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حسن رمعون

**

تشؽّل محرب ماظؿقرؼر ماظورـقة م( )5=:6-5=98ماظيت مأغفت مصرتة ماالدؿعؿارم
اظػرغليمظؾفزائرم()5=:6-5<74مايدثماٌفمميفمبـاءماظوسيماظورينميفماىزائر،م
ومتعؿربمأؼضامايدثماٌفمموماٌسدسمظؾدوظةماظورـقة ماظذيماغؾـؼت مععمادؿؼاللم
اظؾالد.ماألعرماظذيمؼعينمأنماٌـاػجماظرمسقةمظؿعؾقمماظؿارؼخميفماىزائرمتربزمبشؽلم
خاصمعنمخاللموضعفاميفمعؽاغةمممقزةمباظـلؾةمٌراحلمأخرىمعنماظؿارؼخماظورينم
ومحؿىماإلغلاغي.م
تعاضؾت مخمؿؾف ماألجقال معن ماٌـاػج مواظؽؿب ماٌدردقة مابؿدءا معن متارؼخم
االدؿؼالل مإدي مؼوعـا مػذا .مو مؼـري ماغؿؾاػـا ميف مػذا ماٌؼام معرحؾؿني ماثـؿني مػؿا:م
اٌرحؾةماٌؿعؾؼةمباٌدردةماألدادقةماٌؿؿدةمعنم5=;:مإديم6446م(ععمإدخالمبعضم
اظؿعدؼالتمومخاصةمعـذمدـواتماظؿلعقـات)موماٌرحؾةماظيتمتؾدأميفم6446مبعدعام
*ميـلمػذاماظـصمهققـامجملؿوسةمعنماٌلاػؿاتماظيتمغشرغاػامحولمػذهماٌلأظةمحقثمدـفدماظـصوصميفم
طؿبمذياسقةمومجمالتممتماإلذارةمإظقفاميفمماظؾقؾؾقوشراصقا.مومغدرجمعنمخاللمػذاماظؿقؾقل،مآخرمجقلمعنم
ااظؽؿبماٌدردقةماٌلؿعؿؾةميفماىزائر.م
ومظؼدمبُرعجمغشرمػذاماظـصمباظؾغةماظػرغلقةميفماجملؾةماظعؾؿقةماظػرغلقةم"ترميا"م()Trémaماظصادرةمسنماٌعفدم
اىاععي مظؿؽوؼن ماألداتذة ( )IUFMمألطادميقة معدؼـة معوغؾؾققه ميف مسددػا م= 6مظشفر معارس م< 644مبعـوانم
"حروبمومغزاساتمعنمخاللماظؽؿبماٌدردقةموماظؿعؾقم:متأوؼالت،ممتـالت".مم
** جاععةموػرانمومعرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.م
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ذرست ماظؾفـة ماظورـقة مإلصالح ماٌـظوعة ماظرتبوؼة مخالل مدـة م 6444ميف مدرادةم
عؼرتحاتمإصالحماٌـظوعةماظرتبوؼةميفماىزائر.م
طؿامميؽنماظؼولمأغّهمإذامطانماظـظامماظؼدؼممؼعؿؿدمسؾىمطؿابمرمسيمعوحدمظؽلم
األضلام ،مصإن ماٌؾدأ مباظـلؾة مظؾرباعج ماىدؼدة مؼلؿح مباالخؿقار مبني ماظعدؼد معنم
اظؽؿب ماٌؼرتحة.مإنمػذا ماإلجراءمملمؼعؿّممبعد،مخصوصًامباظـلؾةمٌادةماظؿارؼخ،م
حقثمعازظـامغعؿؿدمسؾىماظؽؿابماٌدرديماٌوحّدمظؽلمدـةمعنماظؿعؾقم.
 . 4من ادلدردة األدادوة إىل النظام اجلدود  :مناهج مادة التاروخم

نظامَي التعلوم

ؼفدفمعشروعماٌدردةماألدادقةمعنمخاللمتعؾقممإجؾاريمؼدومم=مدـوات،مإديمم
عزج ماٌراحل ماالبؿدائقة ماظؼدمية م( 4:دـوات) مو ماٌؿودطة م( 7مدـوات) ميف متعؾقمم
إجؾاريمميؿد م= مدـواتمبداؼةمعنماظلـةماألوديمأداديمإديماظلـةماظؿادعة مأداديم
عع موجود متـلقق مبقداشوجي مجؾي ،محقث مؼعؿؿد مسؾى مودائل معادؼة مو مبشرؼةم
ػائؾة مظالدؿفابة مظؾـؿو ماظدميوشرايف ماظؽؾري مو مضصد متطؾقق مخمططات ماظؿـؿقةم
اظلودقو-اضؿصادؼة ماظطؿوحة .مو مابؿداء معن م 59مأو م 5:مدـة ،مؼؿم متوجقه مبعضم
اظؿالعقذمدمو ماظؿؽوؼنماٌفينموماٌؿؼـاتمأومدموماظؿعؾقمماظـاغويمخالل م 7مدـواتم
(عن ماظلـة ماألودي مثاغوي مإدي ماظلـة ماظـاظـة ماظـاغوي) مو ماظذؼن محيضرون ماعؿقانم
اظؾاطاظورؼا.ممم
طانماظـظاممحملمغؼدمغظرامألدؾابمظنمغذطرػاميفمػذاماٌؼام،موماإلصالحماظذيم
متماغؿفاجهمعامبنيمدـةم 6446موم; 644مأساد مإصالح ماٌـظوعةماظرتبوؼةمعنمخاللم
إبرازمتعؾقمم"ضاسدي"مدوعامإجؾاريمخاللم= مدـواتمومظؽنمعـظمميفمرور مابؿدائيم
ؼدومم9مدـواتم(عنماظلـةماألوديمإديماظلـةماًاعلةمابؿدائي)مػذامعنمجفةمومعنم
جفةمأخرى،معرحؾةمثاغوؼةمعوزسةمدائؿاميف م 7مدـواتمعؿؿاظقةم(عنماظلـةماألوديم
إديماظلـةماظـاظـةمثاغوي)ميفماظـاغوؼات.مؼالزممػذاماإلصالحمبطؾقعةمايالمتغقرياتم
سؾىمعلؿوىماٌـاػج.
ظـؿلاءلمإذن مبشؽلموجقزمتعؾقمماظؿارؼخماٌؼدمميفماظـظاعنيماظؿعؾقؿقنيمومػذام
عنمخاللمضراءةمحملؿوؼاتماظؽؿبماظرمسقةم(طؿابمواحدمظؽلمدـة)ماٌؽؿوبةمباظؾغةم
اظعربقة.
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تعلوم مادة التاروخ من  4599إىل 1001

طان ماظؿعؾقم ماًاص ممبادة ماظؿارؼخ مؼؼدم مابؿداء معن ماظلـة ماًاعلة مأداديم
وؼلؿؿر مإدي مشاؼة ماظلـة ماظـاظـة مثاغوي م(اظلـة ماظـفائقة) .معا معضؿون مػذا ماظؿعؾقمم
اٌوزعمسؾىم<مبراعجمدـوؼة؟م
 طان مؼؿضؿن م يف ماظلـة ماًاعلة مأدادي ،محرب ماظؿقرؼر ماظورـقة م(اظيتمتلؿىميفمصرغلامحربماىزائر،م.)5=:6-5=98م
 ؼؿـاول ماظربغاعج ميف ماظلـة ماظلاددة م :مأدادي ،مأؼضا معوضوع ماىزائر،مممممممومظؽـهمؼفؿممباٌرحؾةماظؽوظوغقاظقةمإديمشاؼةماغدالعمايربم(.)5=98-5<74
 ؼؿطرقماظربغاعجميفماظلـواتماظلابعة،ماظـاعـةموماظؿادعةمأدادي مإدي ماظعصرماظؼدؼمم(إديمشاؼةمزفورماإلدالم ميفماظؼرنماظلابعمعقالدي)،ماظعصرماظودقط،مسصرم
اظـفضة ماألوروبقة مإضاصة مإدي ماغطالق ماٌشروع ماالدؿعؿاري ،مو مأخريا ماظؿارؼخم
ايدؼثموماٌعاصرم(ابؿداءمعنماظؿودعماظعـؿاغي).
 يف ماظـاغوؼة ،متؿطرق ماٌـاػج مباظـلؾة مظؾلـة ماألودي مو ماظـاغقة مٌلأظة مظؿارؼخمايدؼث مواٌعاصر م(عن ماظؼرن م 5:معقالدي مإدي مايرب ماظعاٌقة ماألودي) مو مباظـلؾةم
ظؾلـة ماظـاظـة مثاغوي ،مإدي متطور ماظعامل ميف ماظؼرن م 5:معقالدي ميف معرحؾة م(عابنيم
ايربني)مإضاصةمإديمحضاراتمومبعض ماهلقؽاتماظدوظقةموماإلضؾقؿقةمعـل م(عـظؿةم
األعمماٌؿقدة،ماظلوقماألوروبقةماٌشرتطة،مجاععةماظدولماظعربقة).
 وميفماألخري،مغشريمإديمأنمتعؾقمماظؿارؼخموماىغراصقامطانمؼُؼدّممبـلؾةمداسةمواحدة مأدؾوسقامباظـلؾةمظؾلـةماًاعلةموماظلاددةمأداديمومبـلؾةمداسؿنيمإديم
ثالثمداساتم(حلبماظشعب)مباظـلؾةمظألضلامماألخرى.م

تعلوم مادة التاروخ من خالل ادلناهج اجلدودةم(اليت زهرت ما بنيم
1001موم)1009م
إن مػذاماظؿعؾقممؼؾدأمابؿداءمعنماظلـةماظـاظـةمابؿدائيمومؼلؿؿرمإدي مشاؼةماظلـةم
اظـاظـةمثاغوي،ممبعـىمأغهمميؿدمسؾىمعدىم54مدـواتم(سوضم<مدـواتمطؿامطانم
يفماظـظامماظؼدؼم).م
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 مم يفماظلـةماظـاظـةمابؿدائي،مغؾدأمتؾؼنيماٌادةمبؿؼدؼممعػاػقممسنمايدث،ماظزعان ،ماٌؽان ،ماظؽروغوظوجقا مو ماظلُؾّم مو ماًرؼطة ،...مضؾل ماظؿطرق مألول معرةم
ظؿارؼخمورينمحمددميفمعرحؾةمحربماظؿقرؼر.مم
 يف ماظلـة ماظرابعة مابؿدائي ،مغرجع مإدي ماظعـاصر ماٌـففقة ماظيت ممتّ ماظؿطرقمإظقفا ميف ماظلـة ماظـاظـة مابؿدائي ،مضؾل متـاول ماىزائر معن مخالل معػاػقم معؿعؾؼةم
باظورن ،ماظرعوز ماظورـقة ،ماهلوؼة ماظورـقة ،مو مسـاصر ماظؿارؼخ ماظورين ماىزائريم
اٌؿضؿنمٌرحؾةمعامضؾلماظؿارؼخمومعرحؾةماظعصرماظؼدؼم،ماظعصرماظودقطموماظعصورم
ايدؼـةمععمإبرازمخمؿؾفماظدولماظيتمتعاضؾتمإديمشاؼةماٌرحؾةماالدؿعؿارؼة.م
 يف ماظلـة ماًاعلة مابؿدائي ،ماظربغاعج مخمصّص مظؾؿرحؾة ماالدؿعؿارؼة مععمإبراز مأذؽال ماٌؼاوعة مظالحؿالل مإدي مشاؼة محرب ماظؿقرؼر ماظورين ،مو ماظلقادةم
اٌـؿففةمعنمررفماظدوظةماىزائرؼةماٌلؿؼؾةم(ابؿداءمعنم.)5=:6
متّمتـاولميفماظلـواتماألودي،ماظـاغقة،ماظـاظـةموماظرابعةمعؿودطم(يفماٌؿودطة)،م
علأظةماظعصرماظؼدؼمماٌغاربيم(يفماظلـةماألوديمعؿودط)،مومطذامغفاؼةماظعصرماظؼدؼمم
وزفور ماإلدالم موبداؼة محضارته ميف ماٌشرق مو ماٌغرب ماظعربقني م(يف ماظلـة ماظـاغقةم
عؿودط)مواظعامل ماإلدالعيميفماظعصرماظودقطمإديماٌرحؾةماظعـؿاغقةمإضاصةمإدي ماظدوظةم
اىزائرؼةمعامضؾلماالدؿعؿارماظػرغليموماٌؼاوعةماظورـقةمإديمشاؼةم5<;4م(يفماظلـةم
اظـاظـةمعؿودط)مومأخريا،مجزائرم5<;4مإديمشاؼةماالدؿؼاللمومبداؼةماظدوظةماظورـقةم
ودقادؿفاماظدوظقةم(يفماظلـةماظرابعةمعؿودط) .م
تؿـاولماٌـاػجماٌوجفةمظؾلـةماألوديموماظـاغقةموماظـاظـةمثاغويمعوضوساتماظعاملم
اإلدالعيموماظؿغرياتماظؽربىميفمأوربامعنم 5897مإديم،5=58مإضاصةمإديماىزائرم
عن م 5959مإدي م 5<74م(يف ماظلـة ماألودي مثاغوي) ،ماالدؿعؿار ماألوربي ميف مأصرؼؼقامممممم
ومآدقا،مسالضاتمأوربامعع ماظعاملمعنم 5<59مإديم م 5=98و ماالدؿعؿارماظػرغلي،م
سالوة مسؾى ماٌؼاوعة ماىزائرؼة معن م 5<74مإدي م 5=98م(يف ماظلـة ماظـاغقة مثاغوي)مممممم
ومأخرياًمباظـلؾةمظؾلـةماظـفائقةم(ثاظـةمثاغوي)ماظؿطورماظعاٌيمعنم5=89مإديم=<=5م
(اظــائقةماظؼطؾقة،ماظعاملماظـاظث)موماىزائرمعنم=5=5مإديم=<=.5م
ؼُكصص مادؿعؿال ماظزعن مباظـلؾة مظؾرباعج ماىدؼدة ميف ماظطور ماالبؿدائي مداسةم
واحدة مأدؾوسقامباظـلؾةمظؾؿارؼخموماىغراصقام(أيم 74مدضقؼةمظؽلمعادة)مومثالثةم
داساتمٌادةماظؿارؼخموماىغراصقاموماالضؿصادم(أيمداسةمظؽلمعادة)ميفماٌؿودطةم
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(اظطورماٌؿودط)مومأخرياًمداسؿانمإديمأربعمداساتمأدؾوسقا مخمصصةمٌادةماظؿارؼخم
و ماىغراصقا محلب ماظشعب مو ماظلـوات ،مسؾى معلؿوى ماظـاغوؼة م(أي معن ماظلـةم
األوديمإديماظلـةماظـاظـةمثاغوي).م
و مبعد مػذا ماظؿؼدؼم ماظوجقز محول مبراعج معادة ماظؿارؼخ ماظلارؼة ميف ماىزائر،م
دـقاول ماظدخول ميف مصؾب ماٌوضوع معن مخالل ماظرتطقز مسؾى ماٌضاعني ماًاصةم
باظؿعؾقمماٌؿعؾّقمخصوصًامحبربماظؿقرؼرمعنمخاللموصفمدضققمظؾرباعجماٌؿضؿـةم
هلذهماٌلأظةمطؿامتظفرػامصفارسماظؽؿب،مألغفاممبـابةمدساعةمهلذاماإلجراء.م
 . 2حرب التحرور يف الكتب ادلدردوة القدمية
ؼؿممتدرؼسمحربماىزائرميفماظـظامماظؼدؼمميفمأضلامماظلـةماًاعلةمأدادي،م
اظؿادعةمأداديموماظـاظـةمثاغوي،مومؼلاسدغامعلارماظؽؿبماٌلؿعؿؾة 1مسؾىمععرصةم
اٌزؼدمحولمػذهماٌلأظة.م

يف السنة اخلامسة أدادي
مؼؿضؿنماظؽؿابم(عنمحفمم)27x65م; 5مدردًاموم :8مصػقة ،محقثمتشؽلم
اظدروسماظـالثةماألوديم(حواظيم54مصػقات)متؾؼقـامعـففقامباظـلؾةمظألرػالماظذؼنم
ؼدردون مظؾؿرة ماألودي معادة ماظؿارؼخ م(ؼؿم متـاول مايدث ماظؿارخيي ،مدؾم ماظزعن،ممممم
وثائق متارخيقة )...مأعا ماظدروس ماظـ 58ماٌؿؾؼقة مإضاصة مإدي ماٌؾقق مصفي مخمصّصةم
يربماىزائرم(حواظيم 94مصػقةميفمجمؿؾفا)مومتؿضؿنماظدروسماٌواضعماظؿاظقةم
(;:)7مم
مأولمغوصؿربمممغداءمأولمغوصؿربمممجؾفةماظؿقرؼرماظورينم 1إذامطانمإغشاءماٌدردةماألدادقةمبدأًميفمدـةم،5=;:مصإنمتعؿقؿفامؼعودمإدي مدـة ،5=<6مومععظمماظؽؿبم
اظيتمغؿـاوهلاميفمػذاماٌؼاممؼعودمغشرػاماألولمإديمدـة ( 5=<7-5=<6صقؿامصقفاماظطورماظـاغوي).
ماظؽؿبمػيميفماألصلمعطؾوسةمعنمررفماٌعفدماظؾقداشوجيماظورينم(تابعمظوزارةماظرتبقةماظورـقة)موماظذيممتم
ػقؽؾؿه ميف مدـوات ماظؿلعقـقات ميف مذؽل مػقؽؿني مخمؿؾػؿني :ماٌعفد ماظورين مظؾؾقث ماظرتبوي )(INRE
وماظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتماٌدردقةم).(ONPS
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مأحداثم64مأوتم5=99ممعسمترماظصوعامم(64مأوتم)5=9:ممجقشماظؿقرؼرماظورينمممعنمجرائمماالدؿعؿار:ماظؿشرؼدمومايصارممعنمجرائمماالدؿعؿار:ماظؿعذؼبموماظؼؿلممماظشعبماىزائريمؼؿقدىماالدؿعؿار:ماإلضرابماظعاممظـم< مأؼامم(جاغػيم–ممصقػريم;)5=9م
 اظشعبماىزائريمؼؿقدىماالدؿعؿار:معظاػراتمدؼلؿربم5=:4مماظشعبماىزائريمؼـؿصرم(اتػاضقاتماؼػقان،مادؿػؿاءمحولمتؼرؼرماٌصريمممممممممممممممممومإسالنماالدؿؼاللم9مجوؼؾقةم)5=:6م
 مثنمايرؼةمم اظشعبماىزائريمؼواصلمثورتهمظؾـاءمدوظةماذرتاطقةمومأخريًامندميفماٌؾقق،مصورًامعرصوضةمبلريةموجقزةم مظـم 5:مذفقدًامظؾـورة.2م
وتؿشؽل ماظدروس مأدادا معن مصور مبلقطة ،مو متعؾقؼات مو مععطقات مرضؿقة،م
وإحصائقاتمتصاحبمصوراًمومخمططات،مومتـؿفيمػذهماظدروسمبؾعضماألدؽؾةم
واظؿؿارؼن مو معؾكص معن م 9مإدي م 59مدطرًا مباألرير م(طؿا مػو مايال مظؾعضم
اظؿعؾقؼات).مؼربزمػذاماظؽؿابمبشؽلمجؾيّمألغهمؼؿضؿنمحواظيم;4مصورةموخمططًام
باظؾوغنيماألدودمواألبقضم(صورةماظغالفمسؾىمخالفمذظكمػيمباألظوانموممتـلم
اظعؾم ماىزائري محمارا مبصور مترعز مإدي مايرب مو ماظلالم) .ماخؿريت مػذه ماظصورم
وصؼا مظؾؿػاػقمماٌؿعارضة معـل:معضطفَد م/معضطفد،مضؿعم/معؼاوعة،مضوةموحشقةم/م
ذفاسة مو مإصرار ،مرخاء م /مبسس ماجؿؿاسي ،مو مطل مجواغب مايرب مإضاصة مإديم
تـاوهلا ،ميف مبعض ماألحقان معشاػد مؼصعب مإزفارػا مظألرػال معـل م(اظؿعذؼب،م
اىـثماٌشوػة.)...م
 2ؼؿعؾقماألعرمبؽلمعنمدؼدوشمعراد،معصطػىمبنمبوظعقد،مأريدمزباغا،مزؼروتمؼودف،ماظعربيمبنمعفقدي،مممممم
و مدؼدة معراد ،محلقؾة مبن مبوسؾي ،مسؾي مالبواغت ،مسؿر مؼادف م(تويف ميف مدن  ،)56مسؾّان مرعضان،ممممممممممم
سؾدماظرريانمراظب،مسؿريوش،مديمايواس،مديمحمؿدمسقلاتماؼدؼر،مظطػيمومصضقؾةمدعدان.م
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جيب مأن مؼؽون مػذا ماظؿعؾقم ماًاص مباظلـة ماًاعلة مأدادي مظه مسالضة مععم
برغاعج ماظلـة ماظلاددة مأدادي محقث ماظؽؿاب مظه مغػس مايفم مو مغػس ماظشؽلم
اظؾقداشوجي.ممت متـاولماظػرتةماالدؿعؿارؼةميفم :4مصػقة،م 66مدردًاموم :4مصورةمم
ومخمططًامباظؾوغنيماألدودموماألبقضمومندمػـا،ماظصورةماظوحقدةمباألظوانمختصم
اظغالف محقث مغالحظ مجدوالً مميـل مععرطة ماٌؼطع م(اظيت مذفدت ماغؿصار مضواتم
األعريمسؾدماظؼادرمسؾىمضوات ماىـرالمترؼزلم) (Trezelمباظؼربمعنمعدؼـةموػرانم
يفمجوانم.)5<79
ؼؿضؿنمطؿابماظلـةماظؿادعةمأدادي3مذومايفمم(69: ) 23,5x 5:,9مصػقةم
وم69مصصالًمومؼؿـاولماٌرحؾةماٌؿؿدةمعنماظؼرنماظلادسمسشرمإديمؼوعـامػذا.م
و مؼؿـاول مخصوصا ماىزائر محبقث مخصصت مدؾعة مصصول مظؾؿطرق مظؾػرتةم
االدؿعؿارؼة محؿىمبداؼةم 5=98مومذظكمباظرتطقزمخصوصًامسؾىمغشاراتماٌؼاوعة.م
طؿا متـاول محرب ماظؿقرؼر ميف م< مصصول م(أو مدروس) مععروضة مسؾى ;9مصػقةمممممممم
ومتؿضؿنماظعـاوؼنماظؿاظقة:م
ماغدالعماظـورةمجؾفةماظؿقرؼرماظورينمتؼودماظـورةممجؾفةماظؿقرؼرماظورينمختوضماٌعاركمعوضفماالدؿعؿارمعنماظـورةماظشعبماىزائريمجيربمصرغلامسؾىماالسرتافمباالدؿؼاللماظؿػاوضمعوضفماظعاملمعنماظـورةماىزائرؼة-ممثنمايرؼة.

 3مملمؼعرفمطؿابماظلـةماظؿادعةمأداديمرؾعؿهماألوديمإالميفمدـيت ،5==7-5==6ماألعرماظذيمؼؾنيموجودم
اغػؿاحمغليبمومحرؼةماظؿعؾري،ماظيتمغؾؿلفاميفماظطؾعاتماىدؼدةمظؽؿبماظلابعةمأداديمصقؿامؼؿعؾقمباظعصرم
اظؼدؼمم(إسادةماظطؾع )5==7-5==6موماظلـةماظـاظـةمثاغويم(يفماظطؾعةماألخريةمباظـلؾةمظؾربغاعجماظؼدؼم،مأيم
يفم.)6446-6445
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ػذه ماظـصوص معرصوضة مبعدة مصور م(باظؾوغني ماألدود مو ماألبقض) ممتـل مجقشم
اظؿقرؼرماظورينمإضاصةمإديمعشاػدمظؾؼؿعماالدؿعؿاري،مومررأمذيءمجدؼدم(و مظؽنم
اظؽؿابمعسرخميفم 5==6مصؼط)مإذمتظفر مألول معرة ميفمطؿابمعدردي مصور مٌصاظيم
اياجموماظوصدماىزائريميفمعػاوضاتمإؼػقان.م
اظػصول ماألخرىممتّ مإبرازػامأؼضامجبداولمتؾكقصقةمألضوالمعأخوذةمعنمعـشوراتم
جؾفةماظؿقرؼرماظورين،مومتصرحياتمعلسوظنيمومعسرخني.ممم
ؼؿضؿنمطؿابماظلـةماظـاظـةمثاغويم; 7مصصالًموم< 85مصػقةمومحفؿهم(X 5:
 .)23,5مو مؼؿـاول معؾاذرة محرب ماظؿقرؼر معن مخالل مثالثة مدروس مو م 77مصػقةم
هتماظعـاوؼنماظؿاظقة:
 جؾفةماظؿقرؼرماظورينموماظـورةماىزائرؼةم(=5مصػقة)م عػاوضاتماؼػقان،موهؾقلماالتػاضقاتم(;مصػقات) اىؿفورؼة ماىزائرؼة :مزروف متؽوؼـفا مو ماٌشاطل ماظيت مواجفؿفامممممممممم(;مصػقات)
 دروس مأخرى محول ماىزائر مهلا مسالضة محبرب ماظؿقرؼر ،و مهلذا مظدؼـامدردنيمؼعاىانماٌرحؾةمعامضؾلم5=98
 اىزائرمأثـاءمايربماظعاٌقةماظـاغقةم(=مصػقات) ددؿورم;5=8مومأثرهم(<مصػقات) موميفمغػسماظلقاق،مؼضعمدردانماثـانماظـورةماىزائرؼةميفماظلقاقماظعاٌيمومػؿا:م
 oدرادةمعؼارغةمظؾـوراتماٌعاصرةمومأثرػاميفماظعامل:ماظـورةماظرودقة،ماظصقـقةم
وماىزائرؼةم(55مصػقة)
 oدورماىزائرميفماظوحدةماظعربقة،ماٌغاربقةموماإلصرؼؼقةم(=مصػقات)
و ميف ماظؼلم ماظـفائي ،م; مدروس مسؾى م; 7م(أي ممبفؿوع م ;4مصػقة) مختصم
اىزائرمومطؾفامهلامسالضةمعؾاذرةمأومشريمعؾاذرةمععمحربماظؿقرؼر.م
اظؿصوؼرماالؼؽوغوشرايفمندهمبلقطامعؼارغةمباظؽؿبماألخرى،مباظرشممعنموجودم
بعضماظؿقلنم(طؿامػومايالمباظـلؾةمٌضؿونماظؾقوث)ماظظاػرميفماظطؾعةماألخريةم
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ظؾؽؿاب ماظذي مؼعود مإدي مدـة م 6445-6444م(أي مضؾل ماغطالق مإصالح ماٌـظوعةم
اظرتبوؼة)مم

 .3حرب التحرور من خالل الكتب اجلدودة
ؼؿم متدرؼس محرب ماظؿقرؼر ميف ماظؽؿب ماىدؼدة 4معؾاذرة ميف ماظلـة ميف ماظلـةم
اظـاظـة ،ماظرابعةموماًاعلةمابؿدائيمأيميفم 8مأضلاممعنمجمؿوع  56اظيت متشؽلم
اٌلارماظدراديماظذيمؼسديمإديماعؿقانماظؾاطاظورؼا،مبقـؿامندم54مأضلاممخمصصةم
ظؿعؾقمماظؿارؼخم(ابؿداءمعنماظلـةماظـاظـةمابؿدائيمإديماظؼلمماظـفائي)م

يف السنة الثالثة ابتدائيم

مخيصص ماظؼلم مٌعاىة ماٌلأظة مو مؼؿؽون معن م; 6مصػقة م(عن مجمؿوع م=8م
صػقة)معنمحفمم6;×65مدممومؼؿضؿنماظعـاوؼنماظؿاظقة:م
 تارؼخمتػفريماظـورةماظؿقرؼرؼةماظؽربىم علارماظـورةماظؿقرؼرؼةماظؽربى غؿائجماظـورةماظؿقرؼرؼةؼؿشؽلماظؽؿابمعنمصورمضصريةمتؿعؾقمباالدؿعؿار،مجؾفةماظؿقرؼرماظورين،م
اغدالعم5مغوصؿرب،ماظؿضققاتماٌؼدعةموغقلماالدؿؼالل.مم
ومطلمػذاممتمإبرازهمعنمخاللمغصماظـشقدماظورينم(ععمإياقمصورةمطاتؾهم
عػديمزطرؼا)مومجدولمميـلمدؾلؾةمعنماظؿوارؼخمتعؿربمعفؿةمباظـلؾةمظؾـورةمإضاصةم
إدي مخرؼطة ماىزائر مباظؿؼلقم مإدي م 4:موالؼات معؽاصقة .مند مأؼضا مصورة مػاعةم
باألظوان موباظؾوغني ماألدود مو ماألبقض متؿضؿن مصورا مجملاػدؼن مجزائرؼنيممممممممممم
و مسلؽرؼني مصرغلقني ،مو معشاػد مابؿزازؼة مضد ماظلؽان ،معظاػر ماظػرحة مبـقلم
 4سرصتمطلماظؽؿبماٌؿضؿـةماٌـاػج ماىدؼدةمرؾعؿفاماألوديمظؽيمتؽونمعؿوصرةمحلبمأصـافماألسؿارماظيتم
علّفاماإلصالحمبنيماظدخولماٌدرديمظلـة  6447-6446ومظلـة ; .644<-644و إنماظلؾلؾةماظؽاعؾةم
ظؽؿبماظؿارؼخمعؿوصرةميفماظلوقمععماظدخولماٌدرديمظلؾؿؿرب ; 644طؿبماظلـةماًاعلةمابؿدائي موماظلـةم
اظـاظـةمثاغوي.م مو مبدأماظـاذرونماًواصميفمايصولمسؾىماسؿؿادػممضصدمتوصريميف ماظلوقماظؽؿبماٌؿضؿـةم
ظؾعضماٌواد،موم ظقسمػومايالمباظـلؾةمٌادةماظؿارؼخمألغفامعازاظتمعنماحؿؽارماظدؼوانماظورينمظؾؿطؾوساتم
اٌدردقة.م
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االدؿؼالل ،مىـة ماألسضاء ماظـ" "66م(عن معػفري مثورة م 5مغوصؿرب) ،مإضاصة مإديم
حواظي م 59مضائدا ،مبطال م وبطؾة مدؼطوا ميف ماظؽػاح م(ذفداء) ،موصور معصقوبة ميفم
بعضماألحقانمبلريمذاتقةمضصرية.5م

بالسنة اخلامسة ابتدائي

ممتّمتـاولمايربممبػفوعفاماظصققحميفم5:مصػقةم(6;×65مدم)معنمجمؿوعم
،=9مإضاصةمإدي م 5:مصػقةمإضاصقةمتعاجلمعؼاوعةماالدؿعؿارميفماظؼرنماظؿادعمسشرم
(ضادػا ماألعري مسؾد ماظؼادر مو مأريد مباي) ،و ماٌؼاوعات ماظؽربى مو مزفور ماظـضالم
اظلقاديمومايرطةماإلصالحقةميفماظـصفماألولمعنماظؼرنماظعشرؼن.م
اظؽؿابمأطـرمتزؼقـا معقزه معنماظؽؿابماظلابق،مإذمغالحظمصورًاممتـلماٌلسوظنيم
اًؿلةمىؾفةماظؿقرؼرماظورينماثرمهوؼلماظطائرةمعنمررفماٌصاحلماظػرغلقةميفم
أطؿوبر م ،5=9:ماٌػاوضني ماىزائرؼني مباؼػقان ميف مدـة م 5=:6م م مو محؿى مصورةم
ظؾفـرالمدؼغولمؼؾؼىمخطابًامخاللمجوظؿهميفماىزائرمدـةم<.5=9م

بالنسبة للسنة الرابعة متودط :م

مطلماظربغاعجماًاصممبادةماظؿارؼخمتؿعؾقمباىزائر،مومؼؿـاولماظؽؿابماظرمسيم
(5;9مصػقةمحبفمم6; x 65مدم)ماظؼلمماًاصمباٌرحؾةماالدؿعؿارؼةماٌؿؿدةمعام
بني م 5<;4مو م 5=97م(و ماظيت ممت متـاوهلا ميف م 98مصػقة) معرصوضة ممبرحؾة ماظـورةم
اظؿقرؼرؼةم( 5=98موم 5=:6ميفمجمؿوعم ;8مصػقة)مومعرحؾةمعامبعدماالدؿؼاللم
( 74مصػقة) ،مو مطذا ماظرتطقز مسؾى ماظـشاط ماظدوظي مظؾدوظة ماىدؼدة م(علاغدةم
ايرطات ماظورـقة مو ماظدور ميف ماٌـظؿات ماظعاٌقة مو ماإلضؾقؿقة ،ماظعالضات ممشال م-م
جـوب)...م
ؼربز ماظؼلمماألولمعنماظؽؿابمباظـلؾةمظؾؿالعقذمتطورماظـظامماالدؿعؿاريمابؿداءم
عن مغفاؼة ماظؼرن ماظؿادع مسشر مو مذظك مباظرتطقز مسؾى مودؼد محرطة ماٌؼاوعة ماظيتم
 5ؼؿعؾقماألعرمبصورمطلمعنماظعربيمبنمعفقديم(عرتني)مظطػيم(عرتني)،مدؼدوشمعرادم(عرتني)مزؼغوتمؼودفم
(عرتني)،مسؿريوشم(عرتني)،مورؼدةمعراد،مسقلاتمإؼدؼر،مبنمبوظعقد،محمؿدمبوضرة،مإدرؼسمسؿر،مراظبم
سؾد م اظرريان،محلقؾةمبنمبوسؾي،ماىقالظيمبوغعاعة ،مديمايواس،مباجيمخمؿار،مومندمأؼضامصورةم
ظألعريمسؾدماظؼادرمومصورةمظؾشاسرمعػديمزطرؼا.م
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دؿؿقولمعنماظشؽلماظؿؼؾقديماٌعؿؿد مأدادامسؾىمايؿالتمومتأثريماظزواؼا،مإديم
أذؽالمعالئؿة مععماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةماىدؼدةماٌرتؾطةمباظرأمساظقةماظؽوظوغقاظقةم
(ذيعقاتمومأحزابمدقادقةماظيتمتشؽلمايرطةماظورـقة).مم
مت مابراز محرب ماظؿقرؼر ماظورـقة ميف ماظؼلم ماٌواظي مو ماظيت مػي مغؿقفة محؿؿقةم
هلذاماٌلار.مومظؼدممتمتؼدؼممسؿؾقةمهضريموماغدالعماظـورةمبشؽلمدضقق،مابؿداءمعنم
أزعةماًالصةمداخل مايزبماظورينم(حزبماظشعبماىزائريم -محرطةماغؿصارم
ايرؼاتماظدميؼرارقة)،متدخلماجملؿوسةماٌـؾـؼةمسنماٌـظؿةماًاصةموماجؿؿاعم
ظـ" "66مإديمشاؼةماإلسالنمومتػفري مثورةم 5مغوصؿرب،مإغشاءمجؾفةماظؿقرؼرماظورينممم
ومادرتتقفقؿفا،مومسؿؾفاماظعلؽريموماظؼقاداتماٌؿعاضؾة ،مردودماظػعلماظلؾطاتم
اظػرغلقة،متأثريػامسؾىماجملؿؿعماىزائريموماظرأيماظعامماظدوظي،مومطلماظؽػاحممم
وماظؾطوالت ماظيتمدؿسديمإديمعػاوضاتماؼػقانمومإديمادؿؼاللماظؾالد .مند مطذظكم
صورًامطـريةمومأضواالمومتصرحياتمعأثورةمومهاظقلمومذفاداتموعلماظؼراءةمأطـرم
جاذبقة.م

يف السنة الثالثة ثانوي (القسم النهائي)م

مؼؿشؽلماظؽؿابماظذيمؼصلمإديم; 67مصػقةم(دائؿاميفمحفمم6;x65دم)معنم
ثالثةمأضلاممأدادقة :مؼؿـاولماظؼلمماألولم(يفم ;6مصػقة)متطورماظعاملمعنم5=89م
إديم=<= 5مباظرتطقزمسؾىماظــائقةماظؼطؾقةمذرق-شرب،ماظؼلمماظـاغيم(< :مصػقة)م
ومؼفؿمممبكؿؾفمبؾدانماظعاملماظـاظثم(دائؿامعامبنيم 5=89موم=<=،)5مومبؿؼدؼمم
ايرطات ماظورـقة ماظؿقررؼة مو مغشاط ماظدول ماىدؼدة مو ماٌـظؿات ماظدوظقة ماظيتم
تـؿؿي مإظقفا م(شاظؾا ميف مدقاق مأزعات مدقادقة مورـقة مو مدوظقة) ،مو مؼعاجل ماظؼلمم
اظـاظثماٌؿؽونمعنم( =4مصػقة)ماىزائرمخاللماظػرتةماٌؿؿدةمعامبنيم= 5=5مإديم
=<=.5م
يفمػذاماظؼلمماألخري،ممت متـاولمعلأظةمتطورمايرطةماظورـقةمإديمشاؼةم،5=98م
ومحربماظؿقرؼرمومأخريًامعرحؾةماالدؿؼالل.م
ُضدعتماظػرتةماٌؿؿدةمعنماظؿقضريمالغدالعمثورةم 5مغوصؿربم 5=98مإديماتػاضقاتم
اؼػقان معرورًا مباالدؿػؿاء محول ماالدؿؼالل ميف م 89مصػقة م(أي مغصف ماجملؿوعم
اٌكصّصمظؾفزائر).ممتمإبرازماظـصمعنمخالل مصورمعـؾهمعـلمطؿابماظلـةماظرابعةم
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عؿودط،مإضاصةمإديمأضوالمومظؽنمععمحصرميفمسددماظصػقاتم( 89مصػقةمسوضم
 );8ممما مؼػلر موجود مبقداشوجقا مخمؿؾػة مباظـلؾة مظؾؿالعقذ مبأسؿار موعلؿوؼاتم
عدردقةمخمؿؾػة،مومبلؾبمطون مبرغاعجماألضلامماظـفائقةمعؽـفمومالمؼؿـاولمصؼطم
اىزائر.
.4ممن برنامج إىل آخر  :رهانات تعلوم التاروخ و حرب التحرورم
الحظـا مأغه معـذ متطؾقق ماظـظام ماظؿعؾقؿي ماظؼدؼم مخالل ماظعشرؼة ماألخرية،م
أدخؾت متغقريات ميف محمؿوؼات ماظؽؿب ماٌدردقة ،مطؿا مػو مايال مباظـلؾة مظؾلـةم
اظؿادعة مأدادي ميف م( )5==7-5==6مو ماظطؾعة ماألخرية مظؾلـة ماظـاظـة مثاغويم
(.)6446-6445م
دقعؿم ماإلصالحماٌـؿفج مابؿداءمعنم 6446مػذاماظؿوجهمومؼدسؿه.مومضؾلماظؿطرقم
ظألدؾاب،مدـقاولمحصرمعامميقزمػذاماظؿطور.م

تغوريات ملمودة يف تقدوم التاروخ الورين

متّمتـاولمحربماظؿقرؼرماظورـقةميفمغظامماٌدردةماألدادقةم()6446-5=;:معنم
خاللمثالثمعؼارباتمعؼلؿةمسؾىمثالثمدـواتمعوجودةميفماظربغاعج.م
 ميف ماظلـة ماًاعلة مأدادي ،مأي محقـؿا مؼُؼدّم ماظؿارؼخ مظؾؿرة ماألودي مظػائدةماظؿالعقذ م(ترتاوح مأسؿارػم معامبنيم 54مدـواتموم 55مدـة ،مأؼن مؼؿؾؼونمظؾؿرةماألوديم
تعؾقؿاميفماظؿارؼخ)مصإغهمؼظفرمومطأغهمحدثمخاصمومعسدس.م
 ميفماظلـةماظؿادعةمأدادي،مؼؿممإدراجماظؿارؼخمسؾى ماٌدى ماظؾعقدمألغهمؼوجدميفمادؿؿرارؼةماغطالضامعنماظعصرماظؼدؼمم(يفمبرغاعجماظلـةماظلابعةمأدادي)معرورًام
باظعصرماظودقطموماظعصرمايدؼثممموماٌعاصرموصوالًمإديماظظاػرةماالدؿعؿارؼة.
 ميفماظلـةماظـفائقةم(اظـاظـةمثاغوي)،مؼُؿـاولماظؿارؼخمطظاػرةمععاصرةمحيؿلميفمرقاتهماظعالعةماظؽاعؾةمظؿارؼخماظؼرنماظعشرون،مباظرتطقز مسؾىمحؾؼاتماظــائقةم
اظؼطؾقةماظشرقموماظغربمومزفورماظعاملماظـاظث.
ػذهماظؿوجفاتممتّ ماإلبؼاءمسؾقفاميفماٌـاػج ماىدؼدةمععموجودمبعضماألخطاءم
اظؽؾرية:م
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 ماألوديمػيمأنمتعؾقممحربماظؿقرؼرمؼؾدأمعـذماظلـةماظـاظـةمابؿدائيممبعـىمأغهمعوجهمألرػالمترتاوحمأسؿارػممعنم<مإديم=مدـوات،مومؼؿممتـاوظهمعنمجدؼدميفم
اظلـةماًاعلةمابؿدائيمبعدمتؼدميهميفماظلـةماظرابعةمابؿدائيموميفماظؾداؼةمظػائدةم
اظلـة ماًاعلة مابؿدائي معن مخالل متؼدؼم متارؼخ مورين مميؿد معن ماظعصر معا مضؾلم
اظؿارؼخموماظعصرماظؼدؼمماظرببريمإديمشاؼةماٌرحؾةماالدؿعؿارؼةمضصدمإدراجمصقؿامبعدم
ايدثمداخلمػذاماظعؿقمومإبرازماالدؿؿرارؼةمبعدمادؿؼاللماظؾالد.
ػذاماألعرمصاحلمظؾؿعؾقمماٌؿودطماٌؿؿـلميفمغػسماالدؿؿرارؼةمبنيماظلـةماألوديم
عؿودطموماظلـةماظرابعةمعؿودط،مععماغػؿاحمسؾىماظؿارؼخماإلغلاغيماظذيممتمتأطقدهم
يفماظؿعؾقمماظـاغويم(يفماظلـةماألوديمثاغوي،ماظـاغقةماظـاغويمومبطؾقعةمايالميفم
اظلـةماظـاظـةمثاغوي).مومبعقدًامسنمدؾلؾةمحربماظؿقرؼرمملمؼؼدمماظعؿقماظؿارخييم
اظورين مباظشؽل ماظؼوي ،محقث مطان معـصفرًا ميف متارؼخ ماظعامل ماإلدالعي ماظذيم
ؼؿؿرطزمحولماظشرقماألودط.مإن متؼدؼممحدثماغدالع مثورة م 5مغوصؿربم 5=98مطاغتم
بارزةمطؿامؼصػفاماٌسرخمحمؿدمحربيمبـ"أدطورةماظصػقةماظؾقضاء"ماظيتمتغطيمطلم
اٌرحؾة ماظؼادعة ماظيت مهلا مسالضة معع مايضارة ماظعربقة ماإلدالعقة محؿى ماظؽػاحم
اظلقادي مضد ماظـظام ماالدؿعؿاري ميف مإرار مايرطة ماظورـقة معفؿشا ميف ماظربغاعجم
اظؼدؼمموماظشيءماظذيمطانمجؾقا مػومغشاط محرطةماظعؾؿاءماالصالحقون مألغفامطاغتم
تلؿح مبإغشاء مسالضة مبني ماٌاضي ماإلدالعي ماٌـاظي مو ماٌؼاوعات ماٌلؾقة ماظؽربىم
(اٌؼاوعاتماظيتمضادػاماألعريمسؾدماظؼادرموماغؿػاضاتمضؾؾقةمأخرىميفماظؼرنماظؿادعم
سشر،ماظؼؿعمدعويميفماألؼام ماظيتمتؾتمأحداثم< معايم)5=89موماظيتمذؽؾتم
جمؿوسةماظؿقضرياتمضصدماظؼقاممباهلفومماظـفائيماظذيمحدثميفم 5غوصؿربماظذيم
عامؼزالمميـلمباظـلؾةمظؾوسيماظورينم"اظؾقؾةماظؽربى".م

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

ررأتمتغقرياتمطؾريةمإذنمسؾىماٌـاػجماىدؼدةمإلبرازماظؿارؼخماظورينمعامبعدم
تارؼخم 5مغوصؿربم ،5=98مو مبدأمؼظفرمػذاماظؿوجهميفمرؾعاتمطؿبماظربغاعجماظؼدؼمم
ابؿداء معن ماظلـوات ماظؿلعقـقات ،مو مخصوصا مباظـلؾة مظؾلـة ماظلابعة مأداديم
 6ػذهمسـاوؼنمعأخوذةمعنمسـوانمطؿابمأوتوبقوشرايفمغشرميف <== 5عنمررفماٌسرخمعصطػىمظشرفماٌؿوصىم
دـة ; 644هتمسـوان> Des noms et des lieux. Mémoire d’une Algérie oubliée
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(رؾعة مععادة مظؾلـة ماظدرادقة م 5==7-5==6مو ماظيت متؿطرق مإدي ماظعصر ماظؼدؼم)ممممممم
و ماظلـة ماظؿادعة مأدادي م(رؾعة مدـة م )5==7-5==6مواظلـة ماظـاظـة مثاغوي م(متم
إسادة مرؾعفا مدـة )6446-6445مواظؾذان مؼعاىان ماٌرحؾة ماالدؿعؿارؼة مو محربم
اظؿقرؼرماظورـقة.م
ؼضعماظؽؿابانماظلابؼانمضطقعةمباظـلؾةمظؾؿؿارداتماياظقة .موممتؽّنماظؿالعقذم
ألول معرة معن ماظؿعرّف م(اظلـة ماظؿادعة مأدادي) مظؿؼدؼم م"اجيابي" مظلري مطل معنم
عصاظيماياجم(عرصوضة مبصورة) ،مو مصرحاتمسؾاسمومأمساءمضادةمجؾفةماظؿقرؼرم
اظورينماظذؼنممتؽـوامعنماظؾؼاء مسؾىمضقدمايقاة مبعدمايربموماظذؼنمطاغواممبـابةم
تابوػاتمطؿامػوماألعرمظؾوضقاف،مرابحمبقطاط،مطرؼممبؾؼادم،مآؼتمأريد،مبن
بؾة،مخقضر،مبنمخدّة ،بوصوفمومأوسؿرانمإضاصةمإديمصورةمتؾنيماظوصدماىزائريم
يف معػاوضات مإؼػقان م(وظؽن مبدون مأمساء!) .مإدي محد ماآلن ،مظدؼـا متارؼخ مبطوظيم
وجمفولميفمغػسماظوضتمحقثمملمؼؿممذطرمدوىماظشكصقاتماٌؿوصاةم"ذفداء"،م
أومباظـلؾةمظؾؿرحؾةماظيتمتلؾقمايرب،مأمساءمعلسوظي مذيعقةماظعؾؿاءماٌلؾؿنيم
ععمأضوالمسدؼدةموصورًاممتـلمابنمبادؼس،ماإلبراػقؿيمومضقادؼنيمآخرؼن).م
دـؿطرق معن مخالل ماٌـاػج ماىدؼدة ،مظقس مصؼط مإدي مغشاط ماألحزاب ماألخرىم
اظيت متشؽل مايرطة ماظورـقة مإدي مشاؼة مظقؾة م 5=98م(حزب ماظشعب ماىزائري،م
حرطة ماغؿصار مايرؼات و ماظدميؼرارقة ،مأحؾاب ماظؾقان مو مايرؼة ،ماإلهادم
اظدميؼراري مظؾؾقان ماىزائري ،مايزب ماظشقوسي ماىزائري) ،مبل مإدي مصورم
ظؼقادؼني ،موظؽن مإدي مإسادة مهدؼد مأصول مجؾفة ماظؿقرؼر ماظورين معـذ معسدليم
اٌـظؿةماًاصةمومجمؿوسة م""66م(ععمصورػم)مإديمشاؼةماٌلسوظنيماظذؼنمندػمم
يف ماظواجفة ماألودي ،مإضاصة مإدي ماٌراحل ماألدادقة مظؾعؿل ماظعلؽري مو ماظلقاديم
ظؾقرطةماظورـقةمإديمشاؼةم،5=:6مععماظؿطرقمٌرحؾةماالدؿؼالل.م
و مظؽن ممل مؼؿم ماظؿكؾي مسن ماظؿابوػات ،محقث مإن مطاغت مصورة مسؾّان مرعضانم
سؾىمدؾقلماٌـال،متظفرم 7معراتميفمطؿابماظلـةماظرابعةمعؿودطم(مبـادؾةمعسمترم
اظصوعامميفمأوتم5=9:مأومطعضوميفمىـيتماظؿـلققمواظؿـػقذماظيتمتعاضؾتمعامبنيم
5=99م)5=9:مصإنمامسهمشريمعذطورم(وارد)ميفمعؽانمآخر.مومندماألعرمأحلنمعنم
اظربغاعجماظؼدؼممظؾلـةماًاعلةمأداديمحقثمصُرّح مطؿامغشرميفمجرؼدةماجملاػدم
أغهمدؼطم"ذفقدا"مسؾىمايدودماٌغربقة مععمأغهممتمضؿؾه معنمررفمأصدضائهميفم
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دؼلؿرب م; .5=9مو مضد مال مغؼول مطل مذيء ...مو مظؽن مغؿفـب مسؾى ماألضل ماظؽذبم
اظػاضح7م

بعض اإلذارات األخرى بالنسبة للمستقبل

ملمؼؿمماظؿطرقمٌلأظةماألوروبقنيماظشقوسقون،ماٌلقققنيمواظؾقرباظقنيماآلخرؼنم
اظذؼن مذارطوا مو مداغدوا مجؾفة ماظؿقرؼر ماظورين ،مو مأحقاغا مظؼوا محؿػفم .مو ميفم
ضصقصةمعنمجرؼدةم"صوتماىزائر"م)(l’Echo d’Algerماٌسرخةمؼومماظـالثاءم=6م
جاغػيم; 5=9متعؾقمسؾى م"صشل"ماإلضراب ماظعاممظـ م< 4مأؼامماظذيمأسؾـؿهمجؾفةم
اظؿقرؼرماظورينمحقثم ُؼؼدممطوثقؼةميفمطؿابماظلـةماظـاظـةمثاغوي،مومميؽــامضراءةم
اٌؼالم(باظؾغةماظػرغلقةمومبدونمترذيةمباظؾغةماظعربقة):م"أوربقؿان،ماألممومابـؿفا،م
مت متوضقػفؿا مسؾى مإثر ماسؿداءات مؼوم ماظلؾت،بشارع معقشؾي" .مؼعؿرب مػذا ماظـصم
مبـابةمإذارةمخفوظةمباظـلؾةمظؾؽؿبميفماٌلؿؼؾل.م
جيبماألخذمبعنيماالسؿؾارمبعضماإلذاراتماألخرى،معـلمسدممإسطاءماألػؿقةم
يف ماٌـاػج ماىدؼدة م"يادثؿني متارخيقؿني" ممت مإػؿاهلؿا مطؿا مؼشري مإظقفا مدائؿام
حربيم(وأؼضامظشرف).مومؼؿعؾقماألعرميفماظؾداؼةمبـم"اغؿػاضةمباإلذياع"مظؾشعبم
ععماالسرتافم(يفمطؿابماظلـةماظرابعةمعؿودط)مبأنمحواظيمغصفمعؾقونمجزائريم
ذارطوا مبطرؼؼة مإرادؼة مأو مشري مإرادؼة ميف مايرب مجباغب ماظػرغلقني مسن مررؼقم
(اظؿفـقد ماإلجؾاري ،ماظؿطوع ميف ماىقش مو ماظؼؾعة ماظزرضاء ،ماظشررة مو مخمؿؾفم
اٌعاوغني).موماألعرماظـاغيمؼؿعؾقمحبربماظؿقرؼرمباسؿؾارػامطاغتميفماألصلمعنم
صؽةماظػالحنيمحقثمدـعودمهلذاماٌوضوع.م
موغشريميفماألخريمإديماىفدماٌؾذولمخاصةميفمطؿابماألضلامماظـفائقةموذظكم
ضصد مإبراز مخمؿؾف ماظػصول ،مظقس مصؼط ماٌؿعؾؼة ممبؼؿطػات مظؿقرطات مجزائرؼنيمممم
أومصرغلقنيمو متعؾقؼات مصقػقة،مععمإدراج مضؿنمضائؿة ماٌسظػني،معسرخنيمشريم
عؾؿزعنيمعـلمحمػوزمضداش،مدؾقؿانماظشقخ،محمؿدمتؼقةمأومحمؿدمحربيم مو مبنم
جاعنيمدؿورا م(،)Benjamin Storaمصؼدممتّ مترذية ماٌؼوالتمعنماظؾغةماظػرغلقةم
إديماظعربقة.م
 7عسظػوماظطؾؼةماألخريةمظؽؿابماظلـةماًاعلةمأداديماٌسرخميف  6448عوجهمظؾدصعةماألخريةمظؾؿدردةم
األدادقةمؼؾدومأغهمطانمعوضوسقامإذمأذارميفمدريةمسقانم"أغهمضؿلمباٌغربميفمأصرؼل <"5=9
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األحداث البارزة للحرب وفق الكتب ادلدردوة
ػـاكمبعضماألحداثماظؾارزةماظيتممتقزمػذهمايربموصؼامظؾؽؿبماٌدردقةم
 ضؾلمطلمذيءمومبطؾقعةمايال،مؼعودماظلؾبمإديماظؼؿعماالدؿعؿاري ماظذيمردخ مداخل ماجملؿؿع متؼؾقد ماٌؼاوعة ماظيت مترتؽز مسؾى ماىؿاسة محقث مميؽن مأنم
تأخذ مأذؽاال ممتردؼة مو مإؼدؼوظوجقة م(ثؼاصة مو مدؼن) مو مدقادقة م(يف مإرار مايرطةم
اظورـقة).مظؼدمالحظـامأنمطلمػذهماٌعطقاتمأُخذتمبعنيماالسؿؾارميفماظؽؿبمحؿىم
ومإنمطاغتمبعضماألحداث مذاتمأوظوؼةميفمبعضماألحقان.مومندمايدثمغػلهم
اظذي ممت مذرحه مدون مذك ميف ماظؽؿب ماىدؼدة مأطـر معن ماظؽؿب ماظؼدمية ممبراحلم
ػاعةموماظيتمدـقاولمذطرػاماآلن:م
 اجؿؿاعمجمؿوسةماظـ م" "66ماٌـؾـؼةمسنماٌـظؿةماًاصةمومإسالنم 5مغوصؿربم5=98مععماظعؿلماظعلؽريماظذيممتمتـػقذهميفمغػسماظقوم.م
 عوضفماألحزابماظورـقةماظؿؼؾقدؼةمعنمجؾفةماظؿقرؼرماظورين اظؼؿعماظؽوظوغقاظي8م ردود ماظػعل ماظدوظقة م(األصرو-أدقوؼة ،ماظؼوى ماظعظؿى ،معـظؿة ماألعمماٌؿقدة)...
 اظعؿؾقةماظيتمضاممبفامجقشماظؿقرؼرماظورينممؼومم64مأوتم5=99ميفماظشؿالماظؼلـطقين.
 عسمتر ماظصوعام ميف مأوت م 5=9:مو معع متشؽقل ماجملؾس ماظورين مظؾـورةماىزائرؼة مو مبعد مذظك مجؾفة ماظؿقرؼر ماظورين مو مجقش ماظؿقرؼر ماظورين ،مثمم
ايؽوعةماٌسضؿةمظؾفؿفورؼةماىزائرؼةميفمدـةم<5=9
 8ايدثماظؾارزمظؾلـواتماألخريةمععمرجوعماظـؼاشمحولماظؿعذؼبمومخصوصًامعنمخاللماظؽارؼؽاتورماظيتم
غشرتميفماظؽؿابماىدؼدمظؾلـةماظـاظـةمثاغويمعنمررفماظرداممبالغؿو م)  (Plantuو اظيتمتؾنيماىـرالم
أودارؼس )" (Aussaresseؼؼوممباظعؿؾقة"مومتربزماظصورةميفمآخرمصػقةمظغالفمطؿابماظلـةماظرابعةمعؿودطم
ظوؼزةماؼغقلمأحرؼز،مػذهماظصورة األخريةمتؾدومعفؿةمحقثممتمتصوؼرمذكصقاتمسؾىمضقدمايقاةممعـلم(زػورم
ضرؼفمأؼضًا)مجباغبمذكصقاتمتارخيقةمأعـالمبنمعفقديمطرؼممبؾؼادم،مبنمبوظعقد،مزؼغوتمؼودف،مسؾيم
البواغتمومآخرونممبامصقفمماألعريمسؾدماظؼادرمومعصاظيم(يفماظصػقةماألوديمعنماظغالف).م
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 اظؿغرياتماظلقادقةميفمصرغلامخصوصامععماالغؿؼالمعنماىؿفورؼةماظرابعةمإديماىؿفورؼةماًاعلةمدـةم<.5=9
 اظعؿؾقاتماظعلؽرؼةماظيتمذـفاماىقشماظػرغليمظؼطعمصؾةماظلؽانماٌدغقنيمسن مجؾفة ماظؿقرؼر ماظورين م(عشروع مضلـطقـة ،ماظؾقث مسن مضوة مثاظـة ،معراطزم
وؿقعماظلؽان،مغشاطمعؽاتبماظػرقماإلدارؼةماًاصةم)(SASموماٌؽؿبماظـاغي).
 اظدسم ماٌؼدم معن مررف ماظشعب مىؾفة ماظؿقرؼر ماظورين مخاصة مإضراب م<مأؼامم(جاغػي-صقػريم;)5=9مومعظاػراتمدؼلؿربم.5=:4
 رد مصعل ماٌعؿرّؼن ماٌؿطرّصني ماٌؿؿلّؽني مباالدؿعؿار مو ماغؼالب مجـراالتماىزائرميفمأصرؼلم5=:5مومغشاطمعـظؿةماىقشماظلرؼة.(OAS) 9م
ومأخرياماتػاضقاتموضفمإرالقماظـارموماالدؿػؿاءماظذيمأدىمإديماالدؿؼالل.
ػذهماألحداثمومأخرى،مماظيتمضدعتمبطؾقعةمايالموصقمغظرةمورـقةمداػؿتم
يفمصؼلماظوسيموماظـؼاصةماظلقادقةموماظؿارخيقةمظدىماىزائرؼني.مومهلذا،مصققحم
أن متشؽل محرب ماظؿقرؼر ماظورـقة محدثا مضرؼؾا مغلؾقا محقـؿا ممت متدرؼلفا م(ععم
بداؼاتماالدؿؼالل)محبقثمندػامالمتدرسمسؾىمأغفامحدثمتارخييمجدؼد.مم
إنماظعؿلماظؾقداشوجيمالمميؽنمظهمدائؿاميفماٌلؿوىمأنمؼؽلبمتراجعامزعـقام
يف مبعض ماألحقان مألغه مضروري مظعؿؾقة م"اظؿوضقح" مو م"تزؼني" ماظعؿل ماًاصم
باٌسرخني.م
ومعنماظؾابماٌؼارغة،مميؽــاماإلذارةمسؾىمدؾقلماٌـالمأنماظـورةماظػرغلقةمملم
تدرج ميف معـاػج ماظؿعؾقم ماظػرغلقة مإالّ مبعد معرور مضرن معن ماغدالسفا ،مو مأن متعؾقمم
اىزائر مؼطرح مدائؿا معشؽل ميف مصرغلا مغػلفا م(خصوصًا معع مصدور ضاغون صقػريم
.)6449م
ؼعؿرب ماظػاسؾون ماظذؼن مذارطوا ميف ماظـورة مغػس ماألذكاص ماظذؼن متؼؾدوا معفاعام
سؾىمرأسماظدوظةماىدؼدةمإعّامسنمررؼقماظؾؼاء مأوماظؿـاوب مسؾىماظلؾطةماظلقادقةم
إديمؼوعـامػذامومباظؿاظيمذارطوامأؼضاميفماختاذماظؼرارممباميف مذظك معضؿونمجمؿوعم
"اٌعارف"ماظيتمتؾؼـفاماٌسدلةماظرتبوؼة.م
 9ععمإدراجمصورةميفمطؿابماظلـةماظـاظـةمثاغويم"ظؾفـراالتماألربعة"مميشونميفمداحةمعؼرمايؽوعةماظعام.م
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طؿامالمجيبمإػؿالموزقػةماالغدعاجماظورينموماظرتبقةماٌدغقةماظيتمؼؿممتدرؼلفام
إضاصةمإدي معوادمأخرىمعـلم(اظرتبقةماٌدغقة،مجغراصقا،موماظرتبقةماإلدالعقةمأؼضا)م
و ماظ ؿارؼخ مسؿوعًا مو ماألحداث ماظيت متعؿرب مأدادقة ميف ماىزائر ،مخصوصًا محربم
اظؿقرؼرماظورـقة.م

خالصة

من احلرب سموما إىل حرب التحرور الورنوة خصوصا يف التعلوم
وفهم النزسة الورنوة اجلزائروةمم

ألدؾابمخاصة مباظؿارؼخ،مصإن ماظـزسةماظورـقةماىزائرؼةمعأخوذة مبشؽلمطؾريم
عنماظشعؾوؼةم(ؼؿقدثمدائؿاماٌسرخمحربيمسنم"اظـزسةماظورـقةماظشعؾقة").مومبدونم
اإلراظةمػـاميفمػذهماٌلأظة،مغشريمإديمأنمػذاماألعرمراجعمإدي مسددمعنماٌؿقزاتم
اٌؿعؾؼةممبؼاربةماظؿارؼخماظورينمواظطرؼؼةماظيتمؼدرسمبفا.م
ضؾل مطل مذيء ،مػـاك مسالضة مبـؼاصة ماجملفول ماظيت متطرضـا مإظقفا ،مو ماظيتم
اطؿلؾت ميف ماظلرؼة مضؿن مايرطة ماظورـقة ،ماٌـظؿة ماًاصة موجؾفة ماظؿقرؼرم
اظورينموماظشؾقؾة معنمجفة ،مومعنمجفةمأخريمسالضة مباألصل،محقثمضقادؼونم
ععرضونمظؾؼؿعمواظصراساتماظداخؾقةماظيتممتـؾتمخاصةميفماظؼطقعةمدـةم5=98م
عع م"األب ماٌسدس" ،معصاظي مإضاصة مإدي مرػاغات ماظلؾطة مخالل مايرب مو مبعدم
االدؿؼالل.م
وأطقد مأغه معن مػـا مؼظفر ماٌؾدأ مو ماظشعار ماظرمسي م"باظشعب موإدي ماظشعب"مممممم
أوم"بطلمواحد،ماظشعب".موبعدمذظك،ماظعالضةمباظـزسةماىؿاساتقةماظيتمتلعىمإديم
أعـؾةمجملؿؿعمعامضؾلمادؿعؿاريمومباألداسمرؼػيمحقثماٌرجعماإلدالعيمؼشؽلم
سؾى ماظصعقد ماإلؼدؼوظوجي ،ماظعاعل ماٌوحد ،ماظذي مؼسدي مإدي مثورة مضام مبفام
عزارسون.مممامؼػلرمبالمذكمأؼضامأغهمحقـؿامغؿؽؾممسنمإسالن م 5مغوصؿربم،5=98م
صإغـامغذطرم"بـاء"ماظدوظةماىزائرؼةم(عامبعدماالدؿؼالل)ماألعرماظذيمتطؾبمتوضققًام
يفماظوثقؼةماظيتمحضرتمخاللمعسمترماظصوعام،موماظيتمواجفتمعلأظةمبـاءماظدوظةم
اظعصرؼة،محقثمأبرزتمعػفومم"اظـفضة"م(ظؾدوظةماىزائرؼة).م
 مبدون مأن مغضع مأغػلـا مضؿن متصور مأو م مآخر ،مميؽن مإدراك ماالدؿعؿار معنمخالل ماالدؿؿرارؼةميفمايروبماظصؾقؾقةميفماظعصرماظودقطمأومعرتؾطا مبظفورماظعاملم
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اظعصري مو ماظرأمساظقة ميف مأوروبا ،موتوصؾت محرب ماظؿقرؼر مظؿؿقول مإدي ماىفادم
اظؿؼؾقديم(باٌعـىمايربيمظؾؽؾؿة)،مأومؼـظرمإظقفاممبـابةمسؿؾقةمعؿعؾؼةمبايرطاتم
اظورـقةمايدؼـةماظيتمطانمػدصفاماظدوظةماظورـقة،ممبعـىمػوؼةمدقادقةمخمؿؾػةم
جذرؼا مسن ماهلوؼة ماظيت مسرصت ميف ماٌاضي معا مبعد ماالدؿعؿار مواظيت ممسقتم
ظؾفزائرؼنيمبايصولمسؾىمضاغونماٌوارـة.م
ومندمػذؼنماظؿصورؼنميفمصراعمعلؿؿرمظدىماظـكؾةماىزائرؼةماٌـؼػةمدواءمعنم
ؼعؿلمعـفامباظؾغةماظعربقةمأوماظػرغلقة.م
و مإدي مطل معا مدؾق ،مجيب مإضاصة مسـف ماظصدعة ماظؽوظوغقاظقة ،و مشقاب مأيم
تصورميلمدقاديمؼؿؾعهمحقثمبرزتمصؽرةمأنماظؿغقريماظلودقو-دقاديمالمميؽنم
أن مؼظفر مإال معن مخالل ماظعؿؾقة ماظعـقػة م"عوظدة محؼقؼقة مظؾؿارؼخ" مو مػـا مؼؽؿنم
اظـؼاش مبني ماظذؼن مؼػضؾون معراحل ماٌؼاوعة ماظعلؽرؼة مخالل م 574مدـة معنم
االدؿعؿار موم"اظشفقد"معـلماظذيمتعرضمإظقهمضقاؼاماظؼؿعماظدعويمألحداثم<م
عايم،5=89مومماظذؼنمؼعؿربونمأنمػذاماألعرمالمميؽنمأنمؼػلرمهلممدوىمسؿؾقةم
اظيتمأدتمإديماالدؿؼاللماظؾالد.مظؼدمأدىمػذاماظـوعمعنماالدؿعؿارمومسـػهمصؼطمإديم
تعؼقدماظـؼاش.م
طان ماىزائرؼون مبعد ماالدؿؼالل مإذن ،مععرّضون مهلاته ماٌؼاربات ،مإن مرػانم
اياضرم ػومهدؼدمأثرماظلقاديميفماجملؿؿعماىزائريمدونمأنمغـؽرمأنماظعـفم
طان مدائؿا معػروضًا مو مظؽن مذؽّل مػذا ماألخري مادؿــاء ،محقث مأن ماظؼاسدة مطاغتم
اظلقادة ،مطؿا مأبرزه ماظذؼن محرروا موثقؼة ماظصوعام مأؼن موضعوا م"أوظوؼة ماظلقاديم
سؾىماظعلؽري"م
داػم مطل معن ماٌأزق ماظذي موضع مصقه مايزب ماظواحد مو ماظؿطور ماظدعوي ماظذيم
ذفدتهماىزائرمعـذم 59مدـةميفمإسادةمررحمإذؽاظقةمعؽاغةماظلقادة،ماألعرماظذيم
جعؾـا مغؿلاءلمعـذمدـواتماظؿلعقـقاتمسنماظعالضةمبؿارخيـاممبامصقهماظؿغقرياتم
اظيتمبدأتمتؿؿقزمبفاماٌـاػجماٌدردقة.م
يف ماٌـاػج ماياظقة ،محاوظـا مإسطاء متوضقح مأطرب مظػائدة ماألجقال ماظشابةمممممممممم
و م اٌلاػؿة ميف ماغؾـاق موسي مورين معؽؿلب معن مخمؿؾف ماظؿشؽقالت مو ماألحزابم
اظلقادقةماظيتمتـشطميفمايرطةماظورـقةمومحاوظـامأؼضامتؼدؼممحربماظؿقرؼرمعنم
خاللمطلمػذهماٌؿقزاتماظعلؽرؼةموماظلقادقة.
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