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م

 رؿعونذحدن
ذذاؾمدخل ذغراػقةرقواإلدطواملؤدداتيذوذأثرهذعؾىذاملؿاردةذ ذ:جلزائريفذاذ

ذ.ؿضادةذتقاراتوذذتقاراتذ،"اؾمارقخإعادةذؽمابةذذوذؽمابةدقادقةذ"

عـذمبداؼةممخباصةاظدوظةماجلزائرؼةمعـذمحصقلماظؾالدمسؾكماالدؿؼاللموممضاعت
م" مضرورة مأوظقاتفا معؼدعة مسي مبقضع مطؿابةاظلؾعقـقات ممإسادة"و" ماظؿارؼخطؿابة"

م مذظؽمضصداظقرين، مأغؿجمسيممو مسيمطؾمعا ماظـظر اجملالمخاللماظػرتةممػذاإسادة
ماظؽقظقغقاظقة،مباسؿؾارمأغفمعطؾقعمبإؼدؼقظقجقةماظؿزوؼر.

ظقسمعـمعـطؾؼمماصرتاضاتفا،ػـامػقمتؼدؼؿمحملةمسـمػذهماظلقادةمومسـممػدصـا
مادلع مادلؤدلاتقة مواظقدائؾ ماظؿقجقفات ماظغاؼة مهلذه معـممصقلب،ؿؿدة مأؼضا بؾ

مأحباثشراسيماظػعؾلم)دراداتمسيماجملالت،مرؼقحقثمأثرػامسؾكماإلغؿاجماإلدطق
مجاععقة،مطؿبمعدردقةموأؼضامطؿبمعـشقرة(.

ماظؽقظقغقاظل املػماحقةذاؾؽؾؿات ماظؿارؼخ مم-م: م-ماظقريناظؿارؼخ
مادلؤدللاتقةرؼقاإلدطق مطؿابةم-مشراصقة موإسادة ماظقرـقةاظـقم-مطؿابة م-مابت

م.اظؿارخيقةاظشرسقةم
 

 برؼاويذداؿي
اهلوقةذاحملؾقةذمبدقـةذصػاؼسذذمتػصل:ماغراػقرقواإلدطواملؤددةذوذذبني

 .0011يفذحدودذدـةذ

مبؤدلةموضػمماخلاصةادلؤظػ،ماغطالضامعـمجمؿقسةمعـماظقثائؼمادلقثؼةممحياول
ماظؼرنم مبداؼة مو ماظـاعـمسشر ماظؼرن سشر(ممظؿادعاجماػديمعدؼـةمصػاضسم)غفاؼة

مصفؿممخاللموعـ مسشر(، ماظؿادع ماظؼرن مبداؼة مسي م)ُطؿؾت محمؾقة محلقظقة درادة
متارؼخممزوبرمقةطقػ معـ مباظذات مادلرحؾة مػذه مسي مصعؾقة مبصػة ماظصػاضلقة اهلقؼة

ممظؼدمادلدؼـة. معـ مو ماجلفاد، متعظقؿ معـ ماغطالضا ماظصقرة مػذه مبـاء مادلاضلمت
مؼؿؿقزونبنيمأسضاءماجملؿؿعماظذؼـمالمماإلدالعلماظعرؼؼ،مومعـماظؿضاعـموادللاواة
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مادلدؼـة. مادؿؼالظقة معـ مطذا مو ماظعؾؿ مو مباظؿؼقى مبعضمادلؤذراتمعـممو إال تلؿح
م معقازؼة مػل ماظصقرة مػذه مسيممحلرطةاصرتاضمأن مادلدؼـة مدلؤدلات مطربى اغدعاج

م مميؽـ مطؿا متقغس، مدلدؼـة ماظؾاؼؾؽ معـممأنعؤدلاتمدؾطة مذؽؾ مأغفا مسؾك تؼرأ
مالدؿؼالظقؿفا.موؿاسةماظصػاضلقةممأذؽالمإثؾاتمظؾف

محمؾلم–معؤدلةم–مػقؼةم–مشراصقارؼقإدطقم–معلؾؽم:ذاملػماحقةذاؾؽؾؿات
م.ضػومم-مصػاضسم–معؼدسم–

 

ذروبريتسذأوق
ذاؾغؿوضذؿن ذإىل ذخيصذ:اؾمجزئة ذذػقؿا ذو ذبوردقو ذو ذاملؼارباتجقؾـر

ذ.اؾدقاديذاجلزائريذؾمحؾقلذاؾػضاءاؾـظرقةذ

اخلاصةممبادلالعحاحلقاةماظلقادقة،مظقسمصؼطمذرحماظغؿقضماظذيمؼطؾعممميؽـ
م" مبزؼغماظـظرة ماظعؾؿقةبف،مبؾمأؼضا سيمتػؽريماحلقاةممادلعؿؿعـماظرصضممادلـطؾؼ"

م معـ مو مظؾؾالد، ماظلقادقة ماظؿؼاظقد موصؼ ماجلزائرؼة تؾؽماظيتممتقزممبقـفااظلقادقة
ماظقريناجلقشم-األرؼافمومخباصةماجلؾالمحقثمتأصؾتمجؾفةماظؿقرؼرماظقرين

ظشعيبماظيتمأدلتماظدوظةماجلزائرؼة.مؼعؿؿدمػذاماظرصضمعـذمعدةمسؾكماظـظرؼةما
رمسيمجقؾـطؿاممتتمصقاشؿفامبادلغربماظعربلمعـمررفمادلرحقممأرغلتممؽقةؼاظؿفز

م ماألوديممبادلـارؼأحباثف ماظؽؿابات معـ مأؼضا مظؽـ ماألضصك، مادلغرب مسي اظرببرؼة
رمسؾكمجقؾـتؾؿؼلمععمأرروحاتمحقلمعـطؼةماظؼؾائؾمواظيتممبقردؼقظؾؿرحقممبقريم

بعالضاتماظؼرابةمومالمميؽـمهلذهماظطروحاتمأنمتؼدممماػؿؿاعفؿااألضؾمصقؿامخيصم
تؾعؾفمادلؤدلاتماظلقادقةماظؿؼؾقدؼةمظدىماظلؽانمعقضقعمماظذيضراءةمواضقةمظؾدورم

مظؽـ،مميؽـم مأنمتؾنيمغؼاطماظضعػماظيتممظدرادةاظدرادة. عػصؾةمحلفجمجقؾـر
مؼ مبقـؿا ممتقزػا، ماظؿقؾقؾ مسؾؿاءممادلعؿؼربػـ مألسؿال مطذظؽ مو مبقردؼق ألسؿال

ؽقةمادؿقاظةماظؿقضػمسؾكمؼاظؿفزماظـظرؼةاألغـروبقظقجقاماجلزائرؼنيماظذؼـمؼؿؾـقنم
اجلؾالمسيماجلزائر،مومباظؿاظلممظلؽاناظـظرةماجلقؾـرؼةماحملضةمظؾؿـظقؿماظلقادلم

م ماظلقادقة ماألغـروبقظقجقا محترؼر مطذظم-باجلزائرضرورة ماظدوظةمو ؽماظؿػؽريمحقل
م.ؽقةؼاظؿفزعـمتأثريماظـظرؼةمم-اجلزائرؼةمادلعاصرةم

مم-ماجلزائرم:ذاملػماحقةذاؾؽؾؿات ماظلقادقة مؼاظؿفزم–األغـربقظقجقا م–ؽقة
ماجلؿاسة.م–اظؼؾائؾمم–مبقردؼقم–جقؾـرم

م
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مؼراـؼوذإقزابقل
ذ.دذؿؤّرخيذاالحماللـعذXIXفةذـظرذحمؾقةذحولذبقكةذاؾؼرنذجو

ماظدمتعؽػ مػذه معدؼـة مأدباء مأغؿفف ماألدبماظذي مضراءة مسؾك مضلـطقـة،رادة
ماظػرغللم ماالحؿالل معـ مدـة مزيسمسشرة مبعد مو موضتمواحد، مسي محتقظقا اظذؼـ

محمإديمعؤرخلمدلاضلمعدؼـةمضلـطقـة.ظؾؿدؼـة

ماألدؾابمررح مسـ ماظؾداؼة مسي مبفذهمماظيتماظؿلاؤل ماالػؿؿام مضؾة مإدي دصعت
م مو ماألمخباصةاظـصقص، مػذه متشفد مطذامدلا مو محؿؿا، مدؿزول مرؤى مسؾك خرية

م مسـاؼة مسدم مسـ مصؼرممشراصقارؼقاإلدطقاظؿلاؤل مإدي ماظـؼص مػذا مؼعقد مو سـفا.
ماظشاعؾة مو ماظرتطقؾقة مشري ماظػرغلل،ممحقلاألحباث مظإلحؿالل ماألودي ممممممماظػرتة

ماظػرغلقة(،مماظعلؽرؼةغظرمجزائرؼةم)ادلؼابؾةمظقجفةمغظرمموجفةأومباألحرىمعـمم
 سؾكمعلؿقىمحقاةماألذكاصمالدقؿاوم

غؿائجماظؿقؼقؼماظذيمدارمحقلمأحدممحتؾقؾطؿاممتمعؾاذرةمسيمعرحؾةمثاغقةممو
م مباظمؼؿعؾؼماألعرادلؤظػنيمو مغؼعاد، مب. مسيمموطاػر ممتاعا ممتمغلقاغفا مذكصقة ػق

م مإسادة معرتذيمترطقبسؿؾقة م)باسؿؾاره محقثمماادللار مخباصة( ظؾفقشماألصرؼؼل
حقلمررقمومعؼارباتمدلقضقعمعامومباظؿاظلمماألدؽؾةمسحمذظؽمبطرحمجمؿقسةمعـم

ماظيتمملمحتظمبؿؼدؼرمعا.ماظؿفاربحتؾقؾماظلقاضاتمومم

م–XIXاظؼرنمم-طقظقغقاظل"ممظؼاء"م-احؿاللمم–معؤرخقناملػماحقةذ:ذذاؾؽؾؿات
ممترذيةم–محقظقات مذاتقة مترذية ماألصرؼؼلم-معرتجؿم–/ ادلـابعمم-ماجلقش

مغؼعاد.مراػرمب.م-ضلـطقـةمم-اظؿارخيقةم
 

متـؼور-صقاري ذوـادة
م.اؾذاؽرةأؿاؽنذوذالذأؿاؽنذؼصرذاؾدايذإىلذؼصرذاحلؽوؿةذ:ذذؿن

ذيعممضد،مدفؾتمصػقاتماجلرائدماجلزائرؼةمجدالمحادا،موم9191مدـةمسي
ماظقجقدػذاماجلدلمبنيمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿمومحمػقزمضداشمدارمحقلمتأوؼؾم

مسمحيرصماظرتطلمباجلزائر. ماظـقعمعـماخلطابمادلؤرخقنمدائؿا مبفذا ؾكماالػؿؿام
مػذمحقث مخؾػ مألن مواظؿارؼخ، ماظذاطرة مبني مادلقاجفة مجتاهممهتؿؿ ادلؿاردات

م مسالضاتممتربزاظذاطرة، متؿشؽؾ محقث مرعزؼة مدقطرة مإدرتاتقفقة مإضاعة سؿؾقة
مسؾكماخلالفماظقاضعمبنيمػذؼـمععقـةدؾطقؼةمعـمررفمجمؿقسةم ماسؿؿدغا مظؼد .
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ممادلؿكقؾة"مماجلؿاساتاظيتمتشؿغؾمسيم"ماظقرـقةهلقؼاتماظصقتنيمدللاءظةمبـاءاتما
اظيتمتؿضؿـفامسيمسالضؿفامععماظػضاءاتمادلادؼةمماظؿـاضضاتطذامرصدماظغؿقضموممو

ماظيتمتـكرطمصقفا.

ذذاؾؽؾؿات ذ: ماملػماحقة ماظذاطرة مم–أعاطـ ماظذاطرة م–تارؼخمورينمم–المأعاطـ
مصرتةمطقظقغقاظقة.م–صرتةمترطقةمم–ػقؼةم

 

ذؼشيذ فرةذػارؿةذاؾز
ذؿعاملذؼدـطقـةذوذأعالؿفا.

ماظشقارعم مبؿلؿقات مادلرتؾطة ماظؿارخيقة مبعضماألوجف مععاجلة ماظدرادة تؼرتح
ماالدؿعؿارؼة،م ماظػرتة مسي مإدخاهلا ممت ماظيت مضلـطقـة معدؼـة مداحات مو واألعاطـ
حقثممتمتغقريمبعضماألمساءمبأمساءمأخرى،مظؽـمبعضفاماألخرمصؼدماحؿػظمبفام

مسقة.سيماظذاطرةماجلؿا
مبذاطرةم مضلـطقـة معدؼـة ماحؿػظت ماألخرى، ماجلزائرؼة مادلدن مشرار مسؾك و
مبأمسائفا.م مبعضماظزواؼا مو مبعضمادللاجد مبؿلؿقة مادلشفقرة موذكصقاتفا أوظقاءػا
ماظػضاءم مإدي متشري ماظيت ماظشكصقات مأمساء مظؿصـقػ مو متؼقل معا مسؾك وظؾربػـة

احلمبايمومطذامإديماظؼلـطقين،مترجعمادلؤظػةمإديمدفؾماحلابقسماظذيموضعفمص
م.9989م-9982دفؾماظقصقاتمظلـيتم

ممتم ماظيت مادلشرتطة مأمساء ممناذج: مأربعة مإدي ماألعاطـ مأمساء مبؿقزؼع متؼقم إذ
مسيماظؼاعقسماجلغراسيموماظقزقػل،مأمساءماألوظقاء،مأمساءماظلؽانماظذؼـم تلفقؾفا

متشريمإدي ماظيتمتصػماألظقانمأو ماألمساء مأخريا ماظشقارعمو مػذه مبعضمترتؾطمبفؿ
ماظصػات.

ذاملػماحقة مضلـطقـةم:ذاؾؽؾؿات مم– عدؼـة مم–تلؿقة ذاطرةمممممم-ادؿعؿار
 صاحلمباي.م-حابقسمم–ذكصقاتمعشفقرةمم-أوظقاءمم–ذياسقةم

 

ذبنذؼادةذذصادق
ذ.(9119-0291)ؿاذؼللذاؾمارقخذقدخلذاؾمارقخذ:ذؼابرقالذؽاؿلسذذِؾٌماع

مدـةموظد مأصؾحمعـم9101مضابرؼالمطاعؾسمباجلزائر دلدردةممادلؿـؾنيأطربم،مو
م ماظؿارؼخ مضؾؾ معا مظػرتة مو ماظؿارؼخ مضؾؾ مدلا ماآلثار مسيمسؾؿ اظشؿاظقةممألصرؼؼقااجلزائر

حقثممبروصـس،مبدؼـةمأطسماؼـمم0220موظؾصقراء،مظؼدمتقسيمسيمذفرمدؾؿؿربمدـة
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مدـة ماظعاصؿة مظؾفزائر معغادرتف مبعد م9111مأضام ماجلزائر مجباععة مظؼاءه محدد معع.
اظذيمدقؽقنمصقؿامبعدمععؾؿفمتقجففمدمقماخؿصاصمعامضؾؾممظققغقؾمباظقتمذظؽ

ػذهممتؤػؾفبفامسادلقا،محقثمماأسؿاظفمسيمػذاماالخؿصاصمععرتصمأصؾقتماظؿارؼخ.
ماظؿارؼخم مضؾؾ معا مصرتة مسي مادلكؿصني مأصضؾ معـ مؼؽقن مألن ماظػؽرؼة اجملفقدات

مادلرطزمؿارؼخظو مرأس مسؾك مباظقت مظققغقؾ مباجلزائر مخيؾػ ماظشؿاظقة. مإصرؼؼقا
مسؾكممظألحباثاجلزائريم مطذا مو ماإلؼــقشراصقة مو ماظؿارؼخ مضؾؾ مدلا األغـروبقظقجقة

م مظقؾقؽارأسمجمؾة ممو. ماؼـ مأطس ممبدؼـة معلارهممبروصـسؼؤدس، مؼؾاذر حقث
م ماظؿارؼخ مضؾؾ مدلا مو ماألغـروبقظقجقا مخمرب مبػرغلا، مادلؿقدطممظؾؾدانادلفين اظؾقر

ماظغربل.

م–ماظصقراءم-مادلغربماظعربلم-مئراجلزام–م.مطاعؾسق :املػماحقةذذاؾؽؾؿات
 األغـروبقظقجقا.م–عامضؾؾماظؿارؼخم

 

ذيقؽارؾذعؿر
م.(0219-0291)ماجلزائرقةؼللذبرودقل؟ذاؾدـواتذذبرودقل

،مسـدعامغشرمصرغاغدمبرودؼؾمسيماجملؾةم9109مؼؽـمأحدممبؼدورهماظؼقلمدـةممل
مآغذاكم مدـف مو ماإلدؾانمدـة،م01األصرؼؼقة ممبدؼـةمأولمعؼالمرقؼؾمحقلمتقاجد

وػران،مأنمذظؽمدقؽقنممبـابةماإلسالنمسـمسؿؾمضكؿ،معزسجمومشريمعالئؿمدلؤرخم
ممالم.سؾؼري مادلؿقدط ماظؾقر مابؿؽار ممذكصقة"مباسؿؾارهذؽمأن مممعرةممألولاظؿارؼخ"

م"م،"ظؾؾقارمعرطبومدونمدابؼ،م" تعقدمبصػةممالبنيماظؾقار"ممأراضلظؽـمأؼضا
ادلعاذةمظػرتةممودللؿقىماظػؽريموماظقجقديمادلؿالزعةمسؾكماماظؿفاربطؾريةمظرتاطؿم

مسشرمدـقاتماغطالضامعـماظضػةماجلـقبقة.
مسؾكمادلرّبماظشابمإن مدّقد،مؼؼدم مدونمأبمأو مغػلفمحراح ماظذيموجدمصفأة ز

أصضؾمعـمػذامؼؼقمممومخيؿؾؼمظـػلفمأدؾقبا.موممااخؿصاصمؼؽؿشػتعؾؿمحرصة،موم
اذؼمظؾؾقر،مومإديمعغرممباألدػارمادلرتؾطمباألرضماظذيمؼؿققلمإديمسماظؾقرؼينذظؽم

ممو مسي ماجملد مظؽـ مادلكارر مذظؽ مماظعؿؾاألرذقػ، م مو اخلقال،مماظقادعبضراوة
م مدقؿاغؽاسمماألدسبإسداد ممبدؼـة متقاجده مأثـاء مؼؿعؾؿ، مظؾػؽر. محؼقؼقة دلغاعرة

اغطالضامموشريمجديممبشؽؾاحلذر"ممصقؾقبضراءةمدقادقةم"مصقػ،اإلدؾاغقةمطؾم
ععممتعاعؾفسيممماوادرتاتقفقماجغراصقمبصػؿفمارسمػذامغشارعـمأرضمسـؿاغقة،مميا

سيمخمؿؾػماألصؼاعممؼؿفقلػذاماظؾاحثمصؼؾقةمومممؼعربمومععماحلرب.ماالضؿصاد
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ومؼشاػدمعدؼـةمتأتلمباجتاػفمعـؾؿامطانمذظؽمماألدرؼاتقؽل،صؿـمضشؿاظةمإديماظؾقرم
اظـاغلمضابعامم.مطانماظؾقرمادلؿقدطمسيمسفدمصقؾقبطؾريسيمصرتةمرشقصةمرقفمحبريم
م مسي مواظزعـ ماظػضاء مطان ممؼؿؿماطؿشافمعؿؾادظة.مسالضةػـا. م مػذا ماظؿقػقزتػعقؾ

األرؾلل،مظؼدمذفعفمأومسّفؾفممباظؾقراظػؽريمسؼبمعرورمخمصبمبلاوباوظق،موم
ؼؿؿمإثرمجفدمصؽريمطؾريمومخارقمضؾبممحقثصقرب،مظقؿققلمبرودؼؾمإديمبرودؼؾ،م

م.ظؾقرابنيماإلعربارقرموممماظؿؾادلسالضاتم

ذذاؾؽؾؿات ماألدػاراملػماحقة ماظؾقرم-مادلغاعرةم–ماظصدصةم–ماألرذقػم–م:
مبرودؼؾ.م-مادلؿقدط

 

ذذعؿرذبدعود
:ذؿفـدسذزراعيذؽوؾوـقاؾيذقداػعذعنذعؾمذ (0299-0081فقلوؾقتذؾقكذ)

 .اؾػالحةذبشؿالذأػرقؼقا

ميـؾمػذامادلؼالمدرادةمدللارمعفـدسمزراسلمطقظقغقاظلمصرغللمػقؾقظقتمظقؽ،م
ػقمعقزػمطؾريمسيمجمالماظزراسةمباجلزائرمسيمبداؼةماظؼرنمادلاضل.متشريماظدرادةممو

ماالدؿعؿاري.ممممم ماظرؼػل مظؾؿفؿؿع مغظرتف مو ماالضؿصادؼة متصقراتف مإدي مخاص بشؽؾ
ومؼعرضمظقؽمعـمخاللمجمؿقعمطؿاباتفمومعـمخاللمعـالماجلزائر،موجفاتمغظرم

م مبشؿالمأصرؼؼقا،مو ماألػؿقةمحقلماظزراسة االضؿصادمواجملؿؿعاتماظرؼػقةمسيمباظغة
ماظؿؼققؿاتم مسي ماألعر مبداؼة مسي ماظـظر مؼعقد مبادلغربماظعربل. ماظعشرؼـ ماظؼرن بداؼة
ماظؿقجفاتم موطذا ماظؾشرؼة مو مادلادؼة مباإلعؽاغقات مو ماظطؾقعقة، مباظظروف ادلؿعؾؼة

ماجلافممممم ماجلق مسي ماظيتمتؿؿـؾ ماظعقائؼ مسؾك مخباصة مؼشدد مإذ مباجلزائر، ظؾزراسة
فماجلافمباظـلؾةمظؾػالحةمػذامباإلضاصةمظؼؾةماألراضلماظصاحلةمهلذهمادلفؿة.مومذؾ

ماظلؽانم موؼـشطف ممياردف ماظذي ماالضؿصاد مأػؿقة مإدي مجؾل مبشؽؾ مظقؽ مؼشري طؿا
ماظـؿقذجماظؽقظقغقاظلممم مإديمحمدودؼة ماظـفجمإديماإلذارة مؼؤديمبفمػذا مو احملؾققن.

مصرؼؼقا.ومباظؿاظلمإديمترضقةم"سؾؿمتربة"مخاصمبشؿالمإ

مم-:معفـدسمماؾؽؾؿاتذاملػماحقة ماظرتبة مم-سؾؿ مم-مشالمإصرؼؼقا م-ادؿعؿار
 صالحةماظلؽانماحملؾقني.

ذ
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ذعلدذاؾؼادرذذرذار
ذاآلخر ذؿـظور ذؿن ذاؾؼادر ذاألؿريذعلد ذذخصقة ذاؾؼادرذ. ذؽمابذعلد ترمجة

ذ.اذأمنوذجاؼودمافذدوؼؾ

عمبفمعـمحسمجتاوزماألعريمسؾدماظؼادرمبـمحملماظدؼـماظشرؼػممبامطانمؼؿؿؿ
مظؾؿؼاوعةم مورين محمـؽ،وبطؾ مدوظة مطؾري،ورجؾ مسلؽري مطؼائد ادرتاتقفل
مواظؼقعقة،م ماظقرـقة ماحملؾقة ماظـظرة معؾفؿ،حدود موذاسر مغؾقؾ اجلزائرؼة،وعػؽر

محقثممتـّؾشيمذكصقؿفماظػذةماآلخرصيمعـمخاللمبـائفمظصقرةماظعربلماإلجيابقة.
شكصقةماألعريمسؾدماظؼادرمعـمتؼـدممػذهماظدرادةمضراءةمدلـظقرماآلخر،ومتـؾفمظ

مظ ماظؼادر م)ضقدؿافمدوؼخاللمترذيةم"طؿابمسؾد م,Le livre  d’Abdelkaderا"
Traduit par GUSTAVE DUGAT،)ادلؤظخػمسؾارةمسـمترذيةمظؾقثمصؾلػلمموم

م) ماظرتطقة مبربودة م ماظؼادر مسؾد ماألعري مسـقـبمBROUSSE (Turquieطؿؾف ممامــ
ؾلمهلذامادلؤظخػمباظؾغةماظعربقةمصفق:"ذطرىماظعاضؾمأعاماظعـقانماألصم.9988مو9980

موثالثةم معؼدعة مسي متؼع مصؾلػقة مصؽرؼة مرداظة مسـ مسؾارة ماظغاصؾ".واظؽؿاب وتـؾقف
مأبقابموخامتة.

رجؾمم–ضقدؿافمدوضامم–سؾدماظؼادرمم–:معـظقرماآلخرماؾؽؾؿـاتذاملػماحقـةذ
 صقرةماظعربل.م–ادلؼاوعةمم–اظـظرةماحملّؾقةمم–دوظةم

 

ذغّطاسذعائشة
ذاجلزائر.ذ ذؿدقـة ذجملمؿع ذاؾدميوغراػقة ذاؾلـقة ذيف ذاؾـظر ذإعادة ذأجل ؿن

ذ.ؿعطقاتذؿدمؼاةذؿنذاؾوثائقذاحملؾقة

ماظيتمتؿعؾؼمبأرذقػمحمؽؿةماجلزائرم مظؾؿصادرماحملؾقة معـمادؿغالظـا اغطالضا
ماظرتطات،محاوظـام مادلكؾػاتمومدفالتمتصػقة مباخلصقصمدصاتر وبقتمادلال،مو

م–قسةمعـمادلعطقاتماإلحصائقةمظؾؾـقةماظدميغراصقةمموماظلقدققمإسادةمتؽقؼـمجمؿ
م.م9901موم9111مإؼــقةمظؾؿفؿؿعمماجلزائريماظعاصؿلمبنيمدـقات

إؼـينمعـمحتدؼدمػقؿـةماظعـصرماحملؾلمم–ومضدممتؽـامسؾكمادللؿقىماظلقدققم
ماظقرثا مبنيم ماظؿؼلقؿ مضضاؼا ماظذيمظعؾفمءسيمععاجلة ماظدور متؾقان مادؿطعـا م مطؿا ،

مادلعاجلةم مظـا، ممسقت مضد مو ماظلؽاغقة. ماظؾـقة مجتدؼد مسي ماجلدد اظقاصدون
مدـة مبني معا ممتؿد ماظيت ماظرتطات، مسؼقد معـ مظعقـة مدـةم9991ماإلحصائقة، ممممو
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محقثم9901 معـ ماظعاصؿقة مباظعائؾة متؿعؾؼ ماظيت مادلؤذرات معـ مجمؿقسة مبؾـاء ،
ماظؿؽقؼـموماحلفؿمومسددماألبـاء.

مض مسؾك ماظؿلاؤل، محؼـا معـ مو ماظلقدقق مو ماظدميغراصقة مادلعطقات مػذه م–قء
ماجملؿؿعماظعاصؿلم إؼــقة،مسـمإرػاصاتماجملؿؿعماظؿعدديماظيتمطانمؼؿضؿـفا

 عـدمتؾؽماظػرتةم؟

ذ ذاملػماحقـة ماؾؽؾؿـات ماجلزائر معدؼـة مم-: مسشر ماظـاعـ األرذقػمم-اظؼرن
 اظؾـقةماظدميغراصقة.م-احملؽؿةمم–دصاترمادلكؾػاتمم-احملؾلم

 

 دذاملؽينعلدذاؾواح
ذاؾػرتةذ ذيف ذاملغاربقة ذاجملمؿعات ذيف ذاجلدقدة ذاالدمفالؽقة ذاؾظوافر ؿن

ذ.وذاؾمؽروريذ"ذباؾلالدذاؾموـدقةذاؾشاي"ذاالدمعؿارقة:

م معـ ممبظفر ماألغرتوبقظقجقة ماظؿارخيقة ماظدرادة مػذه ذاؾقوؿقةتفؿؿ ماحلقاة
ومضدماغؿكؾـامظؾؿفؿؿعاتمادلغاربقةمسيماظػرتةماالدؿعؿارؼةموػقممادلظفرماالدؿفالطل.م

ماؾمؽروريذباجملمؿعذاؾموـديوماؾشايذسيمػذامادلؼالم)ادلؼلؿماديمجزئني(معادتلم
ذظؽمم.سيماظػرتةماالدؿعؿارؼةمظدرادةماظؿققالتماظـؼاصقةموماالجؿؿاسقةمعـمخالهلؿا

اظلؾقكماالدؿفالطلمؼؿقددموصؼماحملقطمادلاديموماإلغؿاجلمظؾؾشرمظؽـفمسيماآلنممأن
ماظـؼاسيموماظػؽريمظدىمغػلفمميـؾماغعؽادامح ؼقؼقامحلاالتماظؿطقرماالجؿؿاسلمو

مصـؼاصةماالدؿفالكمػلمتعؾريمعصغرمظـؼاصةماجملؿؿع.م.اظشرائحماالجؿؿاسقة
ماألودي ماحلربماظعادلقة مادلادتنيمبعد مادؿفالك ماغؿشار متعّؿؿ معـؾمم،ظؼد مظؽـ و

ـابةماآلصةمومأصؾحممبمإغاثااظشايمادؿفالطامذعؾقامظؽؾماظشرائحموماظػؽاتمذطقراموم
صانماظؿؽروريمطانمادؿفالطامذطقرؼامحبؿاموراصؼفمجدلماظؿقرؼؿمسيمجمؿؿعمسربلم

م.إدالعل
ماظلؾطمم مبني مخصقصا متؼارع مو مجدل معـار مادلادتني مادؿفالك مطان ظؼد

ماالدؿعؿارؼةموماظـكبماظقرـقة.

ذ ذاملػماحقـة ماؾؽؾؿـات ماظققعقة: ماحلقاة ماالدؿفالطقةم-متارؼخ م-ماظـؼاصة
ماظؿارخيقةألغرتوبقظقا ماالجؿؿاسقةم-مجقا ماظذاطرةمم-ماظرتطقؾة مو ماظذػـقات تارؼخ

م.اجلؿاسقة
ذ
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ذعلدذاؾؼادرذخؾقػي
.املاءذورؼودقاتهذيفذؿـطؼةذاؾؼصور

حيؿؾمادلاءمعؽاغةمػاعةمسيماألوداطماظشعؾقةممبـطؼةماظؼصقرمسيماجلـقبماظغربلم
ماظـادريمادلطر.مممممممممممممممممممممماجلزائريحمػذهمادلـطؼةماظيتمجتؿعمبنيمعـاخلماظصقراءمواإلدؿؾسم

مؼؿفؾكمذظؽم مادلـطؼةح مسيمادلقروثماظشعيبمسيمػذه مخاصا مرابعا م وؼؽؿللمادلاء
مضرورةم معـ مأؼضاح ماألدسقة موسي مواحلؽؿ مواألعـال مسيماحلؽاؼاتماظشعؾقة مؼرد صقؿا
ممممممممممممممممممممموجقدهمواظدسقةمإديمحلـمادؿغالظفموعدحفموادؿعؿالمطؾماظقدائؾمظؾقصقلمسؾقف.

مأنم مإال مدؼـقةح مأصقل مإدي مععؿؼداتماظـاسمتعقد مصإن معلؾؿ ماجملؿؿع مأن ومبا
مضعقػةم مسالضؿف مأن مأي معظاػرػاح مطؾ مسي مذعؾقة متظؾ ماظعاعة مظدى ماظدؼـ علأظة
ماظدؼـقةم ماظطفارة مذعائر مسي مؼلؿكدم مادلاء مصإن موهلذا مادلؽؿقبح ماظـصل باظؿأوؼؾ

االدؿقؿامموادلرورمسؾكمادلقاهماظؼذرةموشريمبأذؽاهلاموعـادؾاتفامادلكؿؾػةحطاظقضقءمو
مذظؽ.م

ماظصقراوؼةم ماألراضل موتراعل ماظدرادة معقضقع مادلـطؼة مسي مادلقاه مضؾة إن
مظؾكقارقمواظؽراعاتحم-سيمطـريمعـماألحقان-واإلدؿؾلقةمبفاحجعؾتمادلاءم عقضقسا

مصريتقيم مادلاء مظقؿػفر مجقاده ماألرضمبرطابمدرج محػر معـ ممتؽـ مبطؾ معـ صؽؿ
عطاؼاػؿحموطؿمعـمرجؾمصاحلمادؿطاعمأنمؼرويمأتؾاسفمعـمإغاءمعاءمارتقىمرصؼاؤهمو

عـفماجلؿقع.م

ذ: م اؾؽؾؿاتذاملػماحقة م-اظشعبمم–اظطؼقسمم–اظعطشمم–ادلقروثمم–ادلاء
ماظدؼـ.

 

ذحمؿدذبنذؿعؿر
م(.0101فـذ/ذ0102) ؼضقةذاؾعرائشذبنيذاملطاؿعذاؾدقادقةذوضغوطذاؾعؾؿاء

مدقادقةمبارزة،معـمبقـفامسرفمادلغربماألضصكمسؾكمسفدماظ لعدؼنيمأحداثا
م،موػلمواحدةمعـماظـقازلماظلقادقةماظؽربىمسيم9192ػـ/9291مضضقةماظعرائشمدـة

م.م91عغربماظؼرنم
مادلـصقرمم موصاة مادلغربماثر مبفا ماظيتمعر ماظػقضكماظلقادقة مإدي مأدؾابفا وتعقد

يماذؿدمبنيمم(مأذفرمدالرنيماظدوظةماظلعدؼة.مصاظصراعماظذ9123م–م9819اظذػيبم)
مبادلؾؽماإلدؾاغلم مإديماالدؿعاغة مادلأعقن موػق مابـائف مدصعمأحد مسؾكماظعرش، ورثؿف

مديممممم معقفقؾ مدان م" ماحلربقة ماظؼاسدة مظؾـاء ماظعرائش معقـاء متلؾقؿف عؼابؾ
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مأوظرتاعارم".
وضدمأثارمضرارمتلؾقؿمادلقـاءمظإلدؾانمحػقظةماظعؾؿاءمودكطماظعاعة،ماألعرماظذيم

ماظؿقاؼؾمبادؿصدارهمصؿقىمذرسقةمعـمسؾؿاءمصاسم.دصعمادلأعقنمإديم
مأبقم موضؿؽذ موأدؼؾفا ماجلزائر مسامل مذيؾؿفؿ معـ موطان ماظشـعاء، مصعؾؿف مظف تؾقح

ماظعؾاسمأريدمبـمحمؿدمادلؼريماظؿؾؿلاغل.
واغؼلؿمػؤالءماظعؾؿاءمسيمعقضػفؿمعـماظػؿقىمإديمرقائػمثالث،مصؿـفؿمعـمأباحمم

مسؾقف مأغؽر معـ موعـفؿ مصعؾؿف، محنيمصضؾممظؾؿأعقن مسي مادلالم، مسي مظف موأشؾظ ذظؽ
ماظػرؼؼماظـاظثماالخؿػاءمحؿكمتصدرماظػؿقىمسـمشريه.

طاغتمضضقةماظعرائشمضربةمضاضقةمظؾدوظةماظلعدؼة،مإذمملمؼلؿؼؿمظلالرقـفام
مررازم معـ مباظطاسة مجدؼر مدؾطان مإدي محباجة مأغفؿ مادلغاربة موأحس مبعدػا، أعر

مادلـصقر.م
ماظلعد مسي ماألعؾ ماظـاس مصؼد مظؿقرذاتمظؼد ماظؿصدي مسـ مسفزوا ماظذؼـ ؼني

وادؿػزازاتماظدوظةماإلؼؾريؼةمادللقققةموسدواغفاماظصؾقيبمسؾكماظشقارئمادلغربقة،م
وطانمسؾقفؿماظؾقثمسـماظؾدؼؾمصقجدوهمسيمرائػةماظعؾؿاءمورؤداءماظزواؼا.

ذ م :اؾؽؾؿـاتذاملػماحقـة مم–اظعرائشمم–ادلغربماإلضصك ادلأعقنمم–اظلعدؼقن
ماإلم–اظلعديم مم–دؾان مم–ادلؼريمم–اظعؾؿاء ماظلقادقة ماظلابعمم–اظـقازل اظؼرن

 سشر.


