيمؼسديم
مظؿعؾقمماظؿارؼخم)ابؿداءمعنماظلـةماظـاظـةمابؿدائيمإديماظؼلمماظـفائي(

ميف السنة الثالثة ابتدائي

مصصمخيم ماٌلأظة مٌعاىة ماظؼلم مو معن مم;6ؼؿؽون مجمؿوع م)عن م8=صػقة
مدممومؼؿضؿنماظعـاوؼنماظؿاظقة:م;6×65صػقة(معنمحفمم

متارؼخمتػفريماظـورةماظؿقرؼرؼةماظؽربى -

 اظؿقرؼرؼةماظؽربىمعلارماظـورة -

 غؿائجماظـورةماظؿقرؼرؼة -

متؿعؾقمؼؿشؽلم مضصرية ماظورين،مباالدؿعؿاراظؽؿابمعنمصور ماظؿقرؼر ،مجؾفة
مم.غوصؿرب،ماظؿضققاتماٌؼدعةموغقلماالدؿؼاللم5ماغدالع

مط ممتمإبرازهمعنمخاللمغصماظـشقدماظورينم)ععمإياقمصورة هماتؾومطلمػذا
ظؿوارؼخمتعؿربمعفؿةمباظـلؾةمظؾـورةمإضاصةمعػديمزطرؼا(مومجدولمميـلمدؾلؾةمعنما
م مإدي مباظؿؼلقم ماىزائر مخرؼطة مػاعةمم:4إدي مصورة مأؼضا مند معؽاصقة. والؼات

مجملاػد مصورا متؿضؿن ماألبقض مو ماألدود موباظؾوغني مجزائرؼنيمباألظوان ممممممممممؼن
مبـقلم ماظػرحة معظاػر ماظلؽان، مضد مابؿزازؼة معشاػد مو مصرغلقني، مسلؽرؼني و

                                                                                                              
4
اىدؼدةمرؾعؿفاماألوديمظؽيمتؽونمعؿوصرةمحلبمأصـافماألسؿارماظيتمماٌـاػجظؽؿبماٌؿضؿـةمسرصتمطلما  

ماإلصالحمبنيماظدخولماٌدرديمظلـة مظلـة 6447-6446 عّلفا ماظؽاعؾةم.  و >644-;644 و إنماظلؾلؾة
وماظلـةممطؿبماظلـةماًاعلةمابؿدائي ;644 ظؽؿبماظؿارؼخمعؿوصرةميفماظلوقمععماظدخولماٌدرديمظلؾؿؿرب

ماظـاذرونماًواصميفمايصولمسؾىماسؿؿادػممضصدمموم.ماظـاظـةمثاغوي اظلوقماظؽؿبماٌؿضؿـةممتوصريميفبدأ
ظقسمػومايالمباظـلؾةمٌادةماظؿارؼخمألغفامعازاظتمعنماحؿؽارماظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتمومعضماٌواد،مظؾ

ماٌدردقة.
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ماألسضاءاالدؿؼالل مىـة م66"اظـم، م)" معػفري مإديمم،غوصؿرب(م5مثورةعن إضاصة
م مبطالاضائدم59حواظي ميفمم، معصقوبة موصور م)ذفداء(، ماظؽػاح ميف مدؼطوا وبطؾة

م.5بعضماألحقانمبلريمذاتقةمضصرية

 السنة اخلامسة ابتدائيب

دم(معنمجمؿوعمم;6×65صػقةم)م:5ايربممبػفوعفاماظصققحميفمتـاولمممّتم
صػقةمإضاصقةمتعاجلمعؼاوعةماالدؿعؿارميفماظؼرنماظؿادعمسشرمم:5م،مإضاصةمإدي9=

مباي(،م)ضادػا مأريد مو ماظؼادر مسؾد م األعري ماٌؼاوعاتماظؽربى ماظـضالمو مزفور و
ماظلقاديمومايرطةماإلصالحقةميفماظـصفماألولمعنماظؼرنماظعشرؼن.

لسوظنيمغالحظمصوًراممتـلماٌمإذاظؽؿابماظلابق،ممعنمهعقزماتزؼقـمأطـرماظؽؿاب
هوؼلماظطائرةمعنمررفماٌصاحلماظػرغلقةميفمماثراًؿلةمىؾفةماظؿقرؼرماظورينم

م م:9=5أطؿوبر مدـة ميف ماٌػاوضنيماىزائرؼنيمباؼػقان مم6:=5، مصورةمم محؿى و
م.>9=5ظؾفـرالمدؼغولمؼؾؼىمخطاًبامخاللمجوظؿهميفماىزائرمدـةم

مبالنسبة للسنة الرابعة متودط :

ؼؿـاولماظؽؿابماظرمسيمومؿعؾقمباىزائر،متادةماظؿارؼخمطلماظربغاعجماًاصممبم
ظؼلمماًاصمباٌرحؾةماالدؿعؿارؼةماٌؿؿدةمعامادم(مم;x 6 65صػقةمحبفممم9;5)

مم4;>5بنيم ماظيتمم97=5و ميفممت)و ماظـورةمم98متـاوهلا ممبرحؾة معرصوضة صػقة(
مم98=5)اظؿقرؼرؼةم ماالدؿؼاللمم8;جمؿوعميفمم6:=5و مبعد معا معرحؾة مو صػقة(

مم74) مو مصػقة(، م)علاغدةمطذا ماىدؼدة مظؾدوظة ماظدوظي ماظـشاط مسؾى اظرتطقز
م ماظعالضاتممشال ماإلضؾقؿقة، مو ميفماٌـظؿاتماظعاٌقة ماظدور مو م-ايرطاتماظورـقة

مجـوب...(

االدؿعؿاريمابؿداءماظـظامماظؼلمماألولمعنماظؽؿابمباظـلؾةمظؾؿالعقذمتطورممربزؼ
م ماظؿادعمسشر ماظؼرن مغفاؼة مذظكمعن ماظبو ماٌؼاوعة محرطة مسؾىمودؼد ميتاظرتطقز

                                                                                                              
5

تني(مظطػيم)عرتني(،مدؼدوشمعرادم)عرتني(مزؼغوتمؼودفمؼؿعؾقماألعرمبصورمطلمعنماظعربيمبنمعفقديم)عر 
معراد،مسقلاتم ؼدؼر،مبنمبوظعقد،محمؿدمبوضرة،مإدرؼسمسؿر،مراظبمإ)عرتني(،مسؿريوشم)عرتني(،مورؼدة

مصورةممسؾد مأؼضا مباجيمخمؿار،مومند مبنمبوسؾي،ماىقالظيمبوغعاعة،مديمايواس، اظرريان،محلقؾة
مزطرؼا.ميعػدظألعريمسؾدماظؼادرمومصورةمظؾشاسرم
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متأثريماظزواؼا،مإديممعؿؿدؿقولمعنماظشؽلماظؿؼؾقديماٌؿد مسؾىمايؿالتمو أدادا
ماٌرتؾطةمباظرأمساظقةماظؽوظوغقامعالئؿةأذؽالم مةقظععماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةماىدؼدة

مم)ذيعقاتمومأحزابمدقادقةماظيتمتشؽلمايرطةماظورـقة(.

ماظيتمحربماظؿقرؼمابرازمتم ماٌواظيمو ميفماظؼلم ماظورـقة مر محؿؿقةػي مغؿقفة
هضريموماغدالعماظـورةمبشؽلمدضقق،مابؿداءمعنمسؿؾقةممتؼدؼممومظؼدممتذاماٌلار.مهل

حرطةماغؿصارمم-ايزبماظورينم)حزبماظشعبماىزائريممداخلأزعةماًالصةم
اجؿؿاعمؿوسةماٌـؾـؼةمسنماٌـظؿةماًاصةموماجملايرؼاتماظدميؼرارقة(،متدخلم

ممغوصؿرب،مإغشاءمجؾفةماظؿقرؼرماظورينمم5ثورةممتػفريإديمشاؼةماإلسالنمومم"66"ظـ
ماظعلؽريموم ردودماظػعلماظلؾطاتممؼقاداتماٌؿعاضؾة،اظومادرتتقفقؿفا،مومسؿؾفا

مماظػرغلقة،متأثريػامسؾىماجملؿؿعماىزائريموماظرأيماظعامماظدوظي،مومطلماظؽػاحم
مطذظكمندم.ػاوضاتماؼػقانمومإديمادؿؼاللماظؾالداظيتمدؿسديمإديمعمؾطوالتوماظ

هاظقلمومذفاداتموعلماظؼراءةمأطـرممومومتصرحياتمعأثورةمصوًرامطـريةمومأضواال
مجاذبقة.

ميف السنة الثالثة ثانوي )القسم النهائي(

دم(معنم;65x6صػقةم)دائؿاميفمحفممم;67إديماظؽؿابماظذيمؼصلمؼؿشؽلمم
م89=5صػقة(متطورماظعاملمعنمم6;ظؼلمماألولم)يفماؼؿـاولمم:ثالثةمأضلاممأدادقة

صػقة(مم>:شرب،ماظؼلمماظـاغيم)-اظرتطقزمسؾىماظــائقةماظؼطؾقةمذرقبم=>=5إديم
مبنيموم معا مبؿؼدؼمم=>=5ومم89=5ؼفؿمممبكؿؾفمبؾدانماظعاملماظـاظثم)دائؿا (،مو

ماظؿقرر ماظورـقة ماظيتممؼةايرطات ماظدوظقة ماٌـظؿات مو ماىدؼدة ماظدول مغشاط و
م)ش مإظقفا متـؿؿي مورـقة مأزعاتمدقادقة مدقاق ميف ماظؾا مو مدوظقة(، مو اظؼلممؼعاجل

مبنيمم4=)اٌؿؽونمعنماظـاظثم معا ماٌؿؿدة ماىزائرمخاللماظػرتة إديمم=5=5صػقة(
م.=>=5

،م98=5متـاولمعلأظةمتطورمايرطةماظورـقةمإديمشاؼةممتيفمػذاماظؼلمماألخري،م
مل.ومحربماظؿقرؼرمومأخرًيامعرحؾةماالدؿؼال

ماٌؿؿدةمعنماظؿقضريمالغدالعمثورةمُض إديماتػاضقاتمم98=5غوصؿربمم5دعتماظػرتة
م ميف ماالدؿؼالل محول مباالدؿػؿاء معروًرا ماجملؿوعمم89اؼػقان مغصف م)أي صػقة

صورمعـؾهمعـلمطؿابماظلـةماظرابعةممعنمخاللاظـصممتمإبرازمصمظؾفزائر(.مكّصاٌ
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مسوضصػقةمم89اظصػقاتم)حصرميفمسددمععمعؿودط،مإضاصةمإديمأضوالمومظؽنم
موعلؿوؼاتم8; مبأسؿار مظؾؿالعقذ مباظـلؾة مخمؿؾػة مبقداشوجقا موجود مؼػلر ممما )

برغاعجماألضلامماظـفائقةمعؽـفمومالمؼؿـاولمصؼطممبلؾبمطونعدردقةمخمؿؾػة،موم
 اىزائر.

ممن برنامج إىل آخر : رهانات تعلوم التاروخ و حرب التحرورم.4

مأغ معـذالحظـا ممه ماظـظام مميظؿعؾقؿاتطؾقق ماألخريةاظؼدؼم ماظعشرؼة ،مخالل
مظؾلـةممؿوؼاتقرياتميفمحمغأدخؾتمت مباظـلؾة مايال مػو مطؿا اظؽؿبماٌدردقة،

م مأدادي ماظؿادعة ماظطؾم(7==5-6==5)يف مثاغويمعو ماظـاظـة مظؾلـة ماألخرية ة
م.(6445-6446)

.مومضؾلماظؿطرقمؼدسؿهػذاماظؿوجهمومم6446ابؿداءمعنممـؿفجاإلصالحماٌمقعؿمد
مدؾاب،مدـقاولمحصرمعامميقزمػذاماظؿطور.ظأل

 تقدوم التاروخ الورين يفتغوريات ملمودة 

عنمم(6446-:;=5)تـاولمحربماظؿقرؼرماظورـقةميفمغظامماٌدردةماألدادقةمممّت
مخاللمثالثمعؼارباتمعؼلؿةمسؾىمثالثمدـواتمعوجودةميفماظربغاعج.

محقم- مأي مأدادي، ماًاعلة ماظلـة مُؼـيف مؼّدؿا ماظؿارؼخ مظػائدةمم ماألودي ظؾؿرة
ؼؿؾؼونمظؾؿرةماألوديممأؼنم،دـةم55دـواتمومم54عامبنيممأسؿارػممرتاوحت)مؿالعقذاظ

مطأغهمحدثمخاصمومعسدس.ومتعؾقؿاميفماظؿارؼخ(مصإغهمؼظفرم

مؼوجداظؾعقدمألغهمماٌدىمسؾىممإدراجماظؿارؼخمؿيفماظلـةماظؿادعةمأدادي،مؼم-
معنماظعصرماظؼدؼمم) يفمبرغاعجماظلـةماظلابعةمأدادي(معروًراميفمادؿؿرارؼةماغطالضا

 .االدؿعؿارؼةصواًلمإديماظظاػرةموماٌعاصرموممودقطموماظعصرمايدؼثمباظعصرماظ

ؿـاولماظؿارؼخمطظاػرةمععاصرةمحيؿلميفماظلـةماظـفائقةم)اظـاظـةمثاغوي(،مُؼم-
مسؾىمحؾؼاتماظــائق مباظرتطقز ماظؼرنماظعشرون، مظؿارؼخ ماظؽاعؾة ماظعالعة ةميفمرقاته

 اظؼطؾقةماظشرقموماظغربمومزفورماظعاملماظـاظث.

اىدؼدةمععموجودمبعضماألخطاءمماٌـاػجاإلبؼاءمسؾقفاميفمممّتػذهماظؿوجفاتم
م:ؽؾريةاظ



دروس حرب التحرور الورنوة...ت  

 63 

معـذماظلـةماظـاظـةمابؿدائيممبعـىمم- األوديمػيمأنمتعؾقممحربماظؿقرؼرمؼؾدأ
عنمجدؼدميفممممتـاوظهؼؿدـوات،مومم=إديمم>رتاوحمأسؿارػممعنمترػالمألعوجهمأغهم

اظلـةماًاعلةمابؿدائيمبعدمتؼدميهميفماظلـةماظرابعةمابؿدائيموميفماظؾداؼةمظػائدةم
م مابؿدائي ماًاعلة ماظلـة متؼدؼم مخالل مضؾلمعن معا ماظعصر معن مورينمميؿد تارؼخ

بعدممؿاصقمإدراجمشاؼةماٌرحؾةماالدؿعؿارؼةمضصدماظؿارؼخموماظعصرماظؼدؼمماظرببريمإدي
 االدؿؿرارؼةمبعدمادؿؼاللماظؾالد.مبرازإقمومايدثمداخلمػذاماظعؿ

ػذاماألعرمصاحلمظؾؿعؾقمماٌؿودطماٌؿؿـلميفمغػسماالدؿؿرارؼةمبنيماظلـةماألوديم
عؿودطموماظلـةماظرابعةمعؿودط،مععماغػؿاحمسؾىماظؿارؼخماإلغلاغيماظذيممتمتأطقدهم

ماظـاغويم)يفماظ مبطؾقعةمايالميفميفماظؿعؾقم ماظـاغويمو ماظـاغقة ماألوديمثاغوي، لـة
اظعؿقماظؿارخييمؼدممؼملمومبعقًدامسنمدؾلؾةمحربماظؿقرؼرمم.اظلـةماظـاظـةمثاغوي(

مماظورين ماظؼوي، مطانباظشؽل ماظذيممحقث ماإلدالعي ماظعامل متارؼخ ميف عـصفًرا
طاغتمم98=5غوصؿربمم5مثورةماغدالعحدثمتؼدؼمممنإؼؿؿرطزمحولماظشرقماألودط.م

"أدطورةماظصػقةماظؾقضاء"ماظيتمتغطيمطلمبـفاماٌسرخمحمؿدمحربيمػبارزةمطؿامؼص
ماإلدالعقة ماظعربقة مايضارة معع مسالضة مهلا ماظيت ماظؼادعة مماٌرحؾة اظؽػاحمحؿى

ماال ماظـظام مضد ماظربغاعجممدؿعؿارياظلقادي ميف معفؿشا ماظورـقة مايرطة مإرار يف
ألغفامطاغتممناالصالحقوحرطةماظعؾؿاءممػومغشاطمجؾقااظشيءماظذيمطانموماظؼدؼمم

ماظؽربىم ماٌؼاوعاتماٌلؾقة مو ماٌـاظي ماإلدالعي مبنيماٌاضي مسالضة مبإغشاء تلؿح
ظؼرنماظؿادعميفما)اٌؼاوعاتماظيتمضادػاماألعريمسؾدماظؼادرموماغؿػاضاتمضؾؾقةمأخرىم

م ماظيتمتؾتمأحداثماظسشر، م89=5عايمم>ؼؿعمدعويميفماألؼام م( اظيتمذؽؾتمو
غوصؿربماظذيم 5ظؼقاممباهلفومماظـفائيماظذيمحدثميفمضصدماسةماظؿقضرياتمجمؿو

معامؼزالمميـلمباظـلؾةمظؾوسيماظورينم"اظؾقؾةماظؽربى".

 ؟ حنو تاروخ أكثر موضوسوة ...6أمساء و أماكن

اىدؼدةمإلبرازماظؿارؼخماظورينمعامبعدمماٌـاػجررأتمتغقرياتمطؾريةمإذنمسؾىم
ػذاماظؿوجهميفمرؾعاتمطؿبماظربغاعجماظؼدؼممدأمؼظفرمبموم،98=5غوصؿربمم5تارؼخم
مأداديمماءابؿد ماظلابعة مظؾلـة مباظـلؾة مخصوصا مو ماظؿلعقـقات، ماظلـوات عن

                                                                                                              
6

ماٌؿوصىعنمررفماٌسرخمعصطػىمظشرفم >==5 وتوبقوشرايفمغشرميفأػذهمسـاوؼنمعأخوذةمعنمسـوانمطؿابم 
     Des noms et des lieux. Mémoire d’une Algérie oubliée< هتمسـوان ;644 دـة
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م ماظدرادقة)رؾعة مظؾلـة ماظؼدؼمم7==5-6==5مععادة ماظعصر مإدي متؿطرق ماظيت ممممممم(و
م)رؾعة مأدادي ماظؿادعة ماظلـة م)متمم(7==5-6==5مدـةمو مثاغوي ماظـاظـة واظلـة

مدـة مرؾعفا مو6446-6445إسادة محربم( مو ماالدؿعؿارؼة ماٌرحؾة مؼعاىان اظؾذان
ماظؿقرؼرماظورـقة.

ظؿالعقذمانممتّؽومم.اظؽؿابانماظلابؼانمضطقعةمباظـلؾةمظؾؿؿارداتماياظقةؼضعم
ماظؿعّر معن معرة مظؿألول مأدادي( ماظؿادعة مظلريمؼدؼمفم)اظلـة معنمم"اجيابي" طل
ماظؿقرؼرمموم،بصورة(معرصوضة)عصاظيماياجم مجؾفة مضادة مأمساء صرحاتمسؾاسمو

بعدمايربموماظذؼنمطاغواممبـابةممسؾىمضقدمايقاةماظورينماظذؼنممتؽـوامعنماظؾؼاء
 تابوػاتمطؿامػوماألعرمظؾوضقاف،مرابحمبقطاط،مطرؼممبؾؼادم،مآؼتمأريد،مبن

اظوصدماىزائريممؾنيصورةمتمإديبوصوفمومأوسؿرانمإضاصةم بؾة،مخقضر،مبنمخّدة،
مع ميف مأمساءإػاوضات مبدون م)وظؽن مبطوظيمم.(!ؼػقان متارؼخ مظدؼـا ماآلن، محد إدي

"،ماءؿممذطرمدوىماظشكصقاتماٌؿوصاةم"ذفدملمؼحقثميفمغػسماظوضتموجمفولم
مظأومبا ذيعقةماظعؾؿاءماٌلؾؿنيمموظيسعلـلؾةمظؾؿرحؾةماظيتمتلؾقمايرب،مأمساء

م.ادؼنيمآخرؼن(ععمأضوالمسدؼدةموصوًراممتـلمابنمبادؼس،ماإلبراػقؿيمومضق

مماٌـاػجمعنمخاللمدـؿطرق مظقسمصؼط ماىدؼدة، ماألحزابماألخرىمإدي غشاط
م مظقؾة مشاؼة مإدي ماظورـقة مايرطة ماظشم98=5اظيتمتشؽل اىزائري،ممعب)حزب

مايرؼات ماغؿصار م حرطة مايرؼة، مو ماظؾقان مأحؾاب ماظدميؼرارقة، إلهادماو
ماىزا ماظشقوسي مايزب ماىزائري، مظؾؾقان مصورممبلمئري(،اظدميؼراري إدي

م مإسادة مإدي موظؽن ماظورينمأصولمهدؼدظؼقادؼني، ماظؿقرؼر معسدليممجؾفة عـذ
"م)ععمصورػم(مإديمشاؼةماٌلسوظنيماظذؼنمندػمم66"مجمؿوسةاٌـظؿةماًاصةموم

ماظلقاديم مو ماظعلؽري مظؾعؿل ماألدادقة ماٌراحل مإدي مإضاصة ماألودي، ماظواجفة يف
مرحؾةماالدؿؼالل.ٌاظؿطرقممعع،م6:=5إديمشاؼةمماظورـقةمظؾقرطة

ماظؿكؾيمس مظؽنمملمؼؿم مرعضانممنو مسّؾان مطاغتمصورة اظؿابوػات،محقثمإن
عراتميفمطؿابماظلـةماظرابعةمعؿودطم)مبـادؾةمعسمترمم7سؾىمدؾقلماٌـال،متظفرم

أومطعضوميفمىـيتماظؿـلققمواظؿـػقذماظيتمتعاضؾتمعامبنيمم:9=5اظصوعامميفمأوتم
األعرمأحلنمعنمومندممعذطورم)وارد(ميفمعؽانمآخر.ممسهمشريإنماص(م:9=5م99=5

طؿامغشرميفمجرؼدةماجملاػدممُصّرحاظربغاعجماظؼدؼممظؾلـةماًاعلةمأداديمحقثم
ميفم معنمررفمأصدضائه ممتمضؿؾه مععمأغه ماٌغربقة مسؾىمايدود مدؼطم"ذفقدا" أغه
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م م;9=5دؼلؿرب مو م. ماظؽذبمضد ماألضل مغؿفـبمسؾى مظؽن مو مذيء... مطل مغؼول ال
م7ضحاظػا

 بعض اإلذارات األخرى بالنسبة للمستقبل

رباظقنيماآلخرؼنمقنيمواظؾق،ماٌلققناظشقوسقولأظةماألوروبقنيمٌملمؼؿمماظؿطرقم
م مو مذارطوا مظؼومداغدوااظذؼن مأحقاغا مو ماظورين، ماظؿقرؼر ميفمماجؾفة مو حؿػفم.

م=6اظـالثاءممؼوممةاٌسرخم(l’Echo d’Alger)"صوتماىزائر"ممجرؼدةمضصقصةمعن
أؼامماظذيمأسؾـؿهمجؾفةمم>4مـاظعاممظماإلضراب"صشل"ممتعؾقمسؾىم;9=5غػيمجا

ؼدممطوثقؼةميفمطؿابماظلـةماظـاظـةمثاغوي،مومميؽــامضراءةمُؼحقثماظؿقرؼرماظورينم
بـؿفا،ما"أوربقؿان،ماألممومم)باظؾغةماظػرغلقةمومبدونمترذيةمباظؾغةماظعربقة(:اٌؼالم

ما مؼوم ماسؿداءات مإثر مسؾى متوضقػفؿا معقشؾي".مت ماظـصممظلؾت،بشارع مػذا ؼعؿرب
م.لؿؼؾلاٌيفممبـابةمإذارةمخفوظةمباظـلؾةمظؾؽؿبم

مإسطاءماألػؿقةخذمبعنيماالسؿؾارمبعضماإلذاراتماألخرى،معـلمسدمماألجيبم
م م"ماٌـاػجيف متارخيقؿنيياىدؼدة مإػؿاهلادثؿني ممت مؿ" ممطؿاا مإظقفا دائؿامؼشري

اظؾداؼةمبـم"اغؿػاضةمباإلذياع"مظؾشعبمؼؿعؾقماألعرميفمومحربيم)وأؼضامظشرف(.م
ععماالسرتافم)يفمطؿابماظلـةماظرابعةمعؿودط(مبأنمحواظيمغصفمعؾقونمجزائريم
مررؼقم ماظػرغلقنيمسن مايربمجباغب ميف مإرادؼة مشري مأو مإرادؼة مبطرؼؼة ذارطوا

م ماإلجؾاري، ماظ)اظؿفـقد ماظزرضاء، ماظؼؾعة مو ماىقش ميف مخمؿؾفمةشرراظؿطوع مو
مااٌ مو مطاغتميفماألصلمعنمعاوغني(. مباسؿؾارػا ماظـاغيمؼؿعؾقمحبربماظؿقرؼر ألعر

مصؽةماظػالحنيمحقثمدـعودمهلذاماٌوضوع.

وغشريميفماألخريمإديماىفدماٌؾذولمخاصةميفمطؿابماألضلامماظـفائقةموذظكمم
ممبؼؿطػاتمظؿقرطاتمجزائرؼنيم ماٌؿعؾؼة مظقسمصؼط مخمؿؾفماظػصول، مإبراز مممضصد

متعؾقؼاتم مصرغلقنيمو سظػني،معسرخنيمشريماٌمضؿنمضائؿةمإدراجصقػقة،مععمأو
بنممومعؾؿزعنيمعـلمحمػوزمضداش،مدؾقؿانماظشقخ،محمؿدمتؼقةمأومحمؿدمحربيم

اظػرغلقةماظؾغةماٌؼوالتمعنممةترذيمؼدممّتص،م(Benjamin Stora)مجاعنيمدؿورا
مإديماظعربقة.

                                                                                                              

 
األخريةمظؾؿدردةممعوجهمظؾدصعة 6448 عسظػوماظطؾؼةماألخريةمظؽؿابماظلـةماًاعلةمأداديماٌسرخميف7

  ">9=5 األدادقةمؼؾدومأغهمطانمعوضوسقامإذمأذارميفمدريةمسقانم"أغهمضؿلمباٌغربميفمأصرؼل



 حسن رمعون

 66 

 الكتب ادلدردوة وفقاألحداث البارزة للحرب 

ماٌدردقةمؽؿبظؾموصؼااظؾارزةماظيتممتقزمػذهمايربمػـاكمبعضماألحداثم

اظذيمماالدؿعؿارياظلؾبمإديماظؼؿعمؼعودمضؾلمطلمذيءمومبطؾقعةمايال،م -
متؼمردخ ماجملؿؿع مؾداخل ماقد ماىؿاسة مسؾى ماظيتمترتؽز مأنمٌؼاوعة حقثمميؽن

مأذؽاالممتردؼة ممتأخذ مدقادمإؼدؼوظوجقةو مو مدؼن( مو مايرطةمق)ثؼاصة م)يفمإرار ة
خذتمبعنيماالسؿؾارميفماظؽؿبمحؿىمظؼدمالحظـامأنمطلمػذهماٌعطقاتمُأمة(.اظورـق

ايدثمغػلهمدمومنذاتمأوظوؼةميفمبعضماألحقان.ممحداثاألومإنمطاغتمبعضم
ممب ماظؽؿبماظؼدمية معن مأطـر مدونمذكميفماظؽؿبماىدؼدة مراحلاظذيممتمذرحه

مػاعةموماظيتمدـقاولمذطرػاماآلن:

غوصؿربمم5ـؾـؼةمسنماٌـظؿةماًاصةمومإسالنماٌم"66"مجمؿوسةماظـاجؿؿاعم -
م.يفمغػسماظقوممتـػقذهععماظعؿلماظعلؽريماظذيممتمم98=5

 جؾفةماظؿقرؼرماظورينمعنعوضفماألحزابماظورـقةماظؿؼؾقدؼةم -

 م8اظؼؿعماظؽوظوغقاظي -

م) - ماظدوظقة ماظػعل ماألعممةأدقوؼ-صرواألردود معـظؿة ماظعظؿى، ماظؼوى ،
 اٌؿقدة...(

يفماظشؿالمم99=5أوتمم64ؼومممبفامجقشماظؿقرؼرماظورينماظعؿؾقةماظيتمضامم -
 اظؼلـطقين.

م - مأوت ميف ماظصوعام مظؾـورةمم:9=5عسمتر ماظورين ماجملؾس متشؽقل معع و
م ماظورين، ماظؿقرؼر مجقش مو ماظورين ماظؿقرؼر مجؾفة مذظك مبعد مو ممثاىزائرؼة

 >9=5ايؽوعةماٌسضؿةمظؾفؿفورؼةماىزائرؼةميفمدـةم

                                                                                                              
8

ؽارؼؽاتورماظيتماظايدثماظؾارزمظؾلـواتماألخريةمععمرجوعماظـؼاشمحولماظؿعذؼبمومخصوًصامعنمخاللم 
اظيتمتؾنيماىـرالمو  Plantu)  (مغشرتميفماظؽؿابماىدؼدمظؾلـةماظـاظـةمثاغويمعنمررفماظرداممبالغؿو

"ؼؼوممباظعؿؾقة"مومتربزماظصورةميفمآخرمصػقةمظغالفمطؿابماظلـةماظرابعةمعؿودطم  (Aussaresse)ودارؼسأ
)زػورمعـلمممذكصقاتمسؾىمضقدمايقاةتؾدومعفؿةمحقثممتمتصوؼرمماألخرية قلمأحرؼز،مػذهماظصورةغظوؼزةماؼ

عفقديمطرؼممبؾؼادم،مبنمبوظعقد،مزؼغوتمؼودف،مسؾيمملمبنأعـاتارخيقةمضرؼفمأؼًضا(مجباغبمذكصقاتم
م.اظؼادرمومعصاظيم)يفماظصػقةماألوديمعنماظغالف(مالبواغتمومآخرونممبامصقفمماألعريمسؾد
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مععماظؿغرياتماظلقادقةميفمصرغ - غؿؼالمعنماىؿفورؼةماظرابعةمااللامخصوصا
 .>9=5إديماىؿفورؼةماًاعلةمدـةم

اظعؿؾقاتماظعلؽرؼةماظيتمذـفاماىقشماظػرغليمظؼطعمصؾةماظلؽانماٌدغقنيم -
معراطزم مثاظـة، مضوة مسن ماظؾقث مضلـطقـة، م)عشروع ماظورين ماظؿقرؼر مجؾفة سن

 (.وماٌؽؿبماظـاغيم(SAS)اًاصةمماإلدارؼةرقمػوؿقعماظلؽان،مغشاطمعؽاتبماظ

مإضرابم - ماظورينمخاصة ماظؿقرؼر معنمررفماظشعبمىؾفة ماٌؼدم م>اظدسم
 .4:=5عظاػراتمدؼلؿربموم(م;9=5صقػريم-أؼامم)جاغػي

ماٌعؿّر - مصعل ماٌؿطّرؼرد مجـراالتمنيؽماٌؿؿّلنيصن ماغؼالب مو مباالدؿعؿار
 م.9 (OAS)عـظؿةماىقشماظلرؼةمغشاطومم5:=5اىزائرميفمأصرؼلم

 .وضفمإرالقماظـارموماالدؿػؿاءماظذيمأدىمإديماالدؿؼاللمقاترياماتػاضومأخ

وصقمغظرةمورـقةمداػؿتمبطؾقعةمايالمػذهماألحداثمومأخرى،مماظيتمضدعتم
يفمصؼلماظوسيموماظـؼاصةماظلقادقةموماظؿارخيقةمظدىماىزائرؼني.مومهلذا،مصققحم

مضرؼؾ محدثا ماظورـقة ماظؿقرؼر محرب متشؽل مماأن محقـؿا معع)متدرؼلفاممتغلؾقا
ممجدؼد.متارخييمحدثمأغفابداؼاتماالدؿؼالل(محبقثمندػامالمتدرسمسؾىم

إنماظعؿلماظؾقداشوجيمالمميؽنمظهمدائؿاميفماٌلؿوىمأنمؼؽلبمتراجعامزعـقام
م ماألحقان مبعض ميف ماًاصمألغه ماظعؿل م"تزؼني" مو م"اظؿوضقح" مظعؿؾقة ضروري

مباٌسرخني.

ملمةمسؾىمدؾقلماٌـالمأنماظـورةماظػرغلقةمإلذاراومعنماظؾابماٌؼارغة،مميؽــام
م متدرج ممعـاػجيف مماظػرغلقةاظؿعؾقم مضرن معرور مبعد متعؾقمممعنإاّل مأن مو اغدالسفا،

مصدور معع م)خصوًصا مغػلفا مصرغلا ميف معشؽل مدائؿا مؼطرح صقػريم ضاغون اىزائر
م.(6449

ممنواظػاسؾمؼعؿرب مذارطوا معفاعاماظذؼن متؼؾدوا مغػسماألذكاصماظذؼن ماظـورة يف
ةمقسؾىماظلؾطةماظلقادماظؿـاوبأوممءؼاؾسنمررؼقماظسؾىمرأسماظدوظةماىدؼدةمإّعام

عضؿونمجمؿوعممذظكماظؼرارممباميفاختاذميفمذارطوامأؼضامإديمؼوعـامػذامومباظؿاظيم
ماٌسدلةماظرتبوؼة.مـفاتؾؼ"اٌعارف"ماظيتم
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مععمإدراجمصورةميفمطؿابماظلـةماظـاظـةمثاغويم"ظؾفـراالتماألربعة"مميشونميفمداحةمعؼرمايؽوعةماظعام. 
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مدرؼلفاؼؿممتاظيتمماظرتبقةماٌدغقةوزقػةماالغدعاجماظورينموممإػؿالالمجيبمطؿام
دالعقةمأؼضا(ماإلرتبقةماظدغقة،مجغراصقا،موماٌرتبقةماظ)عـلمأخرىممعوادمإضاصةمإدي

م محربماظو مخصوًصا ماىزائر، ميف مأدادقة ماظيتمتعؿرب ماألحداث مو مسؿوًعا ؿارؼخ
ماظؿقرؼرماظورـقة.

 خالصة

من احلرب سموما إىل حرب التحرور الورنوة خصوصا يف التعلوم 
ممئروةوفهم النزسة الورنوة اجلزا

بشؽلمطؾريممةاظـزسةماظورـقةماىزائرؼةمعأخوذم،مصإنؿارؼخاظبمةألدؾابمخاص
حربيمسنم"اظـزسةماظورـقةماظشعؾقة"(.مومبدونمدائؿاماٌسرخمةم)ؼؿقدثمؼوؾعنماظشع

ماٌلأظة،مغشريمإديم ميفمػذه ماألعرمراجعمأنماإلراظةمػـا سددمعنماٌؿقزاتممإديػذا
مدرسمبفا.ؼاظطرؼؼةماظيتماٌؿعؾؼةممبؼاربةماظؿارؼخماظورينمو

م مسالضة مػـاك مذيء، مطل مبضؾل مإظقفا، متطرضـا ماظيت ماجملفول مـؼاصة اظيتمو
م ماظلرؼة ميف ماظؿقرؼرممضؿناطؿلؾت موجؾفة ماًاصة ماٌـظؿة ماظورـقة، ايرطة
ضقادؼونمحقثمألصل،مابمعنمجفةمأخريمسالضةوممعنمجفة،ماظورينموماظشؾقؾة

م98=5ـؾتمخاصةميفماظؼطقعةمدـةمععرضونمظؾؼؿعمواظصراساتماظداخؾقةماظيتممت
مايرب مخالل مرػاغاتماظلؾطة مإدي مإضاصة معصاظي م"األبماٌسدس"، مبعدمعع مو

ماالدؿؼالل.

مؼ مػـا معن مأغه ماظشعب"ممظفروأطقد موإدي م"باظشعب ماظرمسي ماظشعار مو ممممماٌؾدأ
أوم"بطلمواحد،ماظشعب".موبعدمذظك،ماظعالضةمباظـزسةماىؿاساتقةماظيتمتلعىمإديم

ومباألداسمرؼػيمحقثماٌرجعماإلدالعيمؼشؽلممادؿعؿاريؿؿعمعامضؾلمأعـؾةمجمل
ماإلؼدؼوظوج ماظصعقد مبفاميسؾى مضام مثورة مإدي مؼسدي ماظذي ماٌوحد، ماظعاعل ،

مغؿؽؾممسنم م،98=5غوصؿربمم5مإسالنعزارسون.مممامؼػلرمبالمذكمأؼضامأغهمحقـؿا
رماظذيمتطؾبمتوضقًقامصإغـامغذطرم"بـاء"ماظدوظةماىزائرؼةم)عامبعدماالدؿؼالل(ماألع

يفماظوثقؼةماظيتمحضرتمخاللمعسمترماظصوعام،موماظيتمواجفتمعلأظةمبـاءماظدوظةم
م.دوظةماىزائرؼة(ظؾاظعصرؼة،محقثمأبرزتمعػفومم"اظـفضة"م)

مم- مبدون مضغأن مأغػلـا ممضؿنع مأو ممتصور مآخر، مكمادرإميؽن عنماالدؿعؿار
عاملماظبظفورمماودقطمأومعرتؾطاالدؿؿرارؼةميفمايروبماظصؾقؾقةميفماظعصرماظمخالل
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مواظ ممعصري مأوروبا، ميف موتوصؾتماظرأمساظقة اىفادممإديمقولؿؿظحربماظؿقرؼر
مبـابةمسؿؾقةمعؿعؾؼةمبايرطاتممااظؿؼؾقديم)باٌعـىمايربيمظؾؽؾؿة(،مأومؼـظرمإظقف

ماظدوظةماظورـقة،ممبعـىمػوؼةمدقادقةمخمؿؾػةم اظورـقةمايدؼـةماظيتمطانمػدصفا
ماهل مسن مواظجذرؼا ماالدؿعؿار مبعد معا ماٌاضي ميف مسرصت ماظيت متممسقيتوؼة
مايصولمسؾىمضاغونماٌوارـة.بظؾفزائرؼنيم

مدواءمعنماٌـؼػةاظـكؾةماىزائرؼةمندمػذؼنماظؿصورؼنميفمصراعمعلؿؿرمظدىموم
موماظػرغلقة.أباظؾغةماظعربقةممعـفاعؿلمؼ

ماظؽوظوغقاظقة، مسـفماظصدعة مدؾق،مجيبمإضاصة معا مإديمطل مش و قابمأيمو
دقاديمالمميؽنم-تصورميلمدقاديمؼؿؾعهمحقثمبرزتمصؽرةمأنماظؿغقريماظلودقو

م مؼظفر مأن م"عوظدإال ماظعـقػة ماظعؿؾقة مخالل مؼقحؼقؼمةعن مػـا مو مظؾؿارؼخ" نمؽؿة
م مخالل ماظعلؽرؼة ماٌؼاوعة معراحل مؼػضؾون ماظذؼن مبني معنمم574اظـؼاش دـة

ماماالدؿعؿار معـلماظذيمتعرضمإظقهمضقاؼا م"اظشفقد" م>ظؼؿعماظدعويمألحداثمو
،مومماظذؼنمؼعؿربونمأنمػذاماألعرمالمميؽنمأنمؼػلرمهلممدوىمسؿؾقةم89=5عايم

ػذاماظـوعمعنماالدؿعؿارمومسـػهمصؼطمإديمأدىمظؼدماظيتمأدتمإديماالدؿؼاللماظؾالد.م
متعؼقدماظـؼاش.

م ماالدؿؼالل مبعد ماىزائرؼون مععّرإذنطان مرػانم، مإن ماٌؼاربات، مهلاته ضون
ػومهدؼدمأثرماظلقاديميفماجملؿؿعماىزائريمدونمأنمغـؽرمأنماظعـفمرمضايا

مذّؽ مظؽن مو معػروًضا مدائؿا ماألخريمطان مػذا مطاغتمادؿــاءل ماظؼاسدة محقثمأن ،
مأبرز مطؿا ماظلقاديممهاظلقادة، م"أوظوؼة موضعوا مأؼن ماظصوعام موثقؼة محرروا اظذؼن
مسؾىماظعلؽري"

معنمداػم مايزبماظوامطل مصقه ماظذيموضع ماظذيماٌأزق ماظدعوي ماظؿطور مو حد
دـةميفمإسادةمررحمإذؽاظقةمعؽاغةماظلقادة،ماألعرماظذيمم59ذفدتهماىزائرمعـذم

مصقهماظؿغقرياتمقعـذمدـواتماظؿلعقـغؿلاءلممجعؾـا ممبا مبؿارخيـا اتمسنماظعالضة
ماٌدردقة.مـاػجاظيتمبدأتمتؿؿقزمبفاماٌ

ماٌ مظػائدةمـاػجيف مأطرب متوضقح مإسطاء محاوظـا ماظشابةمماياظقة، ممممممممماألجقال
م ماألحزابمو مخمؿؾفماظؿشؽقالتمو مورينمعؽؿلبمعن موسي ماغؾـاق ميف اٌلاػؿة

حاوظـامأؼضامتؼدؼممحربماظؿقرؼرمعنموماظلقادقةماظيتمتـشطميفمايرطةماظورـقةم
 خاللمطلمػذهماٌؿقزاتماظعلؽرؼةموماظلقادقة.
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