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ذاتؿؾخص

ؾةذاملعارفذاجلزائر:ذحوصذ:رؿعونذوذؿصطػىذحّدابذ-ـورقةذبنذغربقطذ
ذيفذاؾعؾومذاالجتؿاعيةذوذاإلـداـية

ذاشزائرذذ ذيف ذاظتحرؼرؼة ذاظثورة ذالغدالع ذاضؿدون ذاظذطرى ذإحقاء مبـادبة
ذيفذ1390-1391) ذاظثؼاصقة ذو ذاالجتؿاسقة ذاألغثروبوظوجقا ذيف ذاظبحث ذعرطز ذضام ،)

ؾةذحولذدـة.ذحوصذ94ذمذعؾتؼىذدوظيذبعـوان:ذاشزائرذبعدبتـظقذ،1440دبتؿربذ
ذ.1440-1390اطعارفذيفذاظعؾومذاالجتؿاسقةذوذاإلغداغقةذ

وذاظيتذدتـشرذزتذاظعـوانذاطذطورذدؾػاذخاللذذىتتضؿنذصعاظقاتذػذاذاطؾتؼ
ذعداخؾةذتتـاولذتوورذاطعارفذخاللذغف ذاظؼرنذاطاييذسؾىذمخدنيذ،1442دـةذ

ذاظذاطرة،ذيفذاطقادؼنذاظت ذاالجتؿاع،ذاظتارؼخ،ذاظرتاثذو اظقة:ذاألغثروبوظوجقا،ذسؾم
ذاشغراصقا، ذاشؿعوؼة، ذاصرطة ذو ذاظعؿرانذاطوارـة ذاظـزوح، ذو ذاظؼروي ذذذذذذذذاظعامل

ذاظرتبقة، ذو ذاطدردة ذاظوػوظة، ذو ذاألدرة ذاطعؿارؼة، ذاهلـددة ذاطدذو ذاطتعؾؼةذو ائل
حوصؾةذهلذهذاطؼارباتذاظيتذغؼرتحفاذسؾقؽمذاهلوؼة.ذإغفاذمبثابةذباظؾغة،ذاظثؼاصةذوذ

ذاظيت ذو ذاطداػؿة ذػذه ذخالل ذظؾعن ذطؿؼدعة ذاظوضت ذغػس ذيف ذاطربعجذتعترب ذؽتاب
 .ظؾـشر

ذذاؾؽؾؿاتذاملػتاحية: ذذ–اشزائر ذاظدوظةذاظورـقةذذ–االدتعؿار ذ–االدتؼاللذو
ذ ذاالجتؿاسقة ذاإلغداغقة ذاظعؾوم ذيف ذذ–اطعارف ذذ-اظربادؼغم سؾمذذ-األغثروبوظوجقا

ذ ذاظرتاثذذ-االجتؿاع ذذ–اظتارؼخذو ذذ–اشغراصقا ذذ–اظعؿران ذاطعؿارؼة ذ-اهلـددة
ذاطوارـةذوذاجملتؿع.ذ–اطدردة،ذاظؾغةذوذاهلوؼةذذ–اظوػوظةذاألدرةذوذ

ذ ذ(4591-4591)تدرقسذحربذاؾتحرقرذحدنذرؿعون: ضؿنذؽتبذاؾتارقخذ،
ذاؾؼدميةذوذاجلدقدةذيفذاملدردةذاجلزائرقة

ذظؾدوظةذاظورـقةذذ(1391-1390)تشؽلذحربذاظتحرؼرذ ذعؤددا يفذاشزائرذحدثا
ذيفذػذاذاطؼالذورينذوذتعؾقؿه.ذحناولاظتارؼخذاظؼشغلذعؽاغةذخاصةذيفذإسدادذإغهذ

يفذطتبذاظتارؼخذاظؼدميةذوذاشدؼدةذيفذذتؼدؼمذممقزاتذػذاذاظتعؾقمذعنذخاللذضراءة
ذ ذبعد ذعا ذاطايي ذسالضة ذغبحث ذذظك ذسؾى ذبـاء ذو ذاشزائرؼة، ذاالدتعؿاراطدردة
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ذثؼاصةذاالدتعؿاريباطاييذ ذذظكذطّؾهذبظفور ذإياصةذإديذرػاغاتذاصايرذوذسالضة
ذ.دقادقةذوذعوارـةذيفذاشزائرذاظقوم

ذاملػتاحية ذذ:ذاؾؽؾؿات ذاالذ–اشزائر ذذ–دتعؿار ذاظتحرؼر دثذاصذ–حرب
ذثؼاصةذاظدقادةذوذاطوارـة.ذ–وذطتبذاظتارؼخذذاظتعؾقمذ–ورينذاظتارؼخذاظذ–ؤدسذاط

ذوذػروقدذساؽفاؾبػذبعداملؤرخونذوذاؾذاؽرةذ:ذذارذؿيـييهؾبجي

ذ ذؼعؾم قةذجـفبـاء،ذخايعذطذإسادةاطؤرخذاحملرتفذأنذطلذمتثلذظؾؿاييذػو
ذخيتار ذخايعة ذعفـته ذأن ذأؼضا ذؼعؾم ذو ذذظؾتأثرياتقة. ذو ذةاإلؼدؼوظوجقاظدقادقة

ذاجمل ذو ذاظشفود، ذاظدؾوة، ذسن ذاظذاطرة...ذؿواظفادرة ذظشفادات ذاصاعؾة ذذذذذسات
ذع ذػي ذاشزائر ذحاظة ذسؾثو ذاظيتذذىال ذاظذاطرة ذدؾوة ذعواجفة ذأجل ذعن ذو ذظك.

ذبو ذاطؤرخ ذطغريػاصػؼعتربػا ذاظوثائق ذعن ذجمؿوسة ذاظذؼفتمذ.فا ذاصايرذذذذذذذذذذذتارؼخ يف
ذسطؾبػاػضراءةذظػؽرذذدةاإسذضراءاتذأوإجراءذبذاظتارؼخخاصةذعنذعدردةذذاطوروثذو

ذ.دؼصروػديذسـدذظتحؾقلذاظـاذفاعاتد(ذأوذإ1394)اظذاطرةذاشؿاسقة،ذ

ذاملػتاحية ذاظذ-ذتارؼخال:ذاؾؽؾؿات ذاشذاطرة ذاظذ-ؿاسقة ذاظذاطرة ذ-تارخيقة
ذذ.اظتحؾقلذاظـػديذ-حدودذذنتارؼخذبدواظ

املدجدذوذاملؼربة.ذػضاءاتذاملؼدسذوذاؾدؾطةذاؾرؿزقةذ:ذجيؿسذؿاكذدوغال
ذ4599مبدقـةذؼدـطيـةذذدـةذ

ععذغفاؼةذذةذظزعانذوذطؽانذععقـنيذمبدؼـةذضدـوقـةضراءةذاظدالظذؼؼرتحذػذاذاطؼال
ذظؾؿجتؿعذ ذصاسؾني ذبني ذاطواجفة ذعن ذعرحؾتني ذجؾي ذبشؽل ذتظفر ذو اظثالثقـقات.
اظؼدـوقينذحولذسؿعذاجملؿوسةذاظدؽاغقةذخاللذاظتظاػراتذاظدؼـقةذعثلذ)سودةذ

وذزردةذدقديذساريذاظيتذذ،1399اصجاج،ذاالحتػاظقةذباشاععذاظؽبريذيفذأصرؼلذ
ُؼحتػلذبفاذيفذذفرذأطتوبرذمبؼربةذاطدؼـة(،ذجمؿوسةذعنذاظرػاغاتذوذاظفراساتذ
ذزؾقلذ ذؼبنيذظـا ذو ذعنذتارؼخذاشزائر. يؿنذاجملتؿعذاصضريذيفذوضتذحادم
ػذؼنذاصدثنيذيؿنذصضاءاتذرئقدقةذباطدؼـةذعالعحذزرفذعفمذعنذاظفراعذبنيذ

ذصراع ذػو ذو ذاالجتؿاسقة، ذاظدؾوة ذظذوي ذاطختؾػة ذإغشاءذذاطواض  ذخالل حيدث
ذاظرعزؼة.ذذذذذ ذظؾدؾوة ذجدؼدة ذأذؽال ذسؾى ذاظدقورة ذحول ذو ذجدؼدة ذسؿوعقة صضاءات

وذذظكذبإبرازػمذذاظدؽانذقعوذؼتعؾقذاألعرذباضفوصذبتشؽقلذأمناطذجدؼدةذظتجؿ
ذيفذصضاءاتذذاتذدالظةذرعزؼةذوذضوؼةذظقتدـىذهلمذاصدؼثذععفمذوذبإمسفم.ذذ
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ذذ:اؾؽؾؿاتذاملػتاحية ذاظذ–ضدـوقـة ذاظػضاء ذ–ذاإلصالحقونذؾؿاءاظعذ–عؿوعي
ذذاظدؾوةذاظرعزؼة.ذ–ذاظوؼوسذ–سقانذاأل

ذـبية ذرػيق ذعشرذاجلزائرذغزوذ:دؾيؿان ذاؾتادع ذاؾؼرن ذيف ذؾتعّؾمذ: منوذج
ذذاملـافجذاؾؽوؾوـياؾيةذؿنذِؼبلذاألملانذ

ذتأثرواذطؿادولذاإلدالعقةذباظاألطانذاػتؿاعاذطبرياذذأبدىيفذاظؼرنذاظتادعذسشر،ذ
ذوالؼةذعنذاألعربارورؼةذاظعثؿاغقة.طاغتذذسـدعاباشزائر،ذ

ذؾد.بـظاذاذـولذػـقذحـ"ذظؾوثائشريذصّعالعذقؿسبــذ"ذااطتػو،ذ1294إديذشاؼةذوذ
طلذذاػتموذعباذرةذيفذاطقدان.ذتوبقذوذبعدذدؼوطذعدؼـةذاشزائر،ذطاغتذاطالحظةذ

ذ.ذاذاظبؾدباطتشافذطلذجواغبذػداعونذذيباطذوذ...اظرحاظةذاظعؾؿقونذعن

ذ-عرحؾةذاطالحظةذذ-تارخيقةذاظفادرذاطذ-شزوذاشزائرذذ:ذاؾؽؾؿاتذاملػتاحية
ذذقشاش ذاشزائر ذيف ذذ-األطاغي ذائرداذ-ذاظعؾؿقوناظرحاظة ذظتوصل ؾجـةذاظذ-قة

ذ.طاناألذداعوناظطذضبااظذ-عؾؿقةذاظ

ذؿـطؼةذطرارةذؿنذؿـظورذاؾدراداتذاؾؽوؾوـياؾيةؿرادذؿواليذاحلاج:ذ

ذاطؼالذاظوضوفذسؾىذبعضذاظدراداتذاظؽوظوغقاظقةذاظيتذحناولذعنذخ اللذػذا
ذحقثذ ذعن ذشـاػا ذإدي ذاظدرادات ذبفذه ذاالػتؿام ذػذا ذؼرجع ذررارة. ذعـوؼة خفت

ذغظرةذواصقةذظتارؼخذعـوؼةذجغراصقة،ذ سرصتذاطعؾوعاتذواطعوقاتذاظيتذتعويذظـا
ذظتـحت ذوحضارات ذذعوب ذسدة ذواالجتؿاسذعرور ذاظثؼاصقة ذظؾداضفوصقة ؽانذقة

ذاظؼولذأغفاذمتتازؼاذاظؽوظوغقاظقةذهلذهذاظدرادات،ذغدتوقعذاـواحملؾقني.ذساوز   ًًًًََََََاذظؾ
عدذحؼقؼةذعؽدباذـوعذعنذاشدؼةذظؽوغفاذذاتذرابعذعوغوشرايفذوإثـوشرايفذواظيتذتب

ذأغثروبوظوجا ذؼذدودقو ذواظذؼن ذاالجتؿاسقة ذاظعؾوم ذيف ذإرازذذوؿحونظؾباحثني إدي
ذعنذاظورن. وؼةأسؿالذسؾؿقةذحولذػذهذاطـ

ذ: ذاملػتاحية ذاظؽوظوغقاظقةاظذاؾؽؾؿات ذاظذ-ذدرادات ذ-ذوغوشراصقةاطدرادات
تارؼخذعـوؼةذررارةذذ-اطؿارداتذاظثؼاصقةذذ-ذاطعتؼداتذ–راصقةذثـوشاإلدراداتذاظ
ذاصرفذواظفـائع.ذ-أدؾوبذاظعقشذذ-
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ذعياد ذأبي ذأمحد ذذحصار: ذدـة ذاؾؽبريذيف ذاؾبعدذ4999ؿردى ذيفذاؽاؾزؿذو ـي
ذ"ذمليغالذديذدرػـتاساؾشجاعاإلدباـيذرحيةذذذ"ؿد

ظعفرذاصدؼثذضفدذإبرازذعويوسـاذيفذاـاذاختقارذرواؼةذظؾروائيذاالدباغيذارتأؼ
سذـتاطقغالذديذدرصذاظشجاع"ذاالدباغي"رواؼةذذعنذخاللذاظزعؽاغياطتعؾقذباظبعدذ

ذاظػؽ ذسرض ذاظبداؼة، ذيف ذتدـحاول ذاظيت ذاطدرحقة ذهلذه ذاألدادقة ذحدثارة ذروي
ذاالد ذاالحتالل ذعع ذعواجفاتفا ذو ذوػران ذتارؼخ ذعن ذسـاغـبـعفؿا ذشـؼـي ذذذذذذذزوذـب

ذ.1940وذذ1943وذاحتاللذعردىذاظؽبريذوذوػرانذيفذدـيتذ
اغوالًضاذعنذاظفراعذاظعدؽريذيفذػذاذاطؼامذذرواؼتهذساغتقعقغالذديذدرصؼدتؾفمذ

ذ ذدـة ذيف ذدار ذذ1999اظذي ذحقث ذذيباضدم ذزباؼات ذضفد ذجبقشه رؼرذاشزائر
ذاالدباغقةذ ذعنذاظدقورة ذوذؼردمذاصفونذاطشددة ظعالضةذشراعقةذذاخقاظقذاتارخي.

بنيذاألبوالذيفذػذهذاصؼبةذاظتارخيقةذاظيتذساذفاذعقغالذديذدرصـتاسذععذأحدذ
اظذيذدصعهذإديذطتابةذذاألعرذ،1921بوالذاألصؾقنيذخاللذدػرةذإديذوػرانذدـةذاأل

ذاظيت ذوثقؼاظرواؼة ذظـا ذطبريذتشؽلذباظـدبة ذذاتذضقؿة ذة ذظدرادة تارؼخذاظعالضاتذة
ذاالدباغقةذاشزائرؼة.

وذعنذجفةذأخرىذصإنذساعلذاظوضت،ذميثلذيفذػذاذاطؼامذبعدًًَََاذوادعاذوذعتـوسًًَََا،ذ
ذاظدحرؼةذحقث ذاظرواؼة ذػذه ذعراحلذتشؿلذاراز ذيفذسدة ذغضعذأغػدـا أنذذألغـا

ذقؿيذطدؼـةذوػران.،ذؼـتؿونذإديذحؼقؼةذععقـةذعنذاظتارؼخذاإلضؾظهااضقالذوذأبو

احتاللذوذشزوذعردىذذ–ذخفقاتذتارخيقةذذ–درصـتاسذذاؾؽؾؿاتذاملػتاحية:
ذبعدذزعاغي.ذ–دؼنذذ–وػرانذذ–اظؽبريذ

اؾدياديةذيفذاؾبؾدانذذؿؼارباتذؾؾعالؼةذبنيذاؾؼبائلذوذاؾدؾط:ذـاتوقزقدذبنذف
ذاملغاربية

بعدذابنذوذ،ذضضقةـاتربزذاظعالضاتذبنيذاظؼبؾقةذوذاظدوظةذدوعًًَََاذعنذزاوؼةذسالضةذت
ذػوؼاتذتودعقةذهلاذػدفذواحدذػوذمبثابةصؽرةذأنذاظؼبائلذػيذذذاستذ،خؾدون

ذإطاع ذظؽن ذو ذاطرطزؼة ذاطغاربقةذ/بعالضاتذاظؼبائلذادرؼعذااظدؾوة ذيفذاظبؾدان اظدوظة
باظـظرذإديذأيذعدىذذؼدؿحضدذذعنذاظؼرنذاظرابعذسشرذإديذشاؼةذاظؼرنذاظتادعابتداءذ
صؼطذيفذاظبحثذسنذاظدؾوةذذادورذاظؼبائلذحمدودؽنذؼملذذإذذ،ععّؼدةذفؿةاططاغتذ

وذاطرطزؼةذأوذيفذرصضفا،ذبلذطانذؼتـوعذحدبذربقعةذاظدولذوذاألعؽـة.ذباظرشمذعنذ
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صإنذاظعالضاتذبنيذاظؼبائلذوذاظدؾوةذطاغتذتبدوذعتؽاعؾةذذ،سالضاتذاظتـاضضجودذ
ذوذجدظقةذضبلذطلذذيء.ذ

دؾوةذدقادقةذذ–ابنذخؾدونذذ–ظغاربقةذاظبؾدانذاذ–ةذضبقؾذؽؾؿاتذاملػتاحية:اؾ
ذذ.صرداغقةذ–


