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م

حدنذرؿعون

اؾمدخل ذاملؤدداتيذوذأثرهذعؾىذاملؿاردةذذاإلدطورقوغراػقة ذذيفذاجلزائر:ذ
دقادقةذ"ؽمابةذوذإعادةذؽمابةذاؾمارقخ"،ذتقاراتذوذتقاراتذؿضادة .ذ
ضاعتماظدوظةماجلزائرؼةمعـذمحصقلماظؾالدمسؾكماالدؿؼاللمومخباصةمعـذمبداؼةم
اظلؾعقـقات مبقضع مسي معؼدعة مأوظقاتفا مضرورة م"طؿابة" مو"إسادة مطؿابة" ماظؿارؼخم
اظقرين،مومذظؽمضصد مإسادةماظـظرمسيمطؾمعامأغؿجمسيمػذا ماجملالمخاللماظػرتةم
اظؽقظقغقاظقة،مباسؿؾارمأغفمعطؾقعمبإؼدؼقظقجقةماظؿزوؼر .م
ػدصـامػـامػقمتؼدؼؿمحملةمسـمػذهماظلقادةمومسـماصرتاضاتفا،مظقسمعـمعـطؾؼم
اظؿقجقفات مواظقدائؾ مادلؤدلاتقة مادلعؿؿدة مهلذه ماظغاؼة مصقلب ،مبؾ مأؼضا معـم
حقثمأثرػامسؾكماإلغؿاجماإلدطقرؼقشراسيماظػعؾلم(دراداتمسيماجملالت،مأحباثم
جاععقة،مطؿبمعدردقةموأؼضامطؿبمعـشقرة) .م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقة  :ماظؿارؼخ ماظؽقظقغقاظل م -ماظؿارؼخ ماظقرين م-م
اإلدطقرؼقشراصقة مادلؤدللاتقة م -مطؿابة موإسادة مطؿابة م -ماظـقابت ماظقرـقة م-م
اظشرسقةماظؿارخيقة .م

داؿيذبرؼاوي

بنيذاملؤددةذوذاإلدطورقوغراػقا:ممتػصلذاهلوقةذاحملؾقةذمبدقـةذصػاؼسذ
يفذحدودذدـةذ.0011
حياولمادلؤظػ،ماغطالضامعـمجمؿقسةمعـماظقثائؼمادلقثؼةماخلاصةممبؤدلةموضػم
جماػديمعدؼـةمصػاضسم(غفاؼةماظؼرنماظـاعـمسشرمومبداؼةماظؼرنماظؿادع مسشر)م
وعـ مخالل م درادة محلقظقة محمؾقة م(طُؿؾت مسي مبداؼة ماظؼرن ماظؿادع مسشر) ،مصفؿم
طقػقة مبروز ماهلقؼة ماظصػاضلقة مبصػة مصعؾقة مسي مػذه مادلرحؾة مباظذات معـ متارؼخم
ادلدؼـة .مظؼد ممت مبـاء مػذه ماظصقرة ماغطالضا معـ متعظقؿ ماجلفاد ،مو معـ مادلاضلم
اإلدالعلماظعرؼؼ،مومعـماظؿضاعـموادللاواة مبنيمأسضاءماجملؿؿعماظذؼـمالمؼؿؿقزونم
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إال مباظؿؼقى مو ماظعؾؿ مو مطذا معـ مادؿؼالظقة مادلدؼـة .و متلؿح مبعض مادلؤذرات معـم
اصرتاض مأن مػذه ماظصقرة مػل معقازؼة محلرطة ماغدعاج مطربى مدلؤدلات مادلدؼـة مسيم
عؤدلات مدؾطة ماظؾاؼؾؽ مدلدؼـة متقغس ،مطؿا مميؽـ مأن متؼرأ مسؾك مأغفا مذؽؾ معـم
أذؽالمإثؾاتمظؾفؿاسةماظصػاضلقةممومالدؿؼالظقؿفا .م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقة ذ :معلؾؽ م– مإدطقرؼقشراصقا م– مػقؼة م– معؤدلة م– محمؾلم
–معؼدسم–مصػاضسم-مومضػ .م

أوقذروبريتس ذ

ؿن ذاؾمجزئة ذإىل ذاؾغؿوض :ذػقؿا ذخيص ذجقؾـر ذو ذبوردقو ذو ذاملؼارباتذ
اؾـظرقةذؾمحؾقلذاؾػضاءذاؾدقاديذاجلزائري .ذ
ميؽـمذرحماظغؿقضماظذيمؼطؾعماحلقاةماظلقادقة،مظقسمصؼطمبادلالعح ماخلاصةم
بف،مبؾمأؼضامبزؼغماظـظرةم"اظعؾؿقة"مادلـطؾؼ معـماظرصضمادلعؿؿ مسيمتػؽريماحلقاةم
اظلقادقةماجلزائرؼةموصؼ ماظؿؼاظقدماظلقادقةمظؾؾالد،مو معـ مبقـفا متؾؽماظيتممتقزم
األرؼافمومخباصةماجلؾالمحقثمتأصؾتمجؾفةماظؿقرؼرماظقرين-اجلقشماظقرينم
ا ظشعيبماظيتمأدلتماظدوظةماجلزائرؼة.مؼعؿؿدمػذاماظرصضمعـذمعدةمسؾكماظـظرؼةم
اظؿفزؼؽقةمطؿاممتتمصقاشؿفامبادلغربماظعربلمعـمررفمادلرحقممأرغلتمجقؾـرمسيم
أحباثف مبادلـارؼ ماظرببرؼة مسي مادلغرب ماألضصك ،مظؽـ مأؼضا معـ ماظؽؿابات ماألوديم
ظؾؿرحقممبقريمبقردؼق محقلمعـطؼةماظؼؾائؾمواظيتمتؾؿؼلمععمأرروحاتمجقؾـرمسؾكم
األضؾمصقؿامخيصماػؿؿاعفؿامبعالضاتماظؼرابةمومالمميؽـمهلذهماظطروحاتمأنمتؼدمم
ضراءةمواضقةمظؾدورماظذيمتؾعؾفمادلؤدلاتماظلقادقةماظؿؼؾقدؼةمظدىماظلؽانمعقضقعم
اظدرادة.مظؽـ،مميؽـمظدرادة معػصؾةمحلفجمجقؾـرمأنمتؾنيمغؼاطماظضعػماظيتم
متقزػا ،مبقـؿا مؼربػـ ماظؿقؾقؾ مادلعؿؼ مألسؿال مبقردؼق مو مطذظؽ مألسؿال مسؾؿاءم
األغـروبقظقجقاماجلزائرؼنيماظذؼـمؼؿؾـقنماظـظرؼة ماظؿفزؼؽقةمادؿقاظةماظؿقضػمسؾكم
اظـظرةماجلقؾـرؼةماحملضةمظؾؿـظقؿماظلقادلمظلؽانماجلؾالمسيماجلزائر،مومباظؿاظلم
ضرورةمحترؼرماألغـروبقظقجقا ماظلقادقةمباجلزائر -مومطذظؽماظؿػؽريمحقلماظدوظةم
اجلزائرؼةمادلعاصرةم-معـمتأثريماظـظرؼةماظؿفزؼؽقة .م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقة ذ :ماجلزائر م -ماألغـربقظقجقا ماظلقادقة م– ماظؿفزؼؽقة م–م
جقؾـرم–مبقردؼقم–ماظؼؾائؾم–ماجلؿاسة .م
م
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إقزابقلذؼراـؼو م

وجفةذـظرذحمؾقةذحولذبقكةذاؾؼرنذXIXذعـدذؿؤرّخيذاالحمالل .ذ
تعؽػ مػذه ماظدرادة مسؾك مضراءة ماألدب ماظذي مأغؿفف مأدباء معدؼـة مضلـطقـة،م
اظذؼـ محتقظقا مسي موضت مواحد ،مو مبعد مزيس مسشرة مدـة معـ ماالحؿالل ماظػرغللم
ظؾؿدؼـةحمإديمعؤرخلمدلاضلمعدؼـةمضلـطقـة .م
ررح ماظؿلاؤل مسي ماظؾداؼة مسـ ماألدؾاب ماظيت مدصعت مإدي مضؾة ماالػؿؿام مبفذهم
اظـصقص ،مو مخباصة مدلا متشفد مػذه ماألخرية مسؾك مرؤى مدؿزول محؿؿا ،مو مطذام
اظؿلاؤل مسـ مسدم مسـاؼة ماإلدطقرؼقشراصقا مسـفا .مو مؼعقد مػذا ماظـؼص مإدي مصؼرم
األحباث مشري ماظرتطقؾقة مو ماظشاعؾة حقل ماظػرتة ماألودي مظإلحؿالل ماظػرغلل،مممممممم
أومباألحرىمعـمموجفة مغظرمجزائرؼةم(ادلؼابؾةمظقجفةمغظرماظعلؽرؼة ماظػرغلقة)،مم
ومالدقؿامسؾكمعلؿقىمحقاةماألذكاص
و مطؿاممتمعؾاذرةمسيمعرحؾةمثاغقةمحتؾقؾ مغؿائجماظؿقؼقؼماظذيمدارمحقلمأحدم
ادلؤظػنيمومؼؿعؾؼماألعر مباظطاػرمب.مغؼعاد،مو مػقمذكصقةممتمغلقاغفاممتاعامسيم
سؿؾقة مإسادة مترطقب مادللار م(باسؿؾاره معرتذيا مظؾفقش ماألصرؼؼل مخباصة) محقثم
مسحمذظؽمبطرحمجمؿقسةمعـماألدؽؾة محقلمررقمومعؼارباتمدلقضقعمعامومباظؿاظلم
حتؾقؾماظلقاضاتمومماظؿفاربماظيتمملمحتظمبؿؼدؼرمعا .م
اؾؽؾؿاتذاملػماحقةذ:ذعؤرخقنم–ماحؿاللم-م"ظؼاءمطقظقغقاظل"م-ماظؼرنم–XIXم
حقظقات م– مترذية م /مترذية مذاتقة م– معرتجؿ م -ماجلقش ماألصرؼؼل م -مادلـابعم
اظؿارخيقةم-مضلـطقـةم-مراػرمب.مغؼعاد .م

وـادةذ صقاري-تـؼور م

ؿنذؼصرذاؾدايذإىلذؼصرذاحلؽوؿةذ:ذأؿاؽنذوذالذأؿاؽنذاؾذاؽرة .م

سي مدـة م،9191مدفؾتمصػقاتماجلرائدماجلزائرؼةمجدالمحادا،مومضد مذيعم
ػذاماجلدلمبنيمعقظقدمضادؿمغاؼتمبؾؼادؿمومحمػقزمضداشمدارمحقلمتأوؼؾماظقجقدم
اظرتطلمباجلزائر .محيرص مادلؤرخقنمدائؿامسؾكماالػؿؿاممبفذاماظـقعمعـماخلطابم
حقث متؿؿ مادلقاجفة مبني ماظذاطرة مواظؿارؼخ ،مألن مخؾػ مػذه مادلؿاردات مجتاهم
اظذاطرة ،متربز مسؿؾقة مإضاعة مإدرتاتقفقة مدقطرة مرعزؼة محقث متؿشؽؾ مسالضاتم
دؾطقؼةمعـمررفمجمؿقسةمععقـة.مظؼدماسؿؿدغامسؾكماخلالفماظقاضعمبنيمػذؼـم
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اظصقتنيمدللاءظةمبـاءاتماهلقؼاتماظقرـقة ماظيتمتشؿغؾمسيم"اجلؿاسات مادلؿكقؾة"ممم
ومطذامرصدماظغؿقضموماظؿـاضضاتماظيتمتؿضؿـفامسيمسالضؿفامععماظػضاءاتمادلادؼةم
اظيتمتـكرطمصقفا .م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقةذ:ذأعاطـماظذاطرةم– مالمأعاطـماظذاطرة م– متارؼخمورين م–م
ػقؼةم–مصرتةمترطقةم–مصرتةمطقظقغقاظقة .م

ػارؿةذاؾزفرةذ ؼشيذ ذ

ؿعاملذؼدـطقـةذوذأعالؿفا .ذ
تؼرتح ماظدرادة مععاجلة مبعض ماألوجف ماظؿارخيقة مادلرتؾطة مبؿلؿقات ماظشقارعم
واألعاطـ مو مداحات معدؼـة مضلـطقـة ماظيت ممت مإدخاهلا مسي ماظػرتة ماالدؿعؿارؼة،م
حقثممتمتغقريمبعضماألمساءمبأمساءمأخرى،مظؽـمبعضفاماألخرمصؼدماحؿػظمبفام
سيماظذاطرةماجلؿاسقة .م
و مسؾك مشرار مادلدن ماجلزائرؼة ماألخرى ،ماحؿػظت معدؼـة مضلـطقـة مبذاطرةم
أوظقاءػاموذكصقاتفامادلشفقرةمبؿلؿقةمبعضمادللاجدمومبعضماظزواؼامبأمسائفا.م
وظؾربػـة مسؾك معا متؼقل مو مظؿصـقػ مأمساء ماظشكصقات ماظيت متشري مإدي ماظػضاءم
اظؼلـطقين،مترجعمادلؤظػةمإديمدفؾماحلابقسماظذيموضعفمصاحلمبايمومطذامإديم
دفؾماظقصقاتمظلـيتم-9982م .9989م
إذ متؼقم مبؿقزؼع مأمساء ماألعاطـ مإدي مأربعة ممناذج :مأمساء مادلشرتطة ماظيت ممتم
تلفقؾفامسيماظؼاعقسماجلغراسيموماظقزقػل،مأمساءماألوظقاء،مأمساءماظلؽانماظذؼـم
ترتؾطمبفؿمػذهماظشقارعمومأخرياماألمساءماظيتمتصػماألظقانمأومتشريمإدي مبعضم
اظصػات .م

اؾؽؾؿات ذاملػماحقة ذ :معدؼـة مضلـطقـة – متلؿقة م– مادؿعؿار م -مذاطرةممممم
ذياسقةم–مأوظقاءم-مذكصقاتمعشفقرةم–محابقسم-مصاحلمباي.

صادقذبنذؼادةذ ذ

عاؾِمٌذؿاذؼللذاؾمارقخذقدخلذاؾمارقخذ:ذؼابرقالذؽاؿلسذ( .)9119-0291ذ

وظد مضابرؼالمطاعؾسمباجلزائرمدـة م،9101مومأصؾحمعـمأطربمادلؿـؾني مدلدردةم
اجلزائرمسيمسؾؿماآلثارمدلامضؾؾماظؿارؼخمومظػرتة معامضؾؾ ماظؿارؼخمألصرؼؼقا ماظشؿاظقةم
وظؾصقراء،مظؼدمتقسيمسيمذفرمدؾؿؿربمدـةم0220ممبدؼـةمأطسماؼـمبروصـس،محقثم
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أضاممبعدمعغادرتفمظؾفزائرماظعاصؿةمدـة م.9111محددمظؼاءهمجباععةماجلزائرمععم
ظققغقؾمباظقتمذظؽ ماظذيمدقؽقنمصقؿامبعدمععؾؿفمتقجففمدمقماخؿصاصمعامضؾؾم
اظؿارؼخ .مأصؾقت مأسؿاظفمسيمػذاماالخؿصاصمععرتصا مبفامسادلقا،محقثمتؤػؾف مػذهم
اجملفقدات ماظػؽرؼة مألن مؼؽقن معـ مأصضؾ مادلكؿصني مسي مصرتة معا مضؾؾ ماظؿارؼخم
وظؿارؼخ مإصرؼؼقا ماظشؿاظقة .مخيؾػ مباجلزائر مظققغقؾ مباظقت مسؾك مرأس مادلرطزم
اجلزائري مظألحباث ماألغـروبقظقجقة مدلا مضؾؾ ماظؿارؼخ مو ماإلؼــقشراصقة مو مطذا مسؾكم
رأس مجمؾة مظقؾقؽا .مو مؼؤدس ،ممبدؼـة مأطس ماؼـ مبروصـس محقث مؼؾاذر معلارهم
ادلفين مبػرغلا ،مخمرب ماألغـروبقظقجقا مو مدلا مضؾؾ ماظؿارؼخ مظؾؾدان ماظؾقر مادلؿقدطم
اظغربل .م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقةذ :ق.مطاعؾس م–ماجلزائر م-مادلغربماظعربل م-ماظصقراء م–م
عامضؾؾماظؿارؼخم–ماألغـروبقظقجقا.

عؿرذؽارؾقي ذ

برودقلذؼللذبرودقل؟ذاؾدـواتذاجلزائرقةم( .)0219-0291م

مل مؼؽـمأحدممبؼدورهماظؼقلمدـة م،9109مسـدعامغشرمصرغاغدمبرودؼؾمسيماجملؾةم
األصرؼؼقةمومدـفمآغذاكم 01مدـة ،مأولمعؼالمرقؼؾمحقلمتقاجدماإلدؾان ممبدؼـةم
وػران،مأنمذظؽمدقؽقنممبـابةماإلسالنمسـمسؿؾمضكؿ،معزسجمومشريمعالئؿمدلؤرخم
سؾؼري .مال مذؽمأنمابؿؽارماظؾقرمادلؿقدطمباسؿؾاره م"ذكصقة ماظؿارؼخ"مألول معرةمممم
ومدونمدابؼ،م"عرطب مظؾؾقار" ،مظؽـمأؼضام"أراضل مبنيماظؾقار"مال متعقدمبصػةم
طؾريةمظرتاطؿماظؿفاربمادلؿالزعةمسؾكمادللؿقىماظػؽريموماظقجقديمومادلعاذةمظػرتةم
سشرمدـقاتماغطالضامعـماظضػةماجلـقبقة .م
إن ماظشاب مادلربّ زماظذيموجدمصفأةمغػلفمحراحمدونمأبمأومدقّد،مؼؼدممسؾكم
تعؾؿمحرصة،مومؼؽؿشػماخؿصاصاممومخيؿؾؼمظـػلفمأدؾقبا .مومأصضؾمعـمػذامؼؼقمم
ذظؽماظؾقرؼينمادلرتؾطمباألرضماظذيمؼؿققلمإديمساذؼمظؾؾقر،مومإديمعغرممباألدػارم
و ماألرذقػ ،مذظؽ مادلكارر مظؽـ ماجملد مسي ماظعؿؾ مبضراوة مو م ماظقادع ماخلقال،م
بإسداد ماألدس مدلغاعرة محؼقؼقة مظؾػؽر .مؼؿعؾؿ ،مأثـاء متقاجده ممبدؼـة مدقؿاغؽاسم
اإلدؾاغقةمطؾمصقػ ،مضراءةمدقادقةم"صقؾقب ماحلذر"مبشؽؾ مشريمجديمو ماغطالضام
عـمأرضمسـؿاغقة،مميارسمػذامغشارامبصػؿفمجغراصقاموادرتاتقفقامسيممتعاعؾفمععم
االضؿصاد مومععماحلرب .مؼعرب مػذاماظؾاحثمصؼؾقةموممؼؿفقل مسيمخمؿؾػماألصؼاعم
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صؿـمضشؿاظةمإديماظؾقرماألدرؼاتقؽل،مومؼشاػدمعدؼـةمتأتلمباجتاػفمعـؾؿامطانمذظؽم
سيمصرتةمرشقصةمرقفمحبريمطؾري.مطانماظؾقرمادلؿقدطمسيمسفدمصقؾقبماظـاغلمضابعام
ػـا .مطان ماظػضاء مواظزعـ مسي مسالضة ماطؿشاف معؿؾادظة .مؼؿؿ متػعقؾ مػذا م ماظؿقػقزم
اظػؽريمسؼبمعرورمخمصبمبلاوباوظق،مومباظؾقر ماألرؾلل،مظؼدمذفعفمأومسفّؾفم
صقرب،مظقؿققلمبرودؼؾمإديمبرودؼؾ،محقثمؼؿؿمإثرمجفدمصؽريمطؾريمومخارقمضؾبم
سالضاتماظؿؾادلمبنيماإلعربارقرمومماظؾقر .م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقة ذ :ماألدػار م– ماألرذقػ م– ماظصدصة م– مادلغاعرة م -ماظؾقرم
ادلؿقدطم-مبرودؼؾ .م

عؿرذبدعود ذ ذ
فقلوؾقتذؾقكذ(: )0299-0081ذؿفـدسذزراعيذؽوؾوـقاؾيذقداػعذعنذعؾمذ
اؾػالحةذبشؿالذأػرقؼقا.
ميـؾمػذامادلؼالمدرادةمدللارمعفـدسمزراسلمطقظقغقاظلمصرغللمػقؾقظقتمظقؽ،م
ومػقمعقزػمطؾريمسيمجمالماظزراسةمباجلزائرمسيمبداؼةماظؼرنمادلاضل.متشريماظدرادةم
بشؽؾ مخاص مإدي متصقراتف ماالضؿصادؼة مو مغظرتف مظؾؿفؿؿع ماظرؼػل ماالدؿعؿاري.ممممم
ومؼعرضمظقؽمعـمخاللمجمؿقعمطؿاباتفمومعـمخاللمعـالماجلزائر،موجفاتمغظرم
باظغةماألػؿقةمحقلماظزراسةمبشؿالمأصرؼؼقا،موماالضؿصادمواجملؿؿعاتماظرؼػقةمسيم
بداؼة ماظؼرن ماظعشرؼـ مبادلغرب ماظعربل .مؼعقد ماظـظر مسي مبداؼة ماألعر مسي ماظؿؼققؿاتم
ادلؿعؾؼة مباظظروف ماظطؾقعقة ،مو مباإلعؽاغقات مادلادؼة مو ماظؾشرؼة موطذا ماظؿقجفاتم
ظؾزراسة مباجلزائر ،مإذ مؼشدد مخباصة مسؾك ماظعقائؼ ماظيت متؿؿـؾ مسي ماجلق ماجلافممممم
ومذؾ فماجلافمباظـلؾةمظؾػالحةمػذامباإلضاصةمظؼؾةماألراضلماظصاحلةمهلذهمادلفؿة.م
طؿا مؼشري مظقؽ مبشؽؾ مجؾل مإدي مأػؿقة ماالضؿصاد ماظذي ممياردف موؼـشطف ماظلؽانم
احملؾققن.مومؼؤديمبفمػذاماظـفجمإديماإلذارةمإديمحمدودؼةماظـؿقذجماظؽقظقغقاظلممم
ومباظؿاظلمإديمترضقةم"سؾؿمتربة"مخاصمبشؿالمإصرؼؼقا .م
اؾؽؾؿاتذاملػماحقة م:معفـدسم -مسؾؿماظرتبةم -ممشالمإصرؼؼقام -مادؿعؿار م-م
صالحةماظلؽانماحملؾقني.
ذ
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علدذاؾؼادرذذرذار ذ

ذخصقة ذاألؿري ذعلد ذاؾؼادر ذؿن ذؿـظور ذاآلخر .ذترمجة ذؽماب ذعلد ذاؾؼادرذ
ؾؼودمافذدوؼاذأمنوذجا .ذ
جتاوزماألعريمسؾدماظؼادرمبـمحملماظدؼـماظشرؼػممبامطانمؼؿؿؿعمبفمعـمحسم
ادرتاتقفل مطؼائد مسلؽري مطؾري،ورجؾ مدوظة محمـؽ،وبطؾ مورين مظؾؿؼاوعةم
اجلزائرؼة،وعػؽر مغؾقؾ موذاسر معؾفؿ،حدود ماظـظرة ماحملؾقة ماظقرـقة مواظؼقعقة،م
حقثممتّـؾشيمذكصقؿفماظػذةماآلخرصيمعـمخاللمبـائفمظصقرةماظعربلماإلجيابقة .م
تؼـدممػذهماظدرادةمضراءةمدلـظقرماآلخر،ومتـؾفمظشكصقةماألعريمسؾدماظؼادرمعـم
خاللمترذيةم"طؿابمسؾدماظؼادرمظؼقدؿافمدوضا"م(Le livre d’Abdelkader,م
 ،)Traduit par GUSTAVE DUGATمو مادلؤظخػمسؾارةمسـمترذيةمظؾقثمصؾلػلم
طؿؾف ماألعري مسؾد ماظؼادر م مبربودة ماظرتطقة م( BROUSSE (Turquieمبـقــ مسـاممم
9980وم.9988مأعاماظعـقانماألصؾلمهلذامادلؤظخػمباظؾغةماظعربقةمصفق":ذطرىماظعاضؾم
وتـؾقف ماظغاصؾ".واظؽؿاب مسؾارة مسـ مرداظة مصؽرؼة مصؾلػقة متؼع مسي معؼدعة موثالثةم
أبقابموخامتة .م
اؾؽؾؿـاتذاملػماحقـةذ:معـظقرماآلخرم– مسؾدماظؼادرم– مضقدؿافمدوضام– مرجؾم
دوظةم–ماظـظرةماحملؾّقةم–مادلؼاوعةم–مصقرةماظعربل.

عائشةذغطّاس ذ

ؿن ذأجل ذإعادة ذاؾـظر ذيف ذاؾلـقة ذاؾدميوغراػقة ذجملمؿع ذؿدقـة ذاجلزائر.ذ
ؿعطقاتذؿدمؼاةذؿنذاؾوثائقذاحملؾقة .ذ
اغطالضامعـمادؿغالظـامظؾؿصادرماحملؾقةماظيتمتؿعؾؼمبأرذقػمحمؽؿةماجلزائرم
وبقتمادلال،مومباخلصقصمدصاترمادلكؾػاتمومدفالتمتصػقةماظرتطات،محاوظـام
إسادةمتؽقؼـمجمؿقسةمعـمادلعطقاتماإلحصائقةمظؾؾـقةماظدميغراصقةمموماظلقدققم–م
إؼــقةمظؾؿفؿؿعمماجلزائريماظعاصؿلمبنيمدـقاتم9111موم.9901م م
ومضدممتؽـامسؾكمادللؿقىماظلقدققم–مإؼـينمعـمحتدؼدمػقؿـةماظعـصرماحملؾلم
سي مععاجلة مضضاؼا ماظؿؼلقؿ مبني م ماظقرثاء ،مطؿا م مادؿطعـا متؾقان ماظدور ماظذي مظعؾفم
اظقاصدون ماجلدد مسي مجتدؼد ماظؾـقة ماظلؽاغقة .مو مضد ممسقت مظـا ،مادلعاجلةم
اإلحصائقة ،مظعقـة معـ مسؼقد ماظرتطات ،ماظيت ممتؿد معا مبني مدـة م 9991مو مدـةمممم
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 ،9901مبؾـاء مجمؿقسة معـ مادلؤذرات ماظيت متؿعؾؼ مباظعائؾة ماظعاصؿقة معـ محقثم
اظؿؽقؼـموماحلفؿمومسددماألبـاء .م
و معـ محؼـا ماظؿلاؤل ،مسؾك مضقء مػذه مادلعطقات ماظدميغراصقة مو ماظلقدقق م–م
إؼــقة،مسـمإرػاصاتماجملؿؿعماظؿعدديماظيتمطانمؼؿضؿـفاماجملؿؿعماظعاصؿلم
عـدمتؾؽماظػرتةم؟

اؾؽؾؿـات ذاملػماحقـة ذ :معدؼـة ماجلزائر م -ماظؼرن ماظـاعـ مسشر م -ماألرذقػم
احملؾلم-مدصاترمادلكؾػاتم–ماحملؽؿةم-ماظؾـقةماظدميغراصقة.

علدذاؾواحدذاملؽين

ؿن ذاؾظوافر ذاالدمفالؽقة ذاجلدقدة ذيف ذاجملمؿعات ذاملغاربقة ذيف ذاؾػرتةذ
االدمعؿارقة:ذ"اؾشايذوذاؾمؽروريذ"ذباؾلالدذاؾموـدقة .ذ
تفؿؿ مػذه ماظدرادة ماظؿارخيقة ماألغرتوبقظقجقة ممبظفر معـ ماحلقاة ذاؾقوؿقةم
ظؾؿفؿؿعاتمادلغاربقةمسيماظػرتةماالدؿعؿارؼةموػقممادلظفرماالدؿفالطل.مومضدماغؿكؾـام
سيمػذامادلؼالم(ادلؼلؿماديمجزئني)معادتلماؾشايذوماؾمؽروريذباجملمؿعذاؾموـديم
سيماظػرتةماالدؿعؿارؼةمظدرادةماظؿققالتماظـؼاصقةموماالجؿؿاسقةمعـمخالهلؿا .مذظؽم
أنماظلؾقكماالدؿفالطلمؼؿقددموصؼماحملقطمادلاديموماإلغؿاجلمظؾؾشرمظؽـفمسيماآلنم
غػلفمميـؾماغعؽادامحؼقؼقامحلاالتماظؿطقرماالجؿؿاسلموماظـؼاسيموماظػؽريمظدىم
اظشرائحماالجؿؿاسقة.مصـؼاصةماالدؿفالكمػلمتعؾريمعصغرمظـؼاصةماجملؿؿع .م
ظؼد متعؿّؿ ماغؿشار مادؿفالك مادلادتني مبعد ماحلرب ماظعادلقة ماألودي ،مو مظؽـ معـؾم
اظشايمادؿفالطامذعؾقامظؽؾماظشرائحموماظػؽاتمذطقرامومإغاثامومأصؾحممبـابةماآلصةم
صانماظؿؽروريمطانمادؿفالطامذطقرؼامحبؿاموراصؼفمجدلماظؿقرؼؿمسيمجمؿؿعمسربلم
إدالعل .م
مظؼد مطان مادؿفالك مادلادتني معـار مجدل مو متؼارع مخصقصا مبني ماظلؾطم
االدؿعؿارؼةموماظـكبماظقرـقة .م

اؾؽؾؿـات ذاملػماحقـة ذ :متارؼخ ماحلقاة ماظققعقة م -ماظـؼاصة ماالدؿفالطقة م-م
األغرتوبقظقجقا ماظؿارخيقة م -ماظرتطقؾة ماالجؿؿاسقة م -متارؼخ ماظذػـقات مو ماظذاطرةم
اجلؿاسقة .م
ذ
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علدذاؾؼادرذخؾقػي ذ

املاءذورؼودقاتهذيفذؿـطؼةذاؾؼصور.
حيؿؾمادلاءمعؽاغةمػاعةمسيماألوداطماظشعؾقةممبـطؼةماظؼصقرمسيماجلـقبماظغربلم
اجلزائريحمػذهمادلـطؼةماظيتمجتؿعمبنيمعـاخلماظصقراءمواإلدؿؾسماظـادريمادلطر.ممممممممممم
وؼؽؿللمادلاءممرابعامخاصامسيمادلقروثماظشعيبمسيمػذهمادلـطؼةحمؼؿفؾكمذظؽم
صقؿا مؼرد مسي ماحلؽاؼات ماظشعؾقة مواألعـال مواحلؽؿ موسي ماألدسقة مأؼضاح معـ مضرورةم
وجقدهمواظدسقةمإديمحلـمادؿغالظفموعدحفموادؿعؿالمطؾماظقدائؾمظؾقصقلمسؾقف.مممممممممممممم
ومبا مأن ماجملؿؿع معلؾؿ مصإن مععؿؼدات ماظـاس متعقد مإدي مأصقل مدؼـقةح مإال مأنم
علأظة ماظدؼـ مظدى ماظعاعة متظؾ مذعؾقة مسي مطؾ معظاػرػاح مأي مأن مسالضؿف مضعقػةم
باظؿأوؼؾ ماظـصل مادلؽؿقبح موهلذا مصإن مادلاء مؼلؿكدم مسي مذعائر ماظطفارة ماظدؼـقةم
بأذؽاهلاموعـادؾاتفامادلكؿؾػةحطاظقضقءمواالدؿقؿامموادلرورمسؾكمادلقاهماظؼذرةموشريم
ذظؽ.م م
إن مضؾة مادلقاه مسي مادلـطؼة معقضقع ماظدرادة موتراعل ماألراضل ماظصقراوؼةم
واإلدؿؾلقةمبفاحجعؾتمادلاءم-سيمطـريمعـماألحقان-عقضقسامظؾكقارقمواظؽراعاتحم
صؽؿ معـ مبطؾ ممتؽـ معـ محػر ماألرض مبرطاب مدرج مجقاده مظقؿػفر مادلاء مصريتقيم
رصؼاؤهمو عطاؼاػؿحموطؿمعـمرجؾمصاحلمادؿطاعمأنمؼرويمأتؾاسفمعـمإغاءمعاءمارتقىم
عـفماجلؿقع.م
اؾؽؾؿات ذاملػماحقة ذ :ادلاء م– مادلقروث م– ماظعطش م– ماظطؼقس م– ماظشعب م-م
اظدؼـ .م

حمؿدذبنذؿعؿر ذ

ؼضقةذاؾعرائشذبنيذاملطاؿعذاؾدقادقةذوضغوطذاؾعؾؿاء (0102فـذ/ذ0101م).

سرفمادلغربماألضصكمسؾكمسفدماظلعدؼنيمأحداثامدقادقةمبارزة،معـمبقـفام
ضضقةماظعرائشمدـةم9291ػـ9192/م،موػلمواحدةمعـماظـقازلماظلقادقةماظؽربىمسيم
عغربماظؼرنم91م .م
م وتعقدمأدؾابفامإديماظػقضكماظلقادقةماظيتمعرمبفامادلغربماثرموصاةمادلـصقرم
اظذػيبم(9819م–م9123م)مأذفرمدالرنيماظدوظةماظلعدؼة.مصاظصراعماظذيماذؿدمبنيم
ورثؿفمسؾكماظعرش،مدصعمأحدمابـائفموػقمادلأعقنمإديماالدؿعاغةمبادلؾؽماإلدؾاغلم
عؼابؾ متلؾقؿف معقـاء ماظعرائش مظؾـاء ماظؼاسدة ماحلربقة م" مدان معقفقؾ مديممممم
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أوظرتاعارم" .م
وضدمأثارمضرارمتلؾقؿمادلقـاءمظإلدؾانمحػقظةماظعؾؿاءمودكطماظعاعة،ماألعرماظذيم
دصعمادلأعقنمإديماظؿقاؼؾمبادؿصدارهمصؿقىمذرسقةمعـمسؾؿاءمصاسم .م
تؾقح مظف مصعؾؿف ماظشـعاء ،موطان معـ مذيؾؿفؿ مسامل ماجلزائر موأدؼؾفا موضؿؽذ مأبقم
اظعؾاسمأريدمبـمحمؿدمادلؼريماظؿؾؿلاغل .م
مواغؼلؿمػؤالءماظعؾؿاءمسيمعقضػفؿمعـماظػؿقىمإديمرقائػمثالث،مصؿـفؿمعـمأباحم
ظؾؿأعقن مصعؾؿف ،موعـفؿ معـ مأغؽر مسؾقف مذظؽ موأشؾظ مظف مسي مادلالم ،مسي محني مصضؾم
اظػرؼؼماظـاظثماالخؿػاءمحؿكمتصدرماظػؿقىمسـمشريه .م
طاغتمضضقةماظعرائشمضربةمضاضقةمظؾدوظةماظلعدؼة،مإذمملمؼلؿؼؿمظلالرقـفام
أعر مبعدػا ،موأحس مادلغاربة مأغفؿ محباجة مإدي مدؾطان مجدؼر مباظطاسة معـ مررازم
ادلـصقر.م م
ظؼد مصؼد ماظـاس ماألعؾ مسي ماظلعدؼني ماظذؼـ مسفزوا مسـ ماظؿصدي مظؿقرذاتم
وادؿػزازاتماظدوظةماإلؼؾريؼةمادللقققةموسدواغفاماظصؾقيبمسؾكماظشقارئمادلغربقة،م
وطانمسؾقفؿماظؾقثمسـماظؾدؼؾمصقجدوهمسيمرائػةماظعؾؿاءمورؤداءماظزواؼا.
اؾؽؾؿـات ذاملػماحقـة ذ :ادلغرب ماإلضصك م– ماظعرائش م– ماظلعدؼقن م– مادلأعقنم
اظلعدي م– ماإلدؾان م– ماظعؾؿاء م– مادلؼريم– ماظـقازل ماظلقادقةم– ماظؼرن ماظلابعم
سشر.
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