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ذذذ

ؿؾخصات ذ
ـورقةذبنذغربقطذ -ذرؿعونذوذؿصطػىذحدّاب :ذاجلزائر:ذحوصؾةذاملعارفذ
يفذاؾعؾومذاالجتؿاعيةذوذاإلـداـية ذ

مبـادبة ذإحقاء ذاظذطرى ذاضؿدون ذالغدالع ذاظثورة ذاظتحرؼرؼة ذيف ذاشزائرذذ
( ،) 1391-1390ذضام ذعرطز ذاظبحث ذيف ذاألغثروبوظوجقا ذاالجتؿاسقة ذو ذاظثؼاصقة ذيفذ
دبتؿربذ ،1440ذبتـظقمذعؾتؼىذدوظيذبعـوان:ذاشزائرذبعد ذ 94ذدـة.ذحوصؾةذحولذ
اطعارفذيفذاظعؾومذاالجتؿاسقةذوذاإلغداغقةذ .1440-1390ذ
تتضؿنذصعاظقاتذػذاذاطؾتؼى ذوذاظيتذدتـشرذزتذاظعـوانذاطذطورذدؾػاذخاللذ
دـةذ،1442ذسؾىذمخدنيذعداخؾةذتتـاولذتوورذاطعارفذخاللذغف ذاظؼرنذاطاييذ
يفذاطقادؼنذاظتاظقة:ذاألغثروبوظوجقا،ذسؾمذاالجتؿاع،ذاظتارؼخ،ذاظرتاثذوذاظذاطرة،ذ
اطوارـة ذو ذاصرطة ذاشؿعوؼة ،ذاشغراصقا ،ذاظعامل ذاظؼروي ذو ذاظـزوح ،ذاظعؿرانذذذذذذذذ
و ذاهلـددة ذاطعؿارؼة ،ذاألدرة ذو ذاظوػوظة ،ذاطدردة ذو ذاظرتبقة ،ذو ذاطدائل ذاطتعؾؼةذ
باظؾغة،ذاظثؼاصةذوذاهلوؼة.ذإغفاذمبثابةذحوصؾةذهلذهذاطؼارباتذاظيتذغؼرتحفاذسؾقؽمذ
عن ذخالل ذػذه ذاطداػؿة ذو ذاظيت ذتعترب ذيف ذغػس ذاظوضت ذطؿؼدعة ذظؾؽتاب ذاطربعجذ
ظؾـشر.
اؾؽؾؿاتذاملػتاحية :ذاشزائرذ– ذاالدتعؿارذ– ذاالدتؼاللذوذاظدوظةذاظورـقةذ–ذ
اطعارف ذيف ذاظعؾوم ذاإلغداغقة ذاالجتؿاسقة ذ– ذاظربادؼغم ذ -ذاألغثروبوظوجقا ذ -ذسؾمذ
االجتؿاع ذ -ذاظتارؼخذوذاظرتاثذ– ذاشغراصقا ذ– ذاظعؿران ذ– ذاهلـددةذاطعؿارؼة ذ-ذ
األدرةذوذاظوػوظةذ–ذاطدردة،ذاظؾغةذوذاهلوؼةذ–ذاطوارـةذوذاجملتؿع .ذ

حدنذرؿعون:ذتدرقسذحربذاؾتحرقرذ( ،)4591-4591ذضؿنذؽتبذاؾتارقخذ
اؾؼدميةذوذاجلدقدةذيفذاملدردةذاجلزائرقة ذ

تشؽلذحربذاظتحرؼرذ( )1391-1390ذيفذاشزائرذحدثاذعؤدداذظؾدوظةذاظورـقةذ
إغهذؼشغلذعؽاغةذخاصةذيفذإسدادذاظتارؼخذاظورينذوذتعؾقؿه.ذحناول ذيفذػذاذاطؼالذ
تؼدؼمذممقزاتذػذاذاظتعؾقمذعنذخاللذضراءة ذيفذطتبذاظتارؼخذاظؼدميةذوذاشدؼدةذيفذ
اطدردة ذاشزائرؼة ،ذو ذبـاء ذسؾى ذذظك ذغبحث ذسالضة ذاطايي ذعا ذبعد ذاالدتعؿارذ
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باطاييذاالدتعؿاري ذإياصةذإديذرػاغاتذاصايرذوذسالضةذذظكذطؾّهذبظفورذثؼاصةذ
دقادقةذوذعوارـةذيفذاشزائرذاظقوم .ذ
اؾؽؾؿات ذاملػتاحية ذ :ذاشزائر ذ– ذاالدتعؿار ذ– ذحرب ذاظتحرؼر ذ– ذاصدثذ

اطؤدسذ–ذاظتارؼخذاظورينذ–ذاظتعؾقمذوذطتبذاظتارؼخذ–ذثؼاصةذاظدقادةذوذاطوارـة .ذ
جيؾبارذؿيـييهذ:ذاملؤرخونذوذاؾذاؽرةذبعدذفاؾبػاؽسذوذػروقد ذ

ؼعؾمذاطؤرخذاحملرتفذأنذطلذمتثلذظؾؿاييذػوذإسادة ذبـاء،ذخايعذطـفجقةذ
تارخيقة .ذو ذؼعؾم ذأؼضا ذأن ذعفـته ذخايعة ذظؾتأثريات ذاظدقادقة ذو ذاإلؼدؼوظوجقةذ
اظفادرة ذسن ذاظدؾوة ،ذاظشفود ،ذو ذاجملؿوسات ذاصاعؾة ذظشفادات ذاظذاطرة...ذذذذذذ
و ذحاظة ذاشزائر ذػي ذعثال ذسؾى ذذظك .ذو ذعن ذأجل ذعواجفة ذدؾوة ذاظذاطرة ذاظيتذ
ؼعتربػا ذاطؤرخ ذبوصػفا ذجمؿوسة ذعن ذاظوثائق ذطغريػا .ذؼفتم ذاظتارؼخ ذيف ذاصايرذذذذذذذذذذذ
وذاطوروثذخاصةذعنذعدردةذاظتارؼخذبإجراءذضراءاتذأوذإسادةذضراءةذظػؽرذػؾبػاطسذ
(اظذاطرةذاشؿاسقة،ذ)1394ذأوذإدفاعاتذاظتحؾقلذاظـػديذسـدذصروؼد .ذ
اؾؽؾؿات ذاملػتاحية ذ:التارؼخ ذ -ذاظذاطرة ذاشؿاسقة ذ -ذاظذاطرة ذاظتارخيقة ذ-ذ
اظتارؼخذبدونذحدودذ-ذاظتحؾقلذاظـػدي.ذ ذ
جيؿسذؿاكذدوغال:ذاملدجدذوذاملؼربة.ذػضاءاتذاملؼدسذوذاؾدؾطةذاؾرؿزقةذ
مبدقـةذؼدـطيـةذذدـةذ 4599ذ
ؼؼرتحذػذاذاطؼالذضراءةذاظدالظةذظزعانذوذطؽانذععقـنيذمبدؼـةذضدـوقـةذععذغفاؼةذ
اظثالثقـقات .ذو ذتظفر ذبشؽل ذجؾي ذعرحؾتني ذعن ذاطواجفة ذبني ذصاسؾني ذظؾؿجتؿعذ
اظؼدـوقينذحولذسؿعذاجملؿوسةذاظدؽاغقةذخاللذاظتظاػراتذاظدؼـقةذعثلذ(سودةذ
اصجاج،ذاالحتػاظقةذباشاععذاظؽبريذيفذأصرؼلذ ،1399ذوذزردةذدقديذساريذاظيتذ
ؼُحتػلذبفاذيفذذفرذأطتوبرذمبؼربةذاطدؼـة)،ذجمؿوسةذعنذاظرػاغاتذوذاظفراساتذ
يؿنذاجملتؿعذاصضريذيفذوضتذحادمذعنذتارؼخذاشزائر.ذوذؼبنيذظـاذزؾقلذ
ػذؼنذاصدثنيذيؿنذصضاءاتذرئقدقةذباطدؼـةذعالعحذزرفذعفمذعنذاظفراعذبنيذ
اطواض ذاطختؾػة ذظذوي ذاظدؾوة ذاالجتؿاسقة ،ذو ذػو ذصراع ذحيدث ذخالل ذإغشاءذ
صضاءات ذسؿوعقة ذجدؼدة ذو ذحول ذاظدقورة ذسؾى ذأذؽال ذجدؼدة ذظؾدؾوة ذاظرعزؼة.ذذذذذ
وذؼتعؾقذاألعرذباضفوصذبتشؽقلذأمناطذجدؼدةذظتجؿقع ذاظدؽان ذوذذظكذبإبرازػمذ
يفذصضاءاتذذاتذدالظةذرعزؼةذوذضوؼةذظقتدـىذهلمذاصدؼثذععفمذوذبإمسفم.ذذ ذ
114

رؤىذحولذاملاضيذوذرفاـاتذاؾذاؽرةذيفذاحلاضر

اؾؽؾؿات ذاملػتاحية :ذضدـوقـة ذ– ذاظػضاء ذاظعؿوعي ذ– ذاظعؾؿاء ذاإلصالحقون ذ–ذ
األسقانذ–ذاظوؼوسذ–ذاظدؾوةذاظرعزؼة.ذ ذ
دؾيؿان ذرػيق ذـبية :ذغزو ذاجلزائر ذيف ذاؾؼرن ذاؾتادع ذعشر :ذمنوذج ذؾتعؾّمذ
املـافجذاؾؽوؾوـياؾيةذؿنذؼِبلذاألملانذذ ذ
يفذاظؼرنذاظتادعذسشر،ذأبدىذاألطانذاػتؿاعاذطبرياذباظدولذاإلدالعقةذطؿاذتأثرواذ
باشزائر،ذسـدعاذطاغتذوالؼةذعنذاألعربارورؼةذاظعثؿاغقة .ذ
وذإديذشاؼةذ،1294ذاطتػواذبــذ"سؿقعذشريذصعّال"ذظؾوثائـقذحـولذػـذاذاظـبؾد.ذ
وذبعدذدؼوطذعدؼـةذاشزائر،ذطاغتذاطالحظةذتوبقذعباذرةذيفذاطقدان.ذوذاػتم ذطلذ
عنذاظرحاظةذاظعؾؿقون...ذوذيباطذداعونذباطتشافذطلذجواغبذػذاذاظبؾد .ذ
اؾؽؾؿاتذاملػتاحية ذ:ذشزوذاشزائرذ-ذاطفادرذاظتارخيقةذ-ذعرحؾةذاطالحظةذ-ذ
اشقش ذاألطاغي ذيف ذاشزائر ذ -ذاظرحاظة ذاظعؾؿقون ذ -ذردائل ذاظتوصقة ذ -ذاظؾجـةذ
اظعؾؿقةذ-ذاظضباطذاظداعونذاألطان .ذ

ؿرادذؿواليذاحلاج:ذؿـطؼةذطرارةذؿنذؿـظورذاؾدراداتذاؾؽوؾوـياؾية ذ

حناولذعنذخاللذػذاذاطؼالذاظوضوفذسؾىذبعضذاظدراداتذاظؽوظوغقاظقةذاظيتذ
خفت ذعـوؼة ذررارة .ذؼرجع ذػذا ذاالػتؿام ذبفذه ذاظدرادات ذإدي ذشـاػا ذعن ذحقثذ
اطعؾوعاتذواطعوقاتذاظيتذتعويذظـاذغظرةذواصقةذظتارؼخذعـوؼةذجغراصقة،ذسرصتذ
عرور ذسدة ذذعوب ذوحضارات ذظتـحت ذاضفوصقة ذاظثؼاصقة ذواالجتؿاسقة ذظؾدؽانذ
احملؾقني.ذساوزًًًًََََََاذظؾـواؼاذاظؽوظوغقاظقةذهلذهذاظدرادات،ذغدتوقعذاظؼولذأغفاذمتتازذ
بـوعذعنذاشدؼةذظؽوغفاذذاتذرابعذعوغوشرايفذوإثـوشرايفذواظيتذتعدذحؼقؼةذعؽدباذ
دودقو ذأغثروبوظوجا ذظؾباحثني ذيف ذاظعؾوم ذاالجتؿاسقة ذواظذؼن ذؼوؿحون ذإدي ذإرازذ
أسؿالذسؾؿقةذحولذػذهذاطـوؼة عنذاظورن .ذ
اؾؽؾؿات ذاملػتاحية ذ :ذاظدرادات ذاظؽوظوغقاظقة ذ -ذاظدرادات ذاطوغوشراصقة ذ-ذ
اظدراداتذاإلثـوشراصقةذ– ذاطعتؼدات ذ -ذاطؿارداتذاظثؼاصقةذ -ذتارؼخذعـوؼةذررارةذ
-ذأدؾوبذاظعقشذ-ذاصرفذواظفـائع .ذ
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أمحد ذأبي ذعياد :ذحصار ذؿردى ذاؾؽبري ذيف ذدـة ذ 4999ذو ذاؾبعد ذاؾزؿؽاـي ذيفذ
ؿدرحيةذذذ"اإلدباـيذاؾشجاع"ذمليغالذديذدرػـتاس ذ
ارتأؼـاذاختقارذرواؼةذظؾروائيذاالدباغيذيفذاظعفرذاصدؼثذضفدذإبرازذعويوسـاذ
اطتعؾقذباظبعدذاظزعؽاغي ذعنذخالل ذرواؼةذ"االدباغيذاظشجاع"ذطقغالذديذدرصـتاسذ
دـحاول ذيف ذاظبداؼة ،ذسرض ذاظػؽرة ذاألدادقة ذهلذه ذاطدرحقة ذاظيت ذتروي ذحدثاذ
عفؿا ذعن ذتارؼخ ذوػران ذو ذعواجفاتفا ذعع ذاالحتالل ذاالدـبـاغـي ذسـؼـب ذشـزوذذذذذذذذ
وذاحتاللذعردىذاظؽبريذوذوػرانذيفذدـيتذ1943ذوذ .1940ذ
ؼدتؾفمذعقغالذديذدرصاغتقسذرواؼتهذيفذػذاذاطؼامذاغوالضًاذعنذاظفراعذاظعدؽريذ
اظذي ذدار ذيف ذدـة ذ 1999ذحقث ذضدم ذباي ذباؼات ذاشزائر ذجبقشه ذضفد ذزرؼرذ
اصفونذاطشددةذعنذاظدقورةذاالدباغقةذ.ذوذؼردمذتارخيا ذخقاظقا ذظعالضةذشراعقةذ
بنيذاألبوالذيفذػذهذاصؼبةذاظتارخيقةذاظيتذساذفاذعقغالذديذدرصـتاسذععذأحدذ
األبوالذاألصؾقنيذخاللذدػرةذإديذوػرانذدـةذ ،1921ذاألعر ذاظذيذدصعهذإديذطتابةذ
اظرواؼةذاظيت ذتشؽلذباظـدبةذظـاذوثقؼةذذاتذضقؿةذطبريةذظدرادةذتارؼخذاظعالضاتذ
االدباغقةذاشزائرؼة .ذ
وذعنذجفةذأخرىذصإنذساعلذاظوضت،ذميثلذيفذػذاذاطؼامذبعدًًَََاذوادعاذوذعتـوسًًَََا،ذ
ألغـاذغضعذأغػدـاذيفذسدةذعراحلذتشؿلذارازذػذهذاظرواؼةذاظدحرؼةذحقث ذأنذ
اضقالذوذأبواظه،ذؼـتؿونذإديذحؼقؼةذععقـةذعنذاظتارؼخذاإلضؾقؿيذطدؼـةذوػران .ذ
اؾؽؾؿاتذاملػتاحية:ذدرصـتاسذ–ذذخفقاتذتارخيقةذ–ذاحتاللذوذشزوذعردىذ
اظؽبريذ–ذوػرانذ–ذدؼنذ–ذبعدذزعاغي .ذ
قزقدذبنذفوـات:ذؿؼارباتذؾؾعالؼةذبنيذاؾؼبائلذوذاؾدؾط ذاؾدياديةذيفذاؾبؾدانذ
املغاربية ذ
تربزذاظعالضاتذبنيذاظؼبؾقةذوذاظدوظةذدوعًًَََاذعنذزاوؼةذسالضةذتـاضضقة،ذوذبعدذابنذ
خؾدون ،ذذاست ذصؽرةذأنذاظؼبائلذػيذمبثابة ذػوؼاتذتودعقةذهلاذػدفذواحدذػوذ
اظدؾوةذاطرطزؼةذوذظؽنذإطاعا ذدرؼعا ذبعالضاتذاظؼبائل/اظدوظةذيفذاظبؾدانذاطغاربقةذ
ابتداءذعنذاظؼرنذاظرابعذسشرذإديذشاؼةذاظؼرنذاظتادع ذضدذؼدؿح ذباظـظرذإديذأيذعدىذ
طاغتذاطفؿة ذععؼّدة ،ذإذ ذملذؼؽنذدورذاظؼبائلذحمدودا ذصؼطذيفذاظبحثذسنذاظدؾوةذ
اطرطزؼةذأوذيفذرصضفا،ذبلذطانذؼتـوعذحدبذربقعةذاظدولذوذاألعؽـة.ذباظرشمذعنذوذ
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جودذسالضاتذاظتـاضض ،ذصإنذاظعالضاتذبنيذاظؼبائلذوذاظدؾوةذطاغتذتبدوذعتؽاعؾةذ
وذجدظقةذضبلذطلذذيء.ذ ذ
اؾؽؾؿاتذاملػتاحية:ذضبقؾةذ–ذاظبؾدانذاظغاربقةذ–ذابنذخؾدونذ–ذدؾوةذدقادقةذ
–ذصرداغقة.ذ ذ
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